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Förord. 

Vid den stora allmänna evangelisk-lutherska konferensen i 
Uppsala år 1911 framförde bland andra öfverkonsistorialrådet 
G. VON KREUSSLER från Petersburg en varm hälsning från de evan
gelisk-lutherska i Ryssland. Han gaf därvid en kyrkohistorisk 
öfverblick öfver den lutherska kyrkans i Östersjöprovinserna öden 
allt ifrån reformationen intill våra dagar. Men huru kort denna 
öfverblick än var, glömde han icke att erinra om den tacksamhets
skuld, hvari han ansåg denna kyrka stå till Sverige och dess stora 
konungar, framför allt Gustaf II Adolf och Karl XI. Vid besök 
i Östersjöprovinserna hösten 1913 har förf. personligen fått mot
taga många vittnesbörd om, att den svenska tiden lefver kvar i 
godt och tacksamt minne inom den evangelisk-lutherska kyrkan 
därstädes. 

Märkligt nog har dock Sveriges förhållande till den livländska 
kyrkan under de omkring 100 år Livland var förenadt med Sverige 
ytterst knapphändigt berörts i den svenska litteraturen. Först ge
nom d:r FR. WESTLINGS förtjänstfulla uppsatser: Bidrag till Liv
lands kyrkohistoria i Kyrkohist. Årsskrift 1900 och 1901 har detta 
ämne börjat att beaktas. Någon mera ingående och utförligare 
framställning har dock icke ännu utgifvits, vare sig i Sverige eller 
Östersjöprovinserna, ehuru flitiga baltiska författare i livländska, 
lärda förhandlingar och tidskrifter framdragit i ljuset åtskilligt af 
värde och intresse äfven från denna tid. 

Då nu undertecknad vågat sig på utgifvandet af en utförligare 
skildring af Livlands kyrkliga förhållanden under den första svenska 
tiden, ber han få uttrycka den förhoppningen, att detta arbete 
måtte i sin mån få bidraga till att visa något af det förvisso stora 
och tacknämliga, som Sveriges regenter och Sveriges kyrka fått vara 
ett redskap att utföra i ett nu för oss främmande land. 

Föreliggande arbete stöder sig hufvudsakligen på handskrifter 
och originalhandlingar i arkiven. Både den äldre och nyare lit
teraturen har dock ingalunda lämnats obeaktad. 
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Enär Livonicasamlingen (i R. A.) är alldeles omordnad, sedan 
lektor Westling skref sina uppsatser i Kyrkohistorisk Årsskrift, 
har förf. af praktiska skäl och för att slippa de långa titlarna i no
terna i stället uppräknat bundtarnas titlar i källförteckningen 
och där angifvit dem med olika nummer. Käll- och litteraturför
teckningarna syfta på hela den svenska tiden och äro angifna med 
tanke på en eventuell fortsättning af det här föreliggande arbetet. 

Till sist är det förf. en kär plikt att här uttrycka ett vördsamt 
och varmt tack till alla dem, som befrämjat och hjälpt mig i mitt 
arbete. Till min käre broder, förste teologie professorn vid Upp
sala universitet, domprosten, d:r A. H. LUNDSTRÖM, står jag i 
tacksamhetsskuld för själfva valet af ämne, för den första littera
turhänvisningen, äfvensom för goda råd och anvisningar vid arbetets 
tryckning och korrekturläsning. Till herrar tjänstemän i de olika 
arkiv och bibliotek, som jag besökt, stannar jag i stor förbindelse. 
Till riksbibliotekarien E. W. DAHLGREN ber jag särskildt att få 
rikta ett vördsamt tack för välvilligt tillmötesgående. Äfvenså 
tackar jag hjärtligt bibliotekarien, grefve C. M. STENBOCK för all 
mig visad vänlighet. Bland herrar tjänstemän i riksarkivet står 
jag i alldeles särskild tacksamhetsskuld till förste arkivarien, d:r 
P. SONDÉN och andre arkivarien, d:r H. BRULIN, för många goda 
råd och anvisningar. Till herrar tjänstemän i utrikesdepartementet 
och vid svenska legationen i S:t Petersburg stannar jag i förbin
delse för välvillig hjälp att på diplomatisk väg skaffa mig tillträde 
till ryska arkiv. 

För välvilligt bemötande, hjälp och anvisningar vid mina forsk
ningar i Ryssland står jag i stor tacksamhetsskuld till Livlands v. 
guvernör, furst KRAPOTKIN, Sveriges dåvarande representant i 
Riga konsul C. G. FREDHOLM, slottsarkivarien WLADIMIR G. SA-

WERNJAJEW, direktorn vid Das alte Ritterschaftsarchiv, baron 
H. BRUININGK, Stadtbibliothekar N. BUSCH, Stadtarchivar A. 
FEUEREISEN och Ritterschafts-Bibliothekar K. v. LOEWIS OF MENAR 

i Riga samt f. universitetsbibliotekarien, Staatsrath, D:r W. SCHLU-

TER, universitetsbibliotekets nuvarande chef och tjänstemän och — 
sist men icke minst — Stadtarchivar T. CHRISTIANI i Dorpat. 

Stockholm i nov. 1914. 
Ernst Lundström. 
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Domkorsgång i Riga. 

Inledning. 

Livland benämndes fordom hela det område^vid Östersjöns 
östra kust, som beboddes af de s. k. liverna, ett med finnarna be-
släktadt folk, hvaraf f. n. endast ett fåtal (omkr. 2,000 individer) 
finnes kvar i nordligaste Kurland. Sedan liverna på 1000-talet 
undanträngts af letterna (tillhörande den lito-slaviska folkstammen 
och alltså arier), har Livland vanligen betecknat det i norr af ester, 
i söder af letter (liksom liverna tillhörande den finsk-ugriska folk
stammen och alltså mongoler), och här och hvar af tyskar bebodda 
landet emellan Estland och Kurland. Dock hafva äfven under 
gångna tider dessa sistnämnda östersjöprovinser stundom inne
slutits med det mellanliggande större landet i den gemensamma be
nämningen Livland.1 Senare skilde man mellan Svenska Livland, 

1 Den gamle, ansedde historieskrifvaren HIÄRN, af Arndt benämnd 
Estlands och Livlands Livius, skrifver: »Die Landschafften, so man anjetzo 
(wiewol nicht ohne Missverstand) unter einem gemeinen Nahmen, Lyffland, 
begreiffet, u. in folgenden Furstenthumern bestehen, nemblich Ehstland, Lyf-
land, Cuhrland und Semgallen» (ej Ingermanland); TH. HIÄRN, Monu-

Ernst Lundström. T 
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den söder om Estland och norr om Diinafloden (Cisdiinensis) 
belägna af svenskarna eröfrade delen, som också närmast afses med 
benämningen Livland i det följande, samt Polska Livland, den 
söder om Duna belägna delen, som stannade i Polens händer. 

Livlands äldsta historia är insvept i dunkel. På noo-talet 
började tyska köpmän från Bremen eller Lybeck den s. k. 
uppseglingen (die Aufseglung) till Livland öfver Visby. Den hol-
steinske munken MEINHARD (f 1193) grundlade den första kristna 
kyrkan i Östersjöprovinserna (vid Yxkull) och vigdes till Livlands 
förste biskop 1188. Nya tyska kolonister förande korsets banér 
grundade 1201 under biskop ALBERT (1199—1229) Riga, som blef 
biskopssäte. Redan 3 år därefter (1204) fick biskop Albert af påfven 
bekräftelse på en andlig riddarorden (Fratres militice Christi), seder
mera benämnd Svärdsriddare, hvilka 1236 uppgingo i Tyska orden. 
Statsrättsligt tillhörde Livland det »heliga romerska riket» af tysk-
nation. Ärkebiskopen af Riga och biskoparna af Dorpat och Ösel-
Wiek mottogo allt ifrån början af 1200-talet förläning af kejsaren 
och gällde såsom tyska riksfurstar. I liknande förhållande stod 
också den Tyska orden. Den livländske ordensmästaren gällde 
såsom riksfurste, sedan det preussiska ordenslandet genom freden 
i Thorn 1466 råkat i beroende af polska kronan, och förblef oafhän-
gig såsom sådan ända till 1561, då ordensstaten sönderföll. 

Man borde ju vänta, att då landet styrdes af en andlig orden, 
kristendomen snabbt skulle vinna insteg, utrota hedendomens råhet 
och våldsdåd samt medföra hyfsning och goda seder. En del baltiska 
författare i nyare tid ha också i lokalpatriotisk hänförelse sökt 
framhäfva ordenstiden, Livlands själfständighetstid, framför alla 
andra tidsperioder. Alltför många oj äfviga historiska vittnesbörd 
finnas dock, hvilka betyga, att ordenstiden var en i religiöst och sed
ligt afseende ganska mörk tid, äfven om man kan anse, att en del 
äldre författare målat den i allt för svarta färger, eftersom spridda 
ljusstrålar visserligen redan under den första katolska tiden började 
från kyrkor och kloster stråla ut i det hedniska mörker, som hvilade 
tungt öfver det olyckliga landet. 

Redan under biskop Alberts tid anlades ett cistercienserkloster 
vid Diinamiinde. Gamla, för icke länge sedan ur arkivens gömmor 

menta Livoniae Antiquse I, i:sta Boken. Russow kallar Reval en af hufvud-
städerna i Livland [B. Russow, Livländische Chronik (Pabst uppl.), Reval 1845, 
s. 296]. C. ANNERSTEDT: Grundläggningen af det svenska väldet i Livland 
1558—1563, Upps. 1868, svnes ock använda namnet i en vidsträcktare betydelse. 
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framdragna skrifter vittna om den välsignelse, som säkerligen också 
i Östersjöprovinserna utgick från dessa kloster. I dessa munkskrifter 
från 1200-talet,1 förekommer jämte sådant, som bottnar i vidske
pelse och romersk papism mycket, som man ännu kan läsa med 
uppbyggelse, vittnande om katolsk nitälskan för Guds rike. Några 
exempel må här anföras. I kap. Quomodo ambulanåum sit ad deum 
beskrifves vägen till Gud sålunda. Öfver en alpström för blott en 
smal planka, ångerns stig, tillbaka till faderslandet. Ur främlings
landet, syndens land, vänder en vandrare hemåt. Där står Gud 
vid stigen och räcker handen öfver vägen, och vandraren räcker 
honom sin i den goda föresatsen att göra godt. Men hvar och en, 
som skrider öfver den smala plankan, får icke göra det obeslutsamt 
mumlande för sig själf, utan måste skåda på sina fötter, ända till 
dess han når målet. Breda karosser, d. ä. rymliga samveten, kunna 
icke väl komma öfver ångerns smala väg utan att störta omkull. — 
I kap. De amore dei liknas det hjärta, som förtär sin kraft i kärleken 
till det jordiska, det må vara njutning eller rikedom eller egenkärlek 
o. d., och därför icke kan höja sig till Guds kärlek, vid ett träd, hvars 
kraft förbrukas genom sidoskott, så att det icke kan växa i höjden. 
— I kap. De iusticia uppfordras människan att vara en rätt vår
dare (procurator) af sin själ, emedan själen, ett faderlöst barn, 
vore förvisad och inspärrad, anförtrodd och öfverlåten åt männi
skans beskärm; därför vore det en fordran af rättvisa, att hon droge 
försorg om det nödvändiga för denna (— själen); orättfärdig syntes 
den, som mer sörjde för tjänstepigan, köttet, än för härskarinnan, 
anden.2 

Utgifvaren af dessa munkskrifter anser det troligt, att de här
leda sig från en cartesianerprior, samtida med den helige Bernhard 
af Clairvaux, af hvilken flere citat här förekomma. Det här antydda 
om skrifternas innehåll torde vara nog att visa, hurusom det äfven 
rörande Livlands medeltid besannar sig, att Gud äfven i de mörkaste 
tider icke låtit sig vara utan vittnesbörd. Äfven från vår ST. BIRGITTA 

sökte sig ljus ut i Östersjöprovinserna. År 1407 gåfvo 3 rika köpmän 
från Reval hela sin förmögenhet till ett Birgittinerkloster, som fick 
namnet Marienthal och förlades vid Reval.3 Detta kloster ägde 

1 D:r FR. KOEHLER, Ehstländische Klosterlectiire, Reval 1892, s. 8 

o. 14. 
2 A. a. s. 36. 
3 O. v. RUTENBERG, Geschichte der Ostseeprovinz Liv-, Est- und Kur

land, Leipzig 1859, 1860, II, s. 149. 



4 

bestånd till cl. i febr. 1577, då det i grand förstördes af ryssarna.1 

Framstående kännare af Östersjöprovinsernas äldre religiöst-sed-

liga historia ha betonat, att det icke bör glömmas, att katolikerna 
hafva gjort mycket godt för gudsfruktan och goda seder, innan det 
katolska förfallet, som synes hafva tagit större proportioner 1 
dessa civilisationens utkanter än annorstädes, begynte före re
formationen.2 

Trots de ljusstrålar, som kunde utgå från de af ordensherrarna 
och andra anlagda kyrkor och kloster, trots den nitälskan, som en
skilda kunde här och där visa för folkets höjande, synes emellertid 
likgiltigheten för kristlig kultur och bildning i allmänhet varit 
oerhörd i Livland under medeltiden. I hela landet, som kan liknas 
vid ett mäktigt konungarike, säger en trovärdig äldre förf.,3 fanns 
icke ett godt universitet eller en god skola, utan blott i hufvud-
städerna ringa partikularskolor. Ehuru några gånger, icke långt 
före landets undergång, kallsinnigt rådslogs på landtdagen om, 
huru en god skola skulle kunna upprättas, blef dock intet ut-
fördt. Och en annan förf.4 tillägger: Bristen på bildning såsom 
nödvändig följd af bristen på skolor låg såsom ett kallt, grått 
höstmoln öfver hela ordenslandet och af värj de hvarje värmande, 
lifgifvande solstråle, så att under loppet af århundraden icke 
en enda ädlare andeblomstring kunde utveckla sig. En 
gång, år 1387, har »der Hochmeister» Zöllner von Rotenstein 
tänkt på att grunda ett universitet i Kulm. Tanken utfördes 
aldrig. Städerna hjälpte sig någorlunda därigenom, att de sände 
sina gossar och ynglingar till Tyskland, hvartill dock kräfdes 
betydliga penningmedel, och prästerskapet lät de oumbärligaste 
lärare och präster komma från främmande land. Dessa sistnämnda 
predikade på tyska för det lettiska och estniska landtfolket, som 
icke förstod ett ord af deras predikningar. Då i regel blott de säm
sta subjekt lämnade sin hemort för att söka sin lycka i Livland, och 
då de där i den sämsta och råaste omgifning än mer fördärfvades 
och förvildades, så få vi icke undra på, om de livländska munkarna 

1 Russow, a. a. s. 230. 
a  Så den evangeliske Probst R. WINKLER i: Ueber Kirchen und Ca

pelien Ehstlands in Geschichte und Sage. Se Beiträge zur Kunde etc. X, 1 

s. 1—38. 
3 BALTHASAR Russow, död såsom predikant vid »die heilige Geistkirche» 

i Reval år 1600, a. a. s. 3. 
4 v. RUTENBERG, a. a. II, s. 143 FF. 
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och de lägre prästerna på denna tid skildras såsom ett af skum, 
och om de blefvo behandlade som stalldrängar, under det att 
det högre prästerskapet frossade och syndade i sidenklädda 
prunkgemak. På liknande sätt uttrycka sig flere andra histo
riska förf.1 Äldre krönikor hafva knappast ord starka nog, då de 
vilja beskrifva den religiösa och sedliga urartningen under ordens
tiden bland det katolska prästerskapet och riddarordens medlemmar. 
Bland de högre stånden hörde lättja, högfärd, prakt, vällust och 
dryckenskap till ordningen för dagen.2 Biskopar, abboter, dom
herrar och ordensriddare höllo sig öppet med frillor, som de också 
bytte om. Ej sällan sägas biskoparna hafva med lämplig hemgift 
bortgift sådana konkubiner, som de tröttnat på, med s. k. frigifna, 
d. ä. f. d. lifegna. Herrarnas lif uppgick i jakt, spel, ridter, 
farande från ett bröllop, kyrkomässa eller barndop till ett annat, 
allt under en gruflig dryckenskap. 

Då herrarna och prästerna voro sådana, är det ej svårt att 
förstå, hurudant det arma folket på landet blef. Bönderna voro 
alltsedan 1300-talet lifegna. De köptes och såldes såsom boskap. 
Om någon rymde, måste han genast utlämnas af den, inom hvars 
område rymmaren befann sig. Bönderna voro i högsta grad okun
niga och råa. Kyrkorna voro icke högt aktade, många stodo öde, 
och de, som funnos, lågo ofta 4 å 5 mil från hvarandra. Vid kyrkorna 
höllos krogar och dracks kopiöst. Vid kapell och kloster öfvades 
särskildt vissa dagar, såsom t. ex. vid St. Johannesfesten m. fl., groft 
afguderi med offrande af vaxljus, hästar, oxar, kalfvar och får 
af vax för att därigenom få någon välsignelse, hälsa eller boskapens 
tillväxt. Efter af gudaoffret följde svalg och dryckenskap, dans och 
otukt, mord och dråp.3 Vid de s. k. »Wacken»4 samlades såväl 
adel som bönder, och då höllos riddarspel, danser och väldiga 
dryckeslag, då man drack hvarandra till 2 och 2 ur träbägare (die 
Kausen), så stora, att man kunde bada barn i dem.5 

1 Så t. ex. A. v. RICHTER, Geschichte der deutschen Ostseeprovinzen 

Riga 1857, 1858, I, 2, s. 396 ff. 
2 Russow, a. a. s. 3, v. RICHTER, a. a. I, 2, s. 396 ff. På liknande sätt 

uttrycker sig ock förf. CHRISTIAN KELCH, död såsom »Oberpastor» vid St. 
Nikolaikyrkan i Reval den 2 dec. (g. st.) 1710, FABRICIUS m. fl. 

3 Russow, a. a. s. 78 ff. 
4 eg. = distrikt på 2 å 3 byar, hvarifrån bönderna årligen hade att till 

sina herrar afleverera sina tributer af naturaprodukter. »Die Wacke» synes 
småningom ha öfvergått att beteckna den bestämda dag på året, då detta 
skedde (jfr Russow, a. a. s. 326). 

6 Russow, a. a. s. 76. 
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Ett glädjande exempel på from nitälskan i dessa svåra 
tider erbjuder en katolsk ärkebiskop i Riga KASPAR eller JASPAR 

LINDE (1509—1524). Han berättas ha gjort erkännansvärda 
försök att både andligt och materiellt höja landets invånare. 
Själf ursprungligen en enkel borgare- eller bondson från West-
phalen, synes han särskildt hafva haft hjärta för bönderna. För 
egen del sparsam och enkel använde han sina betydande inkomster 
till nyttiga byggnader och fosterländska, kristliga företag. Då 
bönderna samlades på »die Wacke», reste ärkebiskopen omkring 
på alla de ärkebiskopliga godsen och lät alla letternas barn, 
som erhållit religionsundervisning, pröfvas i sin närvaro, belönade 
de flitiga och straffade de lata.1 Någon varaktigare frukt synes 
dock ej denna framstående ärkebiskops lifsgärning ha burit. Ka
tolska tiden gaf Livlands folk blott en ytlig kristendomsfernissa, 
knappt det. Hedendomens vidskepelse och råhet trängde ofta 
ohöljdt i dagen. 

Af reformationens ljus kunde man vänta mer. Det kom till 
Livlard öfver Treptow, en liten stad i Pommern, h vari från en del 
livländslca lärjungar i den där belägna berömda skolan, fattade af 
evangelium och fördrifna efter en bildstorm, återvände 1521 jämte 
sin lärare ANDREAS KNÖPKEN (f 1539)2 till Riga. Genom Knöpkens 
och den 1522 anlände SILVESTER TEGETMEYERS (bördig från Ham
burg, senast kaplan vid domkyrkan i Rostock) hänförda predik
ningar vunnos många livländare för det nya, frigjorda evangelium. 
T. anställdes såsom predikant vid Jacobikyrkan i Riga och riktade 
från dess predikstol de skarpaste anfall på de katolska missbruken. 
Sönderslående af helgonbilder, utdrifvande af aflatskrämare m. m. 
följde. Till Dorpat kom den schwabiske bundtmakaren MELCHIOR 

HOFMANN och predikade de protestantiska sanningarna. Denne 
man var då ännu lutheran, men talade på ett sådant sätt, att svåra 
tumultuariska uppträden blefvo följden. Dorpats råd aflägsnade 
Hofmann, som uppehöll sig i Livland 1523—1525.3 Luther sände 

1 v. RUTENBERG, a. a. II, s. 297 ff. 
a  E. SERAPHIM, Geschichte Liv-, Est- und Kurlands, Reval 1906 1, s. 316. 
3 H. är äfven i Sverige känd genom sitt besök därstädes 1526—27. An

slöt sig senare till de s. k. vederdöparna. Rörande hans besök i Sverige, där 
han senare förväxlats med MELCHIOR RINK, se HERMAN LUNDSTRÖM: Om 
det s. k. vederdöpareofoget i Stockholm under Gustaf I:s regering i Under
sökningar och Aktstycken, Uppsala 1898, s. 13—40. Något omarbetad finnes 
samma afhandling äfven intagen i samme förf:s Skisser och kritiker, Stock
holm 1903. 
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en skrifvelse An die Freunde in Riga, Reval und Dorpat, hvari 
det bl. a. heter: Det viktigaste i hela kristliga läran är tron på Kristus 
och därpå kärleken till nästan. 

Den dåvarande ordensmästaren W. v. PLETTENBERG synes 
själf knappt ha haft några religiösa intressen. Han bekände 
sig visserligen fortfarande till den gamla läran, men såg gärna 
reformationens utbredande på grund af sitt hat mot de katolska 
biskoparna. Orden och provinsadeln antogo senare den evangeliska 
läran, då de blifvit lugnade i sina första farhågor, att protestantismen 
skulle medföra försök till de lifegnas frigörelse. Den Augsburgska 
bekännelsen omfattades af adeln synbarligen icke såsom en följd af 
någon andlig väckelse eller i brinnande trosöfvertygelse, utan an
togs i stum likgiltighet blott, emedan den beredde det förhatliga 
och missaktade katolska prästerskapets undergång. År 1527 kallade 
rådet i Riga d:r BRIESMANN (t 1549) FRÅN Königsberg såsom pre
dikant till Riga och uppdrog åt honom utarbetandet af en evan
gelisk kyrkoagenda, som publicerades 1530 och infördes i stads
kyrkorna och senare i hela Livland.1 

Andreas och hans son MATTHIAS KNÖPKEN gjorde sig förtjänta 
0111 den evangeliska kyrkosången. Den senare utgaf 1561 den första 
rigiska sångboken. De försummade letterna fingo sin första sunda 
andliga näring på eget språk genom NIKOLAUS RAMM, lettisk pre
dikant vid Jacobikyrkan 1524—1540, som utgaf en lettisk sång-
samling. Äfven en världslig superintendent tillsattes för Riga. Till 
denna post kallades först d:r Briesmann och, då han vägrade, JOHANN 

LOHMULLERN, f. d. stadssekreterare i sin fädernestad, Riga. 
Skolan togs helt ur det katolska prästerskapets händer. Rådet 

kallade 1529 JAKOB BATTUS, son till en seeländsk bonde, Erasmus' 
och Luthers vän, till rektor för den nyorganiserade dömskolan, där 
denne förtjänstfulle man 10 år sådde ädla frön i barnahjärtan (f 1543 

såsom superintendent i Riga). 1532 synes reformationen öfverallt 
fått öfverhanden i den livländska ordensstaten,2 dock egentligen i 
de 3 större städerna (Riga, Dorpat och Pernau). De grå nunnornas 
kloster i Riga förvandlades 1553 till en protestantisk flickskola. 
En s. k. kyrkoordning (Kirchenordnung) stiftades också 154° af 
bidrag från rådet och åldermännen till främjande af kyrkor och sko
lor och till underhåll af predikanter såväl som till uppfostran af unga 

1 v. RUTENBERG, a. a. II, s. 375, 376. v. RICHTER, a. a. I, 2, s. 287, 288 
återger hufvudinnehållet i kyrkoagendan och anser ock, att den antogs all
mänt öfver hela Livland. 

2 v. RUTENBERG, a. a. II, s. 381. 
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teologer. Liknande skedde i Reval och troligen i Dorpat. Helt 
ensam står dock den tydligen af full hjärteöfvertygelse evangeliske, 

siste ordensmästaren GOTTHARD KETTLER, som i egenskap af »Kom-
thur zu Diinaburg » ville beveka orden till stiftande af en skola eller 
gymnasium för de infödda i Pernau och därför trädde i underhandling 
med den berömde DAVID CIIYTRÄUS i Rostock om öfvertagandet af 
rektoratet. Saken gick dock om intet på grund af de inbrytande 
krigsoroligheterna.1 

Trots de nu antydda försöken att genom evangelium bringa ljus 
i det under medeltiden så tjocka andliga mörkret i Livland, kan man 
icke säga, att de förhoppningar, man hade haft rätt att hysa af prote
stantismens insteg, förverkligades under 1500-talet. Orsakerna voro 
flere. I hela landet fanns ej en god skola, där de inföddas språk lärdes 
eller där en tysktalande kunde lära sig lettiska eller estniska. De 
allra flesta äfven af de lutherska predikanterna voro utlänningar och 
tysktalande, okunniga i folkets språk. De predikade på tyska, som 
bönderna ej förstodo, hvarför det ej är att undra på, att dessa ofta 
uteblefvo, helst vägen till kyrkan vanligen var mycket lång och ofta 
i uslaste skick. Det berättas, att då bönderna verkligen kommo i 
kyrkan, voro de vanligen mer eller mindre druckna, rusade in stor
pratande och förde ett sådant väsen under gudstjänsten, att hvarje 
spår af andakt och uppbyggelse borttogs.2 Därför förblefvo äfven 
under 1500-talet bönderna så okunniga, att det om dem säges: 
»Unter tausend Bauern ist kaum einer gefunden worden, der das 
Vaterunser, viel weniger die fiinf Stiicke des Katechismi recht wiisste».3 

Äfven de lutherska predikanterna blefvo ofta dåliga föredömen 
för sin hjord. Många af dem voro utländska äfventyrare, som för-
föllo i osedlighet och dryckenskap och höllo sig liksom sina katolska 
företrädare med bihustrur. Ingen superintendent fanns förordnad 
för hela Livland. Hvarje predikant på landsbygden var sin egen 
herre och hade ingen förman att svara för. Rigasuperintendentens 
auktoritet sträckte sig icke utom stadsmurarna.3 Adeln hade, såsom 
förut antydts, i allmänhet blott af världsliga bevekelsegrunder eller 
i likgiltighet antagit den Augsburgska bekännelsen, bekymrade 

1 v. RUTENBERG, a. a. II, s. 413,414. Jfr SALOMON HENNING i Scriptores 
Rerum Livonicarum, Riga och Leipzig 1848 II, s. 200. 

2 »Und wenn der Sermon angehen sollte, sind die Bauern halb besoffen 
und voll in die Kirche gekommen und haben dar so geschwatzt und ge-
fladdret, dass der Pastor vor ihrem Geschrei weder sehen noch hören konnte» 
etc.: Russow, a. a. s. 77. 

3 Russow, a. a. s. 4 m. fl. 



9 

sig vanligen blott om sina nöjen och lefde i sus och dus. Den präst, 
som var den bäste spektakelmakaren och dryckesbrodern, var bäst 
omtyckt. Lysande undantag funnos naturligtvis både bland präster, 
adel och borgare. Exempel på verklig herdekärlek anföras.1 I midten 
af 1500-talet berättas några af adeln hafva på sina gods anställt 
egna, af dem själfva af lönade predikanter, förfarna i det s. k. otyska 
språket, för att bönderna i församlingen alla söndagar måtte under
visas i katekesen. Några dygdesamma matronor och änkor af adel 
hade icke skämts öfver att i brist på präst själfva föreläsa katekesens 
fem hufvudstycken på »otyska» för sina gårdsbönder och förmana 
dem till gudsfruktan. Åtskilliga funnos bland de högre klasserna, 
som sände sina barn till högre skolor i Tyskland och offentligt för
manade andra att icke behålla sina gossar hemma i Livland, där de 
icke lärde det godt var. Men dessa ädla män och kvinnor, som in-
sågo fördärfvet, förmådde dock intet mot den stora hopen, som så 
helt fick öfverhand.2 De andliges och världsliges lefverne var i 
allmänhet sådant, att flere af ständerna vid landtdagen i mars 1558 
öppet förklarade detta vara orsaken till den gudomliga straffdom, 
som sväfvade öfver Livland — det ryska infallet.3 Men hvarken 
lyxlagar eller de straffdomar, som öfvergingo folket genom ryssarnas 
grufliga härjningar särskildt under IWAN WASILJEWITSCH, den blod-
drypande regent, som af sina egna undersåtar fick binamnet 
den förskräcklige, eller genom den pest, som rasade 1549 oc^ I55° 
så våldsamt, att i Dorpats stift 14,000 människor bortrycktes på 
ett år, synes mycket hafva hejdat det stora förfallet.4 

De lifegnas ställning tyckes ej heller under den protestantiska 
ordensstatens tid hafva mycket förbättrats. Enligt ett ännu bevaradt 
kvitto på pergament bortsåldes till lifegenskap år 1543 af en därtill 
såsom »ehrbare und vieltugendsame » vitsordad änkefru en bonde och 
hans barn »geboren und ungeboren ». Köpare voro två herrar. Priset: 
en ung häst.5 Detta blott ett exempel bland många liknande. 
Den lifegne var helt beroende af sin adlige godsherre, som också ägde 
rätt att döma honom icke blott till kropps- och fängelsestraff utan 
äfven till döden. Ridderskapets själfviskhet, de andliges och världs

1 T. ex. JOH. WETTERMANN, pred. i Dorpat, F. K. Gadebusch, Livländi-
sche Jahrbucher. Riga 1780—1783 II, i,s. 51, 52. 

3 Russow, a. a. s. 84, jfr v. RICHTER, a. a. I, 2, s. 396 ff. 
3 v. RICHTER, a. a. I, 2, s. 397. 
4 v. RICHTER, a. a. I, 2, s. 399. 
6 Beiträge zur Kunde Ehst-, Liv- und Kurlands I, s. 319, 320. 
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liges religiösa och sedliga förfall och afundsjuka om makten, bön
dernas lifegenskap och däraf härledda slafsinne, gränslösa okunnig
het och ytterliga råhet, allt detta undergräfde den fordom ganska 
mäktiga ordensstaten och förberedde dess undergång. Icke ens den 
kraftfulle, af baltiska historieskrifvare i senare tid så högt prisade 
ordensmästaren WALTER VON PLETTENBERG (F 1535) kunde vä
sentligt hindra upplösningens makter eller göra sig till ett enadt 
Livlands härskare. Polen blandade sig i landets angelägenheter, och 
ryssarna, mot hvilka redan v. Plettenberg måst föra strid, kastade 
sig x55^ öfver det söndersplittrade och värnlösa landet. Est-
ländarna anropade Sverige 0111 hjälp, hvilket ledde till Estlands in-
förlifvande med Sverige 1561. Den siste ordensmästaren Gotthard 
Kettler och den siste ärkebiskopen Wilhelm af Brandenburg afträdde 
genom ett fördrag i Vilna (sept. 1559) landet söder om Duna till 
Polen. Ösel kom s. å. i danskarnes händer (där det förblef till Brömse-
brofreden 1645). Kettler fick s. å., mot det att han afstodsina öfriga 
besittningar till Polens konung, Kurland som polskt hertigdöme. 
Sedan ärkestiftet upplösts 1566, blef Livland, som nu började be
nämnas polskt hertigdöme, formligen införlifvadt med det under 
polska konungen stående storfurstendömet Litauen. Vid Polens 
och Litauens slutliga union 1569 benämndes Livland de förenade 
rikenas gemensamma besittning. Införlifvandet med det urkatolska 
Polen blef ödesdigert för det protestantiska Livland. Redan i un
derkastelseakten mellan konung SIGISMUND AUGUST af Polen och 
Kettler tillförsäkrades visserligen Livland i det s. k. Privilegium 
Sigismundi d. 28 nov. 1561 fri religionsöfning efter Augsburgiska 
trosbekännelsen och fri kult i enlighet. med sin dittills gällande 
kyrkoordning, alla andliga och världsliga rättigheter o. s. v.1 Man 
kunde med skäl i detta privilegium vänta sig en säker garanti för upp
rätthållande af den lutherska läran i Livland, så mycket mer som 
det bekräftades år 1566. Religionsfriheten blef då närmare preci
serad. Ett teologiskt predikant- och lärareseminarium skulle upp
rättas, på det Livland måtte erhålla ordentliga Guds ords tjänare. 

1 Originalet till denna för Livland så utomordentligt viktiga urkund gick 
dock — underbart nog — förlorad strax efter utfärdandet. Tvifvel på dess 
äkthet, d. v. s. tvifvel på att konung Sigismund August verkligen undertecknat 
handlingen, väcktes redan af konung Stephan Bäthory, som däraf tog sig an
ledning vägra privilegiernas stadfästelse. Verkligheten af en äkta Privilegium 
Sigismundi anses dock af forskarna obestridlig och har erkänts af Livlands 
senare herrar, Peter den store o. a. Dess betydelse för Livland sträcker si°-
ända till senaste tid. Se bl. a. v. RUTENBERG, a. a. II, s. 507 ff. 
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Förbud uttalades uttryckligen mot hvarje annan konfession än den 
Augsburgska. Redan konung Sigismund August (f 1572) höll 
emellertid dåligt sina afgifna löften att bygga kyrkor, insätta pre
dikanter etc. Ännu sämre blef det under hans efterträdare konung 
STEPHAN BÅTHORY, som efter åtskillig strid och ett interregnum 
kröntes i maj 1576. 

Under honom började en planmässig, energisk romersk-katolsk 
motr ef or mation i Livland, hvars framgångar stegrades ända till det 
svenska väldets begynnelse.1 Båthory hade visserligen, ehuru ifrig 
katolik sedan år 1571, yttrat, att han icke ville tillåta, att någon för
följdes, därför att han icke ville öfvergå. »Jag är öfvertygad om, att 
människornas samveten icke kunna tvingas », yttrade han. Han visade 
sig också i mycket såsom en klok och energisk konung. Kommen 
under jesuitiskt inflytande blef han dock en för livländarnas protes
tantiska tro farlig konung. D. 1 dec. 1578 sände påfven Gregorius XIII 
jesuiten ANTONIO POSSEVINO såsom påflig nuntius och apostolisk 
vikarie för hela Skandinavien och de angränsande nordliga staterna 
(Moscovien, Livland, Ryssland, Ungarn, Pommern und Sachsen), 
i fall inga katolska biskopar anträffades här »in partibus infe-
delium et hceresi infectis». Possevino, hvars fanatiskt brinnande 
katolska tro är känd äfven i Sveriges historia, hade bl. a. till mål 
att söka göra hela Ryssland romersk-katolskt. Hans första mål var 
att få Livland till ett polskt-katolskt land, för att därifrån få en 
lämplig utgångspunkt för propagandan i det stora Ryssland. I 
Gorka slöts 15 jan. 1582 fred mellan Polen och Ryssland, som 
tagit Dorpats forna biskopsdöme och förgäfves sökt lura livländarna 
under sin spira genom att ge dem till »konung » sin lydige vasall den 
osympatiske, danske hertig MAGNUS.2 Ryssland förband sig nu att 
afstå anspråken på Livland till Polen. Possevino, som var med vid 
fredsuppgörelsen, lyckades förmå konung Stephan Båthory att 
från lägret skrifva till påfven och af ge en försäkran att, om Livland 
fölle honom till, där återställa den katolska tron i vidaste omfång. 
Kansleren ZAMOISKI gaf P. försäkran om, att så snart freden afslu-
tats, skulle prästerna i Livland ära Gud efter katolskt ritus med böner 
och mässoffer. Då konungen d. 12 mars 1582 drog in i Riga, 

1 Se härom särskildt T. CHRISTIANI'S grundliga och belysande fram
ställning i Die Gegenreformation in Livland i Balt. Mon., Bd 36, Reval 
1889, s. 366 ff. och s. 567 ff.; Bd 57, Reval, 1890, s. 408 ff. och s. 463 ff., 
en framställning, som ligger till hufvudsaklig grund för det följande. 

s  Af Johan III träffande kallad »der livländische Apfelkönig», död i Pilten 
i Kurland 1583. 
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som föregående år aflagt trohetsed, blefvo hans afsikter snart 
uppenbara. Landets ständer, kallade till Riga slott, fingo af 
konungen det meddelandet, att han vore sinnad att tåla den Augs-
burgiska konfessionen i landet bredvid den katolska, men icke tillåta 
några som helst andra »seder». För den rom.-katolska religionen 
ville han i staden och på landet grunda skolor och pastorat och till
sätta en katolsk biskop. Stor bestörtning följde i staden. Man 
sökte föranstalta masspetitioner och penninginsamling och bad her
tigen Gotthard Kettler af Kurland om hjälp och förbön hos konun
gen. Denne af evangelium helt intagne och i sitt hertigdöme för 
protestantisk tro mycket ifrande furste lade sig också ifrigt ut för 
att hjälpa livländarna att få behålla sin tro. Att Livland åt
minstone till den yttre bekännelsen och kulten vid denna tid 
helt var vunnet för reformationen, vittnar bland mycket annat 
Kettlers inlaga till konungen, data Rigce Anno 1582.1 Knappast 
någon funnes i hela landet — säges det här — som var undervisad 
eller uppfostrad i någon annan religion än den, som fått sitt uttryck 
i den Augsburgska bekännelsen. Trots alla invändningar måste 
emellertid Rigas råd afträda St. Jacobikyrkan d. 7 april 1582. 
Konungen öfverlämnade både denna och Maria-Magdalenakyrkan 
jämte cisterciensernunnornas gamla kloster med alla dess besitt
ningar (7 hus m. m.) åt den katolska kyrkan. Klostret med alla dess 
besittningar gafs sedan af konungen utan att rådet fick veta därom 
till ett jesuitkollegium. Stadssekreteraren TASTIUS och syndicus 
GOTTHARD WELLING synas haft den största skulden till, att Riga 
så fick afstå icke 1 utan 2 kyrkor åt katolikerna. De blefvo af 
konungen rikt belönade för sin trolöshet mot stadens intressen och 
evangelii bevarande, upphöjdes båda i adligt stånd och erhöllo extra 
materiella förmåner. De utgöra exempel på, huru rättsmedvetandet 
fördärfvats hos många vid denna tid.2 

1 Denna inlaga anföres af hertigens utmärkte hofpredikant och historie-
skrifvare SALOMON HENNING i hans Lifflendische Churlendische Chronica, 
tryckt i Scriptores Rerum Livonicarum, Bd 2, s. 195 ff. Häri heter det bl. a. 
s. 309 • ^Ad hoc accedit, quod illa ipsa Augastana confessio, cuni omnibus 
suis ceremo?iijs, in templis et scholis huius Prouincice [Livland], iam a Sexa-
ginta prope minis, vsque adeo profundas radices egerit, et constabilita sit, 
vt vix quisquam in tota prouintia reperiatu?-, qui in diversa aliqua reli-
gione institus au t educatus sit.» 

2 »Die Noth der Zeit hatte nicht nur das Land verdorben, auch die 
Gesinnung und das Rechtbewusstsein waren bei nur zu vielen zu Grunde 
gegangen.» D:r SCHIEMANN i Historische Darstellung und archivalische 
Studien, s. 111 ff. 
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D. I maj 1582 utnämnde konungen GEORG RADZIWILL, hertig 
af Olyka och biskop af Wilno, till ståthållare i Livland och afreste 
från Riga följande dag. I R:s instruktion läses bl. a. följande, 
som vi dock återgifva i svensk öfversättning: »Framför allt 
skall Ståthållaren använda möda därpå och gifva akt på, att 
de af Oss i staden Riga lagda grunderna till den heliga katolska 
religionen dag för dag tillväxa och visserligen så, att den inom 
kort utbreder sig öfver hela Livland» etc. Icke en stafvelse 
nämnes i hela instruktionen om, att ståthållaren bör låna sitt öra 
också åt de protestantiska undersåtarna. Sannolikt är, att Possevino 
rent af har författat denna instruktion, i alla händelser starkt influerat 
på densamma. Vid riksdagen i Warschau erhöll Livland 3 och 4 
dec. 1582 Constitutiones Livonice. Dessa annullera Privilegium Sigis
mundi och gifva endast fri religionsöfning åt protestanterna af 
Augsb. bek., som allenast tåles vid sidan af den katolska religionen. 
Livland göres nu (3 dec. 1582) till ett katolskt biskopsdöme. Staden 
Wenden blir biskopssäte. Det nya domkapitlet får sig anvisad en 
hel — gata i Wenden (24 hus), och biskopen doteras med en hel del 
slott och gods. Abboten ALEXANDER MKILINSKI, den förste biskopen, 
dog snart och fick till efterträdare ANDREAS PATRITIUS NIDECKI1 

från Krakau, en högtbildad katolsk teolog, drottning Annas kansler. 
I Riga och omnejd blefvo jesuiterna verksamma. På jesuit

generalens hemställan uppdrog påfven Gregorius XIII åt Possevino 
att bringa 12 Patres till Livland. P. öfverlät detta uppdrag åt den 
polske provincialen CAMPANO, som också d. 7 mars 1583 uppenba
rade sig jämte sina 12 jesuitfäder för de mindre angenämt öfver-
raskade rådsherrarna i Riga, förevisade de kungliga och påfliga full
makterna och prisade i ett stort, festligt, insmickrande tal jesuiternas 
utmärkta egenskaper och den utomordentliga förmån, som nu 
genom dem gafs Livland. De ville bl. a. gifva Livland ett jesuit-
kollegium eller en Academi m. m. Rådet betackade sig. Det kunde 
visserligen hafva hindrat de jesuitiska prästerna att slå sig ned i 
Riga, enär konungen förut uttryckligen lofvat, att inga »andliga» 
jesuiter skulle påtvingas Riga och blott talat om några lekmanna-
bröder. Men rådet tordes nu ej stå emot konungen utan fick med 
harm i hjärtat låta jesuiterna draga in i Jacobikyrkan och klostret. 
Jesuiterna blefvo nu ifriga med predikande och skolundervisning och 
sökte på allehanda sätt nå sitt mål. Såsom ett exempel på deras ka
tolska nit berättas det, att de t. o. m. foro ut med Rigas fiskare på 
hafvet. Då blott få fiskar fångades, och fiskarena klagade öfver de 

1 Af HIÄRN, a. a. s. 337 ff., kallad JOHANNES PATRICIUS. 
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sista årens klena fångster, sade jesuiterna, att detta hängde till sam
mans med, att den rätta tron försvunnit. Omvände de sig och bragte 
Jacobikyrkan silfverfiskar af alla storlekar såsom gåfva, så skulle de 
snart genom deras (jesuiternas) böner få större fångst! 

Bland bönderna på landet var bl. a. OTTO SCHENCKING ifi igt verk
sam. Denne livländske adelsman hade sadlat om och blifvit katolik 
och var, såsom renegater vanligen äro, en zelotisk ifrare för sin nya 
tro. Blifven prost i Wenden sökte han, som var mäktig det »otyska » 
språket, förmå bönderna öfvergå till katolicismen. Han utskrek de 
evangeliska predikanterna såsom legoherdar. De katolska prästerna 
däremot vore idel ädla, själfuppoffrande gudstjänare m. m. dyl. Han 
gaf bönderna 4 veckors betänketid. Då han efter denna tid kom för 
att hämta deras svar, om de ville omvända sig till den »allena salig
görande» kyrkan eller ej, svarade bönderna på tillrådan af en — 80-

årig tiggare: De vore fattiga, oförståndiga människor, som af sin 
öfverhet uppfostrats i sin nuvarande tro. Deras herrskap hölle ännu 
fast därvid. Nu kunde de tänka sig, att ej heller dessa gärna ville 
fara till djäfvulen. Därför borde han först omvända dessa och där
efter komma till dem; då skulle de svara honom.1 

Att ej heller Rigas invånare voro färdiga att utan vidare kasta sig 
i den katolska kyrkans armar, därom vittna bl. a. de s. k. kalender-
striderna (1584—89). I sept. 1582 hade Gregorius XIII:s kalender
bulla utkommit. Då den nya tideräkningen på konungens befallning 
skulle införas i Livland, utbröt vid julen 1584 oroligheter i Riga. En 
rektor vid dömskolan HEINRICH MÖLLER uppträdde på det häftigaste 
sätt och — såsom vi kunna tycka — synnerligen olämpligt och onödigt 
mot den nya kalendern, hvillcen han offentligen betecknade såsom en 
brygga, på hvilken papismen ville återtåga in i Livland. Då han 
härför häktades, utbröt ett upplopp, som visserligen först stillades 
af den framstående borgmästaren FRANTZ NYENSTEDT, en bland Liv
lands utmärktaste personligheter på denna tid, men senare utbredde 
sig och bl. a. ledde till, att de förut omtalade Tastius och Welling 
afrättades med svärd (1586), och att jesuiterna utdrefvos ur Riga 
(1587). Konung Stephan Båthory, som häftigt vredgats öfver 
dessa strider, dog plötsligt 2 dec. 1586. Hans efterträdare SIGIS

1 »Dass sie arme, unverstandige Leiite und von ihrer Obrigkeit in solchem 
jetzigem Glauben erzogen weren; ihre Juncker u. Herrschaft hielten noch 
bestendig driiber; nun konten sie erachten, dass dieselbe auch nicht gerne 
wollten zum Teiiffel fahren. Derhalben sollte er erst dieselbe bekehren und 
alsdann zu ihnen kommen, da wolten sie ihm mit Antworten begegnen.» 
HIÄRN, a. a. s. 354, 355. 
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MUND III WASA skickade kommissarier till Livland, hvilka ryckte 
in i Riga 17 juli 1589 och afrättade kalenderstridernas ledare. 

Under Sigismund, hvars ifriga katolicism och beroende af jesu
iterna äro nogsamt kända äfven i Sveriges historia, började en ny, 
hänsynslös propaganda för katolicismens återinförande i Livland. 
Sigismund fordrade bl. a. vid sitt besök i Riga jesuiternas restitution. 
Trots borggrefven Eckes svaghet och konungens öppet visade 
onåd framhärdade dock Rigas råd, som nu visade en helt annan 
kraft än förut i sitt motstånd mot jesuiterna. Därtill styrktes de 
af sin oberpastor PAUL ODERBORN och senare efter dennes död 
af oberpastor HERMANNUS SAMSONIUS, hvilka båda voro ifriga 
och outtröttliga fiender till jesuiterna och tillstoppade allt klen
mod munnen. T. o. m. vid riksdagen i Warschau 1590, 1591 vågade 
Rigas deputerade, särskildt syndikus, d:r DAVID HILCHEN, Nyen-
stedts måg, offentligen hårdt disputera emot dem, så att intet 
blef vid riksdagen beslutadt om deras återinförande i Riga. 
Strax efteråt genomdref dock konungen med jesuitiska ränker och 
genom att hota Riga med 50,000 ung. guldens straff böter jesui
ternas restitution i Riga (1591). Under Otto Schenkings episkopat 
(biskop i Wenden efter Patritius' död 1587)1 blef propagandan och 
jesuiternas ofog allt värre. I Dorpat, som redan under Patritius' 
tid måst lida mycket religionsbetryck, i det konung Stephan upplåtit 
därvarande gamla nunnekloster och flere gods åt jesuiterna, ställdes 
ofta till bråk och rent skandalösa uppträden t. o. m. vid de evange
liska gudstjänsterna.2 Jesuitgossar orenade altaret i den estniska 
kyrkan, slogo in fönster m. m. I jesuitkollegiets i Riga annaler 1604 
—1618 får man en inblick i den katolska propagandan och dess 
resultat intill tiden strax före det svenska väldets begynnelse.3 

Antalet af kollegiets medlemmar, som 1604 var 13, hade 1617 stigit 
till 21: 9 präster och 12 fratres, hvaraf 2 »magistrar», 6 »coad-
jutorer» och 4 »studiosi rhetorices» (trol. = lärare), hvilket ju visar 
en ganska betydande tillväxt. Staden Riga synes dock varit en 
rätt torr åker för jesuiterna. Den kallas af dem »den af den lu
therska pesten inficierade staden» (pertinacissima inhcsresi). Je
suiterna smädades t. o. m. öppet på gatorna, men — antalet elever 
i jesuitskolan tillväxte, ett för protestantismen i Livland synnerligen 

1 S. var till sin död 4 okt. 1620 verksam såsom biskop i Wenden., 
Mitteilungen aus dem Gebiete o. s. v. IV, s. 494 ff. 

8 v. Richter, a. a. II, 1, s. 113, 114. 
3 L. NAPIERSKY, Die Annalen des Jesuiten-Collegiums in Riga 1604— 

1618, tryckt i Mittheilungen aus dem Gebiete etc., Bd XIV, s. 364—386. 
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allvarsamt faktum. På den lettiska landsbygden »missionerades» 
flitigt. Antalet biktande, kommunikanter, omvända »kättare» 
(= lutheraner och kalvinister) och »schismatici» (= den ortodoxa
grekiska kyrkans anhängare) angifvas noga i annalerna och är från 
1604—1613 i stigande, om ock ej utan svängningar, men från 
1614—1617 i betydligt aftagande. De biktandes antal anges 
år 1604 vara 4,018, år 1613: 6,397, men ^r 1617 icke mer 
än 1,205. Denna tillbakagång i de katolska biktandes antal i Riga 
och närmaste omnejd synes dock af många tecken att döma 
hafva varit mera tillfällig och rikligen ersatts af samtidig tillväxt på 
andra trakter. Så t. ex. hade enligt jesuiternas årsberättelse i Wen
den antalet biktande i detta distrikt år 1618 stigit till 12,050 per
soner, 730 par hade vigts o. s. v.1 

I det stora hela synes katolicismen hafva gått framåt med stora 
steg i största delen af Livland under denna tid. En betydande 
roll synas härvid de katolska kyrkovisitationerna ha spelat. 
En sådan visitation ägde rum 1610 och 1611. Grefve FRANZ 

SIMONETA, biskop af Foligno, var vid denna tid påfligt sände
bud i Polen med ambassadörs (Grossbotschafters) myndighet. 
Denne uppdrog 1610 åt den påflige »protonotaren » JOHANN MARIA 

BELETTI att besöka biskopsdömet Wenden och införa hvad 
nödigt vore, särskildt det tridentinska kyrkomötets beslut.2 Visi
tation ägde rum i Riga 28 febr. 1611, hvarvid bl. a. befalldes, att två 
präster skulle anställas vid hvarje katedralkyrka: en för det latinska 
språket och en för det tyska samt dessutom om möjligt en för det 
polska språket. En ännu viktigare kyrkovisitation omfattande hela 
Livland leddes år 1613 af ärkediakonen i Wenden, biskoplige vikarien, 
d:r JOHANN TECNON jämte pater ERDMANN TOLGSDORF från Jacobi-
kyrkan i Riga, båda nitiska jesuiter. Hufvudändamålet med denna 
stort anlagda kyrkovisitation var att bringa till utförande ett af 
konung Sigismund d. 1 dec. 1612 utfärdadt förbud mot lutherska 
predikningar för esterna och letterna.3 Tecnon reste från plats till 
plats och uppfordrade öfverallt de polska ämbetsmännen att af-
lägsna de protestantiska prästerna. De polske voro därtill villiga.4 

1 v. RICHTER, a. a. II, 1, s. 234. Jfr E. och A. SERAPHIM, Geschichte Liv-, 
Est- und Kurlands, Bd 2, s. 170. 

2 GADEBUSCH, a. a. II, 2, s. 436 ff. 
3 v. RICHTER, a. a. II, 1, s. 226. Kon. Sigismunds förbud stödde sig åt

minstone skenbart på ett tvetydigt affattadt »Mandat» af konung Stephan 28 
Okt. 1589. E. och A. SERAPHIM, a. a. s. 175. 

4 v. RICHTER, a. a. II, 1, s. 233. 
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I flere städer såsom t. ex. Fellin, Wolmar, Wenden1 och Koken
husen omnämnes dock icke en enda protestantisk predikant i visi-
tationsprotokollen.2 Många kyrkor voro på landet ödelagda, och 
det allmänna religiösa och sedliga tillståndet synes i allmänhet hafva 
varit bedröfligt. I sydöstra hörnet af Livland påträffades spår af hed
nisk offertjänst och afguderi. Den ofvannämnde jesuitpatern Tolgs-
dorf har utförligt skildrat tillståndet i sina »Annales » 1618.3 Män
niskorna här, säger han, äro barbarer, som lefva i tjocka skogar, kärr 
o. dyl., förfallna i grof vidskepelse, barbarer, som förutom det, att de 
äro döpta, icke hafva något kvar, som är värdt det kristna namnet. 
Det är mycket sällsynt att de lefva förenade i äktenskap, de flesta 
byta årligen hustrur. Somliga dyrka vissa stenar såsom heliga m. m. 
dyl.4 Om också tillståndet i de här afsedda trakterna af det s. k. 
polska Livland var vida värre än i det norr om Diinafloden belägna, 
så vittna de i det föregående omnämnda jesuiterkollegiets i Riga 
annaler 1604—1618 om ett djupt förfall och en grof vidskepelse 
äfven i det öfriga Livland. 

Jesuitfäderna själfva voro emellertid fulla af vidskepelse. Därom 
vittnar bl. a. en i dessa annaler införd relation om »trollkarlar», 
som dömts till döden på bålet för sitt trolleri. De »bekände » före 
sin död, berätta annalerna, att de på den lutherska julnatten och på 
Johannisfesten brukade fira sina sammankomster i domkyrkan i 
Riga, förut katolsk och invigd åt den heliga jungfrun, men senare 
»profanerad genom den lutherska sekten», tillsammans med djäf-
vulen, sin herre, som hade 7 hufvuden och var klädd i tysk predikant

1 I Wenden hade jesuiterna tidigare på det fräckaste våldfört sig på och 
häktat den estniske (»otvske») lutherske predikanten Christoph Berg. E. och A. 
SERAPHIM, a. a. II, s. 175. 

2 En utförlig latinsk kopia af visitationsprotokollen 1613 har förf. sett 
bland Livonica i Stockholms Riksarkiv. 

a Annales Residentice Vendensis, Societatis Jesu 1618, tryckta i Mit-
theilungen aus dem Gebiete etc. IV, s. 494 ff. 

4 I »Annales» heter det bl. a. ordagrant: »Excursiones etiam hoc anno 
crebiius factce», ad loca Dunenburgk, Rositen, Russon et Luteen, ad ho-
mines barbaros, in densissimis sylvis, paludibus, terjninis Moschorum con-
tiguis, manentibus, idolatrice, veneficiis et totis supersiitionibus ethnicis de-
ditos, qui pr&terquam quod baptizati sunt, de reliquo nil Christiano nomine 
dignum habent. Rarissimi ibi matrnnonio juncti vivunt, plurimi circa 
Dunetiburgum, Ruszon et Rositen [Rzczyca] quotannis uxores pe?inutant. 
Signo s. crucis se signare ne/no, orationem dominicani, et salutatiotiem an
ge/icam vix ullum 7iovit. — Lapides quosdam certos colunt ta?iquam 
sacros, quos servant in culina, in horreis aut in granar iis etc. 

Ernst Lundström. 2 
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dräkt och satt vid högaltaret på en hög stol, betjänad af 20 tjänare 
och gossar, alla likadant klädda som sin herre m. m. dyl. Den hemska 
verklighet, som förmenades ligga bakom denna s. k. bekännelse, 
synes jesuiten-förf. till annalerna icke ett ögonblick ha betviflat.1 

Måhända såsom en följd af den stora kyrkovisitationen 1613 
berättas det, att en i Riga år 1614 hållen landtdag skall rent af ha 
beslutat att afskaffa de evangeliska predikanterna för de infödda 
på samma gång som den gregorianska tidräkningen antogs. Under 
den polska tiden begynte en reduktion, som i hårdhet blifvit af liv-
ländarna jämförd med den senare svenska under Karl XI. Jesui
terna fingo till belöning för sitt nit mot kättarna af konung Sigis
mund flere gods, hvilka konfiskerats af livländska adelsmän, som 
på grund af sin svensk-vänlighet måst fly.2 Dorpat hade efter en 
kortvarig frist under svenskt välde (dec. 1600 till dec. 1603) allt mer 
fått känna det polskt-lcatolska oket. De religiösa förhållandena 
blefvo där allt mer olidliga till följd af jesuiternas hänsynslösa upp
trädande. Staden hotades i ett Kungl. »Mandat» med 10,000 gulden 
i böter, om ej den estniske predikanten af skedades. Hej dukar lejdes 
att med våld tränga in i templet och med prygel utdrifva de till 
den evangeliska nattvardsgången församlade esterna och tyskarna.3 

Ej underligt om de evangeliska, trots ett beundransvärdt motstånd 
både här och flerstädes i Livland, började kasta längtansfulla blickar 
till Estland och de svenska trosbröderna, och om man — såsom 
estländarna förut — i en förening med Sverige började se enda rädd
ningen för evangelisk frihet och nationellt bestånd. Det måste näm
ligen anses fullt historiskt bevisadt, att Livland på 1600-talet intill 
tiden för det svenska väldets begynnelse blef allt rättslösare och med 
stora steg alltmer syntes nalkas det af polske konungen och jesu
iterna föresatta målet: att bli en polsk, romersk-katolsk provins.4 

1 Mittheilungen aus dem Gebiete etc. XIV, s. 379 ff. 
2 Se bl. a. v. RICHTER, a. a. II, 1, s. 234. 
3 E. och A. SERAPHIM, a. a. 2, s. 177. 
4 E. och A. SERAPHIM, a. a. 2, s. 178 anför såsom en fruktansvärd sanning, 

att konung Stephan Båthory på fullt allvar meddelat konung Johan III i 
Sverige sin plan »in einer livländischen Bartholomäusnacht alle Deutschen 
in Livland, seine eigenen friedlichen Unterthanen, anszurotten» (citat af H. 
BARON BRUININGK: Livländische Ruckschau. 1879, pag. NS)- »Dieser Plan 
des 'guten Königs' Stephan», tillägger Seraphim, »ist nun freilich nicht aus-
gefiihrt worden, aber sein Nachfolger, Sigismund Wasa, hat eifrig das Seine 
dazu gethan, um das Oberste zu unterst zu kehren, Verfassung und Recht 
zu beugen und polnischer Wirtschaft Thiir und Thor zu öffnen.» 



Riga från Diinafloden. 
(Nutidsbild.) 

KAP. I. 

Svenska väldets uppkomst i Livland och Gustaf Adolfs 
första åtgöranden till det förfallna kyrko

väsendets återupprättande. 

Estland blef efter ordensstatens upplösning 1561 en svensk 
besittning år 1562. Detta berodde — såsom i inledningen antydts 
— ytterst på, att estländarna i fruktan för ryssarna gång efter annan 
anropade svenskarna att komma öfver och hjälpa dem. Livlands 
senare anslutning till Sverige föranleddes åter först och främst af 
det svensk-polska tronföljdskriget. Därtill kom också såsom en 
djupare liggande orsak det politiska och religiösa förtryck, som 
Livland allt mer fick lida under det polska väldet, och som äfven af 
livländarna frampressade liknande macedoniska bönerop till de 
evangeliska svenskarne som förut af Estlands invånare. 

Vissa delar af Livland hade redan förut varit i svenskarnas 
händer. Så t. ex. Pernau, som eröfrades 1562, men fråntogs 
svenskarna genom förräderi 15651 och Dorpat, som eröfrades af 
hertig Karl 1601, men åter förlorades 1603, m. fl. Länge förblef 
emellertid Polen Sverige öfverlägset. 

Gustaf Adolf hade redan som liten gosse varit med sin fader under 
dennes krig i Östersjöprovinserna. Då han år 1611 besteg Sveriges 
tron, fick han äfven detta krig i arf efter sin fader såväl som det 

1 Se t. ex. TH. ANNERSTEDT, Svenska väldet i Livland 1564—1570, Göte
borg 1877, s. 4, 22. 
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danska och ryska. De första åren af hans regering rådde dock stille-
stånd. Men redan 1614 fick Gustaf Adolf under sin vistelse i Åbo 
på färd till ryska stridslinjen mottaga uppmaningar från Livland 
att komma dit med hjälp mot Polen. En livländsk adelsman, Fiom-
hold Patkull, hade sändts såsom ombud för stiften Rigas och Dorpats 
adel och erbjöd den unge svenske konungen deras underkastelse under 
Sverige. Gustaf Adolf försäkrade dock blott i allmänna ordalag om 
sin benägenhet.1 Tiden var ännu ej mogen för ett kraftigare in
gripande. Först sedan Sverige fått fria händer genom freden med 
Danmark i Knäröd 1615 och genom freden med Ryssland i Stolbova 
1617, kunde man tänka på att gå de förtryckta livländarnas önsk
ningar till mötes. Nya förolämpningar från Polen, som alltfort 
vägrade att erkänna Gustaf Adolf såsom Sveriges konung, gåfvo 
anledning till polska krigets nya utbrott. Pernau eröfrades 1617 och 
förblef sedan i svenskarnas händer under hela den svenska tiden i 
Livland. Gustaf Adolf samtyckte dock snart (1618) till ett stille-
stånd »på det alla måtte förnimma, att han icke stod efter något krig, 
om fred och stillhet vore att nå, och att det arma Livland icke af 
båda stridande måtte blifva i grund fördårfvadt. »2 Dessa den store 
konungens ord äro belysande och väl värda att begrunda af senare 
tiders barn, som blott velat se egoistiska eröfraretankar såsom motiv 
för Gustaf Adolfs intagande af Livland.3 

1 E. HILDEBRAND, a. a. V, s. 109. E. och A. SERAPHIM, a. a. II, s. 219. 
51 E. HILDEBRAND, a. a. V, s. 110. I Reval förvaras källor, framdragna 

i ljuset af W. GREIFFENHAGEN (i Beiträge zur Kunde etc. III, 1, s. 1—31), 
rörande bl. a. en till Gustaf Adolf i Stockholm i febr. 1629 sänd deputation 
från ridderskapet i Östersjöprovinserna (väl närmast Estland). Konungens heta 
vasablod hade flera gånger råkat i den häftigaste svallning vid adelns privi
legietrots, oförmåga att se sakerna i stort och brist på offervillighet och för
ståelse, särskildt då det gällde att möta hans goda afsikter att upphjälpa deras 
förfallna kyrko- och skolväsende. Sedan hans vrede något lagt sig, »började 
H. M:t enligt livländarnas egen berättelse», säger GREIFFENHAGEN, S. 27 ff, 
»ganska nådigt förklara sin välmening mot oss, som ådragit Riket och H. M:t 
själf stort besvär, hvilka de, Gud skulle vara ha?is vitttie, icke droge till sitt 
rikes förstoring, allena till den sanna kyrkans framgång och dess under
såtars bästa, ty det gälde numer icke kroppen utan själen [kurs. af förf.]. 
För att uppegga dem till offervillighet att »gifva något till Guds ära» för 
gudsfruktans höjande, yttrade den store konungen senare bl. a.: *Hade också 
jag en son, ville jag då icke gärna så mycket som möjligt kosta på honom: 

att han efteråt måtte kunna tjäna Gud och folket.» — I sanning stora och 
sköna konungaord! 

s  Gustaf Adolfs fredliga sträfvan i fråga om Östersjöländerna har be
tonats af en så utmärkt historiker som prof. HARALD HJÄRNE, Gustaf Adolf 
Stockholm 1901, s. 81, 86. 
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Då emellertid Polen ej ingick på hans erbjudande om 
fred eller tio års stillestånd på de villkor, att han nöjde sig 
med gränsen af år 1600 och lät Sigismund behålla titel af 
Sveriges konung, begynte Gustaf Adolf åter kriget 1621.1 Liv-
ländarna hälsade honom öfverallt såsom en befriare. Ett undantag 
härifrån utgjorde Livlands viktigaste plats: staden Riga, som vid 
konungens uppfordran att dagtinga, gaf till svar, att Riga ej 
ville sätta en outplånlig fläck på sin protestantiska tro och sin 
tyska nationalitet genom att svika sin ed till Polens konung. 
Efter ett tappert försvar måste dock staden gifva sig. Dagtingan 
slöts den 15 september 1621. I lägret utanför Riga bekräftade 
konungen stadens gamla privilegier och den Augsburgiska tros
bekännelsen. Han tillförsäkrade de evangeliska rigensarne stadens 
kyrkor, hospital och tillhörande »andliga gods».2 I ett utförligare 
General Priuilegium, dat. Riga den 25 september 1621, betonas 
dessa utfästelser ytterligare. Konungen utlofvar här i sitt och 
sina efterkommande regenters namn Rigas invånare och deras 
efterkommande framför allt (»Vor allén dingen ») att få förbli vid 
den i Augsburg 1530 antagna bekännelsen och vid de hittills 
iakttagna kristliga ceremonierna, äfvensom vid kyrkornas och 
skolornas administration. Kyrkoj urisdiktionen genom sitt stads
konsistorium skulle de få behålla. Besittningen af sjuk- och fattig
hus skulle konungen skydda.3 

1 E. HILDEBRAND, a. a. V, s. 111. 
2 Ihr Kongl. Mayt. Reassumptio privilegiorum Ciuitatis Rigen. vndt 

Confirmation darneben, worumen Ihr Kon. May. die Stadt bey voriger Frey-
heitt zuerhalten sich vorpflichtet vndt das vbriege biess zum general priui-
legio hingelassen. [In castris fur Riga] in dat: eod: [15 September 1621.] 

Vndt demnach auch diese Stadt mit Vnss einerley religions verwanten 
seindt, alss confirmiren Wier ihren Cathech. Augspqrgischer Confession, 
Kirchen, Hospitaln, vndt zuegehoriege geistliche gutter, wie dann alle andere 
in religion: vndt profan sachen, innhabende priuilegia, Indulten, gericht, vndt 
gerechtigkeitt, gewohnheitten vndt recht zue wasser vndt lande, wie die-
selben solches von alters hero von Hermeister zue Hermeister, Bischoflfen 
zue Bischoffen, vndt Konigen in Pohlen gehabt, vndt biesshero rechtmessig 
genossen vndt gebraucht, thuen das auch in Krafft dieses, das sie vorley noch 
wie zuevohrn ruhiglich sollen gehalten werden. 

Utdrag ur tyska reg. sid. 414 i R. R. 
3 Ihr Kon. Mayt. der Stadt Riga gegebenes General Priuilegium, worein 

dieselbe bey ihrer voriegen Freyheitt erhalten wirdt, [Riga] in Dat: [25 
Septemb. 1621.] 
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Gustaf Adolfs uppträdande efter Rigas eröfring, en bragd, 
som först fäste Europas beundrande uppmärksamhet på honom, 
kan kännetecknas med det öppna, manliga Kristusbekännande, 
Paulinska mottot till Romarna: »Jag skämmes icke vid evangelium, 
ty det är en Guds kraft till frälsning för hvar och en, som tror. » (Rom. 
i: 16). Då konungen jämte sin broder, hertig Karl Filip, d. 16 sept. 
1621 kl. 3 e. m. inrider i Riga i spetsen för sina trupper, ställer han 
sin färd först till St. Peterskyrkan, där oberpastor, mag. HERMANNUS 
SAMSONIUS håller predikan, hvarefter man gemensamt sjunger: 
»Herr Gott, Dich loben, Herr Gott, Dir danken wir». Följande dag 
måste den af jesuiterna besatta St. Jacobikyrkan upplåta sina por
tar för konungen, som med sina svenskar sjunger »Te Deum Lau-
damus». Därefter hålles svensk gudstjänst. Den 20 sept. håller 
Samson en hyllningspredikan, hvarefter konungen på torget mot
tager rådets och borgerskapets trohetsed.1 

Wier Gustavus Adolphus etc. Konigk etc. Fuegen hiermit vndt Krafft 
dieses brieffes zue ewigwehrender gedechtniss, allén vndt ieden was Standes, 
condition, vndt Wurden dieselben seindt, insonderheit aber denen daran 
gelegen, kundt vndt zue wiessen, Das wie Wier von anfangk Vnsers Konigk-
reichs mit allén ernst darnach getrachtet, das nechst den wahren Gottes-
dienst auch der liebe friede in Vnsern Konigkreiche vndt dero angehörigen 
Ländes miige erhalten werden, 

Insonderheit aber das, wofern innerhalb drey Jahren zwischen Vnss vndt 
dem Konigk in Pohlen ein bestendiger Friede gestifftet vndt auffgerichtet 
wiirde, Wier dieselbe Stadt, sambt allén was sie hatt, in deme Statu wie 
Wier sie ietzo erobert, vnd eingenommen anderst aber nicht, dann mit ihren 
Vorwiessen vndt willen abtretten, vndt das diese ergebung ihr alssdann vndt 
auff solchen fall bey der Cron Pohlen an ehren, leib, leben, Priuilegien vndt 
Freyheiten in Religion vndt Profansachen, wie auch hab vndt gutt nicht 
schädlich vndt nachtheiligk sein solle, vorhero gnugsame Caution ver-
sicherung verschaffen vndt zuewege bringen wollen, Vor allén dingen aber 
wollen Wier Vnsere Erben vndt Nachkommen sie vndt ihre Nachkommen 
bey der reinen Augspiirgischen Confession, so zue Augspurgk auffn Reichs-
tage A:o 1530 öffentlich vbergeben, vndt denen biesshero gehabten Christ-
lichen Ceremonien, wie auch bey der volligen bestellung vndt administration 
der Kirchen vndt Schulen, habender Consistorial, Gerichte in Ehe: vndt 
gewiessens sachen ohne appellation, wie auch der Hospitaln vndt Armer 
Heusser zue allén Zeiten vnverendert conseruiren vndt erhalten, vndt in dem 
allén keine mutative, eintrage, oder enderung ihnen zuefiiegen, oder durch 
andere zuefiiegen lassen Folgig wollen Wier de certa scientia et ex proprio 
motu den gantzen Statum des Regiments, wie der bisshero in dieser Stadt 
gewesen, hiermit confirmiret vnd bestettiget haben, 

Utdrag ur tyska reg. 1621 sid. 443—444, 448—449 i R. R. 
1 E. och A. SERAPHIM, a. a. II, s. 227, 228. 
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Bland konungens första åtgöranden till Rigas och Livlands 
bästa var att befria stad och land från de jesuiter, som af de polske 
konungarna blifvit dem 
påtvingade. Redan den 
17 sept. skall konungen 
efter slutad gudstjänst i 
St. Jacobikyrkan hafva 
kallat inför sig de ännu 
här kvarvarande åtta1 

jesuitpatres, bland hvilka 
befann sig den då åttio
treårige Laurentius Ni-
colai, känd från Sveriges 
historia under namnet 
»Klosterlasse ».2 De flesta 
jesuiterna hade redan före 
belägringen dragit bort.3 

De få kvarvarande hade 
redan förut fått aflämna 
nycklarna till kyrka och 
kloster. Deras egendom 
hade förseglats af fältmar
skalk Wrangel.3 De fingo 
nu tillsägelse att aftåga 
från Riga jämte kastel-
lanen af Wenden Gotthard 
Johann von Tiesenhausen, 
»wojewoden » därsamma-
städes Teodor Dönhof1 

(troligen = den person, 
som benämnes: »Schatz-
meisters Reuisorn »), samt 
polskt-katolskt krigsfolk och andra »papister ». Äfven om den unge 
konungen vid mötet med »Klosterlasse» fällde några skarpa ord2 

— lätt förklarliga till följd af de oangenäma minnen denne jesuit 
1 ANDR. BRANDRUD, Klosterlasse, Kristiania 1895, s. 232 ff. v. RICHTER, 

a. a. II, 1, s. 216, uppger de kvarvarandes antal till blott sex. 
8 ANDR. BRANDRUD, a. a. ABR. CRONHOLM, Sveriges Historia under Gustaf 

II Adolphs Regering, Stockholm, Malmö, Lund 1857—1864,1, s. 397; H. HJÄRNE, 
a. a. s. 84, 85; E. HILDEBRAND, a. a. V, s. 115. 

3 GADEBUSCH, a. a. II, 2, s. 554 ff. 

S:t Jacobikyrkan i Riga. 

(Före svenska tiden jesuitkyrka, sedan svensk 
församlingskyrka.) 
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säkert väckte från sina intriger i Sverige — synes Gustaf Adolf icke 
hafva gått på något sätt obilligt tillväga mot jesuiterna. En af dem 
inbjöds t. o. m att vara hans gäst vid en måltid.1 De tillförsäkrades 
alla fritt aftåg till sitt land igen »mit ihren sack vndt Pack», för
sågos med ett kraftigt pass2 och fördes jämte kvinnor och barn 
under väpnad betäckning af 200 ryttare oskadda till Lithauen.3 

St. Jacobikyrkan förblef sedan svenska kronans besittning och be
gagnades till svenska och längre fram under generalsuperintendenten 
Johan Fischers tid äfven till tyska gudstjänster. 

Med Rigas intagande och jesuiternas utdrifvande var mycket 
vunnet för Livlands frigörelse. Med Riga kan man väl säga, att 
Gustaf Adolf hade Livlands nycklar i sin hand. Ännu voro emel
lertid många fasta platser i polackarnas händer, och landsbygden 
oroades af härjande skaror, som hvarken skonade vän eller fiende.4 

Dorpat återintogs af svenskarna under Jacob de la Gardie och 
Gustaf Horn 1625. Därvarande jesuiter hade, såsom förut antydts 
(inledn. s. 29), här huserat betydligt värre än i Riga. Dorpats 
evangeliska borgare hade icke ens fått fira reformationsfesten 1617. 
Svenskarna hälsades här med jubel. Det polskt-katolska tryckets 
dagar voro slut. Jesuiterna, de katolska prästerna jämte katolskt 
och polskt krigsfolk fingo draga bort med sin rörliga förmögenhet. 
De, som icke strax blefvo färdiga, beviljades en frist på tre månader. 
Äfven här fick den nya aeran en värdig begynnelse. Redan dagen 
efter intagandet (d. 28 aug.), sedan Mariakyrkan utrymts af jesu
iterna, lät de la Gardie sin fältpredikant, den senare för sin nitälskan 
för estnisk kristlig litteratur så berömde JOACHIM ROSSIHNIUS, 

hålla gudstjänst.5 Dorpat besöktes af Gustaf Adolf den 25 febr. 
16266 och erhöll af honom senare från Narva d. 6 mars 16267 bekräf
telse på de privilegier Karl IX gifvit staden d. 10 juni 1601.6 

1 v. RICHTER, a. a. II, 1, s. 216. 
2 Gustaf Adolfs pass, dat. Riga d. 16 sept. 1621, R. R. (Tyska reg. fol. 

420), se bil. I. 
3 v. RICHTER, a. a. II, 1, s. 216; GADEBUSCH, a. a. II, 11, s. 554 ff.; ANDR. 

BRANDRUD, a. a. s. 234. 
4 TH. HIÄRN, berättar, hurusom t. o. m. den fanatiske katolske ifraren, 

biskopen i Wenden Otto Schenking en gång råkade illa ut för dem. Då han 
år 1600 flydde för svenskarna, plundrades han af sina egna polska trosför-
vanter inpå bara kroppen. De ryckte t. o. m. biskopskorset från honom och 
läto honom löpa nästan fullständigt naken. »Monumenta Liv. Ant.» I, s. 385. 

8 GADEBUSCH, a. a. II, 11, s. 593, 594; E. HILDEBRAND, a. a. V, s. 120. 
6 v. RICHTER, a. a. II, 1, s. 231. 
7 R. R.: tyska reg. fol. 77. 
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Livland behärskades emellertid i sin helhet af svenskarna först 
efter det underbara slaget vid Wallhof 1626. Det var här, som Gustaf 
Adolf öfver en mångdubbelt större fiende vann en glänsande seger 
— utan förlust af en enda dödad svensk. Man skulle knappt tro 
det sistnämnda vara sant, om man ej hade konungens egna ord 
därpå. Genom segern vid Wallhof, Gustaf Adolfs »Narvaslag», 
men af helt olika betydelse, fullbordades Östersjöländernas eröf-
ring.1 

Genom stillestånden i Altmark 1629 och i Stumsdorff 1635 för-
blef Livland svensk besittning. Ösel, som redan 1559 blifvit dansk 
provins,2 afträdde danskarna till Sverige genom freden i Brömse-
bro 1645. Först nära en mansålder efter Gustaf Adolfs död, genom 
freden i Oliva d. 23 april 1660 afträdde emellertid Polens konung 
Livland norr om Duna formligen till Sverige. Polen behöll Diina-
burg, Rossiten, Lutzen och Marienhusen.3 

Redan en vecka efter slaget vid Wallhof hade Gustaf Adolf 
måst lämna Livland, som han aldrig mer skulle återse.1 Att den 
store konungen dock ej glömde Livlands väl, därpå gaf han midt 
under sina strider för trosfriheten och fäderneslandet och under sina 
mångfaldiga omsorger om Sveriges inre utveckling många bevis. 

Sättet för Livlands besittningstagande synes belysande för 
konungens ädla sinnelag och goda afsikter, så ock för den i 
bästa mening stora statskonst, som var honom egen, och som det 
hade varit lyckligt för Sveriges ställning i Östersjöprovinserna, 
om alla hans efterföljande regenter under 1600-talet följt. Gustaf 
Adolf hade redan vid sitt första fälttåg i Livland såsom konung 
förbjudit att utöfva vedergällningsrätten, eljest ett alltför van
ligt svar i dessa dagar på fiendens härjningar. »Vi hafva icke 
ärnat föra krig mot bonden», sade han, »den vi hellre se välbehållen 
än platt fördärfvad. »4 

Genom försäkringsbref och många donationer visade konungen 
på ett för folket påtagligt och lättfattligt sätt sin ange
lägenhet om deras höjande genom kristlig undervisning och 
fostran. 

Strax efter Rigas intagande utfärdar han från Mitau d. 20 
okt. 1621 gåfvobref till en församling i Livland på två »Häcken 

1 E. HILDEBRAND, a. a. V, s. 122, 123. 
2 TH. ANNERSTEDT, a. a. s. 2. 
" Se bl. a. KF.LCH, a. a. s. 598—600 och E. HILDEBRAND, a. a. VI, s. 7. 
4 E. HILDEBRAND, a. a. V, s. in. 
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Ländes»1 till en pastors underhåll. Han säger sig däraf ha 
föranledts af en livländare, som framställt ifrågavarande kyrkas 
nöd, och gaf denna jord till den sanna gudstjänstens uppbyggande, 
och för att man skulle spörja hans kungliga mildhet.2 

D. 18 nov. 1621 låter konungen i Riga till stadens änkehus 
(1Wittben Hauss in Riga der Biirgermeister Eycken genant) utfärda 
gåfvobref på åtskillig jord med därtill hörande — tre bönder till 
fattiga änkors hjälp och underhåll »zue ewigen Zeitten».3 

D. 15 febr. 1626 återger Gustaf Adolf Wenden det fattighus, 
Sangt(\) Jiirgen [1. St. Georgs. Hospital] genandt, som af ålder hade 
tillhört staden, men som af polackarna blifvit densamma frånhändt. 
Konungen återger gårdar med tillhörande bönder m. m. med villkor, 
att rådet tillsätter förmyndare, som årligen skola redovisa för alla 
inkomster. Dessa åter skola helt och hållet användas för de fattiga 
och till inrättande af en stadsskola.4 

I Narva d. 6 mars 1626 eller samma dag Gustaf Adolf hade be
kräftat de af Karl IX åt staden Dorpat gifna privilegierna hänvisar 
han borgmästaren i Dorpat Franz Johanssen och secretarius Joachim 

1 »Hake» eller »Hacke» eg. = uncus, en slags enkel plog, därefter ett 
landmått i Neder-Sachsen (Russow, a. a. s. 325). Stor skillnad synes emel
lertid ha rådt på uppfattningen af detta landmåtts storlek. Man skilde mellan 
»ordensmeisterliche» (Plettenbergska), polska och tyska Haken. En noggrann 
undersökning härom verkställdes på generalguvernören Bengt Oxenstiernas 
befallning vid den stora revision af landtgodsen i Livland, för hvilken han 
i drottning Kristinas namn utfärdade instruktion d. 4 aug. 1638. Alla gamla 
Haken omräknades då till tyska Haken. Antalet Haken i Livland beräknades 
därefter till 4,343 st. (GADEBUSCH III, 1, s. 95—99; v. RICHTER II, 2, s. 21). 
Såsom en »hake» räknades sedan hvarje »Gesinde» (bondgård), som gjorde 
12 dagsverken i veckan. Hake kan därför anses motsvara svenska »hemman» 
(se »Nordisk Familjebok», »Estland» och »Livland»). Två haken jord ansågos 
vanligen såsom minimum af prästjord, ehuru många pastorer i verkligheten 
fingo nöja sig med mindre. 

2 Se bil. II. Kyrkans namn »Nolteln» torde vara felskrifvet i R. R. 
Åtminstone finnes f. n. ej någon kyrka med detta namn i Livland. 

3 Se Bil. III. Det här afsedda änkehuset benämndes vanligen »Eckes 
YVittwenkonvent». Det leder sitt namn från sin förste donator, en för 
öfrigt föga berömlig person, borgmästaren i Riga Nicolaus Ecke (1. Eck) 
(död 1623) och inrättades år 1615. Änkorna åtnjöto i detta »konvent» fri bostad 
och — 13 »Reichsthaler Alberts» årligen (GADEBUSCH 11,11,5.476). 

4 Staden skall: »geivisse Vormiinder das ta- schaffe[n], vnd durch die-
selben alle Einkiinffte getrewlich vnd fleissig einnehmen, davon alle Jahr 
Rechnung beijbringen, v?id dasselbig zur der Armen vnd einrichtung einer 
Stadt Schulen besten allein anivenden lasse», heter det bl. a. ordagrant i 
gåfvobrefvet (kurs. af förf.). R. R. 1626: tyska reg, fol. 34. 



Jakob de la Gardie. 
Grefve till Leckö m. m. Gubernator öfver Livland 1622—1629. 

(Efter ett porträtt på Gripsholm.) 
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Gerlach till sin faders »Privilegium» och stadfäster däri gjorda 
legat till kyrkor och skolor.1 Gustaf Adolf skänker dessutom 
Johanniskyrkan i Dorpat ett stycke jord (»Grölichs» land) och några 
hus samt ger staden det Schenkingska huset till rådhus." 

Staden Pernau blef icke heller lottlös. D. 7 juli 1628 donerar 
Gustaf Adolf denna stad 4x/2 haken land till uppbyggande och för
bättrande af stadens kyrka och skola.3 

För konungens vidare åtgöranden till undervisningsväsendets 
höjande och därmed sammanhängande storartade donationer, 
skola vi i ett annat kapitel redogöra. 

I spetsen för Livlands inre styrelse satte Gustaf Adolf en Gu-
bernator eller Guvernör, som senare erhöll titeln Generalguvernör. 
Denne skulle vara konungens representant i Livland, då han själf 
på grund af nya, stora uppgifter måste lämna det. Flere af general
guvernörerna både under och efter Gustaf Adolfs tid hafva räknats 
bland Sveriges yppersta män på sin tid. Men dessa högtställda 
ämbetsmän voro ingalunda tillsatta blott såsom administratörer i 
borgerliga och militära ting. De fingo af Gustaf Adolf uttryckliga 
förhållningsorder att äfven tillse den andliga staten, vaka öfver 
kyrkors och skolors upprättande, evangeliska prästers anställande 
och underhåll. Därför tillkommer det oss att också gifva dem en 
plats i en redogörelse för den livländska kyrkans utveckling under 
svenska tiden. Särskildt vilja vi något stanna inför de lärorika 
och i vissa delar verkligt uppbyggliga instruktioner den evan
geliske monarken gaf dem. 

I Riga den 26 september 1621 utfärdade Gustaf Adolf Kungl. 
Fullmakt för Sweriges Rikes troo man Rådh och Skattmester Edele 

1 »Privilegium , im welchem befindlich, das darinn Kirchen, Schulen 
vnd Gottesheusser ettwa mitt einem Legato versehen. Alss lassen es H. 
Königl. Maij:t auch dabeiy bewenden», heter det ordagrant i konungens svar. 
R. R. i tyska reg. 1626 fol. 79. 

2 v. RICHTER, a. a. II, 1, s. 231 och GADEBUSCH, a. a. II, 11, s. 604. 
3 I donationsbrefvet står det, att dessa haken land äro »an den alten 

Pernawischen Bache gelegen, nemlich: Sargk, Leuitz, Vllitz, Rittelep, Karnen 
vnd Nurmist, welche ein Thumbherr inne gehabt, dann auch Mötz vnd 
Willoffer, die Mugoffsky [en polack?] besessen, sindt Zusammen fiinffhalb 
Hakken Lanndtes, so an vnsern Fiscum verfallen» De gifvas — — 
»dass sie dieselben nebenst den freven Fischereyen vnd andern niitzbarkeiten 
v. alters hero darzu gehörig gewesen zu erbaw[ung] vnd besserung der Stadt 
Kirchen vnd schulen zu niitze machen, vnd ohne vnsere noch vnseres Stadt-
halters daselbsten behindernuss gebrauchen sollen vnd mögen». R. R. i tyska 
reg. 1628, fol. 155. 
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och Welborne Her Jesper Madzsson Kruus till Harjwila och Riddare, 
att han Gubernator vtöfwer Riga stad, Slott och Lähn sampt så många 
Starostier, som derunder liggia och förswares kunne, wara skall} 
I Jesper Mattsson Kruus' Instruction, »Actum Rijga den 23 No-
vemb. Ahr 1621», står bl. a. följande: »Gubernatoren skall och för alltt 
låtha sigh wara an[ge]lägett och be fallett, att de kyrkior och Capell, 
som till för ende på Landett äre uprättade och ännu åre oförfalne må 
vedh magt holles, och de som förfalne äre så mycket mögeligitt igen 
repareres och med den ene Luttersche Religions förwandte Predi-
cantter försöries. Han schall och Predikantteme vnderholdh till 
nödtorffen deputere och tilldehle, på det de små barn doop och Chris-
tendom och de gamble medh Guds ords rene Spijs mättade och födde 
blifwe. »2 Jesper Mattsson Kruus har gjoit sig känd som en skicklig 
härförare och nitisk ämbetsman. På sin gubernatorsplats i Riga 
med omnejd fick han dock ej länge verka. Han nödgades nämligen 
på grund af sjukdom (vattusot) redan följande år begära afsked, 
lämnade Livland i augusti 16223 och dog på sin gård Lemsjöholm 
d. 1 nov. s. å.4 

Till hans efterträdare utnämnde konungen svågern,5 den 
berömde fältmarskalken, grefven till Leckö m. m. JAKOB PON-

TUSSON DE LA GARDIE. D. ig augusti 1622 fick han Kungl. Full
makt att »wara Gubernator öfwer wår Stadh Rijga, sä och all den 
deel aff Lifflandh wij genom Gudz nådige försyen och tillhieip fienden 
frånträngt och afwunnit hafua. »6 I instructionen, som utfärdades 
den 23 augusti s. å. på tyska, uppmanas de la Gardie i liknande orda
lag som i instruktionen för Kruus »fiir allén dingen» låta sig ange
läget vara att sörja för kyrkors uppbyggande och reparerande och 
lutherska prästers anställande och underhåll.7 

Jakob de la Gardie hade vid denna tid att se tillbaka på en 
lysande bana, som borde göra honom alldeles särskildt skickad för 
sin nya, viktiga post. Född i Reval d. 2 juni 1583 hade han redan 
såsom yngling kämpat vid sin berömde faders sida, blef såsom 18 år 
gammal öfverste jämte Karl Karlsson Gyllenhielm tillfångatagen i 

1 R. R. 1621, fol. 468. 
2 R. R. 1621, fol. 556. 
8 v. RICHTER, a. a. II, 1, s. 219. 
4 ANKEP, Svenska Adelns Ättartaflor. 
5 Kruus var gift med Brita de la Gardie, syster till Jakob, a. a. 
6 R. R. 1622, fol. 265. 
7 R. R. 1622: tyska reg. fol. 290—308. 
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Wolmar i Livland 1601 och måste tillbringa hela fem år under 
svår fångenskap i Polen. 1613 utnämndes han till riksråd och 
»General-Fältherre » öfver svenska krigsfolket emot Ryssland. Hans 
lysande, nästan sagolika fälttåg till det inre af Ryssland tillhöra 
svenska historiens stoltaste blad.1 Såsom landshöfding i Estland och 
ståthållare i Reval (1619)2 hade han ock pröfvat på de borgerliga 
förhållandena i Östersjöprovinserna. Vid Livlands intagande hade 
han spelat en stor roll. Personligen af ett allvarsamt och gudfruktigt 
sinnelag synes han således hafva haft stora förutsättningar att 
väl fylla de kraf den store konungen satte på honom i fråga om kyrko
väsendets upphjälpande och tillgodoseende af de hjälpmedel, som 
kräfdes för folkets andliga höjande. I hvad mån han fyllde dessa 
kraf är 'svårt att säga. Källorna upplysa därom icke så mycket. 
Åtminstone t. o. m. år 1627 torde de militära angelägenheterna 
hafva tagit honom allt för mycket i anspråk. För sin med åren till
tagande, för Gustaf Adolf stundom mycket pröfvande maklighets 
skull, blef han från och med 1628 befriad från krigföringen för att 
uteslutande ägna sig åt sin administrativa chefspost. Ett bevis på 
hans intresse föi de kyrkliga angelägenheterna hafva vi funnit i 
ett originalbref från Jacob de la Gardie i Dorpat, som visar, att han 
kraftigt ville stödja superintendenten i dennes arbete för kyrko
väsendet.3 Redan följande år, 1629, lämnade han sin »Gubernators »-
befattning i Livland.4 

Hans efterträdare blef Gustaf Adolfs forne lärare, den ut
märkte JOHAN SKYTTE, friherre till Duderhoff m. m. För denne 
utfärdades nämligen af konungen från Uppsala den 20 nov. 
162g Kongl. Fullmakt att vara Generalgouverneur öfwer dett 
wunna Lifland samt Ingermannelandh och Carelen.5 Skytte var den 
förste, som erhöll titeln generalguvernör i Livland.6 Skytte manas 

1 Såsom belöning för sina bragder gjordes han till grefve af Leckö 1615 
— den ende, som Gustaf Adolf på detta sätt utmärkte. (Axel Oxenstierna blef 
grefve först under Kristina.) 

2 Se bl. a. P. WIESELGREN, De la Gardieska Arch., Stockholm 1831 — 1844, 
XVII, s. 28—57. 

3 Se bil. X. 
4 De la Gardie blef jämte fyra andra Riksråd Kongl. Förmyndare år 

1633. Död i Skara 12 aug. 1652. 
5 R. R. 1629, fol. 529. 
6 Det är således icke fullt riktigt att gifva Jacob de la Gardie denna 

titel såsom t. ex. v. RICHTER, a a. II, 1, s. 219, E. och A. SERAPHIM, a. a. 
II, s. 231 m. fl., ehuru både Kruus och De la Gardie innehade poster, som 
motsvarade Skvttes. 
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att mil disordre af skaf fa och boote », att, om han märker någon oför
rätt eller öfvervåld mot någon af K. Maj :ts undersåtar, taga noga reda 
därpå och tillbörligen mepsa och i straff taga den brotzlige » och »dem, 
som orsaak haffwa att klaga, klagelööse och till fridz ställe låta».1 

Instruktion utfärdades af konungen för Johan Skytte, »Actum 
Vbsala dhen 10 Decembris A:o 162g.»2 Skytte förklaras här tillsatt 
bl. a. för att det måtte blifva »godh ordning, Lagh och Rätt i Ande-
ligh och Wärldsligh måtto stifftede.» För att lättare komma åt sitt 
väldiga verksamhetsområde skulle han bo i Dorpat. I icke mindre 
än åtta moment (möjligen t. o. m. nio, då ett mellanliggande mom. 
felas i afskriften) talas om de åtgärder för kyrkoväsendet och folkets 
kristliga fostran, hvilka konungen lägger den nye generalguvernören 
på hjärtat. Han skall hafva noga tillsyn på, att Guds ord på alla 
orter blir rent och klart efter den Augsburgska bekännelsen predikat 
och de heliga sakramenten rätt brukade, men tvärt om all afguda-
dyrkan, kätteri och villfarelse afstyrda och utrotade (mom. 5). 
Då K. Maj:t funnit det vara en stor oordning och fel i kyrkorege
mentet, skall Herr Johan efter sin ankomst flitigt utforska, på hvad 
sätt hvar och en kyrka först är grundlagd, och hvem som är rätt 
patronus, och hvartill kyrkans räntor och inkomster användas. 
För att undersöka det förfallna kyrkoregementet skulle Skytte 
kalla till sig superintendenten och affordra honom skriftlig redo
görelse för det tillstånd, hvaruti han befunnit kyrkosakerna vara, 
och för de åtgärder till förbättring, som han vidtagit med afseende 
på kyrkor, kyrkoherdar äfvensom skolor och andra kyrkosaker 

1 R. R. 1629, fol. 541. 
J  Denna rubrik finnes angifven i R. R. 1629, fol. 574. Däremot finnes 

hvarken där eller annorstädes i R. R. instruktionen i sin helhet införd. I 
stället står invid ofvannämnda rubrik följande randanmärkning med 1600-talets 
stil: »Finnes ibland H. Johan Skyttes Liflandske Handlingar ibland K. Maijtz 
bref.» Enligt hvad i:e arkivarien, d:r P. Sondén, benäget meddelat förf., är 
denna anteckning af riksarkivarien Thunells hand. Originalet har emellertid 
af förf. icke kunnat återfinnas hvarken bland Gustaf Adolfs originalbref eller 
bland Livonica i R. A., ej heller bland en hel del af förf. genomgångna 
Skytteanska handlingar från Esplunda Arkivet. Det torde därför vara förstördt 
möjligen i den stora arkivbranden. Fil. d-.r C. Öhlander synes ej heller hafva 
haft reda på Johan Skyttes instruktion, ehuru den för hans båda athandlingar 
om Ingermanland borde hafva varit af grundläggande betydelse. Förf. har 
dock efter mycket sökande funnit en, såsom det synes, trovärdig samtida af-
skrift bland »Konung Gust. II Ad.s bref i afskrift 1629» i R. A. Innehållet 
i densamma ligger till grund för följande framställning. Instruktionen finnes 
i sin helhet aftrvckt i denna afhandlings bil. XII. 
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(mom. 8). Om något fel eller mangel finnes antingen på pastorer, 
kyrkotjänare eller andra, som förestå eller skola befordra gudstjäns
ten, må Herr Johan »efter sin discretion » sådant korrigera och bättra, 
»skaffandes på allt den bäste ordningh, som honom är möijeliget», heter 
det vidare (mom. 9) i denna viktiga och intressanta instruktion. 

På det församlingarna särskildt i Livland måtte blifva försedda 
med goda själasörjare och adeln icke såsom dittills skett måtte an
taga och afsätta, hvem de behaga, manas generalguvernören räcka 
superintendenten handen och uppehålla hans auktoritet, på det 
prästerna måtte bero af hans konfirmation och icke endast af sina 
patroni (mom. 10). 

Skytte skall synnerligen vinnlägga sig om, att K. Maj:t måtte 
få tionde vid alla kyrkor, och att vissa kyrkohärbärgen därtill upp
rättas, dit tionden i rättan tid införes, såsom det sker i Sverige. 
Tionden skall så anställas och modereras, att både K. Maj:t och 
»husbönderne af godzen» kunna hafva någon nytta af tionden och 
så att bönderna dock icke alldeles ruineras därigenom. General
guvernören skall referera härom till K. M:t och afvänta vidare reso
lution (mom. 11). 

Han skall ock införa bättre ordning, så att kyrkorna blifva 
hållna vid makt och icke förfalla, tillhållande medlemmarna i hvarje 
församling och kyrkornas patroni, att det är K. M:ts vilja, att de 
göra hvar och en sitt därtill och hjälpa med fortsättandet af kyrkor
nas uppbyggande. Där de ej med godo vilja göra det, må Skytte 
pålägga böter (mom. 12). 

På det ungdomen må blifva ordentligt »optuchtadt» i religionen 
och bokliga konster såsom hos andra kristna och därmed skicklig-
gjord till kyrko- och andra ämbetstjänster, skall herr Johan tillse, 
att ett Gymnasium upprättas och där förordna goda och dugande 
skolmästare, som kunna upptukta ungdomen i bokliga konster, 
tilldelande hvar och en [skolemästare] efter sin kvalitet tillbörligt 
underhåll (mom. 13). 

På det att lag och rätt må blifva handhafd och all orätt och 
öfvervåld borttagas, skall Skytte inrätta en hofrätt i Dorpat och 
för denna författa en liknande ordning som den, som brukas vid 
K. M:ts hofrätt i Sverige och i Finland (mom. 14). 

I denna innehållsrika och betydelsefulla generalguvernörs
instruktion ligger såsom i ett frö mycket, som sedermera ut
fördes och blef till stor välsignelse för Östersjöprovinserna. 
Hvilken välsignelse för Livland hade det ej varit, om alla de goda 
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afsikter och förslag, som angifvas i den store konungens så väl här 
som i de öfriga, förut och i det följande angifna instruktionerna, verk
ligen hade kommit till utförande. Detta blef dock tyvärr ej fallet. 
Många kunde på grund af åtskilliga vidriga förhållanden, hvarom 
mera i det följande, aldrig genomföras. 

Att Johan Skytte för sin del kraftigt tog större delen af sin in
struktion ad notam i de punkter, som rörde kyrka, skola och 
rättsskipning, skola vi i det följande söka visa. Äfven om tyvärr 
alla hans åtgärder ej kunna prisas, blefvo dock många till stort 
gagn. 

Det var emellertid för Gustaf Adolf icke nog med, att de män, 
som innehade det högsta administrativa ämbetet och tjänstgjorde 
såsom konungens representanter, skulle hafva noggrann omsorg om 
kyrko- och skolväsendet. Äfven de under dem stående världsliga 
Guvernörerna i Riga fingo af Gustaf Adolf befallning att hafva ett 
vakande öga på dessa ting. 

D. 14 juni 1626 erhöll SWANTE BANER kunglig fullmakt att wara 
»Stathollare på Righa » och på »Gouvernamentet vthöffuer Righa Stadh 
Fästning och dhet vnderliggiandhe Starostier landh och Lhän ». I den 
s. d. utfärdade instruktionen lyder mom. 12 så: »Kyrkioregementhet 
anlangandhe, skall han sigh beflijthe, att det bliffuer well widh macht 
och oppehollet, och fördhenskulldh tillholla Superintendenten vthi 
Rijgha, att han medh godha beskedhelighe och gudfruchtighe lärare 
Sochnerne och kyrkiotiensten försörier. Och skole herskapen vthi 
lijka motto tillholles, att de sine sielesörgher och kyrkioherdher vnder-
holle till dess kyrkiotiendherne kunne anordness der aff Pr ester skåpet 
medh tijdhen sitt oppehelle bekomme kan. »x Banér dog på sin post 
som guvernör redan 1 april 1628.2 Till hans efterträdare utsåg 
Gustaf Adolf kyrkoherdesonen från Bolstads pastorat i Dalsland 
ANDERS ERICHSSON (HÄSTEHUFVUD),3 som den 7 aug. 1628 erhöll 

1 R. R. 1626, fol. 392. 
A KELCH, a. a. s. 546. 
3 Anders Erichsson, herre till Ranåker, Sjöberg och Herlingstorp i 

Västergötland jämte Nyhusen i Livland, var född i Bolstads prästgård i Dals
land d. u/a 1577. Föräldrar: Ericus Olai, kyrkoherde i Bolstad (underskret 
Uppsala mötes beslut 1593) o. h. h. Gertrud Rasmusdotter (båda begrafda i 
Bolstads kyrka). Anders Ericksson antogs i tjänst år 1600 hos fältmarskalken 
Anders Lennartsson, blef ryttmästare 1612, slottslofven på Narva 1615, adlad 
10 nov. 1615, ståthållare på Iwangorod 1617 och Mitau 1621, vice amiral 
1626, guvernör öfver Braunsberg m. m. i Preussen s. å., visade stor tapperhet 
mot danskarna 1612 och vid Mitau slotts belägring 1621 (Anrep). Guber-

Ernst Lundström. 3 
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kungl. fullmakt att vara Gubernator vthöfwer Rijga och dess 
Lähn. I instruktionen, utfärdad s. d., är mom. 12 alldeles lika 
med Banérs. 

Om Banér under sin korta guvernörstid visade något intresse 
för uppfyllande af de kraf, som ställdes på honom i mom. 12 af hans 
instruktion, är icke kändt. Några källor härom har förf. åtminstone 
ej funnit. Anders Erichsson synes hafva varit en rättrådig och god 
guvernör, äfven om han stundom utsatte sig för den stränge riks
kanslerns misshag. Här och där möter ock bland hans talrika, ännu 
i behåll varande skrifvelser bevis på intresse för kyrko väsendets 
upphjälpande. Flertalet af de befintliga bref ven innehålla dock 
intet af vikt för vårt ämne.1 Hans ämbetsställning mellan general
guvernören och Rigas borgare var icke alltid lätt, och förmod
ligen kräfde hans hufvuduppgift helt sin man i dessa brytnings
tider. Flere af hans senare efterträdare, särskildt under Karl XI :s 
tid, hafva verksamt ingripit för höjande af kyrka och skola. — Såsom 
guvernörer öfver Riga hafva efter Anders Erichsson under denna 
tidsperiod fungerat: 

Generalmajoren, frih. ERIC STENBOCK, som fick kungl. fullmakt 
att vara Gubernator i Riga d. 18 sept. 1645,2 erhöll på egen begäran 
afsked 1649.3 Han prisas af superintendenten Stalenus i bref, dat. 
Dorpat d. 12 febr. 1649, f°r s^t »gudeliga nijt och affection emot 
kyrkior och scholor ».4 

nator på Ösel enl. k. fullm. 20 okt. 1645 (R. R.) »Generalståthållare öfver 
Narva, Ivangorod, Jämsgrod, Kaporie och Nöteborgs län och landshöfding i 
Ingermanland» åtminstone 1650 (Liv.) Erhöll 1648 afsked, hvarefter han 
lefde på sitt gods i Västergötland. Död 5 maj 1657 utan afkomlingar i 
Stockholm. Begr. i Skara domkyrka. (ANREP.) 

1 I Livonicasamlingen i R. A. finnes bl. a. tre hela bundtar med bref 
från Anders Erichsson till Kongl. Maj-.t. De hafva af förf. icke upptagits i 
förteckningen på tryckta källor, emedan intet väsentligt rörande kyrka och 
skola vid deras genomögnande upptäckts. I [O. S.] finnes också en hel bundt 
bref från Anders Erichsson. 

2 R. R. 1645 s. d. Instruktionen har ej återfunnits i R. R. 
3 Grefve d. 27 mars 1651 (ANREP). Fick d. 16 juni 1651 k. fullmakt att 

vara generalguvernör i Ingermanland, Karelen och Kexholms län (R. R. s. d.), 
där han gjorde sig känd såsom ytterst verksam och nitisk äfven i kyrkliga 
ting. Generalkommendant i Halland 1655. Stupade d. 11 febr. 1659 framför 
Köpenhamn (ANREP, S. 141). 

4 Efter original i G. G. X, 2. ANREPS uppgift, att Eric Stenbocks bror 
GUSTAF OTTO STENBOCK (död 1685), general, riks- och krigsråd m. m., skulle 
hafva varit »Guvernör i Riga 1652», har förf. ingenstädes funnit bekräftad. 
Uppgiften beror tydligen på förväxling med brodern. 
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Grefve HENRICH AF THURN erhöll d. 23 okt. 1649 kungl. fullmakt 
att vara »Gouverneur i Riga och öfver Wendiska och Pernauiska 
kretsen »-1 I instruktionen af d. 3 nov. s. å. förekommer intet rörande 
kyrka och skola. Han synes ej heller hafva befattat sig med dessa 
ärenden.2 

Efter Thurn3 följde såsom guvernörer i Riga: Friherre CHRISTER 
HORN AF ÅMINNE,4 senare (1674) känd såsom generalguvernör 
i Livland samt generalmajoren SIMON GRUNDELL HELMFELDT5 

enligt K. »Bestellning» d. 30 jan. 1656 att vara »Gouverneur in 
gedaclitem [Riga] Schloss undt Stadt Riga». Intet rörande kyrka och 
skola finnes i hans fullmakt. Någon särskild instruktion synes ej 
varit utfärdad. H. lämnade Riga i juli 1659 efter att s. å. hafva blifvit 
utnämnd till generalguvernör i Ingermanland med Kexholms län. 
Han efterträddes af generalmajoren, frih. NILS BÅÅT, som tillträdde 
sin plats i augusti s. å.6 Bååt dog emellertid i Riga redan d. 31 
dec. 1659. Han efterträddes af v. presidenten i Svea Hofrätt och 
öfversten, frih. PEHR SPARRE, som erhöll kungl. fullmakt att vara 
»Guvernör uthj Riga » d. 18 mars 1660.7 Ehuru ej heller i hans fullmakt 
något kyrkligt förekom, har han gjort sig känd såsom nitisk och på-
passlig, då det gällde att förekomma jesuiternas nya försök på 
1660-talet att åter tränga sig in i Livland.8 Härom mera i det 

1 R. R. s. d. Lustigt nog finnes samma Fullm. efter Instr., dat. 3 nov. 
1649. Fullm. återfinnes äfven såväl i R. R:s »Concepter 23 okt. 1649» som 

— i R. R.s »Concepter 3 nov. iÖ49»(!). Hvilket datum, som skall anses vara 
det fullt riktiga, är därför icke möjligt att säga. 

2 Att döma af en bundt bref från honom till K. Maj:t: »Thurn, Guver
nörer i Lifland till K. M:t 1650—53» i R. A. [Liv.], som af förf. genomsetts 
utan resultat. 

3 Grefve af Thurn, som innehade Pernau m. m. som grefskap, blef 
gen.-major 22 mars 1651 (R. R.), stupade 20 aug. 1656 vid ett utfall, som 
han gjorde under ryssarnas belägring af Riga. Hans hufvud blef afhugget af 
ryssarna och sändes af tsar Alexis Michaélowitsch d. 25 aug. i en med röd 
taft(!) fodrad låda till hans änka (ANREP). 

4 Enligt ANREP (s. 304) »1634», hvilket naturligtvis är tryckfel, då H. 
var född 1622. Troligen menas 1654, men förf. har icke lyckats kontrollera 
detta årtal i R. R. eller annorstädes. 

5 f. 1617 25/9 i Stockholm, fältmarskalk 1668, riksråd 1673, friherre 1674 
27/3 med namnet GRUNDEL-HELMFELT; död 1677 I4/i i slaget vid Landskrona. 
Tapper krigare och stor fältherre. (ANREP). 

8 R. A. [Liv. 35]. 
7 R. R. s. d. fol. 896 b. 
8 R. A. [Liv. 36]. 
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följande. Efter Pehr Sparre,1 som var den siste guvernören i Riga 
under denna tidsperiod, hafva flere guvernörer visat påtagligt in
tresse för kyrkliga angelägenheter. 

Gustaf Adolfs försök att rikta de första guvernörernas uppmärk
samhet på vikten af att äfven i sin mån söka bidraga att främja 
den kristna odlingen kan därför sägas icke hafva varit förgäfves. 

Livlands kyrka behöfde emellertid vid tiden för det svenska 
väldets begynnelse framför allt en andlig öfverstyrelse eller en and
lig, kraftfull och för Guds rike nitälskande personlighet, som med 
biskoplig myndighet kunde kalla och ordinera präster, vaka öfver 
prästernas lära och lif, ifra för kyrkors och skolors uppbyggande 
och vidmakthållande m. m. Det måste anses såsom ett bevis på 
den evangelisk-lutherska kyrkans stora svaghet i Livland före den 
svenska tiden, att den icke förmådde skänka Livland någon andlig, 
enhetlig öfverstyrelse eller tillsatte någon biskop eller superinten
dent, som hade att vaka öfver prästerna och församlingarna äfven 
i de mindre städerna och på landsbygden. Man hade visserligen 
på en landtdag i Wenden 1597 och 1598 öfverenskommit 0111 att 
tillsätta en andlig generalsuperintendent för kyrka och skola och 
anordna ett konsistoriom med myndighet öfver Riga och hela Liv
land.2 Beslutet sattes dock aldrig i verket. Superintendenter fun-
nos, såsom i inledningen antydts, visserligen redan under 1500-talet. 
Deras befogenhet sträckte sig emellertid ej utanför Riga med 
närmaste omgifning. De kallades vanligen »Superattendenten», 
utsågos i de flesta fall bland rådets medlemmar och voro således 
lekmän.3 

Den vidsynte, store konungen insåg snart den livländska kyr
kans stora behof af en ledande andlig styresman. Hans val föll 
på den prästman, som vid hans första intåg i Riga hade mött 
honom och hållit predikan i St. Peterskyrkan (se s. 22): Den 23 
aug. 1622 utfärdade nämligen Gustaf Adolf kungl. fullmakt för »Reve-

1 Sparre, som enligt bref [Act. hist. 2] från fältmarskalken Rob. Douglas 
till Kungl. Maj:t, dat. Riga d. 9 dec. 1660, då nyss anländt till Riga, fick den 
20 juni 1660 kungl. fullm. såsom gen.-major vid infanteriet [R. R. s. d. fol. 
152], blef envoyé extraord. vid kejserl. tyska hofvet 1661, riksråd 1664, död 
i Verden d. 7 sept. 1669 (ANREP). 

2 DALTON, H., I, Verfassungsgeschichte der evangelisch-luther. Kirche 
in Russland, Gotha 1887, s. 83, 84. FR. WESTLING, a. a. i K. Å. 1900, s. 110. 

3 Från 1535—1596 förekom blott en andlig »Superattendens» i Riga, 
JACOBUS BATTUS, död 12 nov. 1545. De öfriga voro lekmän. L. NAPIERSKY i 
Mittheilungen etc. XIV, s. 329, 330. 
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rendum et Doctum Virum», Mag. HERMANNUS SAMSONIUS att vara 
»Superintendens och Inspektor öfver kyrkorna och de pastorer, som i 
TX årt Livland åtminstone det cisdunensiska [d. v. s. det norr om Duna
floden belägna Livland] förkunna det gudomliga ordet rätt, troget och 
renlärigt. »* Strax efteråt utfärdade konungen en instruktion eller 
konstitutorial för Samson under titeln: »I hr Königl. Mayt Consti-
tutorice litercB per quas M. Hermannus Samsonius Generalis Super
intendens in Livoniä constituitur in date eodem [Riga d. 23 aug. 1622].2 

Såsom ofvan synes, benämner konungen Samson här »Generalis 
Superintendens in Livoniä». Titeln generalsuperintendent kom 
emellertid hvarken han eller hans närmaste efterträdare att bära. 
JOHAN FISCHER var den förste, som i enlighet med sin fullmakt 
d. 7 juni 16783 först bar titeln generalsuperintendent i Livland. 
Samson var dock i alla händelser af Gustaf Adolf kallad att fungera 
såsom en sådan. 

Enligt konstitutorialet af d. 23 aug. 1622 säger sig Gustaf Adolf 
för alla och en hvar särskildt för Livlands öfverhet, likaså för dess 
pastorer, församlingar och andra, som lefva såväl på landet som 
i städerna, för kyrkans tjänare (Ecclesiasticis) och kyrkornas 
komministrar (Diaconi Ecclesiarum) och patroni i Livland vilja 
kungöra följande: Från början af sin kungliga regering hade Gustaf 
Adolf framför alla öfriga statens bördor alldeles särskildt ägnat 
sig däråt, att enligt alla gudomliga utsagor allt måtte ske i ämbetet 
och i kyrkorna med ordning och anständighet, och att det skulle 
förvaltas på fastställdt sätt i enlighet med den religion, som samman
fattas i de profetiska och apostoliska skrifterna. Detta ansåge 
konungen allramest nödvändigt, heter det vidare, när han ställde 
sig för ögonen det högst olyckliga tillståndet i kyrkoförvaltningen 
och kyrkorna, som hittills förhäxats af den påfliga smittan i dessa 

1 Se bil. IV. Ordet »åtminstone» eller såsom det heter i den latinska 
fullmakten: »z>? Livoniä N[ost]ra sciltem cisdunensi» är af intresse. Det 
synes tyda på, att Gustaf Adolf vid denna tid redan ansåg sig viss om 
den framtida besittningen af Livland norr om Duna, ja, icke höll det omöj
ligt att vinna äfven de söder om Duna belägna delarna af Livland, hvilka 
dock kommo att stanna i polske konungens hand. 

2 Se bil. V. I ett ordagrant referat ur detta konstitutorial af Samson 
i ett långt och viktigt bref till öfverkons., dat. Riga d. 18 mars 1636 
och bifogadt Samsons bref till Ax. Oxenstierna 20 sept. 1636 [O. S.] anger 
S. datum 26 aug. 1622: »Dab. Rigae 26 Augustj Anno 1622». (Anmärkt af 

FR. Westling i K. A. 1900, s. 111, not 1.) 
3 R. R. juni 1678 fol. 469 b. 
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trakter af Livland, som af konungen för ett år sedan besegrats. 
Där ansåg sig konungen därför så mycket som på honom ankomme 
och så mycket som möjligt vore i förhållande till tidens trångmål 
och bördan af hans förehafvanden på detta sätt söka bringa hjälp. 
Därför hade han ansett sig böra utnämna såsom Superintendent 
och Inspektor för de cisdunensiska kyrkorna i Livland den vördnads
värde och lärde mag. Herman Samson, på det att han må hålla flitig 
inspektion öfver alla kyrkor, såväl konungens som dem, som äro 
belägna å de adliges feodal jordar, och att han genom kunglig aukto
ritet och kunglig förutgången kallelse må troget utöfva ordinations
rätten [lus ordinationis), men dock ej kalla någon till pastor, som 
ej vore därtill tjänlig och inlärd af den heliga [från påfvisk vill
farelse] rensade läran och i den väl examinerad, och att han måtte 
visitera kyrkorna vid hvarje halfår och därjämte pröfva (exami-
net) sina präster. Och om dessa eller någon af dem blefve beträdd 
med att vara mindre lämplig, olärd, af bristande nit eller af ett last
bart lif, så att lif och seder stå i motsats till hans lära, så skulle han 
aflägsna densamme eller desamme och med auktoritet och samtycke 
af patronus och kyrkoföreståndarna (Curatori Ecclesiarum) in
sätta en annan. Men om de blefve beslagna med större förbrytelser 
skulle han inrapportera det till konungens guvernör i Livland. På 
samma gång skulle han göra undersökning öfver kyrkornas inkoms
ter och, om jämväl i dessa funnes någon brist, anmäla densamma 
för konungens Gubernator att rättas och bättras, att de [patroni?] 
vidare måtte fastställa något säkert. I praktiken skulle han vandra 
en sådan väg, som passar en trogen och samvetsgrann superintendent. 
Vid hvarje tid, som konungen behagade, skulle han vara beredd att 
om alla sina prästerliga handlingar aflägga rätt räkenskap.1 

Äfven senare understödde konungen superintendentens ämbete 
och verksamhet. I ett K. Mandat, dat. Rigce [24] Men[sis] Octobris 
Anno 1625, påbjuder Gustaf Adolf alla och en hvar af Liv
lands adel och andra, att icke något får ske i kyrkliga ting utan 
superintendenten Samsons vetskap eller råd (sine scitu et consilio 
Superintendentis nostrj Reverendi M. Hermanni Samsonij), åt 
hvilkens direktion, disposition och inspektion konungen öfverlämnat 
alla kyrkor i Livland »cis Dunen». Om någon handlade emot detta, 
skulle han träffas af konungens onåd.2 

1 Se bil. V. 
4 Se bil. VI 
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Genom tillsättande af en generalsuperintendent öfver Livland 
och genom den instruktion Gustaf Adolf gaf honom har den store 
konungen på ett synnerligen påtagligt sätt, hvars verkningar sträckte 
sig långt fram i tiden, visat sin nitälskan om Livlands väl. Ehuru 
det en tid till följd af en S3mnerligen stark baltisk själfhäfdelse och 
alltför trångsynt lokalpatriotism funnits en del baltiska författare, 
som icke blott hafva nedsatt den senare delen af svenska tiden (lätt 
förklarligt på grund af Karl XI :s hårda reduktion) utan t. o. m. 
föga uppskattat Gustaf Adolfs gärning i Östersjöprovinserna,1 

hafva numera de gamla författarnas lofprisande af Gustaf Adolf 
vunnit en klart ljudande efterklang hos flera modernare, veder
häftiga författare.2 Vi sluta detta kapitel med ett (af E. och A. 
Seraphim3 anfördt) baltiskt citat om hjältekonungen: 

»Jahre mögen kommen, geh'n, 
Erdenruhm wie Rauch verschwinden, 
Doch Dein Name wird besteh'n, 
Allén Zeitlauf iiberwinden. 
Ja, Du Leu [Licht] aus Mitternacht: 
Ewig Ruhm hast Du zu Lohne, 
Uber Tod und Grabesnacht 
Leuchtet Deine Siegeskrone.» 

1  Så t. ex. W. GREIFFENHAGEN i sin i öfrigt intressanta uppsats om Gustaf 
II Adolfs besök i Estland 1626, Rudbecks kyrkovisitation 1627 och Ridder-
skapets deputation i Stockholm 1629 i »Beiträge zur Kunde» etc. III, 1, s. 1 
—31. Se ock det hårda och — ohistoriska men med frank säkerhet utslun
gade omdöme om Gustaf Adolfs motiver k von einem baltischen Histo?'ikei~» 
i »Balt. Mon.», Bd 4), s. 147—175. 

3  Så d:r E. v. NOTTBECK, som med en helt annan, mera vidsynt och för
stående blick än sin landsman Greiffenhagen bedömer Gustaf Adolfs hand
lingssätt i sin uppsats »Gustaf Adolph und die Rudbeckische Kirchenvisitation» 
i Balt. Mon. Bd 43, s. 29—44. Så ock d:r FR. BIENEMANN JUN., Baron H. 
BRUININGK, Trrus CHRISTIANI o. a. 

3  A. a. 2, s. 215. Denna gamla tyska vers är författad af mag. THEOPHIL 
SINCERUS. (D:r FR. BIENEMANN JUN., a. a. kap. 1). 



KAP. 2. 

Den förste superintendenten i Livland Herman Sam-
son, hans lif och verksamhet intill 1630. 

HERMAN SAMSON, den man, som af Gustaf Adolf utsetts till Liv
land förste andlige styresman, föddes i Riga den 4 mars 1579. Hans 
fader, NAÉMAN SAMSON, var tysk, bördig från Geldern, krigare till 
yrket, inflyttade i Riga och utnämndes där (1568) till kapten för 
stadssoldaterna och borgarvakten.1 Modern, ANNA BOCKERIN, var 
troligen född i Riga, hade i alla händelser blifvit gift med Naéman 
Samson därstädes. Hon prisas såsom en mäter ex suis virtutibus 
celebranda.2 Redan vid fyra års ålder förlorade Herman Samson 
sin fader. Då gossen tidigt visade studiebegåfning, öfvergaf modern 
föräldrarnas första plan att uppfostra sin tredje son Herman för 
köpmansyrket. Han skulle i stället få studera. Vid denna tid hade 
jesuiterna fått fast fot i Riga. Deras taktik har alltid varit att söka 
få fatt i begåfvade gossar, helst af ansedda och burgna föräldrar 
och tidigt söka bilda dem till lämpliga redskap för sina syften. 
De fingo också sina ögon på den begåfvade och flitige, fa-
derlöse gossen och lyckades få honom i sitt våld. De sökte 
t. o. m. föra honom till sitt bekanta jesuitkollegium i Brauns-
berg. Gossen lyckades dock fly under vägen i en skog och 
kom lyckligt tillbaka till Riga.3 Detta jesuiternas tillvägagående 
har säkerligen lämnat djupa spår efter sig i barnahjärtat och lagt 
grunden till den afsky och det hat till dessa sluga påfvetjänare, 
hvilket gjorde honom till en af deras skarpaste motståndare och 
följde honom hela lif vet igenom. 

Åtminstone delvis tack vare gynnare i Riga kunde Samson år 
1599 såsom tjuguårig student lämna sin födelsestad på en nioårig 
»peregrination». Färden ställdes först till den sedan lång tid 

1 BERKHOLZ, CHR. A., M. Hermann Samson, Riga 1856, s. 11. 
3 BREVERUS i Memoria Samsoniana, cit. af BERKHOLZ, a. a. s. 13 not 1. 
3  K. E. v. NAPIERSKY, a. a. III, s. 24. 
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tillbaka med Riga förbundna gamla hansestaden Rostock. Vid 
dess universitet stannade S. ett år. Här studerade han under 
den då berömde professorn LUBINUS de gamla grekiska och 
latinska klassikerna och sände härifrån sitt första tryckalster, 
en latinsk »Oratio», till Rigas borgmästare (1600).1 Snart drogs 
emellertid den unge studenten till den högskola, som vid denna 
tid antagligen drog de flesta evangeliska studenterna till sig: Wit-
tenberg, reformationens vagga. Här studerade han först filosofi 
och blef 1605 filosofie doktor eller, såsom det då hette, magister ar-
tium liberalium med rätt att hålla filosofiska föreläsningar.2 Då 
en af hans lärare, professor SALOMO GESSNER, dog, fick den unge 
magistern från Riga förtroendet att en tid framåt predika i Witten-
bergs slottskyrka. Äfvenledes öppnade han ett kollegium med före
läsningar i moral. Teologiska studier bedref Samson bl. a. under de då 
ansedde professorerna LEONHARDUS HUTTERUS och AEGIDIUS HUN-

NIUS. Han sökte särskildt den senares råd och umgänge.3 Ett yttrande 
af Samson må anföras såsom kännetecknande för det sinne, hvarmed 
hans teologiska studier bedrefvos. Han brukade nämligen säga: Vid 
bedömande af sanningen ville han bortse från stora namn: om Luther 
eller Brentius, Kal vin eller Bell armin sagt en sak, det vore icke det 
bestämmande för honom. Han öfvervägde blott de verkliga skälen, 
efter den helige Andes rättesnöre.4 Den 18 febr. 1606 firades 60-
årsdagen af Luthers död på ett högtidligt sätt i Wittenberg. Den 26-
årige Riga-magistern utsågs då af den teologiska fakulteten att hålla 
det latinska festtalet. Detta behandlade en jämförelse mellan Lu
ther och Moses och blef äfven befordradt till trycket.5 Samson vill 
här icke fullt jämnställa Luther och Moses, ehuru han anser båda 
vara profeter. MOSES vore dock en sådan profet, som genom den 

1 BERKHOLZ, a. a. s. 17 ff. I denna och den följande skildringen af Sam
sons lif till år 1622 följes hufvudsakligen Berkholz, ehuru med en viss kritik 
och reservation. Han synes nämligen icke så litet själf göra skäl för det 
namn, han ger en föregående Samsonsbiograf (Breverus): »Panegyriker». 
Detta oaktadt förtjänar han uppmärksamhet, enär han tydligen har haft till
gång till en del autentiska källor. 

2  A. a. s. 26, 27. 
4  A. a. s. 29. 
4  A. a. s. 28 not 1. 
5  Dess långa titel var: »Parentatio Anniversaria pro Dr- Martino 

Luthero P. M., qua comparatio instituitur inter duo Spiritus sancti organa 
Mosert Luthetinn habita publice i?i illustri et celebri IVitebergensi Aca-
demiå 18 Februarii, qui Constantice et Concordice inscribitur An?io 1606 a 
M. Hermantio Samsonio Rigo—Livono Witebergce A. MDCVI in 4%. 
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helige Andes omedelbara upplysning var bevarad från hvarje vill
farelse, hvilket icke kunde sägas om LUTHER.1 Samson skall 
under sina teologiska studier företrädesvis hafva fördjupat sig i 
Gamla och Nya Testamentets heliga skrifter och där samlat en rik 
skatt af förvånansvärd bibelkunskap.2 Visst är emellertid, att han 
också i Wittenberg utbildades till en synnerligen ortodox lutheran. 

Efter nioåriga universitetsstudier återvände den nu 29-årige 
magistern till Riga år 1608. Han höll snart efter sin hemkomst 
sin första predikan i födelsestaden i St. Petrikyrkan under stort bifall. 
Rådet, som uppgifves hafva understödt hans universitetsstudier 
med stipendier,3 kallade honom redan i augusti s. å. till predikant 
för stads för samlin gen och skolinspektör ,4 Såsom skolman säges Sam
son hafva utvecklat stor undervisningsskicklighet och en på denna 
tid sällsynt humanitet i fråga om ungdomens behandling. Han höll 
såväl allt för stor eftergifvenhet som prygelraseriet (»die Wuth der 
Priigel») för felaktigt och sökte en gyllene medelväg. Såsom skol
inspektör författade han en handbok för trosartiklarna5 och en logik.6 

Den 17 augusti 1611 kallades Samson till pastor vid Domkyrkan och 
1616 till predikant och Oberpastor vid St. Petrikyrkan i Riga. 

Vid Samsons återkomst till Riga hade jesuiterna fått allt mera 
fast fot därstädes. De innehade alltfort St. Jacobikyrkan och be-
drefvo från jesuiterkollegiet därstädes en ifrig propaganda, under
stödda af biskop Otto Schenking i Wenden. Mot Loyolas lärjungar 
började den nye Riga-predikanten snart en den skarpaste strid. 
Redan i sin första predikan gaf han tämligen oförblommeradt an
tydan om, hvad jesuiterna hade att vänta af honom. År 1611 utgaf 
han på tyska en stridsskrift mot dem: »Wolgegiiindete aussfiihrung 
vnd lehrhaffte anweisung» etc., tryckt i Altenburg i Meissen. Språk, 
bilder och liknelser äro i denna bok fullkomligt onjutbara, åtminstone 
för nutidens människor, och torde näppeligen ej heller på 1600-talet 

1  A. a. s. 33, 34. 
2  A. a. s. 29. 
3 A. a. s. 17, 18, 37. K. E. v. NAPIERSKY, a. a. III, s. 24. 
4 BERKHOLZ, S. 47, 48. K. E. v. NAPIERSKY, a. a. III, s. 25. 
5  Tryckt i Rostock 1611 under titel: »Enchiridion articulorum Jidei» 

etc. Se BERKHOLZ, a. a. s. 50, 51. 
e  Tryckt i Riga hos Nic. Mollinus år 1620 undertitel: »Logicce systema 

conti?iens necessaria prcEcepta fere omnia, tatn tyronibus quam doctioribus 
in quocunque disciplinai-um et disputationem genere versantibus accomoda-
tum, et exemplis plutimis Theologicis ac Philosophicis illustratum. Se a. a. 
51, 52. Se ock AREND BUCHHOLTZ: Geschichte der Buchdruckerkunst in Riga 
1588—1888, Riga 1890, s. 300. 
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vunnit många entusiastiska läsare.1 Ett stort arbete i två kvart
band utgaf Samson några år därefter emot den norske jesuiten 
LAURENTIUS NICOLAI (Sveriges »Klosterlasse»).2 Denne hade förut 
utgifvit en skrift »om den kristliga tron, som i de tre nordiska rikena 
Danmark, Sverige och Norge varit beståndande längre än 600 år 
men nu» etc. I sina försök att riktigt vederlägga denna jesuitskrift 
gör sig Samson skyldig till betydande förlöpningar och slår öfver 
i det löjliga. Det var för den urortodoxe lutheranen allt för harm-
ligt att behöfva medgifva, att den kristna kyrkan i västra Europa 
faktiskt först utbredt sig genom katolska missionärer och af 
påfven i Rom vigda präster. Han söker därför vidlyftigt visa, 
att kristendomen kom till Livland från Bremen, men Bremen åter 
hade fått sitt ljus från KARL DEN STORE. Följaktligen — så är hans 
underbara slutledning — har icke påfven planterat kyrkan i Liv
land, utan — Karl den store (!).3 

Klart är, att Samson genom ett sådant skrifsätt gaf betydligt 
hugg på sig. Jesuiterna svarade med en smädeskrift, utgifven i 
Braunsberg 1616, under titel: »Klare Entwicklung Ettlicher Evange-
lischer Warheitten» etc. af JACOBUS KAHL. Boken har till motto: 

»Auff Schmehen Liigen vnd Irrthumb 
Gegriindet ist das Lutherthumb.» 

Förf., en fransk sårläkare, söker rikta »132 evangeliska sanningar» 
mot Samson, som öfveröses med smädelser.4 Samsons svar lät 
ej länge vänta på sig. Snart utkom en 609 sidor tjock motskrift: 
»Abfestigung vnd Ableimung der hundert vnd zwey vnd dreyssig Evan-

1 BERKHOLZ, a. a. s. 59—64. 
s  Bokens titel var: t>Anti-Jestiita primus (och secundus), sive discussio 

e t  confutat io  sol ida e t  ??iodes ta  a l iquot  quces t ionum,  quas  Laurent ius  
Nicolai Jesuita tractat in initio libri sui, quem hoc titulo i?iscripsit: Con-
fessio Christiana, de via domini, quam Christianus populus in tribus regnis 
septe?itrionalibus, Damer, Suecice et Norivegice cotistanter firofessus est, etc. 
editus studio et opera M. Hermanni Samson ii, Pastoris Rigefisis et 
Inspectoris Seminarii patrii. Giessce Hessorum. MDCXV. A. a. s. 64 ff. 

3  A. a. s. 66, 67. Icke utan sin humor är följande Samsons replik till 
»Klosterlasse» personligen. Denne hade undertecknat sig i en skrifvelse till 
Samson: »Laurentius Norvegus societatis J. servus in Domino.» Samson 
kallar sig i sitt svar: »Af. Herm. Samsonius, Pastor societatis ejus, quce in 
fide seminis Abrahce coiit: non in operibus electiciis Ignatii Lojolcev och 
slutar med bönen: ^Da igitur, mi Laurenti, locum veritati, et te tuamque 
intam ad verbum Dei conforma/» Huru »Klosterlasse» upptog maningen 
är icke kändt! 

4  A. a. s. 68, 69. 
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gelischen Wahrheiten » etc. Tryckt i Lybeck 1617. Samsons skrifsätt 
är här icke mildt. Den teologiska anden är saktmodig, säger han 
till sina motståndare, men den ande, som skrifvit boken [d. v. s. 
jesuiten Kahls], har varit »djäfvulen själf».1 Emellertid visade sig 
Samsons egen »teologiska ande» ingalunda såsom en »saktmodig» 
ande.2 Det hörde dock ej tiden till att vara saktmodig i teologiska 
meningsskil j aktigheter. 

Samsons samtida bland de evangeliska synes ej heller tagit 
anstöt af hans stridssätt. Tvärtom vann han stort erkännande 
och rykte såsom en oförskräckt kämpe för den rena läran. Från 
Hamburg, Danzig och Rostock kommo olika anbud att öfvertaga 
framstående ämbetsplatser vid kyrka och skola. Samson, som d. 
24 juni 1609 gift sig med en ansedd Rigaköpmans dotter, HELENA 
HARTMANN, var emellertid bunden med allt för starka band vid 
sin födelsestad.3 

Att Rigas borgare högt aktade Samson, visade sig, då jesu
iterna i sitt hat mot Samson lämnade pennan och öfvergingo till 
handling. Den oförtrutne kämpen för luthersk tro blef nämligen 
anklagad inför kungliga rådet i Warschau och skulle på konungens 
befallning stå till rätta inför domstol. Rigas råd sände då såsom 
sin representant syndicus JOHANNES ULRICH, som inför konungen i 
Warschau på det kraftigaste tog Samson i försvar. Det anses dock 
tveksamt, huru det gått med Samson, om ej Gustaf Adolf kommit 
och intagit Riga i behaglig tid och gjort en ände både på Polens och 
jesuiternas välde.4 Vi kunna vara öfvertygade om, att det var med 
fullaste öfvertygelse och triumf Samson efter Rigas intagande5 höll 
sin hyllningspredikan för Gustaf Adolf i den forna jesuitkyrkan. 

Sådan var i korthet mag. Hermann Samsons lifshistoria, innan 
han af Gustaf Adolf sattes till Livlands förste generalsuperintendent. 
Att den store konungens val föll på Samson, kan lätt förklaras. 
Denne innehade redan vid Rigas intagande en mycket ansedd ställ
ning såsom St. Peters kyrkans Oberpastor och såsom den lutherska 

1  A. a. s. 68—72. 
2  Enligt hvad Rigas älskvärde stadsbibliotekarie N. Busch meddelade 

förf., hade han i en af Samsons stridsskrifter funnit en lång rad af »kraftord»: 
»djäfvulsbarn», »huggormars afföda» m. m., m. m., som Samson utplockat 
ur Gamla Testamentet och tillämpat på — jesuiterna. Ett rätt underligt 
sätt att använda sin bibelkunskap på! 

3  A. a. s. 73, 74. 
1  A. a. s. 75—77. 
5  Se denna bok s. 22. 
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kyrkans ihärdige och oförskräckte försvarare. Konungens förtro
ende vann också Samson genom det sätt, på hvilket han mötte sven
skarna. Han slöt sig nämligen genast till det svenska partiet och 
visade sig mycket nitisk för svenska väldets befästande i sin fäderne
stad.1 Konungens uppmärksamhet blef vidare fästad på Samson 
genom den store rikskansleren AXEL OXENSTIERNAS rekommenda
tion. Samma år (1600), som Samson inskrefs bland studenterna i 
Wittenberg, inskrefs också »AXELIUS OXENSTERN, Suecus Nobilis».2 

Troligen lärde Axel Oxenstierna känna och värdera Livlands blif-
vande superintendent redan under deras gemensamma studietid i 
Tyskland. Visst är, att han senare blef Samsons gynnare och vän 
hela lifvet igenom.3 

Säkerligen ansåg också Gustaf Adolf att Samson såsom infödd 
Rigabo och kännare af de Livländska förhållandena var särskildt 
lämpad att börja det svåra arbetet med upprättandet af Livlands 
förfallna kyrkoväsende. 

Var nu också verkligen Samson den rätte mannen för 
denna post, och kunna vi säga, att Gustaf Adolfs val visade 
sig lyckligt? Denna fråga är icke så lätt att utan vidare be
svara. Samson har af eftervärlden i Livland mycket prisats och 
lofordas än i dag såsom en af landets främste och yppersta män 
under 1600-talet. En hel del berömmande biografier öfver honom 
hafva utgifvits i Östersjöprovinserna. Den vidlyftigaste och veder
häftigaste af dessa är den 1856 i Riga utgifna, i fråga 0111 Samsons 

1 FR. WESTLING, a. a. i K. A. 1900, s. 111. Se ock Samsons br. t. Axel 
Oxenstierna 3 mars 1623 o. a. [O. S.] och Skyttes br. till K. M:t 18 mars 1630, 
orig. i [Liv. 20]. 

2 BERKHOLZ, a. a. s. 31, 32. L. NAPIERSKY, a. a. III, s. 25. 
3  I R. A. [O. S.] finnes icke mindre än 84 bref från Samson till Axel Oxen

stierna, hvari han på latin utgjuter sina många bekymmer och svårigheter 
för den store rikskansleren, som han bl. a. nämner y>Patronus et Comftater 
mens». Att Oxenstierna medlade och höll Samson om ryggen i hans kon
flikt med Skytte framgår också af dessa bref. Såsom bevis på det vän
skapliga förhållande, till hvilket Oxenstierna stod till Samson, må följande an
föras. Efter Samsons död vänder sig änkan i bref, dat. Riga d. 10 mars 1646, 
till rikskansleren och ber om hans »kräfltige Vorbitte» till sin nådårsansökan, 
original i R. A. [O. S.]. I bref, dat. Riga d. 15 dec. 1649, original i R. A. [O. S.], 
omtalar änkefru Samson, »Helena Hartmannin», att »meine Jiingste Tochter 
Elisabeth Samsonin, die Jhr Erl. Hochwolg Gräffl. Excell. gnädigst gewurdiget 
auss der Tauffe zu heben, mit dem wohlgelehrten Herrn Melchior Drälingen, 
beiden Rechten Candidaten, Ehelichen verloben v [und] versprochen, v. darauft 
den 11 tag Februarii des negstfolgenden Jahres, dasselbe Ehewerck zu vollen-
ziehen augesetzt». [Om Oxenstierna sändt någon lysningspresent är ej bekant!] 
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ungdomshistoria i det föregående citerade: »M. HERMANN SAMSON 

von Dr CHR. AUG. BERKHOLZ, Oberpastor zu St. Jacob in Riga, 
Assessor des Livl. Consistoriums ». Här prisas, såsom förut antydts, 
Samson i hög grad, trots att vissa förlöpelser icke förtigas. I H. 
DIDERICHS korta biografi öfver Samson,1 utgifven så sent som år 
1890, framhålles också Samson som en af Livlands främste män. 
I ganska skarp reaktion häremot har d:r FR. WESTLING uttalat ett 
mindre fördelaktigt omdöme om Livlands förste superintendent. 
»Trots Samsons obestridliga förtjänster måste det dock om honom 
sägas, att han var mindre lämplig för den ansvarsfulla plats, till 
hvilken han blifvit utkorad», skrifver han bland annat.2 W. anför 
i detta sammanhang ett omdöme om Samson af en af hans ämbets
bröder, som beskrifver honom såsom nn politica conversatione 
nullum, in doctrina et concionibus non adeo magnum, verum in osten-
tatione et potatione maximum»,3 

1  Allgemeine deutsche Biographic, Bd 30, s. 312—315. 
2 FR. WESTLING, Bidrag till Livlands Kyrkohistoria i K. A. 1900, s. 110. 
3  Detta yttrande fälldes i ett bref till Axel Oxenstierna från mag. WALTER 

AUERDUNCK. Brefvet är »dat. Dorpati 23 Septembris /6jS» och börjar så
lunda: »Illustrissimi etc. Vigesimo 2 Maij Nauis appulit Rigam, ubi 10 
diebus mansi, vt Samsonium, de qno ante varias variorum sente?itias au-
diueram, penitus cognoscerem: Ille me qnidem excepit, et tractauit betie, 
alios verb lingnä suå pessime; ita, vt consideratis considerandis, indicium 
aliud de eo ferre ?ion potuerim, quam quod de Cacoivitzio Papa Pomerano; 
vere parua, aut nulla est inter vtrumque differentia. Et vt sincere dicam, 
quod se?itio, reperi virum i?i politicå conversatione nullum; in doctrinå, et 
conciotiibus non adeo magnum; verum in oste?itatione, et Potatione maximum; 
mei tamen amantissimum ». Efter original i R. A. [O. S.] 

Efter att hafva skildrat de enligt hans mening dåliga förhållandena i 
Wenden, som var Axel Oxenstiernas förläning, och hvarest Samson fick upp
träda och visitera själfständigt utan inblandning af konsistorier, skrifver A. i 
nyssnämnda bref: »Sed dicet forte V: Excellentia, quod Samsonio dederit 
curam? O Pastor em, ut aiunt, Lupum! Ille sanctum Denarium confés-
sionalem Riga (sic!) noti vult negligere, hu?ic pluris facit, quam salutem 
animarum. Si veniat Wendam, venit, vt suos Nepotes ad Pastoratus et 
suas neptes ad matrimonia promoveat (sic!): hane dioecesin sibi utilitatis 
causa reseruat, ut in ea absolutam suam Potentiam Papalem exercere possit: 
Interim tota Liuonia miratur, et dicit quod V. Excellentia Samsonium 
tueatur et defendat, cuius vitam plerique honiines pij habent in patientia 
mortem autem in desiderio, quia est homo toti Liitonice et bono publico valde 
perniciosus. Inde hominibus constat, quod V. Excellentia ipsum foueat, 
quia littei-as sibi ä V. Excellentia missas disputatiotiibus suis impressis 
solet prcefigere. Legi ante duos menses litteras, in quibus scribit V. Excel-
lentiam scabiose et contemptim de Consisto?'ijs esse locutam: Talia fingit et 
scribit Pastoribus, vt se solum tatiquam Papam adorent (sic!). — — — 
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Med all aktning för min ärade landsman och med allt er
kännande af ifrågavarande uppsats stora förtjänster, vågar dock 
förf. hålla före, att han i detta stycke allt för mycket låtit influera 
sig af AUERDUNCKS ofördelaktiga omdöme af Samson. Detta bref 
måste ju ses i det sammanhang, hvari det skrefs. Dess författare, 
mag. WALTERUS AUERDUNCK, f. d. kapucinermunk, vid tiden för 
brefvets affattande nyblifven assessor i öfverkonsistorium i Livland 
och prost i Dorpats distrikt, hade tydligen på förhand starkt intagits 
mot Samson af WELLING m. fl. bittra fiender, som Samson fått 
under sina strider med öfverkonsistorium. Se härom mer i det 
följande. Hela det långa bref, hvarur citatet hämtats, andas ett 
»odium theologicum», ja, en hätskhet, som nästan går öfver alla 
gränser. Han kallar Samson längre fram en ulf, som icke frågar efter 
några hjordens skador i Wenden, men ber Oxenstierna samtidigt 
— själf få bli prost äfven där, säger, att fromma människor rent af 
önska Samsons död, emedan han är väldigt skadlig för hela Livland 
etc. Trots det att äfven Auerdunck var en Oxenstiernas protegé 
från Tyskland1 och af honom förhjälpt till sina platser i Livland, 
trots det att äfven generalguvernörerna Johan Skytte och senare 
Bengt Oxenstierna säkerligen också hade tagit intryck af Sam
sons vedersakare och i alla händelser icke voro Samsons vänner, 
lät Axel Oxenstierna Samson icke allenast sitta orubbad på sin plats 
såsom superintendent och såsom visitator utan inblandning i Wen
den, utan var honom städse be vågen. Med sin skarpblick och öfver-
lägsna förmåga att bedöma människor, en förmåga, som med all 
säkerhet vida öfvergick Johan Skyttes, förmådde Axel Oxenstierna 
skilja hufvudsak och bisak samt klokt väga olika omdömen. Han 
såg helt säkert, att Samson trots sina vissa, kanske särskildt i ögonen 
fallande fel dock hade så stora förtjänster, att ingen bättre man stod 
att få för den viktiga superintendentsbefattningen. 

Auerduncks första påstående, att Samson skulle varit en poli
tisk nolla (»in politica conversatione nullum ») är uppenbar osanning 

Huic Sancto (sic!) Consistorio Diabolusif) cum omnibus suis Instru-
mentis resistit fortissime, quia videt opera sua per hoc destrui; — — — 
Et ut oinnia scandala tollantur — [brefvet är skadad t] Ego me offero 
ad subecundum onus Prcepositurce, quia vtramque visitationem Dorpatensem 
et Wendensem, citra dispendium alterius, perficere valeo: Hac ratione 
etiam W. Excellentice, pro omnibus mihi prestitos benejicijs gratus esse 
potero inque seruitio V. Excell. per manere.» 

1  A. underskrifver sig i brefvet till Axel Oxenstierna: »V. Excellentia, 
quem in Germaniå spiritualiter genuit; Filius Mag. Walterus Auerdunck.» 
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och måste strax ingifva misstroende mot sanningshalten af hans 
öfriga karakterisering af Samson. T. o. m. den honom eljes inga
lunda bevågne Johan Skytte framhåller i samma bref, som han iro
niskt kallar honom »Herculem illuni Biblicum», hans politiska för
tjänster i kraftiga ordalag och föreslår, att K. M:t måtte skänka 
honom bättre löneförmåner.1 Äfven af många bref i Oxenstiernska 
samlingen framgår det, att Samson var mycket anlitad såsom politisk 
agent för Sverige. 

Hvad Samsons af Auerdunck angifna öfriga karakteristika2 

vidkommer, synes visserligen, såsom af det föregående torde 
framgå, Samsons teologiska lärdom trots de nio universitetsåren 
hafva haft sina luckor. Westling framhåller, huru Samson 
som predikant utan tvifvel stått långt under sina båda sam
tida, superintendenten i Ingermanland STAHL3 och prosten MAN-
CELIUS i Dorpat. Särskildt torde den utmärkte prosten Georg 
Mancelius4 varit Samson vida öfverlägsen i evangelii utläggning och 
förkunnelse och på ett helt annat sätt än denne förmått höja sig 
öfver de svåra lyten, som vanligen vidlådde den tidens ortodoxa 
teologers predikningar. Men att Samson det oaktadt var ganska 
högt ansedd af sina samtida äfven som predikant, därom vittna de 
upprepade kallelser såväl till betydande prästerliga befattningar 
som till lärareplatser, hvilka kommo honom till del från utlandet 

1  I Johan Skyttes br. till kon. Gustaf Adolf, dat. »Aff Riga den 28 
Decembris ähr 1630» [original i R. A. Liv. 20] heter det: »Samsonius, Superin
tendens IJvonice et huius urbis Pastor, qui sciscita?itibus aliquando Jesnitis 
qualis et quis esset, responderat se esse Herculem illum Biblicum; Ex 
latebris suis i?i clarissimam Livo?iice lucem iam productus est (!)/ och 
ährner tillkommande 16 Februarij celebrere denne sin förste här hoos bij-
fogadt Synodalem Disputationem, och sedan åhrligen så continuere, Så länge 
Gudh vnnar honom helssan. Om E. K. M:t nådigest tecktes bewijsa honom 
den konungzlige ynnest, att han dhe 600 daler Rigesch, som han för dhetta 
till vnderhold nuttit (sic!) hafwer, måtte häreffter vthi Silfwermyntz wärde 
bekomma såsom och wara frij för stationen, Skulle han tå myckie mehre 
Exciteres till flitighett. Cum in hac republica ad ea negocia procurandum, 
qiia; V:ce R:ce M.tis commoda spectant, sit aptissimum instrumentlim ali-
orumq[ue] latentes imposturas facile Expiscari possit*. — 

1 ett tidigare bref till K. M:t, dat. »Aff Rijga den 18 Martij 1630», skrifver 
Johan  Sky t t e  b l .  a .  om  Samson :  f iagh f inner  honom al ldeeles  tvara consecreret  
till E. K. M:tts tienst» — — — [efter original i R. A. Liv. 20]. 

2 »in doctrina et concionibus ?ion adeo magnum». 
3  Mag. HENRICUS STAHL (1. Stahel) har särskildt gjort sig ett förtjänt namn 

genom utgifvandet af sin : »Hand- und Haussbuch». Härom mera i kap. 6. 
4  Om denne se mera i det följande. 



49 

både före och efter hans utnämning till superintendent. Därom torde 
också i sin mån vittna, att han vid Gustaf Adolfs intågande i Riga 
icke mindre än tre gånger å rad inom loppet af fyra dagar utsågs att 
vara den andlige talaren. Hvad Auerduncks öfriga beskyllningar 
beträffar, hafva vi ej funnit dem säkert bestyrkta af andra källor. 

Samson var, därom vittna såväl källorna som hans bild, en 
synnerligen handlingskraftig, järnfast karaktär med en skarpt 
utpräglad läggning, en 1600-talets typiske andlige stridsman. 
Då han icke räddes att kraftigt angripa det, som han ansåg 
vara oriktigt, är det ej att undra på, att han förvärfvade sig 
många fiender äfven utanför jesuiternas läger, hvilka förebrådde 
honom högmod, härsklystnad m. m. Att Samson i sitt upp
trädande förmodligen haft något ostentativt och i sin polemik mot 
jesuiterna förvärfvat sig en skärpa i sitt skriftliga och muntliga 
uttryckssätt, som verkade mycket utmanande och häftigt retade 
hans motståndare, torde vara ganska visst. Envis och mycket mån 
om sin makt var han också, men i de senare maktkonflikterna med 
öfverkonsistoriet och Welling var hans ställning verkligen pröfvande 
och motparten ingalunda oskyldig. Med de första generalguver
nörerna synes Samson hafva stått i ett godt samarbete, för så vidt 
vi kunna döma af de knapphändiga källor, som i detta fall stå oss 
till buds. Jacob de la Gardie stod, som förut nämnts, kraftigt på 
hans sida i konflikten med Dorpat.1 

Men Samson förvärfvade sig icke blott fiender utan också 
hängifna vänner och lärjungar bland sina samtida. Det fram
går bl. a. af den hänförda skildring, som skrifvits om Samson 
af mag. JOH. BREVERUS, professor i vältalighet, senare ober-
pastor och stadssuperintendent i Riga (f. 1616, f 1700).2 Den 
är visserligen i hög grad okritisk och panegyrisk, men torde 
dock vittna om, att Samson förmått väcka hängifven beundran 
hos sina lärjungar, och att han trots sina fel ägt verkligt goda 
och gedigna egenskaper och visade redlig nitälskan för sann 
gudsfruktan, goda seder och kristen odling. Främst lita vi emellertid 
på Axel Oxenstiernas omdöme och hålla det för ganska visst, att 
Gustaf Adolf vid sitt val af superintendent öfver Livland icke kunnat 

1  Ett bref, dat. Stockholm den 27 juni 1633, till Samson från Jacob de 
la Gardie börjar: »Unseren gunstigen gruss bevor. Ehrwih'diger, Acht-
bahr, vnd ivoll gelahrter, insofideress Lieber freunde vnd Ge/atter» etc. 
Efter kopia i de la Gardieska Arkivet i Dorpats Universitetsbibliotek. 

s  Den utkom i Riga 1644 under titel: Memoria Samso?iia celebrata. 
Ernst Lundström. 4 
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få någon andlig person i Riga, som varit bättre skickad för sitt stora 
uppdrag. -— Huru sökte nu den nye kyrkochefen fullgöra sitt 
maktpåliggande ämbete? 

För att rätt kunna bedöma denna sak måste man alltjämt 
erinra sig, att en stor del af Livland ännu oroades af härjnings
tåg och krigsrörelser. Superintendentsfullmakten var ställd på 
framtiden. Ämbetets förvaltande kunde endast långsamt och med 
svårighet skötas intill 1629, då för en tid fredliga förhållanden på 
allvar började råda. Hela befolkningen trycktes också de första 
åren efter Rigas intagande oerhördt af krigets vanliga följeslagare: 
pest, dyrtid och hungersnöd. 1623 började pesten rasa i Riga med 
omnejd. Minst 20 människor dogo dagligen, flere tusen på ett år.1 

Rågen steg 70 °/0 i pris. Såsom ett exempel på folkets oerhörda 
nöd berättas, hurusom en gammal lettisk bonde vid gården Hint-
zenhof utanför Riga i förtviflan öfver sitt elände lofvade en af bön
derna eller fastmer tiggarna i sin närhet allt hvad han ännu ägde 
kvar, om han skaffade honom ur världen och begrofve honom lef-
vande. Denne betänkte sig ej länge utan — begrof verkligen den 
arme mannen lefvande i Kellers åker vid Riga (4 nov. 1624). Saken 
blef föremål för rättslig undersökning. »Hjälparen» dömdes till 
döden och halshöggs.2 

Kyrkorna voro såväl i städerna (utom i Riga) som på landet till 
stor del nedbrunna och i ruiner. Af Dorpats forna 12 kyrkor funnos 
endast 2 kvar i brukbart skick: Mariakyrkan, under polska tiden 
jesuitkyrka, 1625 svensk garnisonskyrka, senare (1632) inrättad 
till universitetskyrka och lettisk församlingskyrka, och Johannis-
kyrkan, längre fram estnisk och tysk församlingskyrka.3 Kyrkorna 
i städerna Fellin, Pernau, Wolmar och Wenden befunnos vid 
den katolska kyrkovisitationen 1613 knappt brukbara. Ingen 
af dessa städer hade då mer än en kyrka.4 Många landskyrkor 
befunno sig i ruiner, en del voro i någorlunda drägligt skick, blott 
någon enda torde hafva varit i godt stånd. Enligt den s. k. »Dorptz 
Revision »5 befunnos år 16271 detta distrikt 18 kyrkor fullständigt 
i ruiner eller med blott murarna kvar. Dessa voro Falkenau, Tal-

1 CHR. KELCH, a. a. s. 532. F. K. GADEBUSCH, a. a. II, 11, s. 568. 
2 F. K. GADEBUSCH, a. a. II, 11, s. 567, 568. CHR. KELCH, a. a. s. 533. 
3 WILH. THRÄMER i Verhandl. der gelehrt. Estn. Gesellsch. zu Dorpat. 

Bd III, 2, s. 23—40. D:r THEOD. BEISE, ibdm, s. 41—62. 
4  A. v. RICHTER, a. a. II, 1, s. 239. 
8  [Liv. 19] i R. A.: en i läder inbunden bok, innehållande af myndig 

heterna verkställd kopia af »Des Stiefftes Dörpt Kirchen Revision» 1627. 
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liof, Klein-Marien, Marien, Marien Magdalenen, Pölwe, Marien-
burg, Arrasch(P), Lappo Bassnitz(P), Schwanenburg, Adsel, Antzen, 
Odenpä, Kambi, Pebalg, Martin(?), Theal-Fölk eller Sagnitz och 
Karolen. Mycket bofälliga voro två: Ecks och Niiggen. I någorlunda 
drägligt tillstånd befunnos fyra: St. Bartholomäus, Wenden, Rauge 
och Ringen. Blott en enda, af en livländsk, då af liden adelsman, 
KONRAD TAUBE, på hans gård uppbyggd liten kyrka befanns i godt 
skick, men — utan präst.1 

Med prästernas antal var det nämligen vid tiden för svenska 
väldets begynnelse om möjligt än sämre beställdt än med kyrkorna. 
Samson fann vid sin superintendentsutnämning år 1622 icke mer än 
— sju pastorer i Livland. Af dessa dogo två s. å. Alltså funnos 
endast fem (5) lutherska präster kvar i hela den stora provinsen. Detta 
visar icke blott krigets förödelse utan fastmer den katolska mot-
reformationens våldsamma framfart, och huru det otvifvelaktigt 
gått med den evangelisk-lutherska kyrkan i Livland, om Gustaf 
Adolf ej kommit såsom en hjälpare i den yttersta nödens stund. 

Det i första hand angelägnaste för den nye superintendenten 
var att i enlighet med den af konungen gifna instruktionen »troget 
utöfva ordinationsrätten », d. v. s. söka anskaffa och inviga lämpliga 
personer till präster. Detta sökte också Samson göra. Ännu år 1627 
rådde visserligen ganska stor prästbrist. Flere församlingar hade 
ingen präst alls, eller fingo nöja sig med besök af en grannpastor 
en och annan gång. I Marienkyrka fick man höra predikan en (1) 
gång om året af pastor i St. Bartholomäus. I Niiggen fick man ingen 
gudstjänst alls och i Pebalg blott sällan. I Antzen eller Urbs var man 
utan präst så länge, att barnen förblefvo odöpta ett eller halftannat 
år, så att till slut en lekman (Amptmann Blom) själf döpte sina barn.2 

1  Kyrkans namn nästan oläsligt i kopieboken. Om den samma står i 
»Dorptz Revision 1627»: »Da die Jesuiten Theoll oder Teubell eingenohmen, 
hatt Sehl. Conradt Taube ein klein Kirchlein a[u]ff seinem lande aufbawen 
lassen, Darinn er vndt ettliche benachbarten, Ihren Gottesdienst verrichtett. 
Dazu hat er gelegtt 2 1ji häcken ländes, wovon der Pastor einen Häcken gehabt, 
auf den anderen 11/a häcken haben 3 Pauren gesessen, so der Pastor zu ge-
brauch gehabt. Die Kirche stehet fertig, Ist aberst kein Pastor dabeij.» Kyrkan 
var troligen en annexkyrka i Theal-Fölks pastorat. Ty i E. PABST, Baron R. 
v. TOLL, P. TH. FALCK, Ehst- und Livländische Brieflade, Reval 1861 —1885, 
II, s. 127 står om en skrifvelse, dat. Riga d. 6 juni 1594, i hvilken CONRAD 
TAUHE, godsherre på Felcke gård [i Theal-Fölks pastorat] kungör, att han 
vill ånyo uppbygga den af moskoviterna förstörda kyrkan i byn vid 
och att den fortfarande skall bära namnet St. Lorentz. 

2  Dorpts Revision 1627 i R. A. [Liv. 19]. 
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Det blef dock bättre år för år. Intill år 1630 ha.de Samson enligt 
sin till K. M:t s. å. afgifna Relation des Herrn Superintendentis von 
Zustande der Kirchen in Liefjlandt insatt 45 pastorer och utnämnt 
3 prostar. Om blott ytterligare tvenne lediga pastorat besattes, 
ansåg Samson behofvet af präster då vara fylldt i Livland. På flere 
håll betjänade emellertid en pastor flere försa.mlingar.1 Men då för
samlingarna ofta voro mycket vidsträckta, kunde gudstjänst på 
åtskilliga håll hållas blott hvar tredje eller fjärde söndag. Därtill 
kom, att en del präster också voro mycket försumliga i predikande.2 

Samson framhöll också för konungen behofvet af församlingsdelning 
på flere platser. Med sådana delningars genomförande dröjde det 
dock i allmänhet till efter år 1640. 

Inom de omkring 50 pastorat, som af Samson år 1630 visiterades, 
voro ännu endast ett mindre antal kyrkor i godt eller någorlunda 
drägligt tillstånd. I 10 församlingar: Adsel, Oberpahlen, Wohlfart, 
Salisburg, Treiden, Tirsen, Pebalg, Berson, Lennewaden och Jung-
fernhof funnos alls inga eller fullständigt obrukbara kyrkor. I 18 
församlingar: Pölwe, Rauge, Theal-Fölk, Odenpäh, Kawelecht, 
Lais, Niiggen, Walk, Karkus, Rujen, Ubbenorm, Lemsal, Loddiger, 
Roop, Cremon, Segewold, Nitau och Lemburg voro kyrkorna fort
farande i mycket dåligt stånd, ehuru de delvis åtminstone synes 
hafva begagnats. Troligen hade kyrkorna i Rauge, Theal-Fölk och 

1  Original i R. A. [Liv. 21]. Det sändes af Johan Skytte till Gustaf Adolf 
jämte ett bref från Skytte, dat. Caporien d. 14 April 1630 [original ibdtu]: 
Samsons relation är tryckt af d:r FR. BIENEMANN JUN. i Balt. Mon., Bd 57, 
s. 452—459. B. har dock utelämnat dels öfverskriften [framför »Ampt Rappin»] 
» Visitatio districtus Dorpatensis» samt förbisett en delvis vid bundtens in-
bindning öfverklistrad randanm. af Samsons hand på första sidan af orig. 
»Die Stad t Dörpt hat zween Pastor en Georgium Mancelium vnd Joachim 
Rossinium. Hernach noch einen, der Finnisch predieget.» D:r Bienemann 
tyder Samsons sifferuppgift i orden: »Itzo aber hab ich bei vierzig Pastoren 
gepflanzet» med 45, d:r Westling med 40 pastorer. (Jfr FR. WESTLING i K. Å. 
1900, s. 113.) Förf. har i detta fall ställt sig på d:r Bienemann jun:s sida, där
för att Samson i ett bref till Axel Oxenstierna [original i O. S. i R. A.], dat. 
Riga 20 mars [1630], bl. a. skrifver: »Acquieuit Jllustris D:n Generalis Guber
nator hnic declarationi, postquani intellexit, me quadraginta quinque 
Pastores i?i Liuonia ordinasse, me tres Prcepositos constituisse, qui visitando 
sigillatim rusticos examinarent :n etc. Detta brefs årtal är visserligen ej af 
Samson utskrifvet, men af innehållet framgår, att det är skrifvet år 1630. 
(S. skrifver bl. a. i början: »Jllustris D:?i Joha?ines Skytte saluus år1 incolumis 
d Sueciå ad nos uenit» etc.) Brefvet är i sin helhet tryckt här: bil. XIV. 

2 I Pebalg säges man i Dorpts Revision 1627 hafva haft »ein Pastor 
Melcher genandt. Der soll ein Jahr nicht zehn mahl predigen». Ej under
ligt då, att bönderna ej ville betala honom lönen! 
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Odenpäh dock något förbättrats sedan »Dorptz Revision 1627». Nå
gorlunda brukbara befunnos kyrkorna i 10 församlingar: St. Jacob 
(af sten), Urbs (tydligen förbättrad sedan 1627), Pillistfer, Fellin, 
Pernigel, Allasch, Jiirgensburg, Ronneburg, Sesswegen och Burt-
neck. 6 st. kyrkor befunnos i fullgodt skick, nämligen den ofvan-
nämnda Taubes kyrka (byggd på hans egendom i Theal-Fölk), 
Ringen (byggd på Samsons gård, Attern: »eine feine Kirche», 
säger S. själf), Wolmar, Trikaten, Wenden och Papendorff (alla 
tillhörande Axel Oxenstiernas förläning).1 Pastorerna i de försam
lingar, som voro utan eller hade alldeles obrukbara kyrkor, predi
kade i den förfallna kyrkans kor, där ett sådant stod kvar, i 
slottskyrkor, där sådana funnos (Neuhausen, Marienburg och Adsel), 
i pastorsbostaden (»Pastoren Losament»), i adelsjunkerns hus 
1. d. Prästgårdarna voro dock på flere platser äfvenledes alldeles 
förfallna eller nedbrända. Glädjande nog omtalas, hurusom Jacob 
de la Gardie väl sörjt för sin kyrka och pastor i Fellin. Äfvenledes 
Axel Oxenstierna i sina 5 församlingar (i Wendens forna biskops-
döme). Klas Fleming och Per Banér (i Salis) hade däremot varit 
mindre offervilliga. Orsaken till, att ännu så många kyrkor lågo 
i ruiner eller voro i dåligt stånd, var dock brist på ordnadt rättsväsen 
och på många håll ren oförmåga på grund af den nöd, kriget haft 
med sig. »Man tut so vid man kan», säger Samson om den ännu 
dåligt försedda kyrkan i Karkus. 

Bristen på kyrkor, huru kännbar och hindersam den än var, 
har dock icke varit den förnämsta orsaken till, att det ej gick fortare 
med den förfallna gudstjänstens upphjälpande under denna tid, än 
hvad som synes hafva varit verkliga förhållandet. Hade Samson velat 
och kunnat följa Gustaf Adolfs ord i superintendentskonstitutorialet 
att »ej kalla någon till pastor, som ej är därtill tjänlig och inlärd af 
den heliga, rensade läran och i den väl examinerad », så hade också 
resultatet af de första årens arbete otvifvelaktigt blifvit mera till
fredsställande. Tyvärr befunnos många af de präster, som Samson 
invigt, vara alldeles otjänliga till sitt ämbete, ja, icke få voro ej 
blott okunniga utan förde också ett groft, lastbart lif. Själf ut
trycker sig Samson mycket försiktigt om sina präster i sin ofvan 
anförda »Relation» till konungen. Han fäller inga omdömen alls 
om de flesta af prästerna. Om ett par yttrar han sig dock synner
ligen berömmande. Detta gäller pa.stor i Rujen CHRISTOPHORUS 

1  Samson uttrycker sig icke fullt klart rörande kyrkornas tillstånd på en 
del ställen i sin »Relation», hvarför det icke alltid är lätt att utleta, hvad 
han riktigt menar. 
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SERARIUS [KLEINSCHMIDT], om hvilken han säger: »Der Pastor 
tut sein Ampt, wie sichs gebiiret»/ samt pastor i Adsel och Walk 
MATTHIAS HABER, som får följande vackra vitsord: »ein feiner 
Mann»; »der Pastor ist gar ein guter Mann». Detta sistnämnda 
omdöme är så mycket mer intressant att få, som Matthias Haber var 
infödd livländare och son till en estnisk lifegen bonde från en by i 
Luhde.2 Haber var kanske den förste ester, som lyckades höja sig 
upp ur sitt slafveri och blifva präst.3 Pastorerna i de å rikskanslerens 
förläning belägna fem pastoraten: mag. Hermannus IBINCK i Burt-
neck, [svensken] Claudius SIGFRIDI i Wolmar, Antonius BURCHARDI 

i Trikaten, Bartholomaeus MEIER i Wenden och Andreas HERMANNI 

i Papendorf få också ett godt vitsord af Samson. Det säges nämli
gen såsom ett gemensamt omdöme om alla dessa pastorat: »Gottes 
wort wird da woll getrieben »,4 Om några andra präster anföres det, 
att åhörarna ingenting hafva att klaga på dem. 

Flertalet af prästerna förbigår Samson emellertid med, hvad 
man ironiskt är frestad kalla, »vältalighetens tystnad». Visst 

1  Detta goda omdöme bekräftades vid underkonsistoriets visitation 1637, 
då både adel och bönder förklarade sig väl belåtna med sin pastor och 
xönskade, att han alla tider måtte blifva kvar hos dem»! [Liv. 3]. 

2  K. E. NAPIERSKY, a. a. II, 3, s. 1. Hans tjänst i Adsel och Walk enligt 
Samsons Relation 1630 måste varit af mer tillfällig art, ty enligt »Protocollum 
Judicij Consistorialis primae Instantias: Districtus Parnoviensis et Ruigiensis de 
Anno 1637 Mens. Maij» [i Liv. 3] befanns Mathias Haber år 1637 vara pastor 
i Armiss [Ermes], dit han 6 år tidigare efter att hafva prästvigts af M. Herm. 
Samson år »1613» [månne skriffel i protokollet?] kallats af Wolter vo?i Plet-
tenberg. Han hade enligt protokollet 1637 haft stridigheter med den enligt 
Samson [i Relationen 1630] underlige och besvärlige generalmajoren de la 
Ba?'re i Ermes. H. kallades till pastor i Urbs (= Antzen) 1637, men fick 
icke trots upprepade skrifvelser till öfverkonsistoriet sin kallelse stadfäst förrän 
tidigast 1638, möjligen ej förrän 1639. Död såsom pastor i Urbs 1641. Han 
fick till efterträdare i Urbs den högt förtjänte Johannes Giitslaff, som gifte 
sig med Habers dotter. De sista uppgifterna om Haber äro af förf. hämtade dels ur 
skrifvelser från Haber till öfverkonsistorium [i Liv. 12], dels ur rättegångs
handlingar 1649 i [Liv. 7]. Haber har också varit pastor i Luhde enligt 
NAPIERSKY och baron H. TOLL 1624—30. NAPIERSKY uppger, att H. hade hållits i 
skola af Luhdes »Erbherrn», och att bönderna i detta pastorat vid hans prästvigning 
sköto tillsammans 3, 4, 5 mark hvar för att erhålla honom till sin pastor. Möj
ligen betjänade H. den lörsta tiden såsom präst — både Luhde, Walk och Adsel. 

3  Baron HARALD TOLL i »Sitzungsberichte der Gesellsch. fur Geschichte 
und Altertthumskunde der Ostseeprov. Russlands» 1902, s. 72, 73. Johannes 
Kappiin, pastor i Roops församling 1621 — 1640, uppgifves ock hafva varit en 
»otysk» och troligen en lettei-, Se ibdm. 

4  Samsons Relation s. 457 i »Balt. Mon.», Bd 57. Att Sigfriai i Wolmar 
var svensk, framgår af hans bref till Axel Oxenstierna [O. S.] i R. A. 
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är nämligen, att flere af dem voro icke blott svaga präster utan 
alldeles ovärdiga. Så t. ex. pastor i Lais Bartholdus ERICI. 

Vid underkonsistoriets visitation 16371 befanns denne då vara 
pastor i Koddafer. Han hade nämligen förut på grund af sin 
försumlighet och sitt dåliga lif aflägsnats från Lais. Till börden 
var han finne och så okunnig i de inföddas språk, att folket blott 
ofullständigt kunde förstå hans tal och predikan. Han var äfven 
fallen i svår dryckenskap: »alle Tage voll», kom ofta drucken 
äfven till kyrkan och reste aldrig omkring för att undervisa bönderna. 
Ej underligt att dessa voro groft okunniga. Af alla de 74 bönderna i 
denna församling befunnos 33 icke alls kunna bedja (»gantz nichts »), 
3 å 4 kunde de 6 hufvudstycketia i katekesen, de öfriga blott »Fader 
vår », som de dock ej lärt sig af sin pastor utan dels af — polacker, 
dels af ester i Wierland (Estland). Trots böndernas upprepade 
klagan och bön om en annan pastor, fick denne ovärdige man sitta 
kvar, ända till dess han genom öfverkonsistoriets dom, dat. 27 juli 
1642, »seine vielfältigen groben Excessen vnd ärgerlichen lebens 
wegen» blef afsatt.2 — En annan af de ännu 1630 i ämbetet kvar
stående pastorerna, som bevisat sig fullständigt ovärdig, var mag. 
Zackarias HOLDIUS. Af adlig familj och bördig från Meissen i Sach-
sen3 hade han ordinerats af superintendenten Henricus Mej er i 
Kurland 1609 och vocerats till pastor i Sesswegen (Livland) af rytt-
mästare Ramel. Han kallades 1613 till predikant vid lettiska för
samlingen i Mitau af hertig Fredrik4 af Kurland och 1622 af Jesper 
Mattsson Kruus till pastor i Wolmar och Burtneck, hvilken kallelse 
Axel Oxenstierna stadfäst.5 Trots dessa rekommenderande kallelser 
visade sig dock H. snart såsom en synnerligen bråkig och dålig präst. 
Samson aflägsnade honom därför (1625) från Wolmar och satte 
honom att blott betjäna Burtneck, hvarmed H. ingalunda var till
freds.6 Till slut gick det så långt, att H. blef ställd inför domstol i 
Wolmar och d. 22 juli 1628 på grund af sina många »excessen» och 
försummelser af sitt ämbete dömd till afsättning från sin kyrkoherde-

1  Jfr not 1 sid 53. 
2  Enligt öfverkonsistorii dom 1642 [original i Liv. 16]. 
3 K. E. NAPIERSKY, a. a. II, 3, s. 18. 
4 KALLMEYER och OTTO, a. a. s. 430. 
5  Enligt underkonsistorii visitationsprotokoll 1637 i Salisburg. [Liv. 3]. 
6  Samsons bref till Axel Oxenstierna, dat. Rigas d. 29 april 1625. S. beklagar 

sig i detta och i flere andra bref mycket öfver Holdius. Denne får här bl. a. 
följande betyg: »Hovio totus est carnalis.» [O. S.]. Se ock H:s bref till 
Axel Oxenstierna. [O. S.]. 



56 

tjänst jämte 6 veckors fängelse. Senare lät sig dock Samson af 
hustruns böner och tårar bevekas att rekommendera Holdius till 
Salisburgs pastorat. Där var han pastor 1630 enligt Samsons om
nämnda »Relation» och ännu 1637, då — märkligt och glädjande 
nog — åhörarna förklarade sig icke hafva någon orsak att klaga på 
honom.1 

Dessa präster voro förvisso icke de enda i Livland, som visat sig 
ovärdiga sitt ämbete på denna tid. Axel Oxenstierna skall en gång 
hafva sagt, att han i Livland2 sett präster, hvillca icke ens dugde 
till stalldrängar.3 Och själf anger Samson i sitt märkliga bref till 
rikskansleren af den 13 aug. 16294 de dåliga prästerna, framför allt 
de finska, såsom det förnämsta bland de åtta af honom angifna »vikti
gaste hindren för gudstjänsten». Ty själf va hafva de [= de finska 

1  Enligt underkonsistorii protokoll 1637 i Salisburg [Liv. 3]. Holdius' dom 
i Wolmar 1628 är hämtad ur Protocollum Wolmariense [Liv. 18] och kan 
på grund af sitt kulturintresse och såsom en visserligen ej allt för skön adlig
prästerlig tidsbild från 1600-talet i Livland förtjäna en utförligare beskrifning. 
Domstolen, som sammanträdde i Wolmar den 21 juli 1628, bestod af följande 
ledamöter (»Gerichtsgesessen»): superintendenten, mag. H. Samson, ståthål
laren på Wenden Andreas Munck, ståthållaren på Treiden Gerhardt von der 
L[o]ewenwolde, kaptenen på Helmet W. von Bergen, pastorn i Wenden 
Bartholomäus Mejer, pastorn i Ronnenburg Georg Graffe och herr Heinrich 
Piehl. Inför denna domstol beklagade sig flere döttrar och fruar af — såsom 
det synes — mera ansedda familjer i Wolmar öfver pastor H:s smädelser 
m. m. En adelsfru (Fiirstenberg) hade H. (såsom han sedan erkänt af för
bittring öfver, att hennes man icke gift sig med H:s egen dotter utan med 
henne) i sällskap och vid sittande måltid först smädat, därför att hon tog 
i maten med smutsiga fingrar, utskällt henne såsom »allemannes hure» och 
slagit henne i ansiktet tvärs öfver bordet. Fru v. F. hade då i förbittring 
tagit en knif och måttat ett hugg åt honom, hvilket dock afvärjdes af bords
grannarna. I raseri hade då H. tagit ett fat med mat och slungat öfver henne 
i golfvet. H. nekade visserligen till allt, men flere vittnen intygade att så 
tillgått. H. beskyldes vidare för stämplingar med Kurland mot Sverige, för 
att genom hårdhet och slag orsakat sitt barns död etc. Pastor Michael 
Burchard i Trikaten klagade inför domstolen, att H. genom svek och våld 
velat tvinga honom att förlofva sig med H:s dotter. T. o. m. inför sittande 
domstol råkade H. flere gånger i våldsamt raseri och utbröt i förskräckliga 
förbannelser och kallade domarna »bluthunde, mörder und teuffelskinder». 
H. lefde ännu i Livland 1650 (KALLMEYER och OTTO, a. a. s. 430). 

2  Ovisst är dock, om Oxenstierna här icke användt ordet »Livlands i 
den alla östersjöprovinserna omfattande gemensamma benämning, som fordom 
var så vanligt. Jfr inledn. s. 1. 

" FR. WESTLING i Kyrkl. Tidskr. 1897, s. 365. 
4  Original i R. A. [O. S.] Se bil. XI. Ofvan gjorda citat utgör öfver-

sättning af det latinska originalet. 



57 

prästerna] böjelse, säger Samson, för orenhet i lefvernet genom felet af 
en dålig uppfostran och besudla det åt sig anförtrodda ämbetet genom 
brott, som bestå antingen i okyskhet eller i äktenskapsbrott eller i 
illvilligt öfvergifvande (desertio malitiosa). Jag skrifver intet oöfver-
lagdt, utan jag kan bevisa allt genom erfarenhet och minnet af färska 
exempel. En af dem, som utdrifvits af mig ur Livland, blef saker 
för stöld och hängdes i Narva i en galge. Hans namn var Jacobus 
SOMMERUS.1 Process är redan anlagd mot pastor i Paistel1 för otukt 
och äktenskapsbrott. O ve, huru stort hinder detta måtte vara, 
det tror jag ligger i öppen dager för alla!» 

Man kan då fråga, hvarför Samson, som själf så med rätta kla
gar öfver det stora hinder för gudstjänsten, de dåliga prästerna ut
gjorde, antog sådana usla subjekt? Till hans ursäkt må anföras, 
att det på grund af bristen på högre skolor och universitet i Öster
sjöprovinserna vid denna tid var ytterst svårt att få några af landets 
egna barn, som voro utbildade och passande till präster. Han lyc
kades visserligen få några präster, som voro födda i Riga, ehuru 
äfven detta — underligt nog — senare lades honom till last af hans 
fiender. Men en stor del präster nödgades han ofta taga från annat 
håll såsom från Tyskland och Sverige-Finland. Härifrån fick han 
dock tyvärr många äfventyrare och oduglingar. Särskildt gällde 
detta finnarna. Man må också komma ihåg, hurusom det händt, 
att äfven nutidens biskopar stundom fått bittert erfara, huru 
prästkandidater vid ansökan till prästämbetet afgifvit försäkringar 
och fromma löften, som de sedan skamligt svikit. Men hvad man 
kan hafva rätt att förebrå Samson är, att han till präster i 
Livland bevisligen åtminstone i ett par fall2 antagit präster från 

1  Ej känd af NAPIERSKY. 
2  Dessa voro Henriaes Tra?iseus och Adam Petzoldt (Pezold).  Den 

förre prästvigdes i  Kurland d. 5 maj 1617, sedan han d. 23 april  s.  å. blifvit  
kallad till  pastor vid »otyska» församlingen i Goldingen (Kurland) af de 3 
bröderna Alexander,  Gregor och Ewald von Säcken. (NAPIERSKY uppger oriktigt 
året »1619'. Källa för ofvanstående i underkonsistorii visitationsprotokoll 1637 
[Liv. 3]. På grund af en massa skandalösa uppträden (han hade bl.  a.  slagit  

sin egen hustru nästan til l  döds enl.  KALLMEYER och OTTO, a. a.  s.  70 0)> dömdes 

T. 25 jan. 1630 t i l l  ämbetets förlust och förbjöds att  beträda någon predikstol 
i  Kurland (NAPIERSKY). Icke desto mindre kallades han af Samson d. 10 aug. 

1630 t i l l  pastor i Salis i  Livland. Här anklagades han upprepade gånger för grof 

osedlighet både inför under- och öfverkonsistoriet,  dömdes af det sistnämnda 

13 juli  1640 t i l l  värjemålsed och suspension, ti l l  dess eden aflagts.  [Liv. 15].  
Om han aflade eden eller ej,  är okändt.  Lefde ännu såsom pastor i Salis 

1661 (NAPIERSKY). Adam Petzoldt [enligt egen namnteckning] (eller Pezold) 
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grannprovinsen Kurland, hvilka redan där visat sin rätta art och 
voro allmänt illa beryktade. 

Synnerligen betänkligt var det ock, att flertalet af de nya präs
terna voro okunniga i landets språk. I Livland rådde då som nu 
ganska stor språkförbistring. I norra delen bo, såsom i inledningen 
angafs, ester, som tala ett med finskan besläktadt språk, sönder
fallande i tvenne dialekter: den s. k. Re val-estniskan och den s. k. 
Dorpat-estniskan. I de af letter bebodda södra delarna af landet ta
lades då som nu ett från estniskan fullkomligt skildt språk: lettiskan. 
Den härskande, öfver hela landet spridda klassen talade dels tyska, 
dels svenska. Svenskar funnos vid tiden för det svenska väldets 
begynnelse blott på Runö, där de som bekant ännu kvarlefva oblan
dade och med gammalt svenskt språk och gamla seder i behåll. 
Svenskarna utbredde sig emellertid under 1600-talet något äfven 
på fastlandet.1 I de språk, som för prästerna voro viktigast: 
lettiska och estniska, hade de emellertid tyvärr ofta ringa kunskap. 

Att Samson var medveten härom och efter förmåga och lägen
het sökte nitälska för sina prästers ökade kunskaper i de inföddas 
språk framgår af hans bref till Oxenstierna d. i maj 1626.2 Han 
säger sig däri bl. a. hafva tillsatt en pastor i Trikaten, som väl för
står lettiska.3 (Pastor Tricatensis est gente Palatinus injerior 
[från Kurpfalz?], linguam Lothauiam [= lettiska] jacile apprehendit: 
etiam in latinitatcB putiore rectius excultus & perpolitus, quam quis-
quam alius Pastorum vestrorum, skrifver Samson ordagrant.) Han 

hade varit pastor i Duhren i Kurland men afsatts d. 21 febr. 1636 på grund af 
sina irrläror och sitt dåliga lefverne genom en dom, som enligt hertig Fredriks 
af Kurland skrifvelse, dat. »Mytaw den 18 Novembris Anno 1641», då ännu 
hade sin fulla giltighet [Liv. 4]. Trots detta blef han d. 28 juli 1636 af Sam
son kallad till pastor i Tirsen och Schwaneburg i Livl. (NAPIERSKY), hvarest 
han 1641 och 1642 inför öfverkonsistorium anklagades för irrlära m. m. 
[Liv. 4]. Lefde såsom pastor i Schwaneburg ännu i mars 1655 (NAPIERSKY). 

1 FR. WESTLING i K. Å. 1900, s. 113, 114. 
2  Original i R. A. [O. S.] 
3  Tydligen Johann Ruhendorff, som blef pastor i Trikaten 1625. Död 

troligen före 1630, då enligt Samsons »Relation» [Balt. Mon. 57, s. 457] An-
tonins Burchardi var pastor i Trikaten. NAPIERSKY har tydligen samman
slagit 2 personer till 1, då han skrifver om Johann Ruhendorff, att han blef 
»Propst» etc. och dog 1686. De senare Napierskys notiser passa in på Jo
hannes Ruhetidorff (enl. egen namnteckn.), som i bref, dat. »Im Trikatischen 
Pastorat den 18 April A:o 1654» skrifver till Axel Oxenstierna och i de mest 
erkännsamma ordalag tackar konom för att han fått Trikatens pastorat. Original 
i R. A. [O. S.l 
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påstår sig vidare söka tvinga prästerna att skrifva bref på de in
föddas språk och ifra för estniskans inlärande af pastorerna vid de 
sju kyrkor, som hörde till rikskanslerens område.1 Sådan omsorg 
länder Samson till heder. Han förebråddes senare, att han präst
vigde personer, som voro okunniga i de inföddas språk. Han svarar 
härpå, att det helt enkelt vore omöjligt att ej göra det [om man 
öfverhufvud ville hafva några präster], utan många måste i själfva 
ämbetet söka lära sig språket, såsom det sker i Kurland.2 Både 
under denna och den följande tidsperioden hafva tyvärr också icke 
så få präster funnits i Livland, hvilka ej varit fullt mäktiga att tala 
de inföddas språk. Den bristande språkkunskapen har natur
ligtvis varit till stort men för den pastorala verksamheten därstädes, 
äfven om förhållandena i detta afseende troligen varit sämre i Est
land.3 

Om nu också Samson icke var utan skuld till, att flere dåliga och 
i de inföddas språk mindre kunniga präster antogos, så hade han dock 
ingalunda hela skulden härtill. Adelsherrarna på de stora godsen voro 
äfven i detta stycke synnerligen själfrådiga, och många af dem trodde 
sig af sin patronatsrätt befogade att utan superintendentens hörande 
taga, hvem de ville till sin pastor, och sedan lika fort afsätta honom, 
då de af en eller annan anledning kommo i delo med honom. I Sam
sons förut omnämnda »Relation» till K. M:t 1630 säger han t. ex. 
om herren till Ermes, generalmajor Wilhelm de la Barre: »hat 3 
Pastoren enturlaubet, treibet es wunderlich mit ihnen; Franzosen 
und catholischen Herzen meinen die lutherischen Pastoren nicht. 
Ich weiss nicht, was ich fast von Ermes schreiben soll. »4 Men »fran
zosen» var vid denna tid ingalunda ensam om ett sådant själfsvåld 
eller om sina katolska sympatier. Särskildt adelns sätt att antaga 
präster kom till Gustaf Adolfs kännedom och väckte hans misshag 
samt föranledde det förut (s. 37) antydda Kungl. Mandat, som 
konungen utgaf från Riga d. [24] Okt. 1625, enligt hvilket han på-

1 »alias [Pastores] lite?"as conscribere in Liuoniam cogor». — — 
Dirigo etiam hac vice Pastor em iti Adsel; et cum alio colloquia tractaui, 
ut in Esthonicam profiscatw. Sic salus Ecclesicz mihi cordi est, utinam 
vero illa sit pe?-petua, neque tempestate belli turbetur/» Ur Samsons bref 
till Axel Oxenstierna. »Dabam Rigce Calendis Maij An?io 1626». Orig. i 
R. A. [O. S.] 

- Samson i bref till Axel Oxenstierna d. 20 mars [1630] [O. S.]. Se 
bil. XIV. 

3  Jfr t. ex. CHR. KELCH, a. a. s. 559. 
4  Balt. Mon. Bd 57, s. 456. 
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bjuder, att intet skulle ske i kyrkliga ting, utan superintendenten 
Samsons vetskap och råd. I ingressen till detta bref anger han tyd
ligt orsaken till detta sitt mandat vara, att det kommit till hans 
kännedom, att adeln och andra i Livland till präster antagit mindre 
tjänliga personer, som hvarken genom lif eller lära vore skickade 
därtill.1 

För att kontrollera prästernas lif och lära och i allmänhet un
dersöka och söka upphjälpa gudstjänstlif och sedlighet i försam
lingarna hade Gustaf Adolf anbefallt superintendenten redan i 
konstitutorialet 1622, att han flitigt, ja t. o. m. hvarje halfår skulle 
resa ikring och hålla visitationer. Om därvid någon pastor skulle 
befinnas olämplig eller på grund af lära och lif ovärdig sitt präst
ämbete, skulle Samson afsätta honom och med vederbörande pa-
tronus' bifall tillsätta en annan värdigare i stället.2 K. Maj:ts full
makt och konstitutorial för superintendenten voro uppenbarligen 
ställda på framtiden. Det är nämligen klart, att konungen icke 
kunde vänta, att Samson skulle resa ikring på landsbygden och 
visitera, så länge ännu stora fiendehopar ströfvade omkring i landet, 
och många fasta platser såsom t. ex. Dorpat ännu voro i polackarnas 
händer. Men äfven under mera fredliga och normala förhållanden 
måste dock konungens föreskrift om visitationer hvarje halfår 
(•singulis Semestris temporibus Ecclesias visitet) varit synnerligen 
svår för att ej säga omöjlig att bokstailigen efterfölja för Samson, 
bl. a. på grund af hans superintendentskaps väldiga utbredning och 
den tidens öfver all beskrifning usla vägar och långsamma fortskaff-
ningsmedel. 

Men har nu Samson ändock flitigt och så ofta det varit honom 
möjligt rest ikring och hållit visitationer i sitt stift? Meningarna 
härom hafva varit delade. 

I ett af sina första bref från Livland, dat. Pernau d. 1 mars 
1630, skrifver Johan Skytte till Gustaf Adolf bl. a.: »Och endogh 
SAMSONIUS effter någres berättelsse, skall hafwe förskaffat Präster 
bådhe här och der; Så meena Lijkwäl någre, som iag hafwer opå 
Reesan taalt medh, at hanss Superintendentskäp skall wa.ra honom 
för långt, och der han ähr kommen på twå dagar till Dorptiske 
Stifft, så skall han Lijkwäl mestadeelss sittie i Rijga, lijka som Ridder 
Sancte Jöran på sin häst i S:t Niclaj Kyrkia i Stockholm, hwad 
sant ka„n wa.ra, skall iag effter min instructions lydelsse förfhara, när 

1  Se bil.  VI. 
2  Se sid. 37 och bil.  V. 
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Gudh wil iag kommer till Rijga, och det E. K. M:tt vnderdånigst 
avisere. Befahlandes E. K. M:tt» etc.1 

Bilden af S:t Göran på sin häst vid draken i St Nikolai kyrka 
är onekligen kvick. Den är emellertid också elak och tydligen dik
terad af någon eller några Samsons ovänner, som velat på förhand2 

hos den nye generalguvernören ingjuta misstroende för superinten
denten — försök, som tyvärr lyckades blott alltför väl till stor skada 
för kyrkoväsendets upphjälpande under den följande tiden. Man 
kan nog ingalunda säga, att Samson hade »mestadels » suttit stilla 
i Riga, äfven om han icke visiterat så ofta, som konungen påbjudit. 
Vi hafva ingen som helst anledning att betvifla Samsons egen upp
gift till Oxenstierna i brefvet d. 13 aug. 1629,3 att han dels utnämnt 
tre prostar för att [genom visitationer] försätta vissa platser i bättre 
skick, hvilken inrättning hade lyckligt fungerat, dels icke utan upp
offring af hälsan själf dittills hållit nio visitationer.4 Man må härvid 
betänka, att hvarje resa var förenad med stora svårigheter dels på 
grund af de genomusla vägarna, dels på grund af de härjande 
fiendeskaror, som ännu icke sällan oroade landsbygden. 

Härtill kom ett väsentligt hinder för visitationerna, som bestod 
däri, att man på flera ställen särskildt i städerna alls icke ville veta 
af superintendenten eller tillerkänna honom någon slags myndighet 
eller visitationsrätt. I Riga ville man ej ens gifva honom titeln super
intendent af rädsla för, att han skulle blanda sig i rådets patronats-
rätt. Då Samson år 1626 kom till Pernau för att hålla visitation, 
blef han därstädes afvisad af borgmästare och råd, som förmenade 
sig genom sina stadsprivilegier vara fritagna från superintendentens 
myndighet. Samson framvisade sin k. fullmakt, enligt hvilken Per
nau ingalunda var undantagen superintendentens myndighet. 
Detta hjälpte icke. Rådet förklarade honom vara superintendent 
för landsbygden men ej för städerna.5 

1  Efter original i  R. A. [O. S.] 
2  Det framgår af Skyttes bref till K. M:t alldeles uppenbart, att Skytte, 

då han skref sitt ofvan relaterade bref från Pernau, ännu ej varit i Riga och 
aldrig sammanträffat med Samson. 

3  Se bil. XI. 
4  »Haec v[idelicit] impedimenta nouem visitationibus, quas per Liuoniam 

non sine valetudinis iactura instituti, obseruaui.» »Nouem» måste här anses 
syfta på »visitationibus», enär S. förut endast uppräknat 8 »impedimenta». 

5  Se Samsons bref till Axel Oxenstierna, dat. uRigce die 26 Augusti 
Anno 1626» [O. S.] Efter att hafva skildrat, huru han visat rådet sin full
makts ordalydelse, skrifver S. här: »Vrgeo deinde prseiudicialem actum, dum in 
primå visitatione Parnouij fui, et consule ac Pastoribus praesentibus diligenter 
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Samson hade fruktat, att Dorpat skulle följa Pernaus dåliga 
exempel. Dessa hans farhågor besannade sig blott allt för väl. I bref 
till Axel Oxenstierna år 1630/ säger sig Samson två gånger hafva varit 
i Dorpat. Första gången hade man i rådet icke velat veta af hans super-
intendentskap under förevändning af sin patronatsrätt. S. svarade, 
att han icke hade kommit dit för att disputera utan för att visitera, 
och att K. Maj:t skulle lämna besked i denna tvist. Andra gången 
hade han mötts på ett otillbörligt sätt och funnit sig däraf föranlåten 
att aflägsna sig. I en vänlig skrifvelse till rådet af d. 28 juli 1628 
gör Samson invändningar mot deras oriktiga föreställningar.2 

Kraftigare medel fordrades dock för, att något skulle uträttas, ty 
rådet var tydligen uppeggadt af sina stadspräster att motsätta sig 
Samson. I en skrifvelse, dat. Riga d. 15 ang. 1628,3 från JACOB 

DE LA GARDIE till rådet, ställer sig denne kraftigt på Samsons sida. 
Dorpats eröfrare och Livlands högste administratör säger sig däri 
icke litet förundra sig öfver, att pastorerna i Dorpat vilja undraga 
sig Samsons »Generall Visitation und Superintendentschafft». 
Städerna Wenden och Pernau vore lika så högt privilegierade som 
Dorpat och hade dock fördenskull icke alls satt sig upp däremot. 
(Såsom af det föregående synes, var detta uppenbarligen »en san
ning med modifikation», ty åtminstone Pernau hade ej visat sig 
inquisiui: num Senatui bene cum Pastoribus conueniret! Num Pastores 
officium diligenter facerent! Quidnam hebdomatim docerent! Num Pasto
ribus Salarium expediretur! Quismodo Schola esset constituta? Praedicaui 
Senatus et Ministerij concordiam, et ad eam conseruendam eos incitaui. Num 
vero Pastore extincto Senatus me excluso ad alium vocandum progreditur, 
et passim iactat, non posse nec velie se Jnspectionem ac Superintendentiam 
meam ferre: nisi se suis priuilegijs, quas å Sacra Reg. Maiest. sint confirmata. 
Vrgeo disertum Reg. Maiest. mandatum; Cum enim Jllustritate, Vras prassente 
urgerem, quosque se mea extenderet Jnspectio! Responsum mihi fuit, di-
strictum Cis-Dunensem å Riga versus Parnouium, et inde usque ad Ober-
palen, et quicquid locorum isto ambitu cohercetur, Jnspectioni meae tradi. 
Quid mihi nunc animi in hac causa! Successori meo nihil derogatum volo: 
Dorpatensibus et alijs oppidanis indulgentia mea fenestram vel potius portas 
bipatentes aperire nolo. At quis mihi index in hoc causa! nisi Rex meus, 
qui me Superintendentem constituit. Certé in uniuersa Germania non nemini 
ullum exemplum quo probari possit, Superintendentes prsefici tantum ruralibus, 
non vero oppidanis. Rigenses mei usque adeö fastidiunt Superintendentis 
nomen, ut me vix quidem isto dignentur titulo. Obtineant Parnouensis voti 
sui summam: Sequantur Dorpatenses: deinde cum tempore alij, quid tandem 
mihi reliquum fuerit!» — — —. 

1  Se bil. XIV. 
2  Original i Dorpats Stadsarkiv. Afd. VIII, s. 50. 
3  Original i Dorpats Stadsarkiv. Afd. IV, n:o 1, se bil. X. 
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mycket bättre än Dorpat.) De la Garclie skrifver vidare, att det af 
Samsons »Bestallunge» 1622 uttryckligen framgår, att han skall 
hafva inspektion öfver alla denna provins städer, borgar m. m. 
Hvarje stad och fläck i landet kan ju ej få en särskild instruktion 
för sig. K. Maj:t vore visserligen ej sinnad att härigenom förringa 
stadens patronatsrätt, utan meningen vore, att Samson skulle hafva 
god uppsikt såväl på landet som i provinsstäderna, på det kvalifi
cerade personer måtte anställas och den rena lutherska religionen 
blifva fortplantad. Förnämligast emedan i Dorpat den papistiska 
religionens surdeg inryckts, hade H. K. Maj :t muntligen befalt 
[sådan uppsikt] åt Samson, liksom också Herr Kansleren tillskrifvit 
honom därom. Livlands »Gubernator» förmanar slutligen Dorpats 
borgmästare och råd att låta sådan villfarelse falla och förhålla sig 
tillbörligt emot superintendenten, om de ej ville uppväcka konungens 
onåd mot sig.1 

Om detta Jacob de la Gardies kraftiga bref hjälpte för någon 
tid må vara osagdt. Visst är, att äfven i fortsättningen dylika makt
strider ständigt åter döko upp under så godt som hela svenska tiden. 
Det var dylik småsint lokalmaktlystnad, hårdnackadt privilegie
trots och oförmåga eller ovillighet att se saker i stort eller att vilja 
offra något för det allmänna bästa, som, såsom förut antydts, redan 
1626 i Re val uppväckt Gustaf Adolfs häftigaste vrede och 1629 i 
Stockholm vid livländarnas besök därstädes. Det var sådant, som 
oupphörligen försvårade och förbittrade de civila ämbetsmännens 
gärning.2 Och det var slutligen sådant, som i hög grad bidrog att 
hämma åtgärderna för kyr ko väsendets upphjälpande i Livland 
under den svenska tiden. 

Gustaf Adolf insåg till fullo behofvet af synnerligen 
kraftiga medel för att kunna rycka upp både adel, präster och 
borgare i Östersjöprovinserna till gemensamt ansvarsmedvetande, 

1  Jfr ock F. K. GADEBUSCH, a. a. III, 1, s. 14, 15. 
- Så t. ex. skrifver generalguvernör Johan Skytte om Rigenserna ifråga 

om »Licenten» följande till Gustaf Adolf i bref, dat. »Dorpt den 8 Aprilis 
1Ö31 [original i Liv. 21] »Och ändock iagli fuller moste bekänna, att 
en så förnämbligh Handelss Stadh som Rijga ähr, borde E. K. M:t vthi denne 
beswärlige tijden En märkeligh assiste?is bewijse, Likwäl finnes der ganska 
lithen benägenheet, ehwadh discretion medh dem der vthinnan brukes: Or
saken är q nod semfier crepent sua privilegiet, och äre så obstinatj effter deres 
gamble wahna, att der man icke fåhr tillståndh aff E. K. M:t att något hårdare 
dem här effter att tractere, bekommer man icke det ringaste af dem bonis 
rationibus» —. 



64 

handling och offervillighet i fråga om de kyrkliga angelägenheterna. 
Därför utsåg han den utmärkte och kraftfulle Västeråsbiskopen, 
d:r JOHANNES RUDBECKIUS att hålla en generalvisitation i Estland 
Livland och Ingermanland är 1627} Denna började också s. å. 
i Reval, dit biskopen jämte sina följeslagare anlände d. 16 juli.2 

Enligt biskopens instruktion af d. 27 april 1627 skulle han, efter att 
hafva slutat sitt värf i Estland, resa till Livland och därefter till Inger
manland för att hålla generalvisitation. Att döma af flere bref till 
Axel Oxenstierna har Samson gärna sett, ja ifrigt väntat på bisko
pens ankomst till Riga. Han skrifver d. 6 augusti 1627, att bref 
anländt om att Västeråsbiskopen jämte de öfriga herrar visitato-
rerna ännu vistades i Reval, och att han med råd och trofast hjälp 
vill stödja biskopens sak, att icke Kungl. Maj:ts förväntan måtte 
gäckas.3 I bref af d. 4 sept. önskar han, att biskopen måtte på
skynda sin resa till Livland.4 Samsons väntan blef emellertid gäc
kad. Visitationen i Estland drog ut på tiden tillföljd af ständiga 
stridigheter och det segaste motstånd mot snart sagdt alla försök till 
reformer från estländarnas, särskildt från adelns sida, hvilka äfven 
torde hafva retats af Västeråsbiskopens sätt att uppträda.5 Då 
Rudbeckius ännu i oktober icke lyckats förmå adeln att gå med på 
konungens förslag om införande af tionde, ansåg han årstiden för 
långt framskriden för att fortsätta sin generalvisitation i Livland 
och afseglade jämte kommissionens öfriga medlemmar från Reval 
den 16 oktober 1627. Till Livland kom han sedan aldrig. Gustaf 

1  Se Handl. rör. Sveriges Historia. Tredje serien. Sv. Riksrådets Proto
koll I, s. 43, 44. 

2  Se härom närmare: T. CHRISTIANI, Bischof, Dr Johannes Rudbeckius 
und die erste estländische Provinzialsynode i Balt. Mon. Bd 34, s. 549— 
587, 637—668 och FR WESTLING, Biskop Johannes Rudbecks visitation i 
Estland 1527 i Handl. rör. prästmötet i Hernösand 1890 II, s. 18—37. 

3  I bref till Oxenstierna, dat. »Riga 6 Augusti Anno 162J» skrifver 
Samson bl. a.: »Literas Regias Maiest: is ab Episcopo Arosiensi, qui adhuc 
Reualiae cum D[om]nis Visitatoribus versatur, accepi: consililio et auxilio 
fideli ipsius causam fulciam, ne expectationem Regias Maiest:is fallat.» 
Original [i O. S.] 

4  Häri heter det bl. a.: »Episcopus cum reliquiis D[omi]nis Commissarijs 
ad nos accelerat: causa ipso praesente disceptabitur: Vtinam literas Vestras 
nostrae consultationi suffragarentur!» [S. talar i detta sammanhang 
om rättegången mot pastor Holdius i Wolmar.] Original [i O. S.] 

0  Med sin lärdom och sina många utmärkta egenskaper hade ju Johannes 
Rudbeckius som bekant icke så litet af myndig prelat i sig, hvilket föranledde 
Axel Oxenstiernas kända yttrande: »Och hafwer Biskopen en stor flik af S:t 
Peders kjortel.» P. WIESELGREN, De la Gardieska Archivet XI, s. 98 m. fl. 
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Adolfs goda afsikter och planer för Livlands kyrka genom den till
tänkta generalvisitationen kommo alltså ej till utförande. 

Detta blef däremot lyckligtvis fallet med de åtgärder till präster
skapets höjande i kristlig bildning och goda seder, som den gud-
fruktige konungen vidtog genom: 

S. Reg. M:tis mandatum quotannis Synodum celebrari debere 
IVolmarice Prceside M. Hermanno Samsonio, utgifvet af Gustaf 
Adolf i Riga den 24 okt. 1625} 

Om forna tiders furstar, skrifver konungen i denna synodal-
ordning, ansett fromt och nödigt, att allmänna synoder någon 
gång sammankallas så väl till den sanna och ortodoxa reli
gionens säkra bevarande som till utrotande och fördömande 
af villomeningar, som till äfventyrs insmugit sig i Kristi fåra
hus, så hade konungen förvisso icke ansett mindre fromt och 
hälsosamt, att genom årliga synoder detta Hans Livland måtte 
s. a. s. återställas inom sina gränser (genom ett »postliminium»). 
Detta Livland hade icke blott länge ömkligen hemsökts af krigiska 
oroligheter, utan där hade äfven den sanna och rätta religionen under 
många år förhäxats af de påfviskes konstgrepp och drifvits i lands
flykt. Därtill bevekt af nit för den sanna religionen sanktionerar 
och förordnar Gustaf Adolf och bestämmer för all framtid, att 
en bestämdt utsatt synod årligen högtidligen firas i Wolmar om
kring fastlagssöndagen af superintendenten H. Samson. Denne 
ålägger och förordnar konungen allvarligen att årligen på sagda tid 
sammankalla pastorerna i Livland dit, och att prästerna sinsemellan 
under hans prsesidium afhandla Augustanabekännelsens trosartiklar 
och enigt föra sina rådplägningar och dirigera sina beslut så, att den 
sanna och oförfalskade religionen måtte återställas och bevaras i 
landet och rensas från de påfviskes fördömelsevärda anslag. Där
för uppdrager konungen åt alla de livländska pastorerna i sitt cis-
dunensiska Livland, att de hörsamma superintendentens kallelse 
och utan något försök att draga sig undan inställa sig under dennes 
ordförandeskap, samråda om saker, som höra till den rensade läran 

1  Se bil. VII. Enligt J. HALLENBERG, Svea Rikes Hist. under Gustaf Adolf 
den stores regering, Stockholm 1790—96, Del V, s. 433 (not a) hafva såväl detta 
»Mandat» som de följande »Articuli» af d. 24 okt. 162^ en gån>j förr tryckts i 
HERM SAMSONIJ: Publicatio Synodi instituten ci7i?io 1638 d. 16 Febr. IVenda in 
Livo?iia. D:r NAPIERSKY skrifver dock i sitt a. a., Riga 1843, I, sid. 6 not 2: »Die 
Syfiodal-Intimation, in lateinischer Sprache, jiihrt das Datum: Riga, am 24. 
Octaber 1623, utid existirt eben so, wie Synodal-Artikel, nur handschriftlich.» 

Ernst Lundström. c 
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fromt, fredligt och utan anstöt vid äfventyr af konungens allvarliga 
misshag. 

Detta är hufvudrnnehållet i det kungliga synodalmandatet, 
öfversatt på nutidssvenska. Härmed följde 22 Synodalartiklar, 
som konungen själf genomläst tvenne gånger och gillat.1 De angifva, 
att det vid synoderna skall tillgå på följande sätt: 

1) Superintendenten skall vid synodens öppnande framhålla 
för de enskilda pastorerna och flitigt erinra dem om nyttan af bi
belns läsande. 

2) Han skall för dem namngifva de böcker i methodik, sym
bolik och homiletik, som de böra läsa. 

3) Han skall anställa examen med pastorerna och framtaga än 
den ena, än den andra punkten ur papismen eller ur kalvinismen, på 
det han må veta, huru stora pastorernas kraiter äro att göra mot
stånd mot Vår kyrkas fiender. 

4) Ingen pastor får utsprida eller trycka något, som icke blifvit 
underkastadt superintendentens censur och af honom gilladt. 

5) Pastorerna skola till herr superintendentens granskning 
framlämna sina utkast till de predikningar, som de under året hållit. 
Ty så skall superintendenten lära känna, hvilken flit hvar och en 
har i att undervisa och om det sätt, som han iakttager i sin under
visning, är lämpadt efter åhörarne. 

6) Superintendenten skall noga efterforska om den enskilda 
bikten, sakramentens förvaltande, hvilka och huru många af åhö
rarne årligen begå H. H. Nattvard, när kommunionerna ske, på 
hvad sätt och under hvilka ceremonier dessa ske; på hvad sätt 
man ger de döende den h. Nattvarden; om pastorerna gifva ett 
troget arbete åt de sjuka och döende? 

7) Superintendenten skall fordra en förteckning på dem, som 
begått nattvarden; på barn, som blifvit döpta; på dem, som af 
pastor blifvit vigda; på dem ändtligen, som det året hafva dött. 

8) Superintendenten skall taga reda på, om katekesformu
leringen och formuleringen af förberedelse till den heliga Natt
varden äro sinsemellan likformiga. 

9) På hvad sätt åhörarne hafva gagn af pastors undervisning, 
och om äfven barnen lära sig att bedja. 

10) Hvilka fester, som firas, månne ännu sådana afgudiska och 
vidskepliga, som hittills brukat hållas? 

1 »Articuli Synodales, bis d Regia Majestate perlecti et approbati». 
Se bil. VIII. 
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11) Superintendenten ska.ll inventera kyrkans tillhörigheter 
och undersöka, på hvad sätt kyrkan reparerats eller hittills under
hållits. 

12) Om pastorshusen äro uppbyggda och på hvad sätt beva
rade. 

13) Hvilka sekter finnas i närheten af hvarje plats, och om 
folket hålles på afstånd från sekteristerna? 

14) Om pastorerna sinsemellan hålla endräkt och lefva i själ 
och sinne förbundna med sina förmän eller sina »praefecti» [guver
nörer och ståthållare]. 

15) Om vallfärder företagas till vissa platser, om afguderi och 
trolldom äro vanliga bland folket, och hvilka som äro sådana? 

16) Om några hädare finnas bland åhörarne? 
17) Om några lefva i notoriska eller dödssynder såsom hor, 

skörlefnad, dryckenskap, illvilligt öfvergifvande af sin hustru, 
olydnad mot sin pastor? 

18) På hva.d sätt skolor ombesörjas, om ungdomen rätt upp
fostras? 

19) Superintendenten skall flitigt vinnlägga sig om, att pasto
rerna må förses med sitt nödvändiga lifsuppehälle, att de icke må 
hafva berättigad orsak till klagan. 

20) Hvad skälet är till det begrafningssättet, att somliga, som 
skilja sig från oss, icke begrafvas på den gemensamma kyrkogården 
jämte andra?1 

21) »Praefecti» [guvernörer och ståthållare] på hvarje plats må 
förmanas, att icke någon må falla pastorerna besvärlig, utan att de 
motspänstiga och upproriska genast skola tuktas. 

22) Superintendenten ska,ll tillsammans med synoden årligen 
visitera än det ena, än det andra distriktet och med uppmärksamma 
blickar gifva akt, på hvad sätt allt ombesörjes. 

Dessa märkliga synodalartiklar vittna i sanning på ett kraftigt 
sätt om den store konungens uppriktiga och fortgående nitälskan 
om Livlands kyrkoväsende. Beaktansvärdt är att se, huru konungen 
sätter nyttan af bibelns flitiga läsande såsom det som prästerna i 
första rummet skola erinras om. Om synnerlig pedagogisk vishet i 
tillvägagångssättet vittnar den tredje punkten. Af den sjunde 
punkten framgår, att Gusta.f Adolf reda,n 1625 ville införa en ordent-

1  Den latinska meningen här något oklar och svår att förstå, men tro
ligen afses här de i Livland på denna tid brukliga »vinkelbegrafningarna», 
som prästerna hade så stort besvär att få folket att upphöra med. 



68 

lig kyrkobokföring i Livland. Ty skulle superintendenten få förteck
ning på nattvardsgäster, döpta, vigda och döda för hvarje år, förut
sätter detta natu.ligtvis, att hvarje pastor i sin församling för an
teckningar eller bok däröfver.1 

Hade konungens mandat kunnat följas, och årliga, väl ledda 
synoder hållits i Livland, så hade säkert mycket kunnat uträttas för 
prästerskapets höjande. Detta blef dock tyvärr ej fallet under den 
första tidsperioden. Under den senare delen af svenska tiden från och 
med den utmärkte superintendenten, svensken JOHANNES GEZELIUS 

höllos icke så få betydelsefulla synoder, särskildt af den nitiske JOHAN 

FISCHER. Men under hela den första svenska tiden till freden i Oliva 
1660, synes jämförelsevis få synoder hafva hållits, alla af Samson. 
Tillgängliga källor upplysa icke om mer än 3 eller möjligen 4 synoder 
under Samsons tid. Det är dock troligt att han hållit flera.3 Den 
i:sta synoden hölls enligt Napiersky i Wenden 1626? Denna upp
gift hafva vi dock ej funnit bekräftad. Den är i stället ställd i tvif-
velsmål genom Johan Skyttes bref till K. Maj:t af d. 28 dec. 1630, 
hvari han bl. a. skrifver: »Och ährner [Samson] till kommande 16 
Februari] celebrere denne sin förste här hoos bijfogadt Synodalem 
Disputaiionem och sedan åhrligen så continuere, Så länge Gudh 
vnnar honom helssan ». . .3 Möjligt vore dock, att Skytte, som vid 
detta brefs affattande ännu icke hade vistats i Livland mer än omkr. 
tr< fjärdedels år, icke hade reda på, att en synod i Wenden firats redan 
1626. Em llertid skrifver Samson själf till Axel Oxenstierna i bref, 

1 Katolska församlingen i St Jacob i Riga är märkligt nog den enda, 
som fört ordentlig kyrkoförteckning på födda och vigda före den svenska 
tiden (1582—1621). Någon kyrkobokföring talas det eljes ej om hvarken i den 
första lutherska kyrkoordningen i Livland, den s. k. Briesmannska, för Riga 
1530, eller i svenska konsistorial- och kyrkovisitationsordningen af den 13 
aug. 1634. I Riga beslöt rådet den 22 okt. 1647 att anmoda prästerskapet 
därstädes om förandet af dop-, vigsel- och begrafningsböcker. Kvrkobok-
föringen tog dock här sin början först år 1657. De första i behåll varande 
kyrkoböcker på landet äro från Rauge x661, Kremon 1668, Fennern-Kerro 
och St Michaelis 1679, Salisburg 1680, Pillistfer och Theal-Fölk 1685. Först 
genom Karl XII:s kyrkolag 1686 blef förandet af kvrkoböcker obligatoriskt i 
Livland. Möjligt är emellertid, att de förut från 1668 till 1688 förda äro en 
frukt af superintendenten Gezelius kyrkoordning af år 1667. Detta enligt Baron 
H. BRUIXINGK i »Sitzungsberichte der Gesellschaft fur Geschichte u. Alterthums-
kunde der Chtseeprov. Russl.» 1897, s. 46—67. Dessa uppgifter är dock 
förf. i tillfälle att komplettera med ledning af källor, som återfunnits i R. A. 
Se vidare härom i kap. 5. 

2 NAPIERSKY, a. a. s. 6 not 3. 
3 Original i R. A. [Liv. 20.] Jfr s. 48, not 1. 
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dat. Riga d. i febr. 1632 :x »Transmitto Synodi secundse in Liuonia 
habendae exemplar, rogo maiorem in modum, ut boni consulatur!» 

Det ser alltså ut, som den första synoden i Livland hölls först 
den 16 februari 1631 i Wolmars slott och den andra år 1632.2 I nästa 
kap. skall närmare redogöras för dessa synoder. Före 1631 synes 
Samson således icke hafva sammankallat prästerna till någon allmän 
synod. Möjligen berodde detta till stor del på, att städernas råd och 
prästerskap i det längsta icke ville erkänna superintendentens be
fogenhet öfver dem. Att stora svårigheter förorsakades af sådana 
grunder så sent som vid synods utlysande år 1637 är visst och skall 
i det följande påvisas. 

En hufvudorsak till att Samson icke kunde ägna sig åt sitt 
stifts skötande i så hög grad som konungen önskat, är emellertid 
att söka i den omständigheten, att han äfven såsom superintendent 
kvarstod i sin gamla befattning såsom Oberpastor i Riga. Han hade 
således att fylla tvenne viktiga ämbeten, som hvardera fullt och 
helt kräfde sin man. Och därvid kom särskildt superintendenturen 
att blifva lidande. Häri begicks otvifvelaktigt ett stort fel. Det 
borde ju från början förbjudits Samson att innehafva mer än det 
nya viktiga ämbetet, men då också tillförsäkrats honom en mot detta 
ämbetes vikt och därmed förenade utgifter svarande lön. Detta 
skedde emellertid icke. Visserligen garanterades honom i den K. 
fullmakten af d. 23 aug. 1622 en årlig lön af 400 »Thaler mercuriales» 
i följande ordalag: »Men på det, att han icke må synas strida utan 
lön och förmena sig hafva mottagit detta kyrkliga ämbete, som åt 
honom anförtrotts, utan ersättning, så lofva Vi honom därför såsom 
en årlig lön för hans mödor 400 Thaler mercuriales, hvilka han skall 
hafva att lyfta af Wår hamnfogde i Riga vid början af Michaéli-
festen och utan dröjsmål skall mottaga. »3 Men dels nämnes här intet 
om hans plats såsom »Oberpastor », dels visade sig denna lön alldeles 
otillräcklig särskildt på grund af de dyrbara resor, som voro för
knippade med superintendenturen. Siffran 400 skall också hafva 
varit felskrifning i K. fullmakten, ty redan s. d., d. v. s. 23 aug. 
1622, skrefs på konungens uppdrag ett tillägg till Samsons fullmakt 
af Axel Oxenstierna, enligt hvilket Samson tillerkändes en lön af 
600 Thaler (»Salarium sexcentorum thalerorum mercuriaiium») 
att utbetalas årligen vid Michaélitiden utan allt dröjsmål (»an-

1 Original i R. A. [O. S.]. 
J  Jfr FR. WESTLING i K. A. 1900, s. 115 not 2. 
3 Öfversättning från den latinska texten. Se bil. IV. 
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nuatim aci festum Michaélis sine mora aut cunctationefr).1 Det 
blef emellertid både »hinder» och »dröjsmål» med lönens utbe
talande. I många bref till Axel Oxenstierna klagar superintenden
ten öfver uteblifven lön. År 1629 hade han 2,000 Thaler innestå-
ende lön att fordra.2 1631 uppgick Samsons lönefordran till 3,000 
Thaler.3 Hvarpå berodde nu detta? Åren 1626 och 1627 hade hela 
superintendentslönen användts till krigsfolkets underhåll.2 År 
1632 skrifver Samson till Oxenstierna och anger orsaken till, att 
lönen ej utbetalas, vara tvist med de kungliga ämbetsmännen om, 
huru uttrycket »Mercuriales Thaleros» skulle tolkas. Ämbetsmän
nen ansågo dem vara lika med »Thaleros Rigenses». Samson åter 
påstod dem afse »Thaleros Suecicos » eller svenska daler silfvermynt 
och säger, att om lönen skall utgå med »Thal. Rigenses», blefve 
den alldeles för liten.4 Skytte synes häri gifva honom rätt.5 

Orsaken till att äfven de högsta ämbetsmännen till stor skada 
för ett så högeligen af behofvet påkalladt, energiskt och uthålligt 
arbete till Livlands höjande fingo i åratal vara utan lön berodde 
dels på krigen, dels på det stora deficit, som den livländska staten 
visade. Troligen ansåg den svenska regeringen det icke för mycket, 
att Livland själf underhöll sin superintendent, men däraf vardt 
åtminstone under de första åren intet.6 

Då Samson emellertid blef så godt som utan lön i sin egenskap 
af superintendent, kan man ej förtänka honom, att han kvarstod i 

1 Enligt kopia af Axel Oxenstiernas tillägg, bifogädt Samsons bref till 
densamme, dat. Riga d. 16 maj 1632. Original i R. A. [O. S.] 

2 Se bil. XI. 
3 Enligt bref från S. till Axel Oxenstierna, dat. »Rigae 27 December 

Anno 1631». Original i R. A. [O. S.] 
4 Samsons bref till Axel Oxenstierna, dat. Riga den 4 okt. 1632. Orig. 

i R. A. [O. S.] 
5 Se s. 48 not 1. I »Post Memorial För Commissarien Erich Anders

son att ahndraga J Vnderdånigheet H. K. M:t och dhär opå ödmiukeligen 
om Resolution ahnholla, Actum Riga den 7 Januarij åhr 1631» skrifver ge
neralguvernören Skytte bl. a. i mom. »9) Commissarius wille och ihugkomma 
Herculem illum Bib/icum (!), D[omin]um Samsonium, att han måtte niutha 
station af sine fhå bönder och bekomma sitt Salarium dhe — 6000 [skriffel 
för 600] daler Rigesche J Sölfwer myntt.» Original i R. A. [Liv. 21.] 

6 Enligt »Lijffländske Staten Ifrån 1 Maj 1631 Till Ditto A:o 1632» upp
tages Samsons lön till 500 Dir [silfvermynt], Hvilken vinst Sverige skördade 
af Livland detta år, kan man se af följande post i denna stat: T>Fehlai' till 
denne Stats Vnderhåldh som ifrån andre orter moste förordnas: ^y/.Söö: — 
Dir sölv.» Denna »Stat» insändes med Johan Skyttes bref till rådet, dat. 
»Rijga den 20 Maij Åhr 1631». Original i R. A. [Liv. 22.] 
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sin föregående prästerliga tjänst, och att han ansåg sig mest för
pliktad där, hvarifrån han hade sitt lefvebröd, d. v. s. såsom Ober
pastor vid St Petrikyrkan i Riga. Han ansåg sig icke kunna vara 
borta från Riga mer än 3 eller 4 veckor i sträck [årligen].1 Men att 
hans biskopliga plikter härigenom i hög grad skulle blifva lidande, 
är klart. 

Stora hinder hafva alltså förefunnits för kyrkoväsendets be
höriga upphjälpande under de första åren af den svenska tiden. 
Samson själf anger i sitt förutnämnda bref till Oxenstierna d. 13 
aug. 16292 åtta sådana hinder. Det i:sta hindret säger han 
vara de dåliga prästerna; det 2:dra åhörarna, af hvilka somliga 
ännu i sina hjärtan hylla Polen. Andra ägna sig tygellöst åt 
alla brott och befästa sig med öfverhetens auktoritet mot präst
ämbetet. Exempel på detta anser han rådet i Dorpat vara. Borg
mästaren lider där af ett ursinnigt hat och har väckt stor skan
dal genom att skilja sig från sin hustru, fast han af ålderdom står 
på dödens tröskel. Andra i rådet hade försvurit sig till den kal-
vinska sekten. Såsom det 3 :dje hindret anger han »landtböndernas » 
utrotande genom krig, hunger och pest. På många platser, där 
säkert fordom bönder funnits, funnes det ytterst få, som erinrade 
sig det ordet af Frälsaren: Gijven Herren det Herren tillhörer. Så
som det 4:de hindret anges disputationen om patronatsrätten, så
som det 5:te att adelns egendomar ej voro taxerade i anseende till 
hvad som hvar och en adelsman borde offra från sitt gods till under
håll åt kyrkan. Såsom det 6:te hindret angifves, att vid indrifvandet 
och kontributionen från böndernas sida feodalherren väl sörjde 
för, att afgälden till honom själf betalades till sista styfvern, under 
det han ej brydde sig om sin pastor, antingen denne finge något eller 
hans förhoppningar delvis eller helt och hållet sveke. Såsom det 
7:de hindret vore att anse försummelser i att upprätta Herrens hus 
och prästgårdarna. Såsom det 8:de hindret anger Samson slutliger 
landtdomarnas försummelser och liknöjdhet för gudstjänstens upp
rättande. Säkert vore det annorlunda i detta, säger han, där, hvarest 
första omsorgen vid landtdomstolarna ägnades åt att rensa guds
tjänsten efter en högtidligt invigande sammankomst. Han kallar 
sig nnjelix ego Superintendent» och säger sig få kämpa genom 
många besvärligheter. Den ene begärde svar på vissa mål, den andre 

1 Se mom. 3) och svar därpå i Samsons bref till Axel Oxenstierna 20 
mars [1630]: bil. XIV. 

» Se bil. XI. 
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kräfde hjälp mot öfvervåld, den tredje afbördade på honom sina 
näringsbekymmer, den fjärde åter uppblåst i sin ande motsatte sig 
själfva superintendenten. I nästa kap. skola vi se, huru än större 
svårigheter mötte Samson under det fortsatta utöfvandet af sitt 
ämbete. 

Trots alla här och i det föregående angifna svåra hinder har 
emellertid kyrkoväsendet i Livland redan före stilleståndet i 
Altmark 1629 otvifvelaktigt ganska väsentligt förbättrats först 
och främst genom de grundläggande anordningar, som Sveriges 
store konung vidtagit, men så ock genom superintendentens 
omsorger, genom de af honom tillsatta prostarna och genom 
enskilda fromma och nitiska pastorer. Ett exempel på de sist
nämnda är BARTHOLOMÄUS MEIJER (Meyer), af rikskansleren 
Axel Oxenstierna den 16 jan. 1626 kallad till pastor i Wenden,1 

senare prost och assessor i underkonsistorium därstädes. Död i 
Riga 1656.2 Samson ger honom i bref till Oxenstierna d. 25 mars 
1630 vitsordet att vara flitig i sitt ämbete, prydd med utmärkta 
gåfvor och berömd genom ett helgadt lif.3 Redan d. 10 juni 1626 
kan Meyer i bref till sin patronus omtala vackra resultat af sin 
verksamhet. Många borgare kommo jämte sina hustrur, äfven 
änkor och unga människor till den heliga nattvarden. Ja, det fanns 
knappt någon i staden, som ej ville komma till nattvarden eller 
anmäla sig hos pastor för att få nödig förberedande undervisning. 
Kraftiga medel synas dock efter tidens sed hafva brukats för att 
betvinga de motspänstiga.4 Icke blott de gamla kommo till pastor, 
utan de förde också de kära små barnen på 9 och 10 år med sig, för 
att de måtte få undervisning och med tiden få lära sig, hvad som 
för dem vore nödigt till själens frälsning och salighet. Med bön
derna (utanför staden) stod det sämre till, men pastorn hade för 
afsikt att enligt Oxenstiernas anvisning äfven bland dem hålla för
hör och bön och ville samla dem såväl i som utanför staden. Han 
hoppades därvid få hjälp af pastor Michaél i Trikaten, en god man 
i rådet, en borgare och skolmästaren. Han beder Gud förläna dem 

1 Kallelsebrefvet, dat. Wolmar d. 16 jan. 1626, finnes tryckt i S. CLASON: 
Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling», I, 3, s. 303. 

3 NAPIERSKY, a. a. II, 3, s. 75. 
3 »Sedulus est in officio, donis i?isig?iibus ornatus et vitce sanctitate 

clarusy — — Samson i bref till Axel Oxenstierna, dat. Riga d. 25 mars 1630. 
Original i R. A. [O. S.] 

4 »Andere die sich nicht gutwillig haben bekehren wollen, sejnd ab-
geschaffet vnd weggereumet worden». 
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sin välsignelse, att detta verk måtte lyckligt begynnas och förrättas 
på ett fruktbärande sätt, på det Guds namn därigenom måtte helgas, 
Hans rike förstoras och Hans gudomliga, goda vilja fullbordas.1 

Genom sådana och flera andra goda herdars arbete och bön 
blef visserligen en god begynnelse påbörjad med villfarelsernas 
borttagande och gudstjänstlifvets höjande. Den lutherska predikan 
var på de flesta platser i landet återställd. Det klara evangelii ljus 
hade börjat skina i det förut under den polsk-katolska tiden 
genom vidskepelse och okunnighet så mörka Livland. 

1 Se bil. IX. 
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KAP. 3. 

Åtgärder till kyrkoväsendets höjande från år 1630 till 
Samsons död år 1643 genom rättsväsendets ordnande, 

konsistorialordningar, visitationer och synoder. 

Efter stillestdndet i Altmarkt den 17/27 no v.1 162g inträdde 
för det af krig m. m. förut så svårt hemsökta Livland en för detta 
land ovanligt lång fredsperiod till år 1656. Det gällde nu att med 
kraft och målmedvetenhet upptaga ett uppbyggande arbete i 
det sönderslitna, arma landet. Synnerligen genomgripande och 
betydelsefulla åtgärder vidtogos också både beträffande rätts-, 
kyrko- och undervisningsväsende särskildt från Gustaf II Adolfs 
och hans ställföreträdares, de kungliga generalguvernörernas, 
sida. Tyvärr blefvo dock icke alla de reformer, som gjordes, till 
det gagn, som med dem åsyftades. Mycket blef dock af bestående 
värde för Livland. Den största äran häraf torde otvifvelaktigt 
tillkomma Gustaf Adolf. Det ligger en fullt historisk sanning 
bakom följande yttrande af en framstående baltisk historiker och 
kännare af den svenska tiden: »Wir [in Livland] danken Gustav 
Adolph einen neuen Morgen im Dasein Livlands. »2 

Vi hafva i det föregående sett, huru de mera allmänna grunderna 
lades till detta reformarbete genom de instruktioner m. m., som 
Gustaf Adolf gaf, och genom de män han tillsatte på de viktigaste 
posterna. I det följande skall söka visas, huru det byggdes vidare 
på dessa af den store konungen lagda grunderna. 

Den förste generalguvernör, som djupare ingrep i Livlands 
kyrkliga förhållanden, var JOHAN SKYTTE. Vi skola nu redogöra 
för Skyttes åtgöranden till kyrkoväsendets upphjälpande och 
hans förhållande till den förste superintendenten. 

1 GADEBUSCH, a. a. II, 11 s. 641. 
2 D:r FR. BIENEMANN JUN., Gustav Adolf und Livland, s. 25. 
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Huru kraftigt Johan Skytte vid sin utnämning till general
guvernör fick sig Livlands andliga välfärd ombetrodd af Gustaf 
Adolf, framgår förutom af hans i det föregående anförda instruk
tion äfven af konungens bref till sin närmaste man, Axel Oxen
stierna. I detta bref, dat. »Ubsala den 26 Novembris Anno 
1629», skrifver Gustaf Adolf bl. a.: »Vij vele eder, her Cantzler, 
nådeligen icke förholla, at Vij hafve förordnat her Johan Skytte 
at blifva General-Gouverneur uthöfuer Lijff- och Ingermanne-
land och honom eenkannerligen gifvit i befallning at tillsee, dhet 
gode ordninger i andeligh och verldzligh måtto, måge där inplant-
terede blifva»1 Och i ett Memorial, dat. Stockholm den 15 
jan. 1630, skrifver konungen till densamme i mom. »16. Hvadh 
her Johan Skytte hafver fått för instruction och befallning i Liff-
land att bestella, theraff sender H. K. M:tt Cantzlären copier med 
Grubben, begärandhes, att Cantzlären med Skytten i allt thedt, 
som lender till H. K. M:ts och rijkssens välferdh, corresponde-
rar, och gifver H. K. M:tt sampt Skytten sitt betenckande, huru 
then provincien kan bringas i floor. »2 — — — 

Samson underrättas af Gustaf Adolf i skrifvelse, dat. Upsa-
la d. 10 dec. 1629, om Skyttes utnämning. Konungen säger sig 
hafva tillsatt denne, sedan genom Guds nåd ändtligen sex års 
stillestånd erhållits med polackerna och möjlighet gifvits till pro
vinsens återuppblomstring, på det att han måtte inlägga all ifver 
och flit, att allt som tillhör religionen, politiska ting, rättsären
den och ekonomien, som genom det långvariga krigets bisterhet 
på ett oerhördt sätt bragts på fall, måtte hvart och ett i sin ord
ning genom honom så noggrant som möjligt återställas. Men 
emedan Skytte kan hafva gagn af Samsons verk och råd i många 
saker och allra synnerligast i de ting, som röra religionen och guds
tjänsten, kräfver konungen nådigt af Samson, att han i kraft af 
den trohet, hvarmed han är förbunden med sin konung, och det 
nit för det gudomliga, hvaraf han ledes, i hvarje sak, hvari han 
kan understödja Skyttes företag, gifver honom sitt råd, sin tjänst, 
sitt intresse och deltagande, på det allt måtte tjäna till Guds namns 
ära och undersåtarnas förkofran.3 

1 P, SONDÉN: Rikskansleren Axel Oxenstiernas Skrifter och Brefväxling, 
Afd. 2, 1, s. 536. 

3 Ibdm s. 552—559. 
3 Enligt original i R, A. Se bil. XIII. 
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Gustaf Adolf hade i instruktionen bl. a. manat Johan Skytte 
att »räckia Superintendenten Sampsonio handen och maintenera 
hans au\c\thoritet»} Konungen hade alltså i sin mån sökt förbereda 
ett godt och fruktbärande samarbete mellan den nye general
guvernören och superintendenten. Tyvärr kröntes ej dessa hans 
åtgöranden af framgång. 

Skytte anträdde sin långa resa landvägen öfver Lappland 
och Finland i slutet af år 1629 och anlände i början af år 1630 
till sitt nya, väldiga verksamhetsfält.2 Han besökte först Kexholm 
och Narva, reste genom Estland till Reval, där han uppehöll sig 
en stor del af februari månad.3 Han hade under resan genom 
Estland fått ett synnerligen ogynnsamt intryck af tillståndet i 
församlingarna. Han säger sig i bref till K. Maj:t, dat. Pernau 
d. 1 mars 1630, hafva funnit »at der i Landet [Estland] intet an
nat war än mera barbaries, så at Gudh den allrahögste icke kunde 
wara deres provincier gunstigh och nådigh, och de icke komma 
till någon trefnad eller wälståndh, så länge de blifwa in illå vas-
titate och icke apprehendere de saniora consilia». Påståendena, 
att biskop Rudbeckius skulle hafva förfarit allt för strängt vid sin 
generalvisitation ansåg Skytte obefogade och tillbakavisade dem 
därför. Han visste väl, sade han, »at Biskopen hade giordt det 
han wäl kunde förswara». Ja, han säger det »wore wäl till at 
önske, det E. K. M:tt nådigst wille ähnnu i denne Sommer [1630] 
förordne Episcopum Arosiensem till Estlandh och heele Liflandh 
och adiungere honom Cnopium i Räfle. Ty iagh fruegter at 
samma disorder skall finnes, så wäl i det Pollenske Lifland, 
som vtj Estland»1 Sedan följer i brefvet det i förra kapitlet 
citerade yttrandet om Samson som St Göran på sin häst, uppen
barligen grundadt på yttranden från Samsons fiender tro
ligen i Pernau, hvarifrån brefvet skrefs och hvars borgmästare 
och råd förut alldeles velat tillbakavis?, superintendentens 
befogenhet. Skytte säger sig, då han kommer till Riga i en
lighet med sin instruktions lydelse, vilja undersöka, »hwad 
sant kan wara» i fråga om Samson och kyrkosakerna och avi-

1 Bil. XII, mom. 10 (8). 
• Se författarens uppsats om den s. k. Skytteanska lappskolan i Lycksele 

i K. Å. 1914. 
3 Enligt flera bref till K. Maj:t, dat. i början af år 1630. Original i R. 

A. [Liv. 20]. 
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sere K. Maj:t detsamma.1 Några dagar därefter anlände Skytte 
till Riga. Han kallade Samson till sig och hade2 »medh honom om 
alle saaker, kyrkioregementet angående widhöffteligen commu-
niceret, och aff honom fordret skrifftligt beskeedh». Skytte får 
vid detta personliga möte med Samson tydligen en gynnsammare 
uppfattning om honom. Han säger sig finna Samson »alldehles 
wara consecreret till E. K. M:tts tienst» och afgifver i fråga om 
kyrkosakerna följande löfte: »De feel, som kunne wara inritne, 
skall iagh effter mögeligheeten och hanss begäran remediere och 
affskaffa». Skytte sände med ett följande bref3 Samsons förut 
omnämnda Relation öfver det kyrkliga tillståndet. 

Under ännu en resa, som Skytte gjorde genom landet, 
hade han tydligen fått nya, djupa intryck af det kyrkliga 
förfallet. Ty i ett senare bref skrifver han till konungen 
om »Ecclesiastica i desse prouincier. Steller vnderdånigsth till 
E. K. M:t huru E. K. M:t dervthinnan widere will hafua Dispo
nerat. Och om E. K. M:t icke nådigst täckes ännu i Sommer 
at senda Biskopen i Westeråhrs eller een något nähr vtaf D. 
Johans humeur med honnom hijt, att Conjungeras med SAMSO-
NIO och KNOPIÖ, huilcke kunde icke allenesth tage detta hellso-
samme wercket föhre, Vthan kunna wara Inspectores Inspectorum. 
Allt till den ända, att dette grufuelige Afgudherij och Gudz ordz 
föracht afschaffas, och i den Staden igen Vprättes ett Christeligit 
wäsende, och Gudh derigenom förorsakas att afschaffe dhe store 
Landzplågor som öfuer detta Landet suäfua hafua.» 

Skytte ansåg alltså, liksom tidigare historikern-pastorn Rus-
sow,4 de svåra olyckor, som redan öfvergått och ännu hotade 
Östersjöprovinserna, såsom ett straff af Gud för afguderiets 
och ogudaktighetens skull och ville genom att söka införa ett för-
bättradt gudstjänstlif m. m. söka afvända nya, hotande domar. 
Förslaget att biskop Rudbeckius ånyo skulle sändas öfver Öster
sjön för att tillsammans med den framstående kyrkoherden, mag. 
JOH. KNOPIUS i Reval och Samson företaga en generalvisitation i 

1 Skytte i bref till K. Maj:t, dat. Pernau d. i mars 1630 Original i 
R. A. [Liv. 20]. 

2 Enligt bref till Gustaf Adolf, dat. Riga d. 18 mars 1630. Original i 
R. A. [Liv. 20]. 

3 Dat. Caporien d. 14 april 1630. Orig. i R. A. [Liv. 20]. Tryckt i 
Balt. Mon., Bd 57, s. 452 ff. 

1 Död såsom predikant i Reval 1600. Se t. ex. Russow, a. a. s. 1 — 8 
m. fl. 
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Livland kom emellertid aldrig till utförande. Knopius dog redan 
d. II jan. 1632.1 

Det misstroende Skytte på förhand fått gentemot Samson men 
som efter deras första sammanträffande i någon mån blifvit häfdt, 
ökades tydligen snart åter. Senare delen af år 1631 synes en 
ohjälplig brytning2 hafva skett mellan dessa de båda främste ämbets
männen inom den administrativa och kyrkliga staten till stor skada 
för arbetet med kyr ko väsendets upphjälpande under många år framåt. 

Bland de första viktiga ärenden, som Skytte lade handen vid, 
var rättsväsendets ordnande i Livland. I enlighet med sin af ko
nungen gifna instruktion3 upprättade Skytte redan år 1630 dels 
underdomstolar på landet, s. k. Landgerichte, med de svenska 
häradsrätterna till förebild, dels en K. Hojrätt i Dorpat i enlighet 
med den svenska och finska hofrätten. Enligt den af Skytte upp
gjorda: »Ordinanz, wie es bey den Untergerichten primae instan-
tiae der vier rigischen Kreysen soll gehalten werden, Actum zu 
Riga, den 20 May Anno 1630, §IX» skulle landtdomstolen, dådet 
klagades eller process fördes mot andliga personer, noga taga 
reda på, om det rörde blott kyrkliga ämbetssaker eller en bland
ning af kyrkliga och borgerliga rättsförhållanden och hänvisa dc 
förra till kyrkligt forum, men behandla och afdöma de senare, 
dock med hänsyn tagen till de adliga privilegierna. Blandade 
mål skulle af göras af landtdomstolen, vare sig det rörde ett mål, 
då en präst stod emot en annan präst, eller en världslig man mot 
en präst eller vice versa.4 Denna lagbestämmelse förblef sedan i bruk 
ända till 1800-talet.5 Genom en Verbesserte Ordinanz för landt-
domarne af d. 1 febr. 1632 (§11) upphörde godsherrarnas juris
diktion öfver sina lifegna. Blott husaga fick fortfarande utöfvas, men 
därvid skulle dock »Christliche Bescheidenheit» brukas. Landtdom
stolen skulle nu i stället för godsherrarna döma i alla kriminella 
mål, äfvensom rörande sedliga och religiösa förbrytelser.6 Efter 
åtskilliga olika försök och ändringar delades hela Livland 1631 i 

1 H. R. PAUCKER, Ehstlands Geistlichkeit, Reval 1849. 
2 Att döma af flera bref från Samson till Oxenstierna år 1631. Orig i 

R. A. [O. S.]. 
3 Se bil. XII mom. 14—23. 
4 G. J. v. BUDDENBROCK, Sammlung der Gesetze I, Mitau 1802. II, Riga 

1821. Bd I, s. 13 ff. 
5 G. J. v. BUDDENBROCK, a. a. O. I, s. 25 mom. 33. 
9 T. L.ESTADIUS i Balt. M011., Bd 44, Reval 1897, s. 415—434. Jfr F. K. 

GADEBUSCH, a. a. III, 1, s. 5 ff. G. J. v. BUDDENBROCK, a. a. O. I, s. 99. 
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fem olika »Landtgerichtskreise» med en s. k. Landtrichter jämte 
tre assessorer och en notarie i spetsen för hvarje kretsdomstol. 
Dessa »Landtrichter» kommo att under den följande tiden utöfva 
ett ganska stort inflytande på de kyrkliga ärendena hvar och en 
inom sin krets — godt eller mindre godt, allt efter hvars och ens 
sinnelag och sätt att taga sin uppgift. De första landtdomarna 
voro i I:sta kretsen LUDWIG HINTELMANN, rådsherre i Riga och 
juris d:r; i 2:dra: GERHARD VON LEWE[N]WOLD; i 3:dje: OTTO 

VON MENGDEN; i 4:de: GERHARD WELLING och i 5:te kretsen: 
GEORG LILJE [Stiernhielm].1 

I enlighet med konungens anvisningar i generalguvernörs
instruktionen utarbetade Skytte en hojrättsordning, som under
tecknades af Gustaf Adolf i fältlägret vid Alt-Stettin d. 26 augusti 
16302 och proklamerades af Skytte i Dorpat den 6 sept. s. å.3 En
ligt densamma (§ 20 mom. 4) skulle under hofrätten i Dorpat höra 
bl. a. alla konsistorial-, kyrko-, skol- och hospitalssaker, som ej 
afgjordes i föregående rätt.4 Enligt den kungl. s. k. Werbenska 
resolutionen af d. 13 aug. 1631 (§ 9) skulle Riga t. v. ställas under 
hofrätten i Stockholm.5 Hofrätten i Dorpat var åtminstone for
mellt »inappellabel». Dock tillerkändes en »beneficium revisio-
nis». Hvar och en, som kunde och ville erlägga 200 dir silfver-
mynt, kunde få rätt att underställa sin dom konungens pröfning. 
De erlagda penningarna återlämnades icke ens åt den, som fick 
sin dom upphäfd. Hofrättspresident år 1631 var PER SPARRE, 

vice president THOMAS RAM. Bland assessorerna, som enligt Skyt-
tes instruktion skulle utgöras af både svenskar och livländare 
och utväljas bland »dhe bäste och Qualijicereste Personer», som 
Skytte kunde finna, var redan år 1631 äfven GEORG LILJE (Stiern
hielm).6 

Skyttes försök att inrangera superintendenten under den nya 
hofrätten och att nödga prästerna att aflägga ed inför densam
ma, möttes af Samsons lifliga protester. Han ansåg hofrätten icke 
vara rätt forum för superintendenten. Nestor Generalis [Skytte?] 

1 T. L.ESTADIUS, a. a. s. 420, 421. 
5 G. J. v. BUDDENKROCK, a. a. O. J, s. 80; F. K. GADEBUSCH, a. a. III, 1, s. 6. 
3 G. J. v. BUDDENBROCK, a. a. O. I, s. 61. T. L.ESTADIUS, a. a. s. 430 

anger felaktigt: d. 6 sept. 1631. 
4 G. J. v. BUDDENBROCK, a. a. O. I, s. 48; F. K. GADEBUSCH, a. a. s. 6, 7; 

T. L jESTADIUS, a. a. I, s. 450. 
5 F. K. GADEBUSCH, a. a. s. 19; G. J. v. BUDDENBROCK, a. a. O. I, s. 86. 
6 T. L.ESTADIUS, a. a. s. 431, 432. 
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hade sagt, skrifver Samson till Oxenstierna, att han ej kunde 
glädja sig åt samma privilegier som de svenska biskoparna, emedan 
livländarna kufvats med vapen. Samson medgaf ej detta, hänvisade 
på villkoren för deras underkastelse och betonade, att hans ämbete 
i alla händelser icke var underkufvadt med vapen.1 Rörande 
prästerna hänvisade han till sin fullmakt, enligt hvilken pastorerna 
voro underkastade superintendenten och kunde af honom afsättas, 
om de befunnos otjänliga. Blott de präster, som begingo gröfre 
brott och efter superintendentens pröfning utlämnades till världslig 
rätt, ansåg Samson höra under den världsliga domstolen. Härom 
tvistades nu. Samson klagar inför Oxenstierna öfver, att man 
[= Skytte] arbetade mer på att försvaga än stärka hans auktoritet.2 

Troligen stärktes genom dessa tvister Skyttes tankar på 
att inrätta en kyrklig öfver domstol i Livland. Möjligen har Gus
taf Adolf själf i generalguvernörsinstruktionen3 1629 eller också 
i något senare bref gifvit Skytte befallning om att tillse, huruvida 
ej ett konsistorium vore af nöden för Livland och därom afgifva 
förslag. Detta antyder åtminstone Skytte i ett bref till riks-
kansleren, dat. Dorpat d. 19 nov. 1632.4 Förmyndarregeringen 

1 »Forum enim illud [Hofrätten i Dorpat] (ratione Superintendentiae) 
nullo modo agnosco, neque agniturus sura, quoad spirabo. Quid iam iudi-
cium istud contra me decernet, ignoro. Nestor Generalis in loco quaedam 
in liasc verba erupit: non posse nec debere me communibus gaudere priui-
legijs cum Episcopis Sueciae: quia nos simus ferro et armis domiti. Posito 
hoc sed non concesso, quia subiectionis nostras formula diuersum ostendit: 
non tamen officium meum armis et subactum.» Samson i bref till 
Axel Oxenstierna, dat. Riga 27 dec. 1631. Original i R. A. [O. S.]. 

2 Samson i två bref till Axel Oxenstierna, dat. Riga d. 1 febr. 1632 och 
Riga d. 4 okt. 1632. Original i R. A. [O- S.]. I det sistnämnda brefvet 
skrifver S. bl. a.; »Apparet, quod plus laboretur pro exarmanda quam ar
manda mea auctoritate.» 

3 Det skulle i så fall vara i instructionens mom. 6, som tyvärr felas i 
afskriften. I de öfriga delarna af instruktionen saknas hvarje antydan om ett 
konsistorium. Se bil. XII. 

4 Tryckt i »A. O. B.», Afd. 2, Bd 10, s. 340—342. Skytte skrifver i 
detta bref bl. a.: »Den samme godhe Gudhen ville aff sin godheet och gräns
lösa barmhertighett förlähne, att den horrenda vastitas, som ähr in rebus 
ecclesiasticis, måtte någorledes affskaffes, det jagh och visserligen förmoder 
skee kunna, så snart Academien någhot vidhare kommer uthi svangh och ett 
Consistorium Ecclesiasticum, hafvandes een politicum prassidentem, blifver 
opretted, derpå jagh nu arbeter effter aff K. M:t gifne befalningh, och så 
snart leges istius Gonsistorij ähre compilerede, skall jagh den så till K. M:t 
som till Edher förskijcke. 

Här ähre sådane monstrosa prestmän, att jagh aldrigh nogsampt derom 

Ernst Lundström. 6 
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anger också i ett »Öpet breef och beställningh på Consistorium 
Ecclesiasticum vthi Lifflandh», dat. Stockholm d. 9 aug. 1634, att 
konsistorium i Livland hade stiftats »oppå Sahl. Kong. M:ttz 
nådige befallning», men att det på grund af konungens hastiga 
död ej hann komma till den »perfection», att han själf hann 
ratificera och stadfästa detsamma.1 

I Johan Skyttes beaktansvärda bref, dat. Dorpat d. 18 nov. 
1632,2 skrifvet således dagen före det här ofvan relaterade brefvet 
till Oxenstierna, antyder han äfvenledes, att konungen förut skulle 
befallt honom upprätta ett konsistorium i Livland. Han omtalar, 
huru ömkligt det står till med kyrkoväsendet på otaliga orter 
i provinserna och säger sig anse, att det aldrig kan komma 
i godt skick under de 'för närvarande ledande kyrkopersoner
nas administration. Därför vill han underdånigst och ödmju
kast förfråga sig hos konungen, om han icke finge vid tillfälle 
upprätta ett Consistorium Ecclesiasticum, bestående af andliga 
och världsliga personer med en politisk [d. v. s. lekman såsom] 
prczses i enlighet med bruket i de tyska evangeliska församlingarna. 
Han ville därtill taga de bäst kvalificerade män, som stodo att få, 
på det Guds ords saliggörande kunskap måtte snarare befordras 
och det grofva afgudiska väsendet någorlunda afskaffas och så
väl höga som låga prästmän, särdeles själfva förmännen, tillhållas 
att föra ett skickligare och gudeligare lefverne. 

Han säger sig vidare icke nog kunna beskrifva och afmåla 
barbariet och klagar, att man sätter borgare, arrendatorer och 
kopister till präster, »hwilcke litet frucht schaffa kunne». Han ber 
K. Maj:t förbarma sig öfver dessa provinsers invånare och till 
de förra välgärningarna unna, att bemälte konsistorium upprät
tas och erbjuder sig vid tillfälle »och effter förre aff E. K. M:t 
vndfångne befallningh, Intill dess iagh fåår beskeedh om E. K. 
M:ts allernådigeste ytherligare wilia» låta uppsätta lagar och reg
ler för ett blifvande konsistorium. 

Af detta bref framgår otvetydigt, huru lågt Skytte satte 
Livlands superintendent. Det är mycket troligt, att Skytte 

skrifva kan. Jagh hafver nu låtet een visitation anstella, den monghe por-
tenta skall oppenbara. Det ähr icke under, at dette afgudeske landet så 
monga krigh och vanskeligheter ähr underkastad, mädan res ecclesiasticae så 
frigide et negligenter tracteres.» — 

1 Se bil. XVII. 
2 Original i R. A. Se bil. XV. 
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just för att nedsätta Samson och minska hans makt vid för
slag till konsistorium ville taga vissa tyska kyrkobruk till 
kyrkobruk och ej sitt eget fäderneslands kyrka, där dock ingen
städes annat än andliga män (biskopar) stodo i spetsen för dom
kapitlen. Möjligt är ock att Gustaf Adolfs mindre lyckade förslag 
om ett consistorium generale lekte Skytte i hågen. Det hade 
tack vare ifrigt motstånd synnerligas t från biskop JOHANNES 

RUDBECKIUS, ärkebiskop PETRUS KENICIUS och biskop L. PAU

LINUS GOTHUS ej kommit till utförande i Sverige.1 Detta förslag 
hade emellertid i Johan Skytte en vän.2 Om man ej hade kunnat 
drifva igenom det i Sverige, så vore nu tillfälle att söka göra det 
åtminstone i Livland. Men han gick dock här ett stycke längre. 
Enligt det ursprungliga svenska förslaget om ett consistorium 
generale skulle ärkebiskopen och riksdrotset omväxlande sitta 
såsom ordförande. Enligt Skyttes förslag rörande det Livländska 
öfverkonsistoriet skulle en lekman ständigt sitta på ordförande
platsen. 

Johan Skyttes ofvan citerade bref till Gustaf Adolf nådde 
aldrig konungen, som redan sex dagar innan brefvet skrefs ut
gjutit sitt blod på Liitzens slagfält. Arbetet med den nya kon-
sistorialordningen, som säkert redan förut påbörjats, fortgick 
emellertid. Den fullbordades snart och utfärdades under följande 
titel: »Königl. May:t zur Schweden Consistorial vnd Visitation 
Ordnungh wie es in Liefjlandt hinjiiro zue Halten», underteck-
nadt af Johan Skytte, »Datum Dörpath am 18 Februarij Anno 
1633».3 

Denna konsistorial- och visitationsordning blef visserligen 
mera provisorisk, men kan dock sägas hafva varit af mycket 
stor betydelse för Livlands kyrka, emedan den utgör grund
valen för den sedan af K. Maj:t år 1634 antagna konsistorial-
ordningen. 

'  Se härom H. LUNDSTRÖM, L. Paulinus Gothus I, II, s. 153 ff. 
2 Detta framgår bl. a. af hans ställning till kyrkoherde Joh.s Baazius, 

en af de ytterst få svenska präster, som icke voro på de ofvannämnda bi
skoparnas sida utan gynnade förslaget om ett generalkonsistorium i Sverige. 
I bref till Axel Oxenstierna, dat. Jönköping d. 4 juni 1638, begär Skytte 
lians medverkan till utgifvandet af en kyrkohistoria, till hvars förf. Baazius 
föreslås. I slutet af brefvet hemställes om ett event. extra arfvode till B., 
därför att han varit såväl »episcopali gravitate som paupertate oppressus». 

A. O. B. Afd. 2, 10, s. 372—375. 
8 Bil. XVI. 
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Här stipuleras noggrant, huru konsistorialsakerna skola skötas 
och visitationer anordnas. Ett öfverkonsistorium (Supremum 
Consistorium) skall bildas med en världslig Kungl. »Director» 
såsom ordförande. Jämte denne direktor sitter superinten
denten. Med dessa adjungeras tre af andligt och tre af världs
ligt stånd jämte en sekreterare. Direktor och superintendent 
skola för hvarje gång tillsättas af K. Maj:t eller generalguver
nören. De öfriga platserna däremot kunde sökas hos general
guvernören på det sätt, att öfverkonsistoriet för denne presente
rade tvenne personer inom tre månader efter det platsen blifvit 
ledig. Men om val och utnämning ej skett inom tre månader, hade 
konsistoriet rätt att tillsätta. Öfverkonsistoriet skall sammanträda 
hvarje år "från den 16 juni t. o. m. den 13 juli i Dorpat. 

På grund af provinsens storlek och särskildt därför att det 
skulle blifva besvärligt och betungande för det arma bondfolket 
att personligen uppsöka öfverkonsistoriet, så förordnas tre under
konsistorier: i Riga, Dorpat och Kokenhusen. Dessa skulle 
bestå af ortens ståthållare såsom ordförande jämte en prost 
och fyra andra personer, två af andligt och två af världsligt 
stånd. 

Under öfverkonsistoriet skulle höra alla och en hvar, andliga 
och världsliga, lärare och åhörare af högre eller lägre stånd. 
Alla mål, som rörde äktenskapssaker, kyrkor, skolor och hospi
tal, skulle här af dömas. Från öfverkonsistoriet skulle ingen appell 
kunna göras. Dock kunde i saker af större vikt revisionsansökan 
till konungen få insändas. Domarna skulle underskrifvas af alla 
ledamöterna: direktor, superintendent och assessorer. En kort 
kyrkoagenda ställes i utsikt, hvilken, sedan den af konsistoriet 
gillats, skulle efterlefvas af prästerna, på det Guds ord måtte fli
tigare och regelbundnare förkunnas och ej såsom nu sker på flera 
orter hvar tredje eller fjärde söndag. Söndagen skulle bättre hel
gas, bön och katekesläsning bedrifvas i gårdarna. 

Alla pastorer skulle hålla flitiga visitationer i sina pastorat 
och själfva föregå med ett kristligt lefverne. Prostarna skulle 
jämte en af vederbörande ståthållare utsedd assessor och en se
kreterare årligen visitera en månad hvar och en i sitt distrikt. 
Dessutom skulle superintendenten jämte två assessorer af andligt 
och världsligt stånd hålla »special-» eller »generalvisitation» än 
här än där, hvar det mest var af behofvet påkalladt. Härför 
gafs detaljerade bestämmelser. 
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Då också inspektion af skolor och hospital skulle höra under 
öfverkonsistorium, borde vid visitationerna noga efterforskas om 
skolväsendet, skolors underhåll m. m. 

Till direktor för det nya öfverkonsistoriet utsågs borgmästa
ren i Riga, hofrådet GOTTHARD WELLING eller såsom han själf 
skref sig GODHARD(T) WELLING (DER ELTER). Han var son till 
den under kalenderoroligheterna i Riga 1586 halshuggne stads-
syndikus, jur. utr. d:r Gotthard Welling.1 Till assessor och vice 
direktor utnämndes den senare så vidtberömde svensken GEOR-

GUS eller GÖRAN OLOFSSON LILIE STIERNHIELM. Född i Wika 
socken i Dalarna 7 aug. 1598, moralium lektor vid Västerås gym
nasium 1625, hade han 1630 blifvit assessor i Dorpats hofrätt 
och följande år blifvit adlad eller rättare fått förnyelse på famil
jens gamla adelskap samt godsen Wasula och Stjernlund i Liv
land i förläning af Gustaf Adolf.3 Hans stjärna var således nu i 
uppgående äfven om den ingalunda nått zenith. Han blef år 
1639 landtrichter i Livland, men kvarstod såsom assessor i öfver
konsistoriet till år 1648, då han först blef vice president i Dorpats 
hofrätt och s. å. riksantikvarie i Stockholm, hvarför han då läm
nade Livland. 

Bland öfverkonsistoriets öfriga första assessorer märkas: teol. 
lic., pastorn och professorn i Dorpat GEORG MANCELIUS, mag. 
teol. lic., professorn, sedermera (1658) biskopen i Reval ANDREAS 

VIRGINIUS (död 20 dec. 1664)3 och lekmannen, assessorn VILHELM 
ULRICH.4 Af dessa var Mancelius visserligen framstående såsom 
författare och predikant, men framträder också såsom en väl stark 
lokalpatriot. Han synes bl. a. varit en af de stadspräster, som 
ifrigast eggade Dorpats råd till uppstudsighet mot Livlands super
intendent.5 Virginius skildras senare såsom en härsklysten, egen-
nyttig och hård man, som i missförstådd s. k. ortodoxi ifrigt 

1 Se inledn. s. 12, 14. 
2 Jfr B. SWARTLING, Georg Stiernhielm, Uppsala 1909. 
3 V. var af en adlig, pommersk familj, född på sitt arfvegods Schwessien 

i Pommern d. 9 nov. 1596. v. NAPIERSKY a. a. III, IV, s. 87, 88. Svenska adliga 
ätten Virgiyi tillhör samma släkt. 

4 R. A. [Liv. 12]. Jfr bil. XII mom. 21. 
5 Se Jacob de la Gardies bref d. 15 aug. 1628: bil. X. I flera bref till 

borgmästare och råd i Dorpat, bl. a. i ett, dat. Dorpt d. 19 april 1637, eggar 
Mancelius rådet att framhålla sina stadsprivilegier etc. Original i afd. XIV, 
s. 9 i Dorpats stadsarkiv. 
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förföljde synkretister och andra oliktänkande.1 Om Ulrichs person 
och karaktär är intet närmare bekant. 

Det nya öfverkonsistoriet installerades den 24 juni 1633. 
Icke lång tid därefter introducerades äfven underkonsistorierna 
i Riga och Kockenhusen.2 Konsistorierna voro dock ännu i maj 
1634 icke riktigt i ordning utan »noch ganz imperfect» enligt 
Samson.3 

Båda dessa nya inrättningar hvilade dock tills vidare icke 
på säkra grundvalar och sågos med oblida ögon särskildt af 
Samson. I det förut antydda »Öpett breef och beställningh 
på Consistorium Ecclesiasticum vthi Lifflandh», dat. Stockholm 
d. 9 aug. 1634, stadfästes emellertid de gjorda anordningarna 
»interimswijs och provisionaliter» af förmyndarregeringen, som 
säger det icke för denna gång falla lägligt att författa »een ab
solut ordinance» för öfverkonsistorium. Beträffande underkon
sistorierna göres endast den ändringen, att underkonsistoriet i Ko
kenhusen skall förläggas till det i Riga varande. Direktor och 
superintendent skulle egentligen få 300 »Richsdaler» i lön, men 
eftersom de båda förut äro upptagna i staten, gifves dem blott 
150 Rdlr h vardera. Assessorerna och sekreteraren få 200 Rdlr 
hvar dera.4 

I en kungl. resolution öfver punkter, afgifna af Dorpats, Per-
naus och Wendens stifts samtliga »Ritter- und Landschaft», 
dat. Stockholm d. 6 aug. 1634, står i § 11, att K. Maj:t vill anordna 
ett Consistorium generale ecclesiasticum i Livland och anbefaller 
detta åt ridderskapet.5 Här möter oss således t. o. m. det gamla 
namnet och visar, huru hos Skytte och de hemmavarande regerings
medlemmarna tankarna tydligen gingo tillbaka till Gustaf Adolfs 
forna förslag. 

Kort därefter utgaf förmyndarregeringen: Konsistorial- und 
Kirchen-Visitations-Ordnung, wie es im ganzen Liefflande hin-
jiihro zu halten. Gegeben zu Stockholm, den 13 August 1634.6 

1 A. F. J. KNUPFFER, Beitrag zur Geschichte des Ehstländischen Prediger-
Synodus, Reval 1827, s. 13. 

2 FR. WESTUNG i K. A. 1900, s. 118. GADEBUSCH anger d. 25 juni 1633 
såsom dagen för öfverkonsistoriets installation, a. a. III, r, s. 4r. 

3 S. i bref till öfverkonsist., dat. Riga 3 maj 1634, i R. A. [Liv. 12]. 
4 Bil. XVII. 
6 v BUDDENBROCK, a. a. O. I, s. 128. 
6 Tryckt af v. BUDDENBROCK, a. a. O. I, s. 133 ff., efter en i Riga för

varad afskrift. En gammal afskrift finnes äfven i R. A. [Liv. 18]. 
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Denna konsistorialorcining blef sedan gällande för Livland till 
år 1648. Den nya kyrkliga domstolen kallas här »Ober Consi
storium». Det latinska namnet »consistorium gernerale ecclesia
sticum» förekommer icke här. 

Skyttes förordning af d. 18 febr. 1633 ligger uppen
barligen helt och hållet till grund för den nya lagen. I 
spetsen för öfverkonsistorium skall stå en världslig presi
dent eller direktor, som har att mottaga klagomål och suppli-
kationer, afgifva »citationes» och förberedande besked (Vor-
bescheide), sammankalla konsistoriets medlemmar, vara före
dragande i konsistorialsakerna, samla afgifna röster, delgifva 
hvad, som beslutats i hela kollegiets namn, dirigera processen, 
afgifva dom och befordra verkställandet. En betydande makt 
lades således i lekmannen-direktorns händer. 

Jämte denne president sitter superintendenten, heter det 
vidare i den nya förordningen. Han har att vederbörligen respek
tera direktorn, att efter ordentlig utnämning af patroni exami
nera och, sedan intyg härom inskickats till öfverkonsistorium 
och en konfirmation erhållits, fortskrida med ordination och in-
vestitur.1 Superintendenten har vidare att gifva akt på prostarna, 
att de hvar och en i sitt kontrakt årligen hålla en synod och fli
tigt visitera. Han skall ock själf årligen hålla en synod i den krets, 
där det befinnes nödigt, och hafva akt på kyrkor, skolor, trycke
rier och hospital samt rätta sig efter synodalartiklarna af år 
1625 och andra kyrkoordningar, särskildt den i Magdeburg upp
rättade. 

Tillika med dessa båda (direktorn och superintendenten) 
adjungeras tre assessorer af andligt och tre af världsligt stånd 
jämte en sekreterare, hvadan öfverkonsistoriet således bestod af 
åtta personer utom sekreteraren. Rörande medlemmarnas till
sättning stadgades samma bestämmelser som i den förra förord
ningen. 

Konsistoriet skulle årligen samlas i Dorpat från d. 16 juni 
t. o. m. d. 18 juli. 

Alla och en hvar af hvad stånd han vore hörde under öfver
konsistoriet, som hade att i frågor, som rörde oenighet och tvister 
i religionen, kyrkoceremonierna, stridigheter som rörde pasto-

1 Denna punkt är återgifven efter den i R. A. [Liv. 18] förvarade af-
skriften, som här synes klarare och riktigare än den af v. BUDDENBROCK be
gagnade livländska afskriften. 
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rer och skolbetjänte och deras olydnad mot prostarna och super
intendenten, äktenskapsmål, kvinnorof m. m., brott mot tio Guds 
bud, förakt för Gud och sakramenten och mål, som rörde kyrko
tukt och allt som hade afseende på att upprätthålla, inrätta eller 
reformera kyrkor, skolor och hospital, samt kyrkornas inkom
ster och prästernas löner. 

Från öfverkonsistoriet skulle ingen appell gälla. Dock med-
gafs i allvarsammare mål en vädjan till konungen mot erläggande 
af 200 daler svenskt silfvermynt. 

Domarna skulle underskrifvas af alla domstolens ledamöter, 
men hvad som delgåfves parterna, skulle underskrifvas af direktorn 
och superintendenten. Ståthållarna i Riga och Dorpat hade att 
svara för domarnas verkställande inom en bestämd tid. 

Den af Gustaf Adolf år 1632 föreskrifna kyrkoagendan för 
Magdeburg och Halberstadt anbefalles också för denna provins. 

Äfven för underkonsistorierna gafs noggranna bestämmelser. 
De inskränktes till två: ett i Riga och ett i Dorpat och skulle hål
las på slotten och bestå af platsens ståthållare jämte en prost 
och två andra personer, en af världsligt och en af andligt stånd. 
Underkonsistoriet skulle till behandling upptaga konsistorialsaker 
antingen på parternas klagan eller på den därtill förordnade lands
fiskalens föredragning eller på pastorernas och prostarnas angifvelse 
samt förhöra och döma eller i viktigare frågor remittera ärendet 
till öfverkonsistoriet med bifogande af protokoll och vittnesintyg. 
Dessa senare skulle upptagas af underkonsistoriet särskildt med 
hänsyn till att bespara det stackars bondfolket (de lifegna) allt 
för stor vidlyftighet och kostnader. Ståthållaren skulle hvarje 
år d. 1 febr. till öfverkonsistoriet insända acta på de af under
konsistoriet förda rättegångarna. 

Slutligen gafs i den nya konsistorialordningen af år 1634 
noggranna bestämmelser om, huru pastorerna skulle flitigt visi
tera hvar och en i sin församling, och prostarna hvar och 
en i sitt kontrakt. Prostarna skulle jämte sina båda assessorer 
och sekreteraren i underkonsistoriet alla år i en bestämd månad 
draga omkring i sina distrikt, i förväg kungöra sin ankomst 
och flitigt efterhöra, huru åhörarna undervisas, huru det är be-
ställdt med kyrkor, skolor och hospital, och huru husbönder och 
tjänare, fattiga och rika, gamla och unga lefva tillsammans. Visi-
tationsprotokoll skulle inom tio veckor af sekreteraren sändas 
till direktorn för öfverkonsistoriet. 
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Detta är i korthet innehållet i 1634 års konsistorial- och visita-
tionsordning. Denna ordning fyllde visserligen ett stort behof i 
Livland, så till vida som provinsen i hög grad behöfde få en andlig 
domstol, som helt och uteslutande tog sig an upphjälpandet af 
de kyrkliga angelägenheterna och afdömandet af därtill hörande 
mål. Dock kan man med skäl undra på, att förebilderna till den 
nya andliga öfverdomstolen togos från Tyskland och ej från 
Sverige. »Fast någre tyske hafva sådana eller slika consistoria, 
skall det likväl ringa binda oss svenske», yttrade Joh:s Rud-
beckius inför riksens råd d. 28 juni 1636 i fråga om generalkon-
sistorieförslaget.1 Och detsamma kunde med skäl hafva sagts 
af de svenska undersåtarna i Livland. Det är icke att skylla blott 
på hierarkisk maktlystnad såsom driffjädern till det motstånd 
kyrkans män i Sverige på 1600-talet gjorde emot ett konsistorium 
med en hög juridisk ämbetsman i spetsen. De kunde med 
skäl frukta, att staten skulle få ett allt för stort välde öfver 
kyrkan (caesaropapism), och att kyrkan därigenom skulle för
världsligas. 

Trots det gagn den livländska konsistorialordningen i flera af-
seenden medförde, hade den säkerligen fått längre lifslängd och varit 
till vida större nytta, om superintendenten från början satts såsom 
ordförande i öfverkonsistoriet. Hade Samson befunnits olämp
lig, borde han då hafva afsatts, och en ny dugande andlig man 
utnämnts till superintendent och praeses i öfverkonsistoriet. Men 
att plötsligt degradera superintendenten, som förut i tolf år in
nehaft högsta platsen och subordinerat blott under konungen, 
och sätta honom under en världslig direktor, som dessutom för
ut stått under honom i rang, det var ju att från början nästan 
liksom inbjuda till stridigheter. 

Ett stadgande, som äfvenledes medförde stora olägenheter, 
var, att öfverkonsistoriets sammanträden skulle äga rum i det 
aflägsna Dorpat. Denna bestämmelse var ett arf från 1633 års 
förordning. Anmärkningar hade strax gjorts häremot, särskildt 
af Samson, men lämnats utan afseende af Skytte, som i stället 
i maj 1634 ytterligare inskärpte, att konsistoriet skulle samman
träda i Dorpat.2 Visserligen kunde detta försvaras med, att uni

1 Se H. LUNDSTRÖM, a. a. I, II, s. 158. 
2 I bref, dat. Stockholm d. 23 maj 1634, skrifver Johan Skytte till öfver

konsistorium bl. a.: »Och skall Consistorio hafue sit 7~eside?is j Dorpt och 
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versitetet och hofrätten voro där förlagda, men då såväl direk
torn som superintendenten samt därjämte åtminstone två af de 
första assessorerna hade sin öfriga verksamhet och bostad i Riga, 
medförde det långa afståndet till Dorpat betydande olägenheter. 
Skytte hade visserligen såsom generalguvernör först bott i Dorpat, 
men i början af år 1633 själf tagit sitt residens i Riga.1 

Ännu betänkligare var det emellertid, att den andliga öfver-
domstolen skulle sammanträda blott en gång om året och föga 
längre tid än en månad. Det är gifvet, att många ärenden här
igenom skulle synnerligen fördröjas, och stora olägenheter för
orsakas. 

Underkonsistorierna visade sig vara alldeles för få och olämp
liga till sin sammansättning. 

Johan Skytte stannade emellertid icke kvar nog länge för 
att själf få tillfälle att se, huru hans konsistorialordning tedde 
sig i praktiken. Redan i midten af år 1633 lämnade han Livland, 
där han aldrig hade trifts, och som han trots sitt höga och ärofulla 
ämbete hade betraktat som en förvisningsort.2 

I hans ställe erhöll BENGT (BENGTSSON) OXENSTIERNA, fri
herre till Ekebyholm m. m., d. 16 okt. 1634 K- fullmakt att wara 
Öfwer Landzhöfdinge öfwer Lifland och Ingermanlandh.z I den in
struktion eller »memorial», som förmyndarregeringen samma 
dag utfärdade för den nye generalguvernören, betonas redan i 
första paragrafen angelägenheten af, att provinserna mer och 
mer stadfästas i den sanna gudsdyrkan. Såsom det första, som 
borde rätt förestås och administreras, nämnes religionen och den 
andliga staten. Generalguvernören skall alltid och städse hafva 
noggrann uppsikt på, att gudshusen och kyrkorna öfver hela 
landet vidmakthållas och uppbyggas af patroni och församlingarna, 
att dugliga och skickliga själasörjare för ordnas i hvarje försam
ling, hvilka endräktigt, oförfalskadt och flitigt lära och predika 

inge annorstädes så länge fredeliget är, oansedt huadh en partt för deres 
myndigheet skuldh, sigh annorledes inbilla kunne.» Skyttes anspelning på 
och antipati emot Samson är genomskinlig. Efter original i R. A. [Liv. 12]. 

1 Enligt två bref fr. Skytte till Axel Oxenstierna, dat. Dorpat d. 22 febr. 
1633 och Riga d. 21 mars 1633. A. O. B. Afd. 2, 10 s. 351 ff. 

2 Se t. ex. E. HILDEBRAND, a. a. V, s. 65. Jfr bref från Samson till Axel 
Oxenstierna, dat. Riga d. 6 juni 1633. Original i R. A. [O. S.] Enligt bref 
från Skytte till Axel Oxenstierna måste Skytte hafva lämnat Livland d. 13 
maj och före d. 23 aug. 1633: A. O. B. Afd. 2,10 s. 355, 356. 

3 R. R. okt. 1634 fol. 1070. 



Bengt (Bengtsson) Oxenstierna. 

Frih. till  Ekebvholm m. m. [»ResareBengt»]. Generalguvernör i  

Livland (1634—1643) och Ingermanland (1634—1642). 
(Efter ett porträtt på Gripsholm ) 



92  

Guds ord efter den oförändrade Augsburgiska bekännelsen och 
värdigt administrera de heliga sakramenten. Afgudadyrkan, kät-
teri och förargelse böra afstyras och utrotas, och en god kyrko
disciplin hållas öfver hela landet. Generalguvernören skall hafva 
uppsikt öfver akademien, skolor, hospital och fattighus och till
se, att konsistorium hålles i tillbörlig respekt.1 

Den nye generalguvernören var född d. ig okt. 1591 och så
ledes ännu en man i sina bästa år. Han var en tapper och fint 
bildad ädling, omgifven af ett nästan sagolikt skimmer på grund 
af sina på den tiden sällsynt vidtomfattande resor. Han hade 
besökt Betlehem, Jerusalem, Tabor och Kristi graf. Ja, ända 
till Persien hade hans väg gått. Han kallades därför vanligen 
»Resare-Bengt». 

Oxenstierna synes icke hafva anländt till Livland förr än 
våren 1635.2 Den nye generalguvernören tog sin instruktion 
på allvar i hvad som rörde kyrkosakerna. Konsistorierna och dess 
statuter voro föremål för hans uppmärksamhet och bekymmer. 
»Consistorialsakerne hafua och härtill gått mycket långsamma 
och försummelige, der vthi äre och månge som tage stoore Löh-
ner och Cronan ringa tienst göra therföre», skrifver han till K. 
Maj:t.3 Han finner efter sin resa till Dorpat följande år, att guds
tjänsten i landet »lij tet och snarast sagdt int[et] achtas».4 »Kyr-
kiewäsendet här j Lijflandh är för mycket illa ordnat», skrifver 
han förut i samma bref. Han lät därför konsistoriets medlemmar 
författa en ny ordning för underkonsistorierna, hvilken han sän
der till K. Maj:t jämte sistnämnda bref med anhållan, det rege
ringen täcktes låta revidera den genom doktor JOHANNES BOT-

VIDI, och sedan ratificera och återsända den. 
Det nya förslaget för underkonsistorierna var dateradt Dorpt 

d. 5 jebr. 1636 och bar titeln: Consistorial Ordnung wie es beij den 
Vnter Consistorial Gerichtes Secundce Instantice zu dieser Prouintz 
Liefflandt soll gehalten werden.5 

1 R. R. okt. 1634, fol. 1070 ff. 
2 Hans första i behåll varande generalguvernörsbref till K. M:t från 

Livland är dat. Dorpt d. 6 april 1635. Original i R. A. [Liv. 23]. Den 7 nov. 
s. å. skrifver Oxenstierna från Riga, att han med första vill resa till Dorpat 
»at begynna tractera om kyrkia och Landsakerne». [Liv. 23]. 

3 I bref, dat. Riga den 7 nov. 1635. Orig. i R. A. [Liv. 23]. 
4 Bengt Oxenstierna till K. M:t i bref, dat. Dorpt d. 14 febr. 1636. 

Orig. i R. A. [Liv. 23]. 
5 Se bil. XIX. 
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Generalguvernörens hemställan att detta förslag skulle under
kastas granskning af Gustaf Adolfs forne hofpredikant, den be
römde Linköpingsbiskopen, d:r Johannes Botvidi kunde icke för
anleda någon åtgärd. Denne hade nämligen redan flere månader, 
innan Bengt Oxenstierna sände förslaget till Stockholm, gått ur 
tiden.1 

Det är äfvenledes föga troligt, att någon annan svensk kyrko
man beredts tillfälle att revidera det nya projektet. Ty redan 
d. 17 mars 1636 förklarar förmyndarregeringen i Stockholm i 
skrifvelse till generalguvernören förslaget om underkonsistorierna 
väl kunna gå för sig med undantag af det, som rörde Narvas 
underkonsistorium, om hvilkets verksamhetsområde ovisshet rådde. 
I öfrigt ansåg regeringen den insända konsistorialordningen 
»provisionaliter wara godh och bequämb till att practisera, när 
allenast med det, som till Prästeborden deputeras Caute och wak-
sambligen omgåes, så att een eller annan vthi sin wälfångne rätt 
der igenom eij praeiudicerat warder. »2 

Den nya underkonsistorialordningen underskrefs därefter i 
Dorpat d. 22 juni 1636 af generalguvernören Bengt Oxenstierna.3 

Den har ganska mycket gemensamt med stadgan af d. 13 aug. 
1634, men är också till väsentliga delar olika. Landet indelas 
i sex kretsar: Rigas, Dorpats, Pernaus, Kokenhusens, Wendens 
och Narvas. Hvarje krets skall hafva sitt underkonsistorium 
med »Landtrichter» (således ej längre ståthållaren) förande di
rektionen, jämte två världsliga assessorer, samt kretsens prost 
jämte två andliga assessorer. Den kungl. landtrichtern, pros
ten och de världsliga ledamöterna skulle utses omedelbart af ge
neralguvernören, de öfriga båda andliga bisittarna af öfverkonsis
toriet. Samtliga ledamöterna i underdomstolen tillerkändes ett 
årligt arfvode af 100 daler svenskt ur »Kirchenkasten ». De skulle 
årligen sammanträda en gång i maj månad. (Dock kunde saker, 
som ej tålte något uppskof, afgöras snabbare.) Landtrichter 
skulle före d. 1 juni insända acta och appellerade domar till öfver-

1 Någon tveksamhet behöfver således icke råda i detta afseende. Jfr 
FR. WESTLING i K. Å. 1900, s. 120, 121. Johannes Botvidi dog d. 24 okt. 
1636 enligt A. WESTÉN, Svenska Kongl. Hofclereciets Historia, Stockholm 
1799 I, s. 465 och JOH. Is. HÅHL, Linköpings Stifts Herdaminne, Norrköping 

1846—49, I, s. 23. 
2 Bil. XVIII mom. 5. 
3 Bil. XIX. 
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konsistorium.1 Dessa underkonsistorier hade att till behand
ling och afdömande upptaga samma mål som öfverkonsistoriet. 
Samma personer: alla och en hvar, andliga och världsliga o. s. v., 
hörde också under deras dom värj o. Domarna skulle af kunnas 
efter kyrkoordinantien, agendan och svenska sedvänjor och under
skrifvas af alla domstolens ledamöter. Dessutom bestämdes, 
att prostarna jämte sina »Adjunctis» skulle hvarje år i maj resa 
omkring i sina kontrakt och visitera och för landtrichter an
mäla de brister och »excessen», som obeserverades. Angående 
pastorernas löner, kyrkors och prästboställens uppbyggande gåf-
vos ockoå föreskrifter. 

Om man frånräknar den krets, som hörde till Ingermanland 
(Narvas), hade alltså genom underkonsistoraialordningen d. 5 
febr. 1636 Livland erhållit fem underkonsistorier. Äfven Dor
pat skull redan förut på begäran af rådet och borgerskapet 
genom k. resolution d. 6 aug. 1634 hafva tillerkänts ett eget 
stadskonsistorium, till hvars ledamöter rådet d. 10 april s. å. 
utsågo stadens borgmästare Franz Johannesen, rådsherren Nico-
laus Baumann jämte de båda stadspredikanterna och stads
sekreteraren.2 

Pernau sökte äfven få tillstånd att upprätta en egen andlig 
underdomstol, men dess anhållan af böj de regeringen genom de 

1 Se bil. XIX mom. 5 och 15. WESTLIN; GS uppgift (i K. Å. 1900, s. 121): 
»De skulle sammanträda 2 gånger årligen (i maj och december) och före 
d. 1 febr. insända protokoll till öfverkonsistoriet» måtte bero på någon 
förväxling eller lapsus, tv så står det ej i underkonsistorialordningen at 
den 5 febr. 1636, hvarken i de båda i R. A. [Liv. 18] befintliga, samtida 
afskrifterna eller i den af GADEBUSCH a. a. III, 1, s. 78 lämnade utförliga 
redogörelsen. 

2 Detta enligt GADEBUSCH, a. a. III, 1, s. 72. Märkvärdigt förefaller det 
dock, att i den k. resolutionen till Dorpats borgmästare och råd, som finnes 
införd i R. R. den 6 aug. 1634, och där bl. a. (i mom. 4, 5) talas om stadens 
jurisdiktion och appellation till öfverkonsistorium, icke ett ord nämnes om 
ett stadskonsistoriums inrättande för Dorpat. I k. resolution af den 17 okt. 
1640, hvari Dorpat (i mom. 2) nekas stadskonsistorium, säges dock, att K. M:t 
kunde hafva låtit bero vid sin år 1634 gifna »förklaring». Häraf ser det 
visserligen ut såsom åtminstone något mer provisoriskt tillstånd lämnats. 
Dock synes stadskonsistoriet i Dorpat i alla händelser icke kommit till någon 
stadga på flera år, ty i bref, dat. Dorpat den 19 april 1637, manar prosten, 
lic. Georg Mancelius rådet i Dorpat »die Constituirung des Stadtskonsisto-
rium zu beschleunigen» [citat af registr.]. Original i Dorpats stadsarkiv afd. 
XIV, s. 9. 
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k. resolutionerna af d. 2 sept. 16341 och d. 14 aug. 1640.2 Äfven 
Dorpat fick genom kungl. resolution, dat. Stockholm d. 17 okt. 
1640, afstå från den af rådet högt skattade förmånen att hafva 
eget stadskonsistorium, emedan regeringen ansåg öfverkonsis
torium då bragt »vthi tämmeligh order» och staden hafva för få 
präster till att besätta ett ordentligt konsistorium med.3 

Vi skola nu söka visa, huru de nya andliga domstolarna kon
stituerades, verkade och mottogos i Livland. 

Hvad först då det nya öfverkonsistorium beträffar, konsti
tuerades detta i Dorpat först i början af år 1636.4 Dess första 
medlemmar voro först och främst de i det första konsistoriet in
satta: Gotthard Welling, H. Samson, Georg Stiernhielm, Andreas 
Virginius, Georg Mancelius och Wilhelm Ulrich. Welling tjänstgjorde 
såsom direktor ända till dess öfverkonsistoriet ombildades år 1648. 
Han skildras af Samson såsom en man drifven af penningbegär och 
ärelystnad.5 Bengt Oxenstierna gifver honom ett annat vitsord. 
Han ansåg honom åtminstone år 1636 såsom en man, hvars »in
tention» var god och som arbetade, så mycket han förmådde, på 
kyrkoväsendets höjande i landet.6 Mancelius kallades af hertigen 

1 R. R. 1634, II a, fol. 872. Uppgiften att Pernau skulle hafva haft 
eget underkonsistorium, som upphäfts 1640, är således ej riktig. Jfr FR. WEST -
LING (i K. A. 1900, s. 121, 122.) Då underkonsistorierna i Rigas och Pernaus 
distrikt började sina visitationer 1637, befallde gubernator i Riga, att visita-
tion skulle hållas också i Pernau, där äfven undersökning anställdes, fast 
adeln och grefvinnan v. Thurn ej ville gå i svaromål. (Enligt protokoll i 
R. A. [Liv. 3].) Brefvet från Pernau borgmästare och råd till generalguver
nören den 6 juni 1641 [Liv. 12] bevisar ej, att Pernau skulle hafva haft eget 
stadskonsistorium. 

1 R. R. 1640, aug., fol. 791. 
3 Efter en k. bref i orig. af den 17 okt. 1640 bifogad kopia i Riga G. G., 

V, 2, s. 61 ff. 
4 Enligt Samsons bref till Axel Oxenstierna, dat. Riga den 3 mars 1636. 

Original i R. A. [O. S.]. 
B Samson skrifver till rikskansleren i bref, dat. Riga den 3 mars 1636, 

bl. a.: »Consistorium nuper Dorpati est constitutum, quod omne auctoritatem 
Superintendenti derogat, et ni[hi]l nisi onera ipsi relinquit. Vnde variae cogita-
tiones animum meum exercent, quomodo é vinculis istius Superintendentia: 
exire possim. Wellingius une loco et dignitate Rigae inferior mihi praelatus, 
et Director Consistorij factus est. Numquam is Consistorialia tractauit, et 
tantum pecunise atque honorum cupiditate ducitur.» — — Original i R. A. 
[O. S.]. 

6 Generalguvernör B. Oxenstierna i bref till K. Maj:t, dat. Dorpt den 
14 febr. 1636. Original i R. A. [Liv. 23]. 
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i Kurland till dennes hofpredikant år 1637, men både i Dorpat 
och i öfverkonsistoriet var han så omtyckt, att man särskildt 
på den förra platsen gjorde stora ansträngningar att få behålla 
honom. Han afgick dock såsom assessor i öfverkonsistoriet 
troligen 1637, i alla händelser före juli 1638,1 då hans plats 
i öfverkonsistoriet besattes af den i förra kapitlet omnämnde 
mag. WALTER AUERDUNCK. 

Denne man var född 1 Westfalen i Tyskland. Uppfostrad 
såsom katolik i kloster och påfliga skolor, blef han först kapuciner-
munk. Senare omvänd till den evangelisk-lutherska tron kom 
han i beröring med Axel Oxenstierna i Frankfurt am Main, hvar-
est han examinerades af prästerskapet och offentligen afsvor kato
licismen (år 1634). Af fruktan för katolikernas förföljelser bad 
han rikskansleren att få medfölja honom till hans fädernesland. 
Oxenstierna sände honom försedd med ett rekommendationsbref 
af d. 10 maj 1638 till öfverkonsistoriet i Livland med begäran, 
att detta därstädes skulle bereda A. en god, passande plats.2 Han 
utnämndes härpå till assessor i öfverkonsistoriet d. 1 juli 16383 

och d. 1 sept. s. å. till prost i Dorpats krets utan att därjämte 
hafva något pastorat.4 Han synes genast vid sin ankomst till Liv
land hafva intalats emot Samson, och blef i alla händelser dennes 
bittre fiende. Någon mer betydande person synes A. icke varit.5 

Han kvarstod i öfverkonsistoriet till sin död 1665.6 

1 Jfr v. NAPIERSKY, a. a. III, 11 s. 63, 64 och [Liv. 12J, R. A. 
2 [Liv. 12] i R. A. 
3 Enligt ett i Riga stadsbibliotek förvaradt, af förf. (N.) själf rättadt ex. 

af v. NAPIERSKY, a. a. II, s. 7. 
4 v. NAPIERSKY, a. a. II, s. 7. 
5 A:s hätska skrifvelse om Samson till Oxenstierna 2$ sept. 1638 är 

redan i kap. 2 omtalad. På en ännu bevarad handling från superinten
denten Gezelius' tid, finnas infordrade yttranden påskrifna af alla konsistoriets 
dåvarande medlemmar. Efter sedan blott tre af dem afgifvit sina mer eller 
mindre utförligt motiverade vota, skrifver A., tydligen innan de öfriga hade 
yttrat sig, blott dessa ord: »pluralitati votorum consentio. M. W. Auerdunck». 
Original i R. A. [Liv. 15J. Måhända berodde detta på ålderdomssvaghet, men 
man tycker nästan, att han åtminstone borde gjort som det berättas 0111 en 
svensk landshöfding på 1800-talet. Denne skall nämligen vid ett möte hafva 
fällt det bevingade yttrandet: »Innan jag förenar mig med majoriteten, skall 
jag bedja få veta majoritetens mening!» 

6 Han hade, då han vid ryssarnas infall 1656, måst fly till Lybeck, för
lorat hus och lösegendom. Tjänstgjorde en tid såsom v. superintendent. 
Dog i Dorpat i stort armod (NAPJERSKY, a. a.) Hans änka Anna Dahlen in-
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Såsom »andlig» assessor tjänstgjorde vidare från första 
början i det nya öfverkonsistoriet svensken PETRUS ARVIDI eller, 
såsom han senare vanligen skref sig, PETRUS ARVIDI GUTHEMIUS, 

d. ä. uttydt: Petrus Arvidsson från Gudhem i Västergötland.1 

Denne man hade varit regementspastor till år 16302 och tillika 
Jacobiförsamlingens i Riga första kyrkoherde sedan år 1621.3 

Han kallades till assessor i öfverkonsistoriet af Johan Skytte d. 
14 aug. 1634. Welling protesterade visserligen häremot tydligen 
endast därför, att han var svensk, och ville i hans ställe hafva tys
ken mag. JOANNES DOLMANUS i Riga.4 Johan Skytte inlade dock 
häremot sin bestämda gensaga och yrkade, att A. skulle lämnas 
»oturberat» i sin tjänst, så länge han skötte sitt ämbete ostraff-
ligen.5 Senare (d. 22 aug. 1638) får A. af Welling ett mycket godt 
vitsord. Han blef också prost i det Rigensiska underkonsistoriet 
och kvarstod i båda konsistorierna till sin död i slutet af år 1644 
eller i början af år 1645.6 Petrus Arvidi Guthemius efterträddes 
såsom assessor i öfverkonsistoriet år 1645 af sin landsman (och måg?6) 
dåvarande professorn, senare superintendenten JOHANNES GE
ORGIUS GEZELIUS. 

lämnade till K. M:t 1676 underdånig ansökan att utfå då ännu för A. reste
rande lön, hvarom K. M:t bad generalguvernören ransaka. Enligt K. M:ts 
bref till generalguvernören Chr. Horn den 15 sept. 1676. Orig. i G. G., V, 12. 

1 I R. R. 1622 (fol. 264) står: »Öppet bref för Christopher Asserssens 
Regementsprästs Petrus Arvidi be:m på de wehlager som herr Anders i 
Gudhem i Westergötlandh åhrligen af sitt prästegäldh vehgör, at niute så 
lenge han i samme tienst brukes. Af Rijga d. 19 aug. [1622].» 

s  v. NAPIERSKY, a. a. I, s. 88. 
3 Enligt A:s eget odat. bref till rådet i Stockholm (presenteradt i Stock

holm den 3 febr. [1631]), hvari A. uppger sig varit pastor i Jacobikyrkan 
»sedhan staden wart wunnen». Original i R. A. [Liv. 17J. 

4 Inspector Scholce i Riga 1624 enligt n:o 70 s. 1 i Ritterschaftsbibliotek 
i Riga, »assessor primse instantiae et consistorium Rigense» från dess början 
[Liv. 12] och åtminstone 1643; »Pastor in Thumb» i Riga, voc. af rådet den 
7 febr. 1644, enligt »Consistorialia 1637—1657» '  Riga  Stadtarchiv. 

5 Skytte i skrifvelse till öfverkonsistorium, dat. Stockholm den 10 nov. 
1634. Original i R. A. [Liv. 12]. 

6 Arvidi lefde ännu i okt. 1644: v. NAPIERSKY, a. a. I, s. 88, men var död 
före den 25 febr. 1645: enligt Liv. 12 i R. A. Hans-änka Edde Witzau erhöll 
den 15 sept. 1645 k. konfirmation på »twenne Landh» vid Riga (R. R. s. d.). 
En dotter till honom var troligen: »Getrud Gutheim», gift med Livlands 
senare superintendent Joh.s Georg Gezelius och ryktbar för sin »superbia 
Rigensis». (Jfr J. FR. MUNCKTELL, Västerås stifts Herdaminne II, s. 432.) 

Ernst Lundström. 7 
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Till »politisk» assessor kallade Johan Skytte redan d. 20 
maj 1634 PAULUS HELMES.1 Han kvarstod i öfverkonsistoriet 
till d. 8 aug. 1643, då han, efter att d. 1 aug. ' s. å. blifvit 
adlad, fick k. fullmakt att vara K. Maj:ts tyske sekreterare i 
Livland.2 

Enligt Samsons uppfattning var öfverkonsistoriet år 1642 
helt och hållet ledt och beroende af Helmes.3 Han efterträddes 
af HERMANNUS POTTHORST, som kallades till assessor af general
guvernör Herman Wrangel d. 10 nov. 1643.4 

Förutom dessa personer hade jämväl »Logices Professor» 
i Dorpat, mag. MICHAÉL SAVONIUS d. 9 maj 1635 erhållit k. full
makt att vara assessor i öfverkonsistorium. Förmyndarrege
ringen säger sig däri finna det vara nödigt, att någon af bisittarne 
uti samma konsistorium är kunnig uti det finska och estniska 
språket.5 Öfverkonsistorium nekade emellertid Savonius ge
nom utslag, dat. Dorpat d. 26 jan. 1636, att taga säte i kon
sistoriet, emedan detta redan vore försedt med kvalificerade per
soner, och ingen plats var ledig, och S. blott genom »male narrata » 
understått sig utverka sitt kallelsebref.6 Lyckligtvis slapp 
öfverkonsistoriet på detta sätt ifrån denne finne, som var en af 
den tidens värsta bråkmakare och af ett synnerligen grälsjukt 
temperament.7 

1 R. A. [Liv. 12]. Henricus Hein synes hafva tjänstgjort i Helmes ställe 
år 1636, ty han finnes bland undertecknarna af utslaget rörande M. Savonius 
den 26 jan. 1636 [Liv. 16]. Han undertecknar öfverkonsistorii domar äfven i 
mars 1663 [Liv. 16]. 

2 R. R. 1643. H. erhöll i donation af K. M:t den 8 aug. 1643 2 gårdar 
i Ubbenorms församling i Livland: G. G. V, 1, s. 13. 

3 Samson i bref till Axel Oxenstierna, dat. 17 juni 1642. Orig. i R. A. 
[O. S.]. Welling var detta år nedsatt af föregående sjukdom [Liv. 12]. 

4 P. kvarstod till 1673, då han efterträddes af sin son Barthold Potthorst, 
som redan förut vikarierat för fadern [Liv. 16] och som den 18 juni 1673 
erhöll k. fullmakt enligt vidimerad kopia i R. A. [Liv. 2]. 

5 Enligt assessorsfullmakten i R. R. 1635. 
6 Efter original i R. A. [Liv. 16]. 
7 Innan han kom till Livland, hade han varit »skolmästare» i Helsing

fors och där varit i stor träta med Helsingfors stad enligt skrifvelse af gu
vernören Nils Bielke till Saalstad, som klagar öfver Savonius' »oroliga huf-
vud» [Liv. 3]. I Dorpat låg han i ständigt kif, och massor med långa klago-
inlagor finnas af hans hand i R. A. [Liv. 3, 12 m. m.]. Afsattes slutligen 
såsom professor i Dorpat 1650 (v. NAPIERSKY a. a. III, s. 27). 
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Såsom öfverkonsistoriets sekreterare tjänstgjorde SAMUEL 

AKKERBAUM1 och JOACHIMUS GERLACH (1635 och 1638).2 

Af det föregående torde framgå, att öfverkonsistoriet under 
sin första tillvaro räknade flere dugande män bland sina med
lemmar. Detta oaktadt dröjde det, innan den nya andliga öfver-
domstolen kom till någon stadga och varaktig nytta. Orsakerna 
härtill äro att söka dels i samma fel, som vidlådde dess proviso
riska föregångare från år 1633 och som förut angifvits, dels i 
den strid, som uppstod mellan superintendenten och konsistoriet. 

Samson hade genast gjort invändningar mot flera punkter i 
konsistorialförslaget, ehuru Skytte ej därvid fäste något som helst 
afseende. Han klagade bittert inför riksförmyndarne, att man icke 
ville lämna honom öfrigt något annat än bördorna, och att en, som 
stod under honom i värdighet (Welling), nu hade satts öfver honom.3 

Han hade visserligen låtit förmå sig att resa till Dorpat vid öfver
konsistoriets konstituerande, men enligt egen uppgift hade han nekat 
att aflägga ed såsom assessor, förrän man närmare angifvit den 
ställning, öfverkonsistoriet och superintendentsämbetet skulle in
taga till hvarandra. Han ville nämligen behålla den myndighet, 
som gifvits honom af konungen, oförminskad. Man hade emellertid 
gifvit honom nöjaktiga förklaringar, och Skytte skulle t. o. m. 
hafva lofvat honom att få kallas praeses. Först därefter hade 
han aflagt eden.4 

Kort därefter uppstod emellertid långvariga och häftiga 
tvister mellan öfverkonsistoriet och Samson. I en lång afhandling, 
dat. Riga d. 18 mars 1636,5 utvecklar Samson sina åsikter. Han 
frågar, om en superintendent icke har något företräde utan 
blott skyldigheterna att examinera, ordinera, visitera och samman-

1 Han afskedades 1640 på grund af obetänksamt och häftigt uppträdande 
vid ett särskildt tillfälle, men utlofvades på Stiernhielms förslag att, om han 
»modererade» sig, återfå platsen, hvilket ock tyckes hafva skett, enär han ännu 
den 24 nov. 1647 tjänstgör såsom sekreterare [Liv. 15]. Möjligen var han 
identisk med Samuel v. Acke7-baum, som blef assessor i öfverkonsistoriet 
enligt fullmakt 22 maj 1663 och borgmästare i Dorpat 1666. R. A. [Liv. 2]. 

2 Enligt underskrifter af konsistorieprotokoll i R. A. [Liv. 12]. 
3 Se not 5 sid. 95 och Samson i bref till Axel Oxenstierna, dat. Riga 

20 sept. 1636. Original i R. A. [O. S.]. 
4 Samson till förmyndarregeringen den 23 mars 1656. FR. WESTLING i 

K. Å. 1900, s. 122, 123. 
5 Original, bifogadt Samsons skrifvelse till Axel Oxenstierna den 20 

sept. 1636, i R. A. [O. S ]. 
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kalla till synoder. Härpå hade, skrifver han, öfverkonsistoriets 
öfriga medlemmar svarat nej och sökte stödja detta med den re
formerta kyrkans praxis. Han söker nu bemöta detta. Med stöd 
af gamla och nya testamentets skrifter — gående tillbaka ända 
till Aron och det levitiska prästadömet1 —, en hel del tyska kyrko-
agendor samt framför allt Gustaf Adolfs för Samson utfärdade 
fullmakt och konstitutorial af d. 26 aug. 16222 och mandat 
af d. 24 okt. 16253 sökte Samson nu bevisa, att en helt annan 
befogenhet borde inrymmas åt superintendenten än den öfver
konsistoriet ville låta honom få. Han ville icke vara någon »ti-
tularis Superintendens». En superintendent utan kyrklig juris
diktion vore såsom en klocka utan kläpp.4 Om superintendenten 
icke skulle kunna suspendera, omflytta och afsätta prästerna 
från ämbetet, hvad vore han då för en superintendent. , Vidare 
ansåg han det alldeles otillbörligt, att superintendenten skulle 
stå till svars inför konsistoriet. Det skulle ju icke gifvas någon 
mer plågad man än denne, 0111 en hvar adelsman eller pastor kun
de anklaga honorg. inför konsistoriet och så göra honom lifvet surt. 
Superintendentens auktoritet skulle därigenom blifva lidande 
i hela landet. Vidare protesterade han emot, att prostarna skulle 
bero af hela kollegiet, och menade, att Guds ord, kyrkoagendorna 
och hans fullmakt visade, att de »immediate» skulle bero af super
intendenten och »mediate» af konsistorium. Han tillägger: »haben 
die Herren ein änders studiret, Sie weisen es mir doch; damit 
Ich mit dem Blinden Bartimaeo sägen möge? O Herr das Ich 
sehen möge». 

Slutligen söker han bemöta invändningen, att han redan af-
lagt ed på den nya konsistorialordningen och därför vore skyl
dig foga sig och hålla denna ed. Han svarar härpå delvis detsam
ma som till riksförmyndarne. Han hade redan från början alls 
icke kunnat gå med på konsistoriet. Då hade Skytte låtit under
handla med honom genom gubernatorn i Riga och bevekt honom 
med löftet, att han skulle hafva sitt säte bredvid direktorn, under-
skrifva alla domar och kallas »Praeses Consistorij». Först efter 

1 Han åberopar bl. a. Num. 8, v. 11; 27:21; Deut. 17:12; 1 Tim. 3: 
1—14 ni. m. och gör sig stundom skyldig till en väl så djärf bibelexeges. 

2 Bil. IV, V. 
3 Bil. VI. 
4 »Superintendens sine jurisdictione Ecclesiastica est campana sine pi-

stillo.» 
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dessa försäkringar hade Samson rest till Dorpat. Men han hade 
ej velat aflägga eden utan att få reda på, huru konsistoriet 
skulle förhålla sig till superintendentska pet. Han hade också 
begärt att förut få läsa konsistoriets stadgar (die fundation 
dess Consistorij), men hade icke lyckats få göra det. Emel
lertid hade direktorn och mag. Dolmanus ansatt honom med 
böner och afnödgat honom eden. Dock hade han därvid 
fogat det villkoret, att han förbehölle sig sitt superintendent-
skap orubbadt, och förklarat, att han icke kunde låta något 
borttagas därifrån.1 Här ansåg han nu föreligga en svår teologisk 
fråga, nämligen, om i eden orden böra upptagas efter den 
svärjandes intention eller efter dens åsikt, inför hvilken eden 
aflägges. Samson menar, att eden bör i detta fall upptagas efter 
den svärjandes sinnelag, ty Gud, inför hvilken det svärjes, bedra-
ges icke med orden, -utan ser in i hjärtat. Såsom häraf framgår, 
har Samson i detta fall tydligen smittats af sina bittra fiender — 
jesuiterna, med hvilka han dock tidigare kämpat så mången het 
dust. För att få lämpliga argument till dessa åsikter om eden, 
får han också vända sig till — GREGORIUS och SENECA, hvilka bå
da citeras. Emedan eden blifvit honom aftvingad och på grund 
af sina förbehåll vid densammas afläggande, förklarar Samson 
slutligen, att han, i hvad som rör hans superintendentskap, icke 
anser sig bunden af konsistorialstadgan.2 Onekligen ett något 
underligt resonemang af en evangelisk-luthersk superintendent! 

1 »Vnder dess hat der Herr Di?-ector v. Hr M. DOLMAN bittlich in mir 
gesetzet, v. mir das Juramentum abgenötiget. O quam insulse propriam 
allegas turpitudinem! Jedoch hab ich die Condition hinan gehenget, Ich 
behielte mir vor meine Superintendentschafft in integro statu, vnd könte v. 
möchte mir durch kein Consistorium daran etwas abnemmen lassen.» 

S. skrifver ordagrannt efter originalet härom följande: »Hie[r] entstehet 
nun eine Theologische schwere frag[ej. An in juramentis uerba sunt acci-
pienda secundum intentionem Jurantis, An uerö eo sensu, quo accepit is, cuj 
juratur. Ex mente Jurantis in hoc casu juramentum est accipiendum: Quilibet 
u. est verborum suorum optimus interpres: Et Deus, per quem juratur, non 
luditur verbis, sed cor introspicit; ideo Gregorius lib. 26 c. 7 scribit: Humanas 
aures verba nostra talia, judicant, quali?e foris sonant; Diuina vero judicia 
talia ea audiunt, qualia ex intimis proferuntur, Seneca eadem ait, lib. 4 de 
benefic: c. 34. Ad hoc quod homo teneatur facere, quod promisit, requiritur: 
quod omnia inmutata permaneant, alias non fuit Mendax in promittendo, quia 
promisit, quod habebat in mente, sub intellectis debitis conditionibus. Neque 
etiam est infidelis non implendo, quod promisit, quia e seden: conditiones 
non extant. 

Wolan weil Niemandt da gewesen, da der Eijd geleistet, der solche 



Öfverkonsistoriet blef Samson icke länge svaret skyldigt. I 
en lång och vidlyftig skrifvelse, dat. Dorpat d. i juli 1636, 
undertecknad af Gotthard Welling i kungl. öfverkonsistoriets 
namn tillbakavisas superintendentens påståenden.1 Det till-
komme denne att predika, administrera sakramenten, förrätta 
skriftermål och gifva aflösningen. K. Maj:t hade af kunglig 
nåd också gifvit honom makt att ordinera samt förordnat 
honom till konsistorialis. Därmed borde han vara till freds och 
öfverlåta hela den kyrkliga jurisdiktionen åt öfverkonsistoriet. 
De mena, att vissa af hans skriftutläggningar smaka papism, hvil
ken superintendenten dock, så mycket de ha sig bekant, icke var 
tillgifven. Öfverkonsistoriet förklarar sig vidare aldrig hafva 
satt i fråga, att icke åt superintendenten skulle inrymmas rätt 
att ordinera prästerna och inspektera kyrkorna. Men denna in
spektionsrätt fick icke utsträckas till någon slags kyrklig jurisdik
tion, utan den bestod förnämligast däri, att superintendenten på 
allt sätt och i synnerhet genom visitationer skulle vaka öfver, 
att Guds kyrka förseddes med rättskaffna och trogna lärare, att 
såväl präster som åhörare förde ett kristligt lif, att allt måtte 
tillgå ordentligt i Guds hus, och att kyrkan icke förgiftades af falsk 
lära eller af vidskepliga ceremonier. Samsons argument ur gam
la testamentet tillbakavisas. Det säges helt riktigt, att Arons 
pontifikat och det levitiska prästadömet genom nya testamentet 
är helt upplöst. Med hvad för slags samvete superintendenten 
kan förbigå sin ed på konsistorialordningen, säger sig öfverkonsis
toriet icke kunna förstå. Med motcitat ur de tyska kyrkoagendorna 
tillbakavisas Samsons försök att bevisa superintendentens rätt 
att suspendera och afsätta prästerna. Detta försök betecknas 
såsom ett påfviskt spöke.2 

Condition Jhm vorbehalten, vnd dem das Juramentum mit solchem Vorbehalt 
abgenötiget worden, gleich wie mir solch Condition aber ist nicht erfullet, 
sondern Contrarias conditia wird mir auffg[e]trungen, Wie kan Ich dann 
Eijdlich mich auff die fundation des Consistorij verbunden vnd tacité der 
Superintendentschafft vorzug, hoheit, vnd herrlichkeit renunciret haben? Wie 
kann Ich auch auff  ver lezung meines gewissens verwiesen werden?» Ur 
Samsons skrifvelse till öfverkonsistorium, dat. Riga den 18 mars 1636. Original 
i R. A. [O. S.] 

1 Original i R. A. [Liv. 18]. 
s  »Superintendens enim cum jurisdictione Ecclesiastica et potestate pas-

tores suspendj, remouendi, et permutandj, est jdolum Papale in Ecclesia; v. 
wo ein Superintendens solches begehret, dem möchte man wol zuschreijen 
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Han beskylles vidare för ett oförsvarligt bruk af Guds ord, 
hvilket illa anstode en superintendent, och hänvisas af öfver-
konsistoriet till ortodoxa teologers kommentarier. Om Samson 
ur kursachsiska kyrkoordningen eller andra agendor kunde bevisa, 
att superintendenten vore undantagen från konsistorii jurisdik
tion, ville öfverkonsistoriet tillförsäkra honom segerpalmen. 
Men sådant skulle aldrig någonsin kunna ske.1 Rörande pros
tarna medgifves, att de i Kurbrandenburg och i hertigdömet 
Pommern stå under superintendenten, men det strede icke mot 
Guds ord att ordna saken på annat sätt. Hvad Samsons af läg
gande af eden m. m. beträffade, hade öfverkonsistoriet ej nekat 
honom platsen vid direktorns sida och att underskrifva domarna. 
Titeln »Praeses Consistorij» kunde kungl. öfverkonsistoriet väl 
fördraga, att superintendenten finge, dock med villkor, att 
direktorn lämnades orubbad i sitt ämbete såsom den föredra
gande och ledande i enlighet med konsistorialordningen. De anse 
det otroligt, att Samson ej skulle ha fått läsa denna ordning 
före konsistoriets konstituerande. Det omtalade förbehållet till 
eden hade han måst göra antingen högt eller tyst (expressé oder 
tacite). Hade det skett högt, så hade han handlat oklokt och 
obetänksamt i strid emot K. Maj:ts edsformulär, hvilket ingen en
skild hade rätt att ändra. Hade det skett tyst, såsom det såge 
ut att verkligen hafva varit fallet, så kunde Samson svårligen 
fria sig från det gudlösa och bedrägliga jesuitiska svek, hvari-
genom Gud och människor bedragas.2 Om det orätta häri följer 
en lång bevisning. Öfverkonsistoriet säger sig slutligen anse, att 
superintendenten groft misstagit sig och förmanar honom att hädan
efter bättre betänka sig och icke så »liederlich» slå sin edsplikt i 
vädret och så visst, som han vore angelägen om sin själs frälsning, 
akta sig för att anstifta förargelse i Kristi kyrka. 

Båda dessa långa skrifvelser hafva sina svaga punkter. Men det 
är visserligen ganska tydligt, att Samson i fråga om denna skrift
växling drog det kortaste strået. Han hade ju genom sitt skrif-

ex luca C. 22. Reges gentium dominantur, et qui potestatem habent, beneficii 
vocantur, vos autem (ö Superintendentes) non sic.» 

1 »Aber solches wirdt geschehen ad ca/endas grcecas.» 
8 »Ists tacite geschehen vnd dazu ex proasresi, wie auss nachfolgender 

q[uas]stion probabile so wird er sich schwerlich können purgiren ab impiå 
illa et fraudulentå intentione et cequiuocatione Jesuiticå, quå DEUS et Ho-
mines illudantur», står det ordagrannt i originalet i R. A. [Liv. 18]. 
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sätt, sin besynnerliga bibeltolkning, sitt jesuitiska förbehåll vid 
edens afläggande och sitt underliga försvar härför gifvit sina 
motståndare vapen i händerna. Det må dock till hans ursäkt 
medgifvas, att hans ställning var nog så pröfvande och oklar. 
Efter att förut hafva innehaft hela den kyrkliga makten i landet 
näst konungen och hans ställföreträdare, tillerkändes han nu 
blott rätten att examinera och ordinera prästkandidater, installera 
präster, hålla synoder och visitera församlingarna. Icke ens 
prostarna fick han tillsätta. Öfverkonsistoriet med den af Sam
son afskydde Welling såsom ledare skulle ensamt hafva hela j uris
diktionen om hand och afgifva förslag till prostar, hvilka sedan 
tillsattes af generalguvernören. Han skulle ju visserligen själf 
få vara medlem af öfverkonsistorium, men lämna ifrån sig all 
ledning af ärendena till den enligt hans åsikt betydligt underlägsne 
och i alla händelser kyrkligt alldeles oskolade lekmannen-juristen 
Welling. Superintendentens plats »bredvid» Welling »bakom 
bordet» var oklar och måste för Samson varit synnerligen pröfvande. 
Man torde väl kunna säga, att öfverkonsistorium hade hela för
delen på sin sida, och att döma af de tillgängliga källorna har 
det snart sagdt icke låtit något tillfälle gå sig ur händerna att 
söka förödmjuka superintendenten. 

Man kan väl förstå, att öfverkonsistoriets förmaningar i dess 
nyss anförda långa skrifvelse icke smakade Samson. Han klagar 
i det ena brefvet till Axel Oxenstierna efter det andra öfver sin 
ställning till öfverkonsistoriet och dess direktor. Emot all praxis 
i de tyska kyrkorna och emot hans kungliga kallelse hade man 
beröfvat honom hvarje spår af superintendentsvärdighet och blott 
lämnat honom bördorna kvar. Detta är refrängen, som kommer 
igen gång efter annan.1 Welling skildras såsom en honom under
lägsen person, fåfäng, egennyttig och alldeles oerfaren i kyrkliga 
ärenden.2 Virginius hade gjort sig löjlig genom en vidunderlig 
och kättersk disputation i Dorpat.3 De kyrkliga ärendena ginge 
sin ruin till mötes, om öfverkonsistoriet finge husera, i Livland, 
som det ville.4 Han sade sig senare nöja sig med de rent eccle-

1 Samson i bref till Axel Oxenstierna, dat. Riga den 18 mars, 20 sept. 
1636 och 2 maj 1637. Original i R. A. [O. S.]. 

2 Samson i brei till Axel Oxenstierna, dat. Riga den 8 aug. 1637. Original 
i R. A. [O. S.]. 

8 Samson i bref till Axel Oxenstierna, d. 2 maj 1637. [O. S.]. 
4 Samson i bref till Axel Oxenstierna, dat. Riga den 8 aug. 1637. Orig. 

i R. A. [O. S.]. 
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siastika sakerna, blott öfverkonsistoriet hölle sig till de rent judi-
ciella. Men skedde ej detta, ansåg han det blefve idel oreda 
(»lauter confusion ») .x 

Striden rörde sig särskildt om prästernas af- och tillsättning. 
Detta blef oupphörligt ett ämne till tvist såväl mellan superin
tendenten och öfverkonsistoriet, som mellan dessa, båda och pa-
troni. För att ordna saken utarbetade öfverkonsistoriet ett för
slag, dat. Dorpt d. 12 juli 1637, till en modus vocandi et dimittendi 
ministros Ecclesice, hvilket öfverlämnades till K. Maj:t.2 Denna 
synes också hafva blifvit godkänd. Den blef åtminstone publi
cerad af öfverkonsistorium i Dorpat d. 28 juli 1638.3 Enligt 
denna ordning skulle en patronus ha rätt att kalla någon dug
lig, i lif och lära ostrafflig man till pastor inom fyra månader 
efter det platsen blifvit ledig. Drog emellertid patronus ut på tiden 
eller kunde han ej finna lämplig person, skulle superintendenten 
skaffa honom en väl vitsordad man från akademien i Dorpat 
eller från annat håll. Om församlingen vore nöjd med den 
kallade, skulle pa.tronus utfärda en skriftlig vocation för honom 
och presentera honom för superintendenten till examen och or
dination. Superintendenten skulle därefter i närvaro af prosten 
och några andra präster flitigt examinera den kallade och, om 
han befunnes väl kvalificerad, offentligen ordinera honom under 
sedvanliga kyrkoceremonier samt gifva honom intyg om exa
men och ordination. Uppstode tvist mellan patronus och super
intendenten om den kallades lämplighet, så att superintendenten 
vägrade ordination utan betydande orsak eller sökte insätta en 
annan, skulle saken hänskjutas till öfverkonsistoriet, som skulle 
rätta missbruk från såväl patronus' som superintendentens sida. 
Innan ordinatus begynte sin kyrkotjänst, skulle han vid vite af 
tillbakavisande från tjänsten hos öfverkonsistorium söka kon
firmation på sin kallelse. Denna skulle meddelas honom efter 
företedt intyg om examen och ordination, hvarvid ordinatus skulle 

1 Samson i bref till öfverkonsistoriet, dat. Riga d 6 juni 1640. Orig. 
i R. A. [Liv. 12]. 

2 Bil. XXIII.  
3 Enligt kopia i Das alte Ritterschaftsarchiv zu Riga, Bd Msc. col-

lectanea Consist. Livon., s. 51, 52 och bref från prof. A. Virginius till öfver
konsistorium år 1645 i R. A. [Liv. 7]. Den nyssnämnda kopian innehåller 
en del olikheter mot det af öfverkonsistoriet d. 13 juli 1637 insända förslaget 
(jfr bil. XXIII). Ar kopian riktig, synes öfverkonsistoriet hafva företagit vissa 
ändringar i »modus vocandi» etc. för att ytterligare befästa sin makt. 
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förpliktas till lydnad och vördnad mot öfverkonsistoriet. Efter 
erhållen konfirmation ålåge det superintendenten eller i hans ställe 
vederbörande kontraktsprost att högtidligen installera honom. 

Befunnes en pastor skyldig till oriktig lära eller dåligt 
lif, finge patroni icke tillvälla sig någon jus episcopale, hvilken 
allena tillkomme Kungl. Maj:t, eller själfva afsätta sin pastor utan 
efter sakens beskaffenhet anmäla honom för under- eller öfverkon
sistorium och afvänta laga dom. 

Då denna nya ordning blifvit af öfverkonsistorium tryckt 
under benämning »Patenta de vocatione ministrorum verbi divini», 
anslogs den af Welling på St. Jacobikyrkans dörr, men befanns 
tre dagar därefter nedrifven enligt Wellings åsikt af »Pontifex 
maximus», hvars äregirighet han ansåg, att den väl hade gått 
för nära. De till Samson själf sända exemplaren hade han icke ve
lat mottaga, yttrande, att öfverkonsistorium toge sig an ting, 
som icke tillkomme det. Patentet utdelades också genom guber-
nators försorg till patroni i närliggande distrikt, hvilket ansågs 
så mycket mer nödigt, som adeln inbillat sig, att öfverkonsisto
rium ville fråntaga dem patronatsrätten.1 

Den nya ordningen om prästernas af- och tillsättning gaf 
emellertid många anledningar till nya tvister mellan superinten
dent, öfverkonsistorium och patroni. Och det kan icke nekas till, 
att det i flera fall ser ut, som om denna ordning har missbrukats 
af öfverkonsistoriet, som ofta synes hafva begagnat denna till att 
visa sin makt och nedsätta superintendenten. Samson klagar i bref 
till Axel Oxenstierna redan före denna ordnings publicerande, 
att öfverkonsistoriet ville låta en pastor sitta kvar, som begått 
dubbelt äktenskapsbrott och som Samson därför hade velat afsätta.2 

En annan gång hade öfverkonsistoriet afsatt en präst utan att ens 
höra superintendenten.3 I flere fall synas präster, med hvilkas 
tillsättning superintendenten hade tagit verksam del, till icke ringa 
förfång för dem själfva och församlingarna hafva fått vänta betyd
ligt länge på öfverkonsistoriets konfirmation. Så t. ex. pastor 

1 Welling i skrifvelse till öfverkonsistorium, dat. Riga den 22 aug. 1638. 
Orig. i R. A. [Liv. 12]. Samsons ovilja mot det nya »patentet» kan måhända 
delvis förklaras af den omredigering af det ursprungliga förslaget till »modus 
vocandi», som öfverkonsistoriet troligen hade företagit. Jfr s. 105 not. 3. 

7 Samson i bref till Axel Oxenstierna, dat. Riga den 8 aug. 1637. Orig. 
i R. A. [O. S.]. 

3 Samson i bref till Axel Oxenstierna, dat. Riga den 16 sept. 1637. 
Orig. i R A. [O. S.] 
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i Neuermuhlen JOHANNES BECHLERUS, som hade kallats dit redan 
1636, men ännu 1640 icke synes hafva fått ut någon lön, tydligen 
därför att öfverkonsistoriet hade uppskjutit med att gifva honom 
sin konfirmation. Han ville själf resa till Dorpat, men var så 
fattig, att han af hela sin egendom ej kunde uppbringa 10 Rthlr.1 

Den 10 juni 1640 anmälde assessorn, prosten Arvidi i öfver
konsistoriet, att superintendenten hade lofvat befordra pastor [GEOR

GIUS] LEMBKEN (Lemchen) i Adsel till pastor i Smilten. Strax 
beslöt konsistorium att skrifva till L., att han icke utan öfver-
konsistoriets tillstånd skulle begifva sig till Smilten och — re
kommenderade sedan i stället WILHELM DIETRICH TRANSEUS 

till pastor därstädes. Denne kallades också sedan af patroni.2 

Lembken var en för estnisk predikan nitälskande man3 och synes 
hafva haft godt vitsord af sina församlingsbor i Adsel.4 

År 1643 kallades svensken JOHANNES PRINTZ (pastor i Kam-
bi) af förvaltaren Sven Bsngtsson på Adsel till pastor därstädes 
(efter Lembken). Samson stadfäste kallelsen, men öfverkonsis
toriet upptog ej detta väl, utan ville i stället tillsätta MARTINUS 
GEL.EUS, pastor i Rappin. Denne hade Sven Bengtsson först 

1 Samson i bref till öfverkonsistorium den 6 juni 1640. Orig. i R. A. 
[Liv. 12]. S. utbrister härom: »\\'ie soll die Kirche so länge wiiste vnd öde 
stehen! Ist das rathsam? Vnd warumb will man das aufheben, was der 
Superintendens geordnet nat! Es ist in res Ecclesiastica, non iudicialis, 
warumb bleibe es nicht beim Superintendenten! Das machet mir ciie Kirchen-
agenda schwer zu stellen, das ich sehe, vnsre iurisdictiones sind nicht recht 
verfasset.» — — —Bechlerus tilläts först af Samson få taga af håfpengarna 
för sin fattigdoms skull, blott han lämnade tillräckligt kvar till inköp af vin 
och oblater. Öfverkonsistorium förbjöd honom dock att taga något af håf
pengarna, då han senare genom sin prost, Petrus Arvidi, bad konsistoriet 
härom, emedan bönderna nu lofvat ge honom 1 rdlr livar. Öfverkonsistorii proto
koll 19 juni 1640 i R. A. [Liv. 15]. B svnes alltså då hafva erhållit kon
firmation. B. kvarstod såsom pastor i Neuermuhlen och Dunamiinde ännu i 
mars 1643 (v. NAPIF.RSKY a. a. II, s. 11), men den 3 aug. 1648 skrifva patroni till 
öfverkonsistoriet, att de »eine Zeit läng» varit utan pastor. B. säges af »mys
tiska» orsaker [svält?] begett sig till Kurland [Liv. 14]. 

5 Enligt protokoll 1640 i R. A. [Liv. 15]. 
3 Se t. ex. bref, dat. 11 juni 1637, från L. till öfverkonsistorium. Orig. 

i R. A. [Liv. 12]. 
4 L. blef 1642 kallad till pastor i Odenpä, där dock en del ej ville hafva 

honom, därför att han talade dålig lettiska. Ännu 1644 begära emellertid 
Adsels församlingsbor att återfå sin gamle pastor Georg Lembken [Liv. 12]. 
L. blef senare assessor i underkonsistorium. Död i Odenpä trol. 1670. v. 
NAPIERSKY, a. a. II, s. 51. 
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varit hågad att antaga, men senare förena sig Bengtson jämte de 
öfriga arrendatorerna och adelsmännen i Adsel i en skrifvelse (af d. 
10 juli 1643) till öfverkonsistoriet med begäran att få slippa G. 
på grund af hans trätlystnad och okunnighet i lettiska språket.1 

Dessa exempel må vara nog för att visa, huru svår Sam
sons ställning hade blifvit, och huru församlingar och präster 
blefvo lidande af dessa tvister och maktstrider mellan superin
tendenten och öfverkonsistoriet. 

En städse återkommande och såsom af erfarenheterna fram
går fullt berättigad klagan af Samson var, att öfverkonsistoriet 
hade förlagts till det aflägsna Dorpat, dit det ofta var svårt för 
de kringspridda medlemmarna att komma. Skyttes föreskrift, 
att intet skulle få afhandlas, som rör konsistorium, utan att 
det i sin helhet var församladt,2 visade sig under årens lopp 
allt svårare att följa, ja, torde för det mesta icke kunnat iakt
tagas.3 Samson föreslog gång efter annan äfven under de se
nare åren, att öfverkonsistorium skulle flyttas till Wenden4 eller 
Riga,5 men förgäfves. År 1642 hade dock öfverkonsistorium sam
manträde i Riga troligen på grund af Wellings föregående sjuk
dom och Samsons klenhet.6 

Men om Samson klagade mer eller mindre befogadt på öfver
konsistorium, så klagade detta icke mindre på honom. 

Welling skref i de öfriga konsistoriales' namn till riksdrotset 
och förmyndaren GABRIEL [Gustafsson] OXENSTIERNA i bref, dat. 
Dorpat d. 1 juli 1636, och beklagade sig öfver Samson, som besvä
rade dem med onödiga skrifvelser och icke torde upphöra därmed, 
förr än K. Maj :t hade förordnat en annan, som i hans ställe kunde 

1 Enligt Printz' skrifvelse 1643 till gubernator Anders Erichsson (Häste-
hufvud) i Riga och den i not. 4 s. 107 omnämnda skrifvelsen från Adsels 
församlingsbor i R. A. [Liv. 12]. 

2 Skytte i skrifvelse till konsistorium den 23 maj 1634. Orig. i R. A. 
[Liv. 12]. 

3 Förf. har i Dorpats stadsarkiv och i R. A. funnit flera öfverkonstorii 
skrifvelser och protokoll undertecknade endast af halfva antalet konsistorie
ledamöter, a, stundom af blott tre assessorer, utan både direktor och super
intendent. 

4 Samson till Axel Oxenstierna i bref, dat. Riga den 24 dec. 1640. 
Orig. i R. A. [O. S.]. 

5 Samson i flere bref till Axel Oxenstierna, dat. Riga den 28 maj, 23 
nov. 1641 och den 12 jan. 1642. Orig. i R. A. [O. S ]. 

G De två i Dorpat boende assessorerna Virginius och Auerdunck insände 
1642 skriftliga vota till öfverkonsistorium i Riga. R. A. [Liv. 12]. 
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intaga platsen bredvid direktorn i öfverkonsistorium.1 Äfven till 
rikskansleren skref Welling ett långt klagobref öfver Samson, 
dat. Riga d. 7 aug. 1636.2 Han hemställer äfven här om än i nå
got försiktigare ordalag, att de måtte få en högre och bättre kva
lificerad person till generalsuperintendent. Denne borde hafva 
sitt säte i Dorpat.3 

Öfverkonsistorium skref till regeringen och beskyllde Sam
son att vilja draga hela jus episcopale till sig och ensam styra 
kyrkan »per bullas et fulmina», liksom före öfverkonsistoriets 
konstituerande.4 

Såsom förut antydts, var icke heller generalguvernören Bengt 
Oxenstierna Samson bevågen. Han föreslår regeringen år 1636 
att till Livland sända en annan god superintendent, som ej vore 
belastad med andra tjänster och som toge sitt residens i Dorpat. 
Samson som superintendent och Welling som direktor ansåg han 
nämligen annullera hvarandra. Så länge denna ordning varade, 
kunde aldrig den andliga staten komma uti godt skick. Han ville 
därför hafva både WTelling, som han dock gifvit vitsord för god 
intention och arbetsamhet, och Samson aflägsnade från sina be
fattningar. Presidenten i Dorpats hofrätt ansåg han på samma 
gång borde blifva praeses i konsistorium och akademiekansler, 
så besparades också kronan utgifter.3 Regeringen svarade af bö
jande på det sistnämnda förslaget, men säger sig vilja hafva i 
åtanka, om »någott bequämbt Subiect» kunde finnas att bruka 
som generalsuperintendent i Livland.6 

Några år därefter (1638) beklagar sig generalguvernören åter 

1 Bil. XXI. 
2 Bil. XXII. 
3 Assessor Auerduncks hätska skrifvelse om Samson till Axel Oxen

stierna 1638 är redan förut (s. 45, 46) anförd. Han generar sig icke ens för 
att säga, att djäfvulen stod emot öfverkonsistorium i (med tydlig underför
stådd mening) — Samsons person. 

4 Öfverkonsistoriet till regeringen den 13 juli 1640. FR. WESTLING i 
K. A. 1900, s. 124. 

5 »Hwad Academien anlangar, Så wore rådeliget, at den som blifuer 
president j Hoffretten, också vore Academia; Cantzler, så och prasses Consi-
storij, fördy om dädh icke skeer, så hängier Academien så wäl som Consi-
storium tilhopa och vthi enigheet, lijka som tree svler vthi en Läder Säck 
och den omkostnaden som Cronan gör på Academien och Consistorio, 
aldeles förgefues.» Bengt Oxenstierna i bref till K. M:t, dat. Dorpt den 14 
febr. 1636. Original i R. A. [Liv. 23]. 

f i  Bil. XVIII. 
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öfver oordningen i öfverkonsistoriet och föreslår K. Maj :t att för
ordna ett af riksråden till president i öfverkonsistorium och aka
demiekansler med residens i Dorpat.1 Äfven denna begäran för
anledde ej någon regeringens åtgärd. Generalguvernören synes 
således vid denna tid icke varit belåten med Welling. Bengt 
Oxenstiernas senare bref till K. Maj:t innehålla däremot inga 
klagomål mot Samson. Däremot klagar Samson hos rikskans-
leren öfver generalguvernörens stora själfrådighet i kyrkliga 
angelägenheter, hvilka han säges afgöra enväldigt och utan att 
rådfråga sig med superintendenten.2 

En varm vän hade Samson i ENGELBRECHT VON MENGDEN, 

hvilken genom k. fullm. af d. 10 jan. 1638 utnämnts till Commis-
sarius öfwer Liff- & Ingermanlandh* och därmed fått sig ett ny-
inrättadt viktigt ämbete ombetrodt. Han skulle enligt sin instruk
tion af d. 18 sept. 16404 biträda generalguvernören i dennes äm-
betssaker i provinserna närmast i ekonomiska, administrativa 
och militära angelägenheter. Men han skulle liksom generalguver
nören och särskildt på dennes anmodan äfven gifva akt på den 
andliga staten (märk äfven här den svenska regeringens omsorg 
om de kyrkliga angelägenheterna!), samt biträda öfverkonsistoriet 
med exekution af dess domar och assistera superintendenten. Den
ne ämbetsman stod trofast på Samsons sida.5 

1 Bengt Oxenstierna i bref till K. M:t, dat. Dorpt den 23 sept. 1638. 
Orig. i R. A. [Liv. 23]. 

2 Samson skrifver bl. a. i bref till Axel Oxenstierna, dat. Riga den 28 
maj 1641: »Noster Dn Generalis [B. O.] (quod in sijnutn Perillust:ris V:rae 
depositum volo) absolutum exercet in Ecclesia Dei imperium, neq[ue] com-
municat consilia cum ijs, qui salutem Ecclesiae procurant. Ecclesiaa enim 
regimen non est Monarchicum, sed Aristocraticum. Hasc excessus quidam 
oriuntur, qui alias omitterentur. Rogo vero per Deum, ne haec mea ingenui-
tas mihi fraudi sit. Vale immortale» etc, Orig. i R. A. [O. S.]. 

3 R. R. 1638. 
4 R. R. s. d. fol. 932 fT. 
5 E7igelbrecht von Mengden var född 1587 och ansågs såsom en syn

nerligen dugande ämbetsman och skötte sig så väl, att han enligt k. bref den 
7 sept. 1640 [orig. i Riga G. G. V, 2, s. 43] utnämndes till krigsråd med rang 
närmast efter guvernörerna i Riga och Narva. Utnämndes till vice president i 
Dorpts hofrätt den 8 okt. 1643 och konfirmerades såsom sådan af drottning 
Kristina den 10 aug. 1647 [R- R- s- d.]. Ar 1643 vald till »Ritterschafts-
hauptmann», den förste under svenska tiden. Död 1650. [Balt. Mon. Bd VIII 

217, 218]. Samson kallar honom »amicus mei constantissimus» i bref till 
Axel Oxenstierna, dat. Riga den 23 sept. 1639. Orig. i R. A. [O. S.]. 
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Det skulle emellertid visa sig, att superintendenten hade 
en ännu mäktigare bundsförvandt. Ehuru förmyndarregeringen 
år 1636 såsom antydts icke syntes obenägen att lyssna till hans 
fienders förslag, sker snart ett fullständigt omslag. Samson fick 
icke blott behålla sitt ämbete, utan erhöll äfven flere bevis på 
regeringens gunst.1 Han upphöjdes t. o. m. i adligt stånd. I 
adelsbrefvet, utfärdadt å Stockholms slott d. 19 sept. 1640, säges 
Samson »medh ähra och beröm» hafva företrädt sitt superin
tendentsämbete.2 Den nye adelsmannen fick namnet SAMSON 

VON HIMMELSTJERNA, hvilket bäres af hans talrika afkomlingar 
än i dag, ehuru han själf äfven efter år 1640 brukade teckna 
sig på samma sätt som förr. 

Det var den från Tyskland år 1636 återkomne rikskansleren 
Axel Oxenstierna, som troget stod Samson bi och var mäktig nog 
att försvara honom mot hans fiender. Detta var heller ingen hem
lighet i Livland. Auerdunck skref ju 1638, att hela landet undrade 
på, att rikskansleren kunde taga Samson i försvar.3 Alla sådana 
framställningar från Samsons fiender inverkade dock ej på Oxen
stiernas handlingssätt. Han förblef orubbligt Samsons gynnare 
och vän. 

Grundade anledningar finnas för antagandet, att Axel Oxen
stierna icke var belåten med själfva öfver konsistoriets konsti
tution. Konstistorialordningarna af d. 18 febr. 1633, d. 13 aug. 
1634 och d- 5 febr. 1636 hade alla antagits under hans bortovaro 
i Tyskland.4 Då senare nya kyrkostyrelser anordnades för Est
land och Ingermanland, följdes helt andra principer. För Est
land inrättades nämligen år 1638 ett konsistorium i Re val 
med biskopen såsom ordförande jämte pastorn vid domkyrkan, 
rektorn och teologie lektorn vid dömskolan såsom assessorer jämte 
en notarie.5 För Ingermanland anordnades år 1642 ett domka
pitel i Narva, hvilket enligt regeringens beslut skulle bestå af 

1 Så t. ex. tillerkändes Samson i gunstiga ordalag i bref från K. M:t till 
generalguvernören B. Oxenstierna, dat. Stockholm den 7 sept. 1640, ersätt
ning för mistadt hö och två års lön. Original Riga G. G. V, 2. Han hade 
den 25 febr. 1633 fått k. donationsbref på godset Festen i Livland. R. R. 
1633 fol. 168. 

'  Enligt original af adelsbrefvet i Das alte Ritterschaftsarchiv zu Riga. 
3 Se s. 46 not. 3. 
4 FR. WESTLING i K. A. 1900, s. 126. 
6 FR. WESTLING, Meddelanden om kyrkoförfattningen i Estland, Sunds

vall 1896, s. 18 ff. 
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superintendenten såsom prseses samt en svensk, en tysk, en rysk 
och en fmsk pastor såsom assessorer jämte en notarie och en rysk 
tolk.1 Båda dessa konsistorier, hvilka anordnats af den förmyn
darregering, som hade rikskansleren såsom sin förnämsta och drif-
vande kraft, voro således helt »andliga» domstolar och ledda af 
superintendenten eller biskopen. 

Äfven en annan omständighet talar för, att rikskansleren 
icke var nöjd med Livlands konsistorialordningar. Han hade 
af Gustaf Adolf år 16222 erhållit ett »ewärdeligh Gåfwobreff» 
på Wendens stora, forna biskopsdöme med Wolmars stad och slott 
jämte Burtnecks och Trikatens prebenden. Här tillät rikskansle
ren icke något underkonsistorium under flere år, utan lät Samson 
ensam visitera och i samråd med honom själf ordna de kyrkliga 
ärendena i Wenden. I Oxenstiernas församlingar synas ock de 
kyrkliga förhållandena varit mera tillfredsställande än i de flesta 
andra, i alla händelser betydligt bättre än i Dorpats distrikt, hvil
ket länder såväl rikskansleren som Samson till heder. 

Westling torde hafva rätt i sin förmodan, att Axel Oxen
stierna troligen önskade, såsom senare Karl XI, en likformighet i sam
mansättningen af alla rikets konsistorier.3 Någon ändring af kon-
sistorialordningen för Livland företogs dock ej under Samsons 
tid. Måhända hoppades rikskansleren, att striden å ömse sidor 
skulle lägga sig och stillas med åren. Detta skedde emellertid 
ej. Båda parterna voro alltfort missnöjda med hvarandra. Sam
son uteblef ofta från sammanträdena, hvarför han slutligen (1642) 
åtalas af konsistoriets fiskal.4 

Det var emellertid icke blott striderna med superintendenten, 
som vållade afbräck i öfverkonsistoriets verksamhet. 

Den förut påpekade lokalpatriotismen och maktlystnaden 
gjorde sig också gentemot öfverkonsistoriet gällande i Dorpat 
och Pernau. Rådet i den förstnämnda staden hade till pros
ten G. Mancelii efterträdare såsom tyska församlingens pas
tor i Dorpat år 1637 kallat professor orientalium linguarum 

1 C. ÖHLANDER, Om den svenska kyrkoreformationen uti Ingermanland, 
Uppsala 1900, s. 41. 

2 Ej 1632, såsom det uppgifves af WESTLING i K. A. 1900, s. 126 (tro
ligen tryckfel). Gåfvobrefvet är utfärdadt från Riga den 15 aug. 1622. R. R. 
fol. 261. 

3 K. A. 1900, s. 126. 
4 Enligt skrifvelse af »Königl. Oberfiscalis» Philippus Tinctorius den 13 

juli 1642. Orig. i R. A. [Liv. 13J. 
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därstädes SALOMON MATTHI^: utan att fråga efter konsisto
riets konfirmation. Trots flere först höfliga, sedan mera skarpa 
bref från öfverkonsistoriet, i hvilka påpekades nödvändigheten 
för Dorpats råd att följa den kungl. förordningen och söka 
vederbörlig konfirmation på kallelsen, fortfor rådet halsstar-
rigt att trotsa på sina förmenta privilegier. De ansågo sig 
alldeles icke förbundna att söka någon stadfästelse. Öfverkon
sistoriet afsände icke mindre än fem (5) skrifvelser till Dorpats 
råd i denna enda, föga invecklade angelägenhet.1 Det hjälpte 
ej. Först sedan generalguvernören hade tagit saken om hand och i 
en skrifvelse (29 aug. 1638)2 gifvit rådet en förmaning och tillrätta
visning och rådet dömts till 100 Rdlr böter,3 tyckes man 
hafva fogat sig och sökt kungl. stadfästelse. • Ty d. 12 okt. 
1638 bekräftade K. Maj:t rådets kallelse af prof. Salomon 
Matthise såsom pastor i tyska St. Johannes kyrkan.4 

Motståndets ande var emellertid härmed ingalunda bruten 
i Dorpat. År 1640 hade rådet utan konsistoriets hörande kallat 
en komminister och hotades ännu 1643 med åtal därför.5 Längre 
fram uppstod än värre strider, hvarom mera i ett annat sam
manhang. 

Äfven Pernau trotsade öfverkonsistoriet, lämnade dess skrif
velse obesvarad och visade sitt förakt för domstolens myndighet, 
hvarför öfverfiskalen år 1639 v^e anställa åtal mot stadens borg
mästare och råd.6 

Öfverkonsistorium hade således många motigheter under 
de första åren af sin tillvaro och kan icke sägas hafva blifvit 
till det gagn man hade åsyftat. Härtill bidrog också den allt fort 
gällande bestämmelsen, att det skulle sammanträda blott nå-

1 Bi CL från öfverkonsistoriet till rådet i Dorpat, dat. Dorpt den 27 no v. 
1637, 2 jan. 1638, 16 och 26 jan. 1638 samt 6 juni 1638. Original i Dorpats 
stadsarkiv, afd. VIII, s. 2—6. 

2 Se bil. XXV. 
8 Dessa efterskänktes af nåd i k. resol. d. 17 okt. 1640 mom. 2. G. G. 

V, 2, s. 61 ff. 
1 Efter original af k. bref, dat. Stockholm den 12 okt. 1638, i Dorpats 

stadsarkiv afd. I. 
5 Assessorerna W. Ulrich och W. Auerdunck i bref till öfverkonsistoriet, 

dat. Dörpt den 6 juni 1643. Orig. i R. A. [Liv. 14]. 
6 K. oberfiskal Philippus Tinctorius' bref till öfverkonsistoriet, produc. 

19 juni 1639. Orig. i R. A. [Liv. 14]. 

Ernst Lundström. 8 
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got öfver en månad årligen, hvarigenom många ärenden till stor 
skada för kyrkan fördröjdes. 

Enligt en till K. Maj:t år 1642 af generalguvernören insänd 
»stat» för år 16411 utbetalades då till öfverkonsistoriet 3,969 
daler svenskt i årslöner och för andra utgifter. Häraf hade 
direktorn G. Welling 975, superintendenten Samson 675, de fem 
assessorerna Georg Stiernhielm, Andreas Virginius, Wilhelm Ulrich, 
Paul Helmes och Petrus Arvidi hvardera 300 och W. Auerdunck 
450 daler sv. i lön. Af de sistnämnde voro de tre »politiska» till
lika assessorer i hofrätten, Virginius teologie professor, Arvidi prost 
och kyrkoherde i Riga, Auerdunck prost i Dorpats distrikt. Så
som sekreterare tjänstgjorde år 1641 Pothast och Grell med 300 
daler sv. i lön.2 

Om det hade dröjt, innan öfverkonsistorium hade kommit 
i gång, så dröjde det ännu längre med underkonsistorierna. Genom 
den nya stadgan af d. 5 febr. 1636 hade de andliga underdomsto
larna blifvit bättre ordnade, men dessa trädde dock icke i verk
samhet förrän fram emot midten af år 1637. I maj d. å. begynte 
Pernaus och Rigas distrikts underkonsistorier en allmän visitation 
af landskyrkorna, hvarvid elfva pastorat visiterades, nämligen 
Saara, Karkus, Paistel, Fellin, Tarwast, Helmet, Luhde eller Walk 
(egentligen två församlingar), Ermess (Armiss), Rujen, Salisburg 
och Salis.2 Denna första visitation leddes af bl. a. landtrichter 
ERNST VON MENGDEN, assessorerna WOLLMAR SLIPPENBACH, CON
RAD BOTESEN och RUTGERUS BUCHER. 

Bland underkonsistoriernas första medlemmar voro: FRAN-

CISCUS RENICKEN, landtrichter, OTTO VON MENGDEN, ryttmästare 
och landtrichter, PETRUS ARVIDI GUTHEMIUS svensk kyrkoherde 
i St. Jacobikyrkan i Riga, SALOMON GUBERTUS, prost i Koken
husens distrikt, BARTHOLOMEUS MEIJER, pastor och prost i Wen-
den, samt assessorerna: EWALDT VON FIETINGHOFF, CHRISTOPH 

RICHTER, PETER VON STEIN, HEINRICH VON AFFELEN, HEIN
RICH PUHL och JOHANN VON DER WAHL.4 

1 Medsänd generalguvernören B. Oxenstiernas bref till K. M:t, dat. Riga 
den 24 maj 1642. Orig. i R. A. [Liv. 25I 

2 Dessutom utbetalades till en »Consistorial Upwachtare Mårten Bössgelt» 
48 daler sv. och »till pappier, bleck och wax» 21 daler sv. 

3 Enligt »Protocollum Judicij Consistorialis primas Instantias: Districtus 
Parnoviensis et Ruigiensis de Anno 1637». Orig. i R. A. [Liv. 3]. 

4 Dessa alla undertecknade en skrifvelse, dat. Riga den 16 mars 1637, 
som först inlämnades till gubernator Anders Erichsson i Riga och bar föl-
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Vidare må nämnas bland de första medlemmarna i underkon
sistorium för Rigas distrikt: assessorerna PETRUS ANTONIUS och 
mag. JOANNES DOLMAN(N)US och något senare (åtminstone 1639— 
1645) landtrichter och direktor GERHARDT VON LEWENWOLDE, 

JONAS FICINUS (1639), pastor i Loddiger, JOACHIM KIPPEN 

(1639); FÖR Dorpats distrikt: BERNHARD SCHLORFF (1636), 
pastor i Pölwe, Rappin och Wendau, svensken GAMALIEL BERG 

(1637), pastor i Lais; för Kokenhusens distrikt: JACOBUS GRAJUS 

(Gray) pastor i Berson (föreslagen af Otto v. Mengden år 1636)1 

(prost 1642), mag. JOHANNES HARTMANN (1636—1640), pastor i 
Sissegal och Sunzel.2 

För prostarna blefvo särskilda, detaljerade visitationsartik-
lar fastställda och publicerade af öfverkonsistorium i juni 1636.3 

Dessutom hade generalguvernören Bengt Oxenstierna på där
om gjorda framställningar afgifvit flere förklaringar och tillägg 
till underkonsistorialordningen. I en Declaratio, dat. Riga d. 2 
Dec. 163g, hade han inskärpt, hurusom en hvar prost jämte 
en världslig assessor skulle årligen ungefär en månad före ut
satt konsistorialrättegång flitigt visitera hvarje församling inom 
sitt distrikt (kontrakt) i enlighet med visitationsartiklarna samt 
öfver visitationerna uppsätta protokoll. De förefallande stridig
heterna skulle så mycket som möjligt uppgöras i godo. Men 
hvad, som hörde till konsistoriimål och behöfde rättsligt beslut, 
skulle uppskjutas med utsättande af en viss, af landtrichter 
angifven termin till ordentligt förhör inför konsistoriet. Dit 
skulle då också de två domstolsassessorerna inkallas i god tid. 
Nämnda mål skulle därvid föredragas strax i början af dom
stolsförhandlingarna, på det att såväl parterna som prosten 
jämte hans assessorer icke måtte uppehållas onödigt länge. Efter 
afslutad konsistorial-rättegång skulle visitationsprotokollet jämte 
protokollet öfver alla befintliga konsistorialsaker senast en må
nad före öfverkonsistoriets domstolssessioner i enlighet med kon-
sistorialordningens 6:e artikel insändas till öfverkonsistorium. 

jande ötverskrift: »Puncta auf welche die H. Unter Consistoriales Gross-
gunstige Leuteration oder Declaration Ihnen zuertheilen Bitten Thuen». 
Rörande dessa punkter uttalade sig först gubernatorn i skrifvelse den 16 
mars 1637, men bad dem tillika vända sig till generalguvernören. Båda dessa 
skrifvelser finnas i G. G. X, 1. 

1 G. G. X, 1. 
2 R. A. [Liv. 12] och v. NAHERSKY, a. a. 
3 Bil. XX. 
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På det prostarna icke vidare måtte hafva skäl att beklaga sig 
öfver oviss lön, bestämde generalguvernören att åt hvarje prost 
årligen skulle utbetalas: tio tunnor råg, tio [i afskriften i G. G. 
står fem] tunnor korn och fem tunnor hafre. Hvarje assessor 
skulle erhålla: fem tunnor råg, fem tunnor korn och två tunnor 
hafre af den kunglige proviantskrifvåren.1 

På grund af den motsträfvighet och det förakt, som mötte 
prostarna och deras assessorer vid visitationerna utfärdade ge
neralguvernören äfvenledes en Intimatio visitationis af d. 10 
jan. 1640. Häri förklarar han för alla pastorer, ämbetsmän, adel 
och arrendatorer det vara hans allvarliga vilja och befallning, 
att de icke blott villigt och tillbörligt mottaga sin prost jämte 
den med honom adjungerade, utan att de också själfva såväl som 
deras underordnade inställa sig vid visitationen och lydigt efter-
lefva det, som prosten å ämbetets vägnar påbjuder. Handlade 
någon häremot eller brydde sig någon af vårdslöshet icke därom, 
skulle han rättsligen åtalas af advokatfiskalen och tillbörligen 
straffas efter förbrytelsens beskaffenhet.2 

Såsom häraf synes, möttes såväl underkonsistorierna som pros
tarna under de första åren af stort misstroende och motstånd 
från snart sagdt alla håll. Generalguvernörens deklarationer 
och kraftiga nitälskan tyckes icke hafva förmått bryta det sega mot
ståndet, ty äfven efter deklarationernas utfärdande höras fort
satta klagomål från prostarnas sida. 

Så t. ex. klagar SALOMON GUBERTUS, pastor i Sunzel och prost 
i Kokenhusens distrikt efter ofvannämnde Johannes Hartmann, 
år 1642 bittert öfver de vedervärdigheter, som mötte vid prost-
visitationerna. Dessa förlöjligades, och förmaningarna slogos 
i vädret. Om en pastor sin plikt likmätigt anmälde uppenbara 
»excessen» och brott, hämnades man genom att indraga hans 
inkomster. Han föreslår därför, att hvarje godsherre eller äm-
betsförvaltare skulle vara skyldig att för landtdomaren anmäla de 
excesser, som hörde under hans disciplin. Detta anginge dock 
blott de enfaldiga bönderna. De stora herrarna visste nog att 
draga sig undan underkonsistoriet (»aber dem Herrn Christo 
judicij werden sie nicht endlauffen», tillägger han). Gubertus 

1 Enligt afskrift i Das alte Ritterschafftsarchiv zu Riga i Collectanea 
Consistoriales s. 23, jämförd med en gammal afskrift i G. G. X, 1. 

2 Enligt afskrift i Das alte Ritterschaftsarchiv zu Riga i Collectanea 
Consistoriales s. 24. 
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kallar sig själf »infelix prsepositus». Han hade förut förgäfves 
afsagt sig prostämbetet — åtta (8) gånger, men till slut blott fått 
ett hårdt svar. Nu afsade han sig för den nionde gången.1 

Gubertus var emellertid visst icke den ende prost, som ville 
afgå från detta sitt ämbete och klagade öfver dess vedermödor.2 

Andra exempel på det motstånd och de svårigheter, som 
mötte både underkonsistorierna och prostarna, saknas ingalunda. 
Ofta uteblefvo de kallade från visitationerna och detta icke blott 
de höga adelsherrarna. År 1640 hade t. o. m. tvenne pastorer 
icke behagat infinna sig inför underkonsistoriet. De förma
nades under hotelse af strängt straff af öfverkonsistoriet att in
ställa sig.3 

Men trots allt motstånd har säkerligen åtskilligt godt uträt
tats genom underkonsistoriernas visitationer och öfriga verk
samhet. Däraf får man åtminstone ett allmänt intryck vid 
protokollens genomläsande, äfven om många påtagliga resultat 
ej kunna uppvisas. 

Hvad har då superintendenten själf uträttat för kyrkovä
sendets höjande under denna tidsperiod? 

Tyvärr tyda icke källorna på, att Samsons biskopliga aktivitet 
varit synnerligt livlig under ha.ns senare lefnadsår. Härtill 
voro orsakerna att söka förnämligast i den beklagliga omständig
heten, att han, sedan gymnasium i Riga bildats år 1631 och han 
där hade vunnit anställning såsom professor, var bunden af tvenne 
ämbeten i Riga, hvilka båda borde hafva kräft sin man. Vidare 
hämmades hans verksamhet i icke ringa grad af den oklara ställ
ningen till öfverkonsistoriet, liksom ock mycken kraft förbruka
des på de ändlösa striderna. 

Åtskilliga synoder har dock Samson hållit med sina präster 
under denna tid. 

1 Salomon Gubertus bref till öfverkonsistoriet, dat. den 30 mars 1642. 
Orig. i R. A. [Liv. 12]. 

2 S. t. ex. Johann Gruelius, pastor i Sesswegen och Lösern sedan åt
minstone 1630. [Jfr Samsons »Relation» 1630 i Balt. Mon. 57, s. 458.] Denne 
hade redan före Gubertus afsagt sig »prceposituren» på ett nästan skymfligt 
sätt enligt klagan af Welling i bref, dat. Riga den 19 nov. 1636, i R. A. 
[Liv. 12]. 

3 R. A. [Liv. 15]. Pastorerna voro: Laurentius Baldewin, pastor i 
Pernigal, och Johannes Jannichius, pastor i Allendorff. Den förre hade 
aldrig kommit tillstädes, den senare hade jämte kyrkoföreståndarna hållit sig 
undan från underkonsistoriets visitation. Den förre hotades med afsättning. 
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Den 16 febr. 1631 hölls en synod i Wolmars slott.1 Pastor i 
Loddiger JONAS FICINUS var därvid respondent vid en disputa
tion öfver ämnet »de passione Christi».2 

År 1637 sammankallade Samson hela landets präster till en 
allmän synod i Wenden,3 hvilken ägde rum d. 7 februari 1638.4 

Samson lät trycka »theses, diploma et articuli synodales» till 
denna synod. Welling ville hindra detta, för att Samson ej däri
genom skulle draga prästerskapet till sig, men synes i detta fall icke 
hafva fått öfverkonsistoriets medlemmar på sin sida. Samson höll 
vid denna synod en disputation »de Ecclesia».5 Till respondent vid 
disputationen hade han kallat pastorn i Pernau FREDERICUS LO-

WENSTEIN. Denne nekade dock att komma och föregaf såsom 
skäl, att Pernaus borgmästare och råd ej ville låta honom fara. 
Härom utspann sig en lång brefväxling, hvarvid Pernaus borg
mästare och råd i en synnerligen besk skrifvelse förmena super
intendenten hvarje befogenhet öfver deras präster.6 Att Pernaus 
rådsherrar här saknade hvarje spår af rätt på sin sida är 
otvifvelaktigt.7 Dorpats råd hade följt exemplet från Pernau 
och hade ej velat sända sina pastorer till synoden, men en af dem 
reste dock på eget bevåg.8 Trots dessa vanskligheter gingo dock 
disputation och synod af stapeln. 

Vid denna synod uppsattes 25 »Puncta» såsom uttryck för 
pastorernas klagan och bön.9 Enligt den sista punkten hade det 
beslutats vid synoden, att pastorerna i kyrkliga angelägenheter 
skulle hålla sig till superintendenten, men i de rättsliga målen till 

1 Skytte i bref till K. M:t den 28 dec. 1630. Orig. i R. A. [Liv. 20]. 
NAPIERSKY, a. a. I, s. 6 not 3. 

2 NAPIERSKY, a. a. II, s. 66. 
8 Ej i Dorpat såsom NAPIERSKY, a. a. I, s. 6 not 3, uppger. 
4 Welling till öfverkonsistoriet i bref, dat. Riga den 28 nov. 1637 och 

4 april 1638. Orig. i R. A. [Liv. 12]. Samson i bref till Axel Oxenstierna, 
dat. Riga den 3 jan. 1638 och 17 febr. 1638. Orig. i R. A. [O. S.] 

6 Samson i bref till Axel Oxenstierna den 17 febr. 1638. [O. S.] 
6 I bref, dat. Pernau den 28 nov. 1637. Orig. i R. A. [Liv. 17]. 
7 De kommo sedan med det fullkomligt grundlösa påståendet 0111 Sam

son: »Er war Superintendens iiber das Landt undt nicht iiber die Städte.» 
Sin pastor hade de hotat med afsättning, om han ginge in på superinten
dentens begäran, enligt Lowensteins odat. bref på latin till Samson. Orig. i 
R. A. [Liv. 17]. 

8 Samson i bref till Axel Oxenstierna, dat. Riga den 17 febr. 1638. 
Orig. i R. A. [O. S.]. 

9 Bil. XXVI. 
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öfverkonsistoriet. Denna punkt blef sedermera föremål för Wel-
lings protester och klagomål.1 Dessa »Puncta» blefvo emellertid 
insända till rikskansleren.2 

Åtminstone ännu en gång har Samson sammankallat sina 
präster till en allmän synod, äfven denna gång i Wenden. 

Den 8 dec. 1641 utfärdade han nämligen från Riga en tryckt 
cirkulärskrifvelse till alla pastorer och prostar i Livland att, eme
dan synoden föregående år blifvit uppskjuten, infinna sig i Wen
den följande år d. 25 jan. Den, som utan giltig orsak uteblefve, 
hotades med sex Thlrs böter. Disputation skulle hållas öfver 
ämnet: »de Ecclesia, in qua tan tum Papicolae sapiunt, quantum 
de pictura Camelus» etc.3 

Något närmare om denna synod veta vi ej. Troligen var detta 
den sista, som Samson höll. 

För att få en bättre kyrkoordning till stånd, utarbetade Sam
son själf en kyrkoagenda, hvilken han fick färdig år 1643 och s. å. 
d. 26 augusti afsände till drottning Kristina jämte ett bref, hvari 
han säger, att boken var mycket behöflig. och att den länge hade 
va^it åstundad af Livlands präster. Han säger sig icke hafva något 

1 Welling i bref till öfverkonsistoriet, dat. Riga den 4 april 1638. Orig. 
i R. A. [Liv. 12]. 

2 Om synoden i Wenden 1638 yttrar sig Samsons bittre fiende Auer
dunck på följande smadefulla sätt: »Scio equidem quod aliquando contra 
constitutiones consistoriales solus Generalis synodum habuerit Wendas? Sed 
quam ridicula et infructuosa hasc fuerit, dicam breuiter et vnico verbo; quod 
potius ad Pompam et iactantiam, quam ad gloriam Dei fuerit. Cogit å 50 
milliaribus ad se venire Parochos non sine periculo animarum, quibus pro-
ponit disputationem de purgatorio, aut Ecclesia, quam ante in gymnasio 
habuit Rigensi; hac finitå potatur in multam noctem aliquot diebus, donec 
omnes bene sanguinati potum fastidiant et domum repetant: ad imitationem 
Papistarum, qui ideö Romarn vadunt, vt Papam in throno videant. Hasc de 
Samsonio, qui alias est magnus meus Amicus, sed non nisi vsque ad 
aras». W. Auerdunck i bref till Axel Oxenstierna, dat. Dorpat den 
25 sept. 1638. Orig. i R. A. [O. S.]. 

3 Enligt af förf. i R. A. funnen, af Samson år 1641 tryckt cirkulärskrifvelse. 
Se bil. XXVIII. Denna synod är okänd för v. NAPIERSKY, a. a. I, s. 7 not. Möj
ligen hör dock den af honom anförda disputationen till denna synod. Di-
sputationen har enligt NAPIERSKY följande titel: »Disputatio synodalis, conti-
nens synopsin errorum, quos papicolae fovent circa articulum de ecclesia, ex 
ipsis pontificiorum scriptis productorum: eo fine conscripta, ut de ea in sacro 
svnodali conventu inter Presbyteros Livonias Cis-Dunensis placida collocutio 
et syzitisis instituti possit. Auctore et prasside M. Herm. Samsonio, Super
intendents, Pastore et Theol. Prof., resp. Joachimo Caschenio, Pastore Wol-
mariensi. Rigce Livonum. Typus Schroederianis» (utan årtal). 
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emot, om drottningen behagade låta underkasta boken biskopar
nas censur, och beder, att den måtte sanktioneras samt utgifvas i 
drottningens namn och på hennes bekostnad i Stockholm.1 Denna 
kyrkoagenda blef emellertid aldrig tryckt. 

Samson hade under de gångna åren flere gånger klagat öfver 
sin på grund af de långa, besvärliga resorna angripna hälsa. Kort 
tid efter kyrkoagendans afsändande bröt det onda ut i vattusot, 
som icke kunde häfvas. Den 16 december 1643 slöt Livlands förste 
superintendent sitt jordelif i sin födelsestad Riga, 64 år gammal. 

Professorn, oberpastor JOH. BREVERUS, som var närvarande 
vid Samsons dödsläger, har skildrat hans sista stunder såsom 
mycket uppbyggliga. Han skall intill slutet varit i innerlig bön 
till Gud för sitt Livland. Hans sista ord till Breverus voro: »Gott 
wird sorgen fur seine Kirche, fur die ich bis dahin nach Kräften 
gearbeitet, vor dessen Richterstuhl ich trage, was ich so viel Jahre 
Livland, meinem Vaterlande, was euch auf dem Gymnasium ge-
lehrt habe; dort werden wir wieder zusammenkommen. »2 

Enligt Breverus och andra författare var det allmän sorg i 
Livland vid Samsons bortgång. 

Visst är, att med Herman Samson bortgick en man, som 
satt ganska djupa spår efter sig i sitt hemlands historia. Han 
har haft en mångsidig verksamhet. Vi hafva i det föregående 
sett honom vara lärare, präst och kyrkochef. Men äfven såsom 
författare har han varit synnerligen flitig. Utom de förut an
tydda stridsskrifterna mot jesuiterna och andra har han äfven 
utgifvit en hel del predikningar och uppbyggliga böcker, allt för 
många att här kunna uppräknas. En af de mest beaktansvärda 
må dock nämnas: Himlische Scliatzkammer, Das ist Lehrhajjte 
deutliche vnd wolgegrundete Erklärung der Sontäglichen v. jurnemb-
sten Fest Evangelien durchs gantze Jahr etc. i tre delar, hvaraf 
den första tillägnades Jacob de la Gardie, den andra drottning 
Maria Eleonora och den tredje konung Gustaf Adolf.3 Denna 
bok trycktes i Riga 1625. 

Samsons predikningar voro mycket lästa. En stor del af 
dem trycktes äfven i utlandet.4 

År 1631 utgafs under Samsons redaktion Rigasche Gesang-

1  Bil. XXX. 
2 CHR. A. BERKHOLZ, a. a. s. 174, 175. 
3 A. BUCHHOLTZ, Geschichte der Buchdruckerkunst, s. 51, 308, 309. 
4 A. BUCHHOLTZ, a. a. s. 68. 
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buch. Danna utvidgades af Johannes Breverus och var i bruk 
i Livland ända till slutet af 1700-talet.1 

Samsons gamla fiender utgåfvo mot honom år 1641 en bok 
med titeln: »Antichristus Rigensis sive H. Somsonius», hvars 
författare var jesuiten HERMES CYRENIUS i Wilna.2 Det var ju 
nästan en heder för Samson att från det hållet få denna titel, och 
i alla händelser är denna bok ett tecken på, att fienderna äfven 
under Samsons senaste lefnadsår ansågo honom vara en viktig 
faktor att räkna med. 

En stridens man var Hermannus Samsonius, barn af en stri
dens och de teologiska fejdernas tid. Han torde nog hafva haft 
sin kanske icke så ringa del af de fel och svagheter, som icke 
sällan vidlådde denna tids teologer, såsom ömtålighet om egen ära, 
en viss lärdomshögfärd och själföfverskattning. Men dessa fel få 
icke undanskymma hans verkligt stora egenskaper: goda undervis-
ningsgåfvor, frejdigt mod och kraft, ihärdighet i striden mot det 
onda och en verklig nitälskan för gudsfruktan och upplysning. 
Han var en Sveriges, en Gustaf Adolfs, en Axel Oxenstiernas tro
faste vän till det sista, det må Sverige icke glömma. Man måste 
i betraktande af de många vidriga förhållanden, hvilka omgåfvo 
Samson, gifva honom erkännande af att särskildt under sin första 
superintendentstid hafva ärligt och oförtrutet bemödat sig om 
att söka upphjälpa det grufligt ödelagda kyr ko väsendet — ett 
arbete, hvars svårigheter senare tiders barn torde hafva svårt 
att fatta. Under denna förfallets tid har han ordinerat omkring 
sjuttio präster3 och verksamt bidragit till den evangeliska guds
tjänstens återställande i sitt hemland. Det har Livland skäl 
att aldrig glömma. 

1 DIEDERICHS, Hermann Samson i Deutsche Biografie, Bd 30, s. 315. 
BERKHOLZ, a. a. s. 171. 

2 A. BUCHHOLTZ, a. a. s. 68. 
" DIEDERICHS, a. a. s. 314. 



KAP. 4. 

Kyrkostyrelsen i Livland efter Samsons död till 1660: 
konsistoriella förändringar, superintendenterna Sta-
lenus och Klingius, ordnandet af Ösels kyrkostyrelse. 

De kyrkliga förhållandena i Livland hade trots de beklagliga 
och kraftförödande striderna mellan öfverkonsistorium och super
intendenten väsentligen förbättrats under Samsons tid. Efter 
hans bortgång inträdde en stagnation för att ej säga tillbakagång. 
Livland fick under icke mindre än fem år vara utan superinten
dent. Bristen på ett andligt öfverhufvud blef synnerligen känn
bar. Det af juristen Welling ledda öfverkonsistorium visade sig 
sakna förmåga att fylla de förelagda uppgifterna. Det täta om
bytet af generalguvernörer inverkade äfven menligt på kyrkosty
relsen. 

Redan före superintendenten Herman Samsons död hade 
generalguvernören, frih. Bengt (Bengtsson) Oxenstierna gått ur 
tiden. Han dog nämligen i Riga i juni 1643.1 Till hans efterträ
dare utsågs en Livlands egen son:2 fältmarskalken och riksrådet 
HERMAN WRANGEL till Lerieholm, Skokloster, Lindeberg i Sverige 
och Oberpahlen, Liidenhoff, Odenpä i Livland m. m. Denne er
höll k. fullmakt d. 22 aug. 1643 att vara generalguvernör i Liv
land. Hans verksamhetsområde blef ej så stort som företrädarnas 
från början varit, i det Ingermanland och Karelen redan år 1642 

1 Den 8 juni 1643 enligt en anteckning i R. A:s exemplar af ANREP, a. a. 
GADEBUSCH uppger (a. a. III, 1, s. 49) Oxenstiernas dödsår vara 1642, hvilket 
är felaktigt. 

2 W. var född 1585 i Livland, där hans fader, Hans Wrangel, var öfverste 
och landtråd. Hans moder hette Barbara Anrep. C. GEORG STARBÄCK, Be
rättelser ur svenska historien, Stockholm 1886, V, s. 200. 
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hade fått en särskild generalguvernör.1 Denne i Sveriges historia 
väl kände man, som redan 1621 af Gustaf Adolf befordrats till 
fältmarskalk för sina förtjänster vid polska kriget, anlände till 
Riga d. 1 sept. 1643.2 I hans instruktion af d. 22 aug. 1643 står 
bl. a., att han såsom konungens »vicarius» skall fram för allt 
hafva öga på, att det tillgår skickligen och väl i den and
liga och världsliga staten. Han hade att tillse, det öfverkon
sistorium gjorde sin skyldighet och, 0111 hans råd och förmaningar 
ej hjälpte, anmäla saken inför K. Maj:t och invänta vidare order. 
Han skulle vidare biträda öfverkonsistorium vid exekution af dess 
domar, då så behöfdes, samt assistera superintendenten i hans 
ämbete.3 Wrangel hann dock ej göra någon insats i Livlands kyrka, 
ty han dog redan d. 10 dec. 1643.4 

Till Herman Wrangels efterträdare utsågs riksrådet och ami
ralen ERICH RYNINGH, arfherre till Lagmansö, herre till Sjösa och 
Riseberga. Han erhöll k. fullmakt d. 30 april 16445 oc^ instruk
tion, likalydande med Wrangels, s. d.5 Han ankom först d. 2 
juni s. å. till Riga6 och kvarstod på sin höga post till d. 21 maj 
1645, då han af K. Maj:t utnämndes till »Amiral öfver hela K. 
Maj:ts Skeppsflotta».7 Denne högt förtjänte man fick därför 
ej heller tid att lämna några vidare spår efter sig i fråga om be
främjandet af de kyrkliga angelägenheterna i Livland. Han hade 
dock redan d. 4 maj 1644 före öfverresan till sitt livländska 
verksamhetsområde inlämnat en P. M. till K. Maj:t, hvari han 
bl. a. framhåller, att superintendenturen vore vacant och ber K. 
Maj:t bssätta den msd någon skicklig svensk man.8 K. Maj:t 
hänskjuter emellertid saken till framtiden.9 

1 C. ÖHLANDER, Bidrag till kännedom om Ingermanlands historia och 
förvaltning, Uppsala 1898, s. 147, 148. 

2 Enligt egen uppgift i W:s bref till K. M:t, dat. sept. [dag ej angifven] 
1643. Orig. i R. A. [Liv. 26]. 

3 R. R. aug. 1643 fol. 903 ff. 
4 ANREP, a. a. W:s sista, bevarade generalguvernörsbref till K. M:t är 

dat. den 7 dec. 1643. Orig. i R. A. [Liv. 26]. 
6 R. R. s. d. 
0 Enligt R:s eget bref till K. M:t, dat. Riga den 8 juni 1644. Orig. i 

R. A. [Liv. 26]. 
7 Friherre 1651 den 15 dec., död barnlös 1654 den 6 dec. i Stockholm 

och slöt sin ätt. ANREP, a. a. 
8 Orig. i R. A. [Liv. 26]. 
9 »Den vacerande Superintendentie uthj Lijflandh, will hennes Kongl. 

May:tt wara betänckt framdeles medh någon godh och skickeligh man till 
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Efter Ryningh utnämndes enligt k. fullmakt d. 30 aug. 16451 

till generalguvernör i Livland riksskattmästaren, en af drottning 
Kristinas förre förmyndare GABRIEL BENGTSSON OXENSTIERNA, 
friherre till Mörby och Lindholmen, herre till Torsätra, Rosers-
berg och Mellingeholm i Uppland samt Caporie i Ingermanland; 
senare (1651 26/3) upphöjd till Grefve Oxenstierna af Korsholm 
och Wasa. Han erhöll instruktion,2 likalydande sina båda före
trädares, samma dag som fullmakten och anlände till Livland d. 
30 sept. 1645.3 

Den nye generalguvernören, som var broder till den år 1643 
aflidne företrädaren, »Resare-Bengt »,4 visade äfvenledes ange
lägenhet om kyrkosakernas förbättrande. 

Han skrifver år 1646 till K. Maj:t, att han »förnimmer åth-
skillige oordningar vthi Kyrkiowäsendet i en motto och annan, 
såwäl i Städerne som å Landet att wara inritne och än här effter 
flere lätteligen kunne sigh yppa; Vthi Consistorijs blifue icke hel
ler sakerne medh sådant alffwar tracterade och affhulpne som sigh 
borde ». Han beder K. Maj :t öfversända »en godh man, som vthi 
framledne Superintendentens Her Samsonij stelle och Embete 
kunde succedera, medan som en Superintendens här högeligen 
är uthaff nöden, på dhet alle oskick in Ecclesiasticis mötte af-
skaffade och i staden igen gode ordningar inrättade bliffwa. »5 

På generalguvernörens hemställan om, att en ny superintendent 
måtte sändas från Sverige, svarar K. Maj:t äfven denna gång 
med att uppskjuta saken till framtiden.6 

att låta besättia.» Mom. 5 i k. res. till Erich Ryningh af den 7 maj 1644. 
R. R. s. d. fol. 542 ff. 

1  R. R. aug. 1645 fol. 402. 
2  R. R. aug. 1645 fol. 402. Instruktionen finnes i sin helhet aftryckt 

hos v. BUDDENBROCK, a. a. I, O., s. 192 ff. 
3  Enligt 0:s egen uppgift i bref till K. M:t, dat. Riga den 1 okt. 1645. 

Orig. i R. A. [Liv. 27]. 
4  Se t. ex. E. HILDEBRAXD, a. a. V, s. 298. Bengt och Gabriel voro 

kusiner med den store rikskansleren Axel Oxenstierna. 
5  Gabriel B:son Oxenstierna i bref till K. M:t, dat. Riga den 27 mars 

1646. Orig. i R. A. [Liv. 27]. 
6  »Om Superintendenten till Lijflandh att förordna will H:s K. M:t hafui 

i nådige åtankar, och något frambeffter resolvera till ett wist subjectum som 
capabelt kan wara i det ämbetet att brukas.» Mom. 4 i »K. Maj:ts nåd. Resol. 

på General Gouverneurens Her Gabriel Oxenstiernas igenom Cammereraren 

Harald Bengtsson Jgellström andraghne ärender» af den 10 nov. 1646. R. R. 
s. d. fol. 2110. 
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I en i april 1647 afsänd skrifvelse klagar generalguvernören 
öfver det stora förakt, som visades den svenske kyrkoherden vid 
St Jacobikyrkan och de svenska regementspastorerna i Riga 
af stadens infödda, tyska präster. Han hemställer om, att den 
superintendent, som blir förordnad, må åläggas uppgöra en så
dan ordning för prästerna i staden, att en dylik förargelse afstyres.1 

Ännu en påminnelse får drottning Kristina om det stora be-
hofvet af en ny superintendent i ett senare bref s. å. General
guvernören framställer ånyo, huru konsistorial- och kyrkoväsendet 
vanskötes. Än större förvirring och oreda anser han hota och 
säger det visserligen vara sin plikt att söka förekomma och af-
hjälpa sådant, men framhåller nödvändigheten af, att lämpliga 
män förordnas att besätta de lediga ämbetena.2 

Själfva öfverkonsistorium synes hafva tröttnat på att regera 
så godt som enväldigt, sedan den af dem hatade superintendenten 
var borta, eller i alla händelser börjat inse, att det ej gick bra 
utan en andlig chef i kyrkoärendena. Welling skrifver nämligen 
år 1647 till rikskansleren och påpekar, att de nu i fyra år varit 
utan superintendent och beder att få rekommendera »mein L[ieber] 
Collega, Teol. Dr Andreas Virginius, alss des Königl. Consistorij 
et Academiae lumen, wegen geschicklichkeit vnnd Wolverhaltens 
halber. »3 

Lyckligt nog för Livlands kyrka lyssnade man ej i Sverige 
på denna lofsång om Virginius. Det »ljus», som Welling ansåg 
honom besitta, synes åtminstone icke varit af kristligt upplysande 
och värmande art, att döma af gjorda uttalanden från vederhäf

1  Han skrifver bl. a., att »dhe Suenske, serdeles den som är pastor här 
widh St Jacob, som likuäl på sitt Embetes wegner bör bliffua hedrat medli 
ett tienligit rum ibland dhe andre Tyske pastorerne, bliffuer vthi processer 

för lijk och elliest, så postponerat och skutin tilbakar, att han neder 0111 den 

ringeste Tvske Capellanen nödgas taga sitt ställe, så frampt han icke offent
ligen på gatan moste gåå vthur processen, eller och heelt och hollit sigh 

derifrån absentera». Generalguvernören Gabriel B:son Oxenstierna i bref till 

K. M:t, dat. Riga den 28 april 1647. i R. A. [Liv. 29]. Det var icke 
första gången tyskarna i Livland ville nedsätta svenskarna [jfr Wellings för
sök att utesluta Petrus Arvidi från öfverkonsistoriet (se kap. 3)] och skulle 
ingalunda blifva det sista under den svenska tiden. 

2  Äfven presidentsämbetet vid Dorpats hofrätt och kanslersämbetet vid 

akademien voro detta år obesatta. Generalguvernören Gabriel B:son Oxen

stierna i bref till K. M:t, dat. Riga den 18 juni 1647. Orig. i R. A. [Liv. 29]. 
3  Godhart Welling i bref till rikskansleren Axel Oxenstierna, dat. Dorpat 

den 2 juli 1647. Orig. i R- A. [O. S.]. 
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tigt håll om hans senare verksamhet såsom Estlands kyrkochef.1 

Antagligen har professor Virginius under hela denna vakanstid 
tjänstgjort som vice superintendent, ehuru tillgängliga källor icke 
med bestämdhet upplysa därom.2 

Först d. 18 aug. 1647 meddelar K. Maj:t generalguvernören 
sin afsikt att till superintendentsbefattningen utse förste teo
logie professorn vid Uppsala universitet, mag. Johannes Stalenus.3 

Denne erhöll också, ehuru icke förr än följande år, d. 28 febr. 
1648, k. fullmakt att vara superintendent i Livland och vice Can-
cellarius Academice uthi l)orpt.i 

Den nye kyrkochefen Johannes Laurentii Stalenus var född 
på 1590-talet i Ölmestads socken i Småland och hade först stu
derat i Jönköping, Växjö och Uppsala, där han blef magister d. 
13 juli 1617. Därefter hade han företagit flere års utländska stu
dieresor, hvarefter han d. 12 okt. 1624 utnämnts till professor 
i grekiska vid Uppsala universitet. Teologie professor och kyrko
herde i Börje d. 20 febr. 1640, praeses vid prästmötet 1641, 2:dre 
teologie professor och kyrkoherde i Vaksala 1642, riksdagsman 
1644, förste teologie professor [åtminstone 16475], teologie doktor 
i Uppsala (utnämnd i dec. 16476, promoverad 26 jan. 1648), — så
dana voro de yttre konturerna af Stalenus' lif, innan han fick sig 
den livländska kyrkochefsplatsen ombetrodd.7 Han kallas af 
Rhyzelius en »uti råd och dåd lyckelig, både väl och ljufligt talande 
och derjemte försiktig och drifvande man». 

Men hvad hade då varit orsaken till, att det hade dröjt 
så länge med tillsättandet af en ny superintendent för Liv
land? Tydligen ansågo generalguvernörerna icke någon af de 

1  Jfr t. ex. A. F. J. KNUPFFER, a. a. s. 13. 
2  D:r Andr. Virginius nämnes såsom vice superintendent den 21 juni 

1644 i V- NAPIERSKY, a. a. Berichtungen und Nachträge s. 110. 
3  »Resolution gifwen Rijkz Skattmästaren och Gen. Gouv. öfwer Lijff-

land, Wälb. Her Gabriel Oxenstierna på någre öfwerlefrerade puncter», dat. 

den 28 aug. 1647. Mom. 2: »Om En Superintendent af Swensk nation att 

sända till Lijfflandh, hafwer K. K. M:t och hafft vthi åtankar, och är sinnadh 
M. Johannem Stalenum för denne tijden Theologice Projessorem primär inni 
i Ubsala därtill att förordna.» — — R. R. aug. 1647, fol. 1866. 

4  Bil. XXXI. 
6  R. R. 
B Enligt k. bref den 23 sept. 1647 i R- R-
7  Dessa biografiska uppgifter äro hämtade ur FANT och LÅSTBOM, Up-

sala Erkestifts Herdaminne III, s. 322 och ANDR. OL. RHYZELIUS, Episcoposcopia 

Sviogothica, Linköping 1752, s. 310. 
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mera framskjutna prästerna eller teologerna i provinsen till
räckligt framstående för denna plats. De bedja därför upp
repade gånger om en svensk man. I Sverige hade emellertid 
drottning Kristina själf tillträdt regeringen år 1644. Hen
nes intresse för kyrkliga ärenden och upplysning i Liv
land torde hafva varit minimalt.1 Måhända var det vid denna 
tid också svårt att få någon svensk kyrkoman, som var både lämp
lig och på samma gång villig att resa till det aflägsna Livland 
och åtaga sig superintendentsbefattningen, en plats, som var 
påfordrande nog äfven under mera gynnsamma förhållanden, 
men nu dubbelt svår på grund af den egendomliga och ömtåliga 
ställningen till öfverkonsistoriet. 

Ett slags consistorium generale hade nu pröfvats i öfver 
tio år i Livland och kunde ingalunda sägas hafva väl bestått prof-
vet. Måhända började man i regeringskretsarna i hufvudstaden 
tänka på, att de svenska biskoparna och prästerna icke varit utan 
grundade skäl vid sin opposition mot det gamla förslaget om in
förande af ett »consistorium generale» i Sverige år 1623. De sven
ska domkapitlen med biskopen i spetsen samt lektorer och präster 
såsom bisittare hade visat sig fungera vida bättre än det juridiskt 
styrda, centraliserade öfverkonsistorium i Livland.2 Man började 
i alla händelser allvarligt tänka på att införa ett helt nytt konsis
torium med ökadt inflytande beredt åt superintendenten och 

1  Man kan sluta härtill bl. a. af hennes handlingssätt mot akademien i 

Dorpat, hvarom mera i det följande. 
2  De två ifrigaste motståndarna till »Consistorium generale» i Sverige, 

biskoparna Johaimes Rudbeckius och L. Paulinus Gothus hade båda lekmän 

såsom bisittare i sina domkapitel. Då Paulinus år 1626 fått ett gymnasium 
till stånd i Strängnäs, upptogs äfven dess lektorer såsom ordinarie med

lemmar i konsistorium, ehuru ännu ingenting därom var i lag stadgadt. 
H. LUNDSTRÖM, L. Paulinus Gothus 1,11, Upsala 1893, s. 126. Rudbeckius' 

domkapitel hade visserligen starkt prästerlig karaktär, men äfven icke präst

vigda lektorer sutto i Västerås domkapitel. HJ. HOLMQUIST, De svenska Dom
kapitlens förvandling till Lärarekapitel 1571—1687 i Upsala Universitets Ars-

skrift 1908, Uppsala 1908 s. 87 IT. Det är därför svårt att tro, det dessa bi
skopars opposition mot generalkonsistorium skulle föranledts af, att de ej alls 

skulle hafva velat veta af några lekmän i konsistorium. Om erfarenheterna 
från Tyskland i fråga om dess juridiskt lekmannastyrda konsistorier, säger 

en dansk kännare på detta område: »Der klages oftere over Juristherred0mmet 

i Kirkerne.» Se J. OSKAR ANDERSEN, Kirkeorganisationer udenlands, Köpen-
havn 1905, och den belysande recensionen öfver denna bok af »Ldm» i K. A. 

1907, s. 333—336. 
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prästerskapet, men man ville icke insätta en ny kyrkochef, förr än 
dessa tankar klarnat och tagit fast form. 

Att tankegången varit ungefär sådan, och att detta varit 
en hufvudorsak till det långa dröjsmålet med tillsättande af su
perintendentsbefattningen, bestyrkes af drottning Kristinas märk
liga skrifvelse till öfverkonsistorium af d. 8 april 1648. Här fram-
hålles, hurusom en lång tid förflutit sedan superintendenten M. 
Hermannus Samsonius' död, och att K. Maj :t åtskilliga gånger 
varit betänkt på att förordna en annan, skicklig man i hans ställe. 
Detta hade emellertid ej kommit till utförande. Den »Forma 
Consistorii», som anordnats i Livland med en »Secular Praesident 
eller Director och sedhan superintendenten» jämte ecklesiastiska 
och »secular» assessorer, hade ställt sig hindrande i vägen. K. Maj:t 
kunde väl icke helt och hållet ogilla denna anordning, som var 
i bruk i den största delen af de lutherska församlingarna utrikes. 
En annan ordning hade emellertid visat sig vara af nöden i 
Livland. Alla andra konsistorier i riket med tillhörande provin
ser voro anordnade med biskopar eller superintendenter i spetsen 
och konsistoriales af andligt stånd till deras hjälp, och K. Maj:t 
önskade en likhet i anordningen äfven i Livland.1 K. Maj:t var 
därjämte ingalunda okunnig om de »månge differentier och miss
förstånd», som ägde rum under superintendenten Samsons tid, 
och ville för att förhindra sådana till Livland sända en superin
tendent, som med »skälig och rättmätig authoritet och respect» 
i samråd med sina konsistoriales förestode kyrkoväsendet på sam
ma sätt som i Sverige. Därför hade K. Maj:t förordnat den vär
dige och höglärde doktorn Johannes Stalenus, förste teologie 
professor i Uppsala, till superintendent. Assessorerna af andligt 
stånd i öfverkonsistoriet skulle fortfarande blifva använda, men 
direktorn och »secular» assessorerna skulle K. Maj:t hafva i nådig 
åtanka och i framtiden söka förse med andra tjänster.2 

Öfverkonsistoriets lekmannamedlemmar afgingo nu. Di
rektorn Gotthard Welling soulagerades af drottning Kristina 

1 Teolog- och prästkapitel hade vid denna tid införts i Sverige. Först 
genom kungl.  förordningen den 11 febr.  1687 stadgades som bekant i  lag i  
Sverige, att biskopens bisittare skulle utgöras i universitetsstäderna af teol. 
professorerna och i de öfriga stiftsstäderna af domprosten och gymnasiernas 
lektorer. Se bl. a. Hj. HOLMQUIST, a. a. s. 120 ff. 

2 Bil. XXXII. 



med ett gods i Finland1 och entledigades »till dess han får tjänst» 
med 975 daler silv.m. i årlig pension d. 13 okt. 1648.2 General
guvernören föreslog honom senare (1550) att jämte generalkom
missarien Chronstierna, sekreteraren Paul Helmes och kamreraren 
Harald Bengtsson Igelström blifva af K. Maj:t benådad och hed
rad med titeln »Assistens Rådh i Liflandh».3 Det är icke kändt, 
om Welling erhöll denna titel.4 Han var säkerligen kommen till 
för hög ålder för att kunna erhålla någon ny tjänst.5 Welling 
lefde ännu år 1654.6 

Äfven de öfriga lekmannamedlemmarna i öfverkonsisto-
rium, assessorerna Wilhelm Ulrich och Herman Potthorst, hug
nades af drottningen med förläningar, om än af betydligt mindre 
storlek.7 Stiernhielm blef såsom förut nämnts riksantikvarie 
och kort därefter äfven riksarkivarie i Stockholm. De prästerliga 
medlemmarna, som fingo kvarstå i det nya konsistoriet, voro: 
professorn Andreas Virginius, prosten W. Auerdunck och pro

1 Den 21 aug. 1648 enligt svenska registret för R. R., som saknas för 
juli, aug., dec. 1648. 

a  R. R. s. d. E. PABST, Baron R. v. TOLL m. fl., a. a. II, s. 619. 
3 »Staten blefwe därmedh intet graverat, vthan kunde thee wäl wara 

tillfridz medh theres förrige bestellningar.» De blefve däremot mera upp
muntrade till trogen tjänst. Generalguvernören Magnus Gabriel de la Gardie 
i skrifvelse till K. M:t med anhållan om k. resolution 1650. Orig. i R. A. 
[Liv. 30]. 

4 Den gafs däremot Paul Helmes år 1651, då han därjämte (den 31 maj) 
fick tillstånd att kalla sig von Hehnersen. Död den 17 aug. 1657. B. SCHLEGEL 
och C. A. KLINGSPOR, Den ointroducerade Adelns Ättartaflor, Stockholm 
1875, s. 121. 

5 Generalguvernören kallar honom i nyssnämnda skrifvelse 1650 »then 
gamble Welling». Hvad de la Gardie säger om uppmuntran till trogen tjänst 
o. dyl. gäller tydligen de öfriga till assistensråd föreslagne, troligen särskildt 
v. Helmersen och Ghronstierna,hvilken hade lånat kronan stora penningsummor. 

6 Enligt k. bref, dat. Daleröen den 11 okt. 1654, hvari konung Karl X 
Gustaf tillförsäkrar Gotthard Welling de af drottning Kristina beviljade 400 
rdlr årligen »uthj anseende af the långe och trogne tienster, som han hafver 
giordt Hennes Maj-.t drottning Christina». Orig. i Riga G. G. V, 9, s. 81. 
CHR. KELCH berättar (a. a. s. 576), att under ryssarnas belägring af Riga den 
13 aug.— 5 okt. 1656 två adliga jungfrur dödades *in Hoffi-ath Wellings 
Hausen. Två sonsöner Otto och Mauritz blefvo båda upphöjda till baroner 
och grefvar Wellingk. Båda voro generaler och k. råd, men den senare blef 
på grund af förräderi dömd till döden och afsättning från alla sina värdig
heter, men benådad till lifstids fängelse. Dog på vägen till sitt fängelse 
1726. ANREP, a. a. 

7 Rörande Ulrich se registret till R. R. 21 aug. 1648; rörande P. se 
R. R. 6 sept. 1648. 

Ernst Lundström. 9 
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fessorn Johannes Georgius Gezelius, hvilken dock redan år 1649 
kallades af drottning Kristina till Stockholm och följande år blef 
kyrkoherde i Stora Skedvi pastorat, i Dalarna.1 

Det nya öfverkonsistoriet bestod således förutom super
intendenten -praeses af blott tvenne ledamöter, båda af andligt stånd. 

Mag. JOH. STALENUS, den nye livländske kyrkochefen, anlände 
till sitt stora verksamhetsområde- sommaren 1648.2 Han skulle 
snart få erfara de mycket stora svårigheter, som mötte en super
intendent i Livland vid denna tid. 

Det var med Dorpats borgmästare och råd han hade att ut
stå den första heta striden. 

Dessa hade redan förut efter Samsons död på nytt trotsat 
öf ver konsistorium. Den 6 febr. 1644 hade det sistnämnda 
skrifvit till borgmästare och råd i Dorpat, att det ärnade hålla 
en kyrko- och skolvisitation därstädes d. 26 nästkommande juni 
och bjuder rådet förbereda denna.3 Visitationen uppskjöts emel
lertid sedan till d. 25 juni 1645.4 Rådet hade således haft ett. och 
ett hälft år att förbereda sig härpå. Det hjälpte ej. Då 
visitationen ändtligen ägde rum sistnämnda dag, — uteblefvo 
borgmästare och råd mangrannt från densamma. Visitationen 
måste därför ånyo uppskjutas nu till juli månad, då rådet varnas 
med hotelse af 100 rdlr straffböter (»poen/i) att icke åter ute-
blifva.5 Ej heller detta hjälpte. Rådets sekreterare Joachim 
Gerlach hade munthgen inför öfverkonsistorium bedt om visi-
tationens uppskjutande, men hade icke kunnat framvisa några 
dokument eller privilegier, på hvilka Dorpats borgmästare och råd 

1 MUNCKTELL, Vesterås stifts herdaminne, Uppsala 1843—46, II, s. 430 ff. 
3 Att döma af bref från honom i Dorpats stadsarkiv, afd. VIII, s. 26. 

Se ock GADEBUSCH, a. a. III, 1, s. 292 ff. ANDR. OL. RHYZEUUS skrifver (a. a. 
s. 310) om Stalenus: »den 28 Febr. [1648] af Drotning Christina förordnad til 
at blifwa Superintendens i Dorpt; men, emedan, innan resan tit gick för sig, 
Biskop Baazius i Wägsiö dödde; Så fick han af samma drotning d. 30 Aug. 
år 1649 fullmacht at blifwa hans efterträdare». Denna äfven af andra förf. 
upprepade uppgift, att Baazius redan skulle hafva dött, innan S. hann resa 
till Livland, är, som här synes, oriktig. Detta är äfven i korthet påvisadt af 
FR. WESTLING i K. A. 1900, s. 133 not 4, ehuru han icke uppger någon källa 
för sitt påstående, att Stalenus verkligen kom till Livland år 1648. 

3 Orig. i Dorpats stadsarkiv, afd. VIII, s. 13. 
4 Öfverkonsistoriet i bref till rådet, dat. Dorpt den 29 april 1645. Orig. 

ibdm s. 16. 
5 Öfverkonsistoriet i bref till rådet, dat. Dorpt den 5 juli 1645. Orig. 

ibdm s. 17. 
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kunde grunda sitt uppförande. Öfverkonsistorium svarar, att 
det väl knappt kunde förmoda, att rådet oupphörligt ville uppskjuta 
visitationen blott på grund af falska förevändningar, men att 
det för denna gång ville öfverse härmed. Det förehåller rådet 
allvarligt att vid straff af 200 rdlr för nytt uteblifvande infinna 
sig till visitationen, som nu utsättes till år 1646, och då lämna 
ordentliga räkningar och förteckningar på kyrkor, skolor och 
hospital tillhöriga hus m. m., samt årliga räntor från denna egen
dom och uppgift på prästernas inkomster.1 

Troligen ägde ej heller denna visitation rum, ty rådet lyckades 
nämligen göra ett slugt schackdrag emot öfverkonsistorium. Det 
sände sin borgmästare Warneke till Stockholm, och denne för
mådde drottning Kristina att underskrifva icke blott en konfir
mation, dat. Stockholm d. 20 aug. 1646, på staden Dorpats gamla 
privilegier med patronatsrätt m. m., utan ock en tillförsäkran 
om rättighet att anordna ett nytt stadskonsistorium. Dorpats borg
mästare och råd erhålla nämligen genom detta kungabref makt 
att tillsätta ett konsistorium, till hvars medlemmar de skulle ut
välja några ur sin egen krets samt några af stadens präster. Det 
sålunda sammansatta konsistoriet hade att pröfva alla konsisto-
rialärenden inom staden och af döma dem i första instansen.2 

Staden tillerkännes vidare fortfarande rätt att nominera och 
kalla pastorer och andra kyrkotjänare till St Johanniskyrkan 
samt att hafva tillsyn öfver nämnda kyrka samt stadens skola 
och hospital. De vocerade pastorerna och »diaconi »[komminist
rarna] skulle dock vara superintendenten och öfverkonsistorium 
underkastade och af dem mottaga intyg om ordination. Öfver
konsistorium hade emellertid endast rätt att upptaga de mål, som 
appellerades till detsamma ifrån stadskonsistoriet mot erläggande 
af tre hundra daler sv. silfvermynt i vad. 

Detta af Dorpats magistrat synnerligen högt skattade och 

1 Bref från öfverkonsistoriet till borgmästare och råd i Dorpat, dat. 
Dorpt. den 9 juli 1646 (origin.) samt därtill fogad vidimerad kopia af öfver-
konsistorii akter den 17 juli 1645. Dorpats stadsarkiv, afd. VIII, s. 21. 

2 R. R. 1646 del III fol. 1493 v. Mom. 6 i nämnda konfirmationsbref 
lyder nämligen sålunda: »Bevillie och förordne Wij dedh Borgmästare och 
Rådh i wår Stadh Dorpt skole hafua macht uthur deres medell, iämpte och 
tillijka medh Stadzens Prästerskap att besättia ftrimum instantium Consisto-
rialem; och igenom den samma alla Consistorialsaker uthi Stadzens territorio 
examinera, så och Salva appellatione till att dömma.» 
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väl bevarade dokument1 stod delvis i motsats till K. Maj :ts blott två 
år senare utfärdade bestämmelse om införande af konformitet i 
kyrkostyrelsen och upprättande af andliga domstolar. År 1648 be
stämdes nämligen, att lekmännen skulle aflägsnas äfven ur under
konsistorierna, så att prästerskapet skulle få ett helt annat infly
tande på kyrkans angelägenheter än som hittills hade varit fallet.2 

Nu hade emellertid staden Dorpat fått tillstånd att upprätta 
ett blandadt stadskonsistorium med en lekman i spetsen. Och rå
det var ej sent att söka begagna sig häraf. Redan d. 17 febr. 1647 
hade man beslutat att konstituera den nya underdomstolen med 
borgmästaren WARNEKE såsom ordförande och den tyske pastorn, 
professor SALOMON MATTHIAE, den »otyske» pastorn ERASMUS 

PEGAU jämte rådsherren KLAUS VON WICHEDEN såsom bisittare. 
Men Matthiae lade allehanda hinder i vägen,3 så att saken måste 
uppskjutas. Öfverkonsistorium anhöll också, att rådet måtte 
dröja med introduktionen af assessorerna, emedan denna måste 
ske i Kungl. Maj:ts namn.4 

Då rådet år 1648 ånyo ville försöka konstituera stadskonsis
torium, satte sig professor Matthiae åter däremot. Han sade sig 
hafva besökt superintendenten i Dorpat, som hade sagt honom, 
att drottningen i sitt rike icke hade några blandade, utan blott 
andliga konsistorier och icke ville tåla några andra. Dorpats 
konsistorium måste därför få en annan form, än det förut haft. 
En präst måste blifva dess prseses och i öfrigt blott andliga 
medlemmar sitta däri. Denna mening understöddes af pro
fessor Matthiae.5 Borgmästare och råd ville ej alls höra på 
något sådant. Stalenus manar då själf rådet att oförtöfvadt 
låta introducera en andlig domstol i betraktande af, att de 
eljest skulle kunna gå förlustiga det erhållna privilegiet, om de 
icke begagnade sig däraf. Rådet borde därför med det snaraste 
enligt konstitutionen välja en direktor af andligt stånd och fyra 
assessorer samt presentera de valda för kungl. öfverkonsistorium, 

1 Jfr GADEBUSCH, a. a. III, 1, s. 216—221. 
3 FR. WESTLING i K. Å. 1900, s. 133. 
3 GADEBUSCH, a. a. III, 1, s. 274. G. kallar Salomon Matthiae »ein selt-

samer Mann» och »ein störrischer Mann» (s. 292). 
4 Öfverkonsistorii bref till borgmästare och råd i Dorpat, dat. Dorpt 

den 31 mars 1647. Orig. i Dorpats stadsarkiv, afd. VIII, s. 22. 
5 GADEBUSCH, a. a. III, i, s. 292—294. Gadebusch, som själf var borg

mästare i Dorpat och tydligen hade sina sympatier på sina företrädares sida, 
tillskrifver M. endast dåliga motiv för sitt handlingssätt och säger, att denne 
hoppades själf blifva praeses i stadskonsistorium. 
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på det att de måtte aflägga den föreskrifna eden och veder
börligen introduceras. Sedan kunde appellation från stadskon
sistoriets domar göras till öfverkonsistorium.1 

Man kan, om man betraktar sakerna i sitt sammanhang och 
fasthåller vid K. Maj :ts märkliga skrifvelse till öfverkonsistorium 
af d. 8 april 1648, ej annat än tycka, att superintendenten hade haft 
fog för sin ståndpunkt, då han också i Dorpat ville införa en andlig 
underdomstol. Rådet höll emellertid hårdt på ordalydelsen i 
sin kungl. resolution af d. 9 juli 1646 och kämpade alltjämt emot. 
Det sökte till sist år 1649 med hotelser förmå de båda till assesso
rer kallade stadsprästerna Matthiae och Pegau att infinna sig till 
konstituerande af stadskonsistorium, men båda drogo sig undan, 
och rådet måste gång på gång uppskjuta saken. Superintenden
ten lät detta år inlämna ett skriftligt förbud mot ett blandadt 
konsistorium.2 

Men ehuru Stalenus säkerligen hade trott, att han i denna 
sak handlade i full öfverensstämmelse med de från Sverige gifna 
förhållningsorderna och därför tryggt kunde lita på att hafva stöd 
hos K. Maj:t, så skulle han snart finna, att han hade bedragit sig 
härutinnan. Logiskt, konsekvent handlande var nu icke drott
ning Kristinas starka sida, huru stora hennes förståndsgåfvor 
i öfrigt än voro. Detta visade sig också i hennes förhållande till Liv
land. Trots allt tal om konformitet och fördelen af andliga dom
stolar, behöfdes det blott, att opposition visade sig och petitioner 
gjordes från lekmannahåll,så bröts strax det konsekventa handlandet. 

Redan d. 29 aug. 164g erhåller Pernau stad på begäran af dess 
borgmästare och sekreterare genom kungl. resolution rätt att 
bilda eget stadskonsistorium bestående af borgmästare och råd 
med stadspräster.3 

Då nu borgmästare och råd i Dorpat klagar hos K. Maj:t 
öfver, att superintendenten Stalenus hade velat förhindra dem att 
tillsätta ett blandadt konsistorium, desavouerar K. Maj:t visser
ligen icke helt och hållet sin superintendent, men ger honom icke 
heller rätt. I den k. resolutionen af d. 24 dec. 1650 ställes under
handlingar i utsikt med den blifvande superintendenten och trös
tas staden med några sväfvande, halfva löften.3 

1 Superintendenten Stalenus i bref till Dorpats borgmästare och råd, 
dat. Dorpt den 13 sept. 1648. Origin. i Dorpats stadsarkiv, afd. VIII, s. 26. 

3 GADEBUSCH, a. a. III, i, s. 305—308. 
8 R. R. 1649 juli—sept. fol. 493 v. (mom. 5). 
4 R. R. 1650 okt.—dec. fol. 795 v. 
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Ej underligt då att rådet, som visserligen ännu 1651 ej hade 
lyckats få till stånd ett blandadt stadskonsistorium, alltfort tyckte 
sig kunna trotsa öfverkonsistorium, såsom Stalenus' efterträdare 
nogsamt fick erfara.1 

K. Maj:ts vacklande hållning torde till icke så ringa grad 
hafva berott på det starka motstånd, hvarmed Livlands ridder-
skap och adel mötte de nya andliga domstolarna. 

Stalenus hade i början af år 1649 förklarat sig ämna hålla 
visitationer på samma sätt som i Sverige, d. v. s. utan att adjungera 
med sig någon lekman. Adeln motsatte sig detta under föregif-
vande, att ett dylikt tillvägagångssätt stode i strid mot dess privi
legier. Landtråden sade, att visitationerna dittills hållits af en 
landtrichter, prosten och deras assessorer, och att detta skett på 
grund af urgamla recesser, som bekräftats af Karl IX år 1602.2 

Man kan med skäl fråga: Hvad hade dessa gamla visitationer 
af underkonsistorialrätten eller prostarna att göra med den under 
ett helt nytt tidsskede, ursprungligen af Gustaf Adolf gifna in
struktionen om superintendentsvisitationerna? Adelns försök 
till motbevis rörde ju en helt annan sak. Landtråden hafva icke 
heller — märkligt nog — med ett enda ord omnämnt de af super
intendenten Samson hållna visitationerna.3 

Superintendenten fick ingen hjälp att bemöta ridderskapets 
obefogade motstånd mot hans visitationer af generalguvernören, 
som dock enligt sin instruktion hade bort stödja honom. Orsaken 
härtill torde i icke ringa grad hafva berott på nya, täta general
guvernörsombyten. Gabriel Bengtsson Oxenstierna hade nämligen 
lämnat Livland, troligen redan på hösten 1647.4 

Till hans efterträdare utsåg drottningen riksrådet och generalen, 
den kände MAGNUS GABRIEL DE LA GARDIE, grefve till Leckö 

1 Jfr superintendenten Zachar. Klingius' skarpa bref till borgmästare 
och råd i Dorpat, dat. Dörpt den 12 dec. 1651. Orig. i Dorpats stadsarkiv 
afd. VIII s. 28. 

2 FR. WESTLING i K. Å. 1900, s. 133. 
3 FR. WESTLING skrifver om Samsons visitationer, att »det skall hafva 

varit brukligt, att denne på sina färder tog med sig en af landträtternas 
assessorer», men angifver ingen källa härför. Förf. har icke fått denna upp
gift bekräftad från annat håll. 

4 ANREP, a. a., uppger, att han på egen begäran blef dimitterad trån sitt 
generalguvernörsämbete år 1647. Gabriel B:son Oxenstiernas sista general-
guvernörsbref till k. m:t i R. A. [Liv. 29] är dat. »Aff Rijga den 24 sept. 
A:o 1647». Häri nämnes dock intet om uppbrottet från Livland. 



Magnus Gabriel de la Gardie. 

Grefve till Leckö och Arensburg m. m. Generalguvernör i Livland 

1649—1652, 1655 — 1660. 
(Efter ett porträtt på Gripsholm). 
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och Arensburg, friherre till Ekholmen, herre till Hapsal, Helmet, 
Höjentorp, Käggleholm, Magnusberg (nuvarande Karlberg), Ma-
riaedal och Wenngarn. Han erhöll nämligen d. 11 maj 164g1 kungl. 
/ullmakt att vara generalguvernör i Livland. Äfven i hans s. d. 
utfärdade instruktion bjöd K. Maj:t generalguvernören att gifva akt 
på både den andliga och den världsliga staten och att äfven tillse, 
huru den förra sköttes och, om han finner något fel, söka af hjälpa 
det. Därjämte skulle han vid behof assistera både superinten
denten och konsistorium. 

Den nyé generalguvernören var själf född i Östersjöprovin
serna (i Reval d. 15 okt. 16222) och son till Livlands forne guber-
nator Jakob de la Gardie och Ebba Brahe. Han borde således 
hafva haft särskild anledning att med intresse ägna sig åt sitt 
nya ämbete. Hans första verksamhetstid i Livland blef dock helt 
kort, ty han kom ej dit förr än i februari eller mars år 16503 

och lämnade snart åter landet.4 Före de la Gardies ankomst 
sköttes emellertid generalguvernörsämbetet af guvernören i Riga, 
generalmajor ERIK STENBOCK. 

Denne hade sedan 1648 af K. Maj:t underrättats om den 
förändring, som K. Maj :t »funnit nödig at göra medh then för 
någon tidh sedan vthi Lijfflandh opbrachte forma Consistorij» 
och uppmanats att tillse, att denna förändring efterlefdes.5 

Till Erik Stenbock vänder sig också Stalenus i sitt bekym
mer öfver ridderskapets motstånd. I bref till guvernören skrif-
ver superintendenten i början af år 1649, a*t livländska adeln hade 
förmått honom dröja med visitationer i församlingarna, till dess en 
allmän landtdag hade hållits. Stalenus är nu ängslig, att detta drö
jer för länge. Han säger sig med visitationerna ej af se annat än 
att vilja efterse och tillhålla prästerna att sköta sitt ämbete med 
lärande, med de högvörd. sakramentens administration och med 
katechismi öfning samt tillse, huru pastorerna lefva tillsammans 

1 R. R. 1649 jan.—maj fol. 1023 v. 
2 P. WIESELGREN, a. a. XVII, s. 28—37. 
8 Enligt bref till K. M:t från guvernör Erik Stenbock jan.—mars 1650. 

Orig. i R. A. [Liv. 37]. Magnus Gabriel de la Gardies första generalguver-
nörsbref i R. A. [Liv. 30] till K. M:t från Livland är dat. Riga den 23 april 
1650. 

4 Troligen redan sommaren 1650. Sista generalguvernörsbrefvet till K. 
M:t i R. A. [Liv. 30] är dat. Riga den 15 juni 1650. 

6 K. bref till guvernören Erik Stenbock den 8 april 1648. R. R. s. d. 

fol. 597. 
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med sina åhörare etc., och, om någon lärer eller lefver illa, remit
tera detta till kompetent forum. Han tänkte alls icke förgripa 
sig på den livländska adelns privilegier. Han ber om guvernörens 
högvisa råd och benägna information.1 

Erik Stenbock, hvars »gudeliga nijt och affection emot kyr-
kior och scholor» Stalenus förut prisat, besvarade efter några 
dagar detta bref. Guvernören råder häri superintendenten — 
egendomligt nog — att gifva efter för adelns ifriga fordringar 
rörande visitationerna. Han säger sig anse det föga troligt, att rid-
derskapet skulle kunna öfvertalas att ändra sin mening, och menar 
sig ej heller kunna finna, att regeringen påbjudit någon ändring 
i föregående praxis. Han ansåge därför, att tillmötesgående 
borde och kunde visas. Det vore eljest fara värdt, att superinten
denten ej skulle kunna uträtta något, så mycket mer som Stalenus 
saknade kännedom om landets förhållanden.2 

Detta bref, hvari Stenbock troligen sammanblandar super
intendentens och de forna underkonsistoriernas visitationer och 
manar till eftergifter, är sannolikt skrifvet s. a. s. i trötthetens tecken. 
Denne förtjänte man, som senare i egenskap af generalguvernör 
i Ingermanland visade mycken nitälskan i kyrkliga angelägenheter,3 

hade nämligen i sitt eget guvernörsämbete och såsom t. f. general
guvernör mött så mycket motstånd och så många vedervärdig
heter, att han kort tid efter detta brefs af sändande hos K. Maj :t 
själf begärde afsked från sin tjänst i Livland, innan han ännu 
fått någon annan plats i stället.4 

Superintendenten reste emellertid öfver till Sverige somma

1 Bref från superintendenten Joh:s Laurentij Stalenus till guvernören och 
vice generalguvernören, frih. Erik Stenbock, dat. Dorpt den 12 febr. 1649. 
Orig. i Riga G. G. X, 2. 

2 Guv. E. Stenbock i bret till Joh. Stalenus den 17 febr. 1649. Jfr FR. 
WESTLING i K. Å. 1900, s. 133, 134. 

3 Se sid. 33 not. 3. 
4 K. bref till guvernör Erik Stenbock i Riga den 22 maj 1649. Sten

bock erhåller här K. M:ts tillstånd att flytta från Riga, när M. G. de la Gardie 
hade anländt dit. K. M:t lofvar då att utse någon annan lämplig plats åt 
Stenbock och skrifver bl. a. ordagrannt: »Nu är intet utan, at wij wäl märkia 
kunne, Eder tienst widh thed Gouvernementet, ehuru then elliest kunde vvara 
Oss nödig och till godt nöje, skole uthi längden, och såsom hinimire?-7ie der 
stellte äre, falle Eder mehr och mehr förtretelig och till besvär; Derföre wij 
och godt finne, Eder en Nådig dimissio?i ifrå den orten till att etterlåta.» 
Erik Stenbock erhöll först den 16 juni 1651 k. fullmakt att vara general
guvernör i Ingermanland och Kexholms län. R. R. s. d. 
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ren 1649 för att söka erhålla stöd och bestämda förhållningsorder 
af K. Maj:t i tvistefrågorna med ridderskapet i Livland, äfvensom 
rörande andra ärenden. Kungl. Maj:t gaf honom svar i en k. 
resolution, gifven i Stockholm d. 31 augusti 164g} Häri säges, att 
det visserligen icke tillkommer »secular»- d. v. s. lekmanna-
assessorer, att vid visitationer befatta sig med själfva examen 
eller förhör angående, huru lärarne föra sitt ämbete och lefverne, 
eller huru åhörarne blifva undervisade i Guds ord m. m. Detta 
tillkommer superintendenten och hans kolleger i konsistorium. 
Men emedan på visitationerna förekomma mål, särskildt blan
dade rättsmål, hvilka det kunde vara svårt för superintendenten 
och de adjungerade kyrkomännen att expediera, anser drott
ningen, att det torde vara till nytta för superintendenten, 
om någon af landtråden eller adeln medföljde. Hon förordnar 
därför, att då visitationer hållas, någon medlem af landträtten, 
som därtill vore skicklig och med K. Maj:t enig i religionen, måtte 
vara tillstädes. — Adeln fick sålunda sin vilja igenom. 

Det är icke att undra på, om Stalenus kände sig missnöjd 
med de kyrkliga förhållandena i Livland, där snart sagdt alla hans 
bemödanden strandade på adelns motstånd, och där han fick 
söka utföra sin gärning utan att känna tillbörligt stöd hos Sve
riges drottning. 

Vid sin återkomst till Sverige sommaren 1649 klagade han bl. a. 
öfver, att konsistoriets beslut ej verkställdes m. m. samt öfver det 
motstånd han hade rönt hos provinsens mäktiga ridderskap, ett mot
stånd, som hotade att hämma alla hans försök till förbättringar.2 

Det var då ej underligt, att Stalenus helt säkert med mycken 
tillfredsställelse hälsade den utsikt att snart komma ifrån ett så 
svårarbetadt verksamhetsfält som det livländska, hvilken yppade 
sig, då drottningen d. 30 aug. 1649 honom k. fullmakt att vara 
biskop i Växjö.3 

Stalenus tillträdde emellertid ej sitt nya ämbete förrän som
maren 1650.4 Han återvände först ännu en gång till Livland. Till
sammans med den då nyligen anlände generalguvernören Magnus 

1  Bil. XXXVI. 
2 Stalenus i öfverkonsistoriets namn i bref till drottning Kristina. 1 fr 

FR. WESTLING i K. Å. 1900, s. 134. 
3 R. *R. s. d. FR. WESTLING uppger (a. a. och s.) fullmaktsdagen 

vara den 28 aug., hvilket är oriktigt. 
1 ANDR. OL. RHYZELIUS, a. a. s. 310 och FR. WESTLING i K. Å. 1900, 

s. 134, 135. 
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Gabriel de la Gardie öfverlägges på en landtdag i april och maj 1650 
om åtgärder till afhjälpande af de kyrkliga bristerna. I en inlaga 
af d. 30 april 1650 begärde superintendenten generalguvernörens 
hjälp: att få till stånd ordningsregler för böndernas kyrkobesök, att 
sådan jord, som frånryckts kyrkorna, genom fiskalen måtte åter
fordras, att de förfallna kyrkorna måtte återuppbyggas, att pasto
raten måtte förses med i de inföddas språk kunniga klockare, och 
att den af godsherrarna åt prästerna bestämda lönen måtte ordent
ligt utbetalas.1 Den 8 maj 1650 afgaf generalguvernören från Riga 
utförliga förklaringar i dessa frågor såväl till superintendenten Stale
nus2 som till ridderskapet på landtdagen.3 Han manar i den förra 
superintendenten och prostarna att vid kommande visitationer be
arbeta patroni och församlingsborna, att en klockare måtte förord
nas vid hvarje kyrka. Superintendenten hade att i denna och 
andra föreliggande angelägenheter rådföra sig med landtråden. I de 
flesta öfriga punkter nöjer de la Gardie sig med hänvisningar till 
föregående beslut och goda ord. 

I förklaringen till ridderskapet förekommer däremot en mycket 
viktig bestämmelse rörande tillsättande af öfverkyrkoföreståndare. 
Generalguvernören förordnar ett landtråd i hvarje »Landrichter-
schafft» (= domsaga) till öfverkyrkoföreståndare nämligen i Wendens 
landtrådet OTTO VON MENGDEN, i Rigas landtrådet HEINRICH PATT-

KULL, i Pernaus landtrådet ERNST VON MENGDEN och i Dorpats 
domsaga landtrådet GOTTHARDT WILHELM VON RUDBERG. Alla 
dessa skulle ännu samma år, hvar och en inom sitt område, jämte 
vederbörande prost och en världslig landträttsassessor hålla kyrko-
visitationer. Härvid skulle man öfverlägga med patroni, kyrko-
föreståndarne och pastorerna rörande kyrkornas och prästgårdarnas 
brister och reparationer och söka i godo förmå vederbörande patroni 
att företaga behöfliga reparationer, som borde vara färdiga inom en 
bestämd tid (från Michaéli ena året till Michaéli det andra året). 
Visitationer skulle hållas hvarje år på sommaren eller hösten. 
Vidare skulle öfverkyrkoföreståndarne se till, att prästlönerna 
utbetaltes ordentligt, söka bilägga tvister och ifra för afguderiets ut
rotande. Visitationsprotokollen skulle insändas till öfverkonsistoriet. 

Ridderskapet och adeln nöjde sig emellertid icke med rätten 
att få sitta såsom meddomare i de andliga underdomstolarna. De 

1  v. RICHTER, a. a. II, 11, s. 38. 
• Bil. XXXVII. 
8  Bil. XXXVIII. 
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ifrade äfven för att åter få säte i öfverkonsistorium och sände 
därför deputerade till drottningen i Stockholm för att söka utverka 
en resolution om återinförande af det gamla öfverkonsistorium 
från Wellings tid. I denna punkt stod emellertid K. Maj:t fast. 
I kungl. resolution, dat. Stockholm d. 14 nov. 1650, få adelns depu
terade det besked, att K. Maj :t vidtagit den föregående omändringen 
med öfverkonsistorium i Livland, för att alla både öfver- och under
konsistorier i riket och därtill hörande provinser måtte få likformig
het. Därför kunde icke »för denna gången» blifva gjord någon 
förändring i fråga om öfverkonsistoriet, utan ville K. Maj:t öfver-
lägga därom vid »bekvämbligare » tid.1 

Redan flere månader innan denna resolution affattades, hade 
emellertid Johannes Stalenus lämnat Livland för alltid och begifvit 
sig till sitt nya stift, där han dock knappt hann att börja sin verk
samhet, förrän han d. 11 febr. 1651 bortrycktes af döden.2 

Till Stalenus' efterträdare såsom superintendent i Livland kalla
des dåvarande kyrkoherden i Nyköpings västra församling, prosten, 
doktor ZACKARIAS KLINGIUS, som erhöll kungl. julimakt, dat. Stock
holm d. 7 sept. 1650.3 Den nye superintendenten var född år 1603 
i Kräklinge socken i Nerike, där fadern Lars Hedingius var kyrko
herde. Han studerade i Örebro, Strängnäs och Uppsala, hvarest 
han promoverades till filosofie magister år 1639. Kort därefter 
kallades han till huspredikant af friherrinnan Brita de la Gardie 
till Kimito, hvarest han förblef i två år. Rikskansleren Axel Oxen
stierna hade lärt känna hans lärdom och utskickade honom till Kö-
nigsberg och Danzig med instruktion att inhämta underrättelser af 
den berömde teol. professor ABR. CALOVIUS om de på denna tiden upp
komna synkretistiska villfarelserna och de häraf föranledda striderna. 
Under denna resa promoverades Klingius efter aflagda prof till 
teologie doktor i Wittenberg d. 18 maj 1647.* Återkommen s. å. 
till Sverige, utnämndes han till drottning Kristinas hofpredikant 
och följande år (1648) till kyrkoherde och prost i Nyköpings västra 
församling. Här gjorde han sig känd för en grundlig synodal-

1 R. R. 1650 okt.—dec. fol. 416. 
2 ANDR- OL. RHYZELIUS, a. a. s. 310. 
3 R. R. 1650 maj—sept. fol. 527 v. Fullmakten är i allt väsentligt lika 

med den för Stalenus utfärdade och hållen i allmänna ordalag. 
4 1646 enligt C. W. SKARSTEDT, Göteborgs Stifts Herdaminne, Lund 1885, 

s. 8; den 18 maj år 1647 enligt ANDR. OL. RHYZELIUS, a. a. II, s. 65, hvarest 
det dock oriktigt står, att K. förjagades från Dorpat af ryssarna år 1658. 



i 4 i  

disputation vid ett allmänt prästmöte i Strängnäs, hvarvid han satt 
såsom praeses.1 

Klingius var före sitt utnämnande till Livlands superintendent 
bekant såsom en lärd och begåfvad teolog, men gjorde sig senare 
också känd såsom en öfverdrifvet ortodox och i sin förmenta ren-
lärighetsifver vid flera tillfällen orättvis och hård man.2 

Han anlände först i augusti 1651 till sitt nya verksamhetsfält.3 

Under mellantiden var professor Andreas Virginius vice superinten
dent och vice praeses i öfverkonsistorium.4 

Om Klingius' verksamhet i Livland hafva hittills endast mycket 
sparsamma källor påträffats.. Att äfven han kom i delo med Dor
pats borgmästare och råd är redan i det föregående omtalat. Den 
kyrkliga oredan synes under de båda sista superintendenterna under 
detta tidsskede varit mycket stor. Någon konsekvens eller reda 
förefanns ju icke heller i kyrkostyrelsen, i det öfverkonsistorium 
fortfarande var en helt andlig domstol och underkonsistorierna 
blandade domstolar med juridiskt, adligt lekmannainflytande för
härskande. Såsom förut nämnts skulle från öfverkonsistorium egent
ligen ingen appell vara tillåten. Endast i undantagsfall, som vid 
särskild pröfning befunnos därtill befogade, kunde det vädjas 
till K. Maj:t. Denna undantagsbestämmelse började emellertid 
missbrukas och alltmer blifva regel, hvarigenom öfverkonsistoriets 
anseende sjönk. Härtill bidrog också det motstånd mot och den 

1 Källa för ofvanstående biografiska data 0111 Klingius hafvudsakligen: 
A. WF.STEN, SV. Kongl. Hof-Clericiets historia I, s. 681 ff. Äfven matriklar 
för Göteborgs stift hafva rådfrågats. 

s  Härpå berätta såväl A. WESTÉN, a. a., som C. W. SKARSTEDT, a. a., 
ganska upprörande exempel såsom, att han i Stockholm innehöll halfva nåd
årsinkomsterna för Tollstadii änka och fullständigt utan grund afsatte en präst 
i Göteborgs stift. 

3 Den 8 aug. 1651 utfärdades i Stockholm k. bref till riks- och kammar
råden om att utbetala 300 daler silfv.m. »till reese och tärepenningar härifrå och 
till Dorpt» för superintendenten i Livland, d:r Zachar. Klingius. R. R. s. d. 
fol. 746. 

4 Enligt k. förläning, dat. Stockholm den 9 aug. 1651, för doktor And. 
Virginius, teol. prof. i Academ. i Dorpt, på halfparten af superintendents
besparingen pro A:o 1650. R. R. s. d. fol. 751. Häri heter det bl. a. om 
Virginius: »hafwer sedan förre Superintendenten Stalenus begaf sigh ifrån 
Liflandh och intill denna tijden sustinerat vices Sufierintendentis uthi stiftedh 
har[war?] och tillyka vices Prcesidio in Consistorio». Han skulle därför jämte 
sin ordinarie lön få superintendentens halfva årslön för år 1650 eller 675 
daler silfv.m. 
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ovilja för den andliga öfver domstolen, som visades af den mäk
tiga livländska adeln. 

Hvarpå berodde då månne denna ridderskapets afvisande håll
ning mot det prästerliga öfverkonsistorium, och hvarför arbetade 
man från detta håll så energiskt på att åter få säte ej blott i under-
utan ock i öfverrätten? Var det ett lefvande intresse för folkets 
höjande genom kristendomen och för att stödja kyrkan i dess stora 
uppgift, som låg bakom denna ifver? Och ansåg man denna uppgift 
bättre kunna förverkligas genom ett ökadt lekmannainflytande i 
konsistorium? 

Huru stort och tacknämligt skulle det ej hafva varit, om man 
hade kunnat spåra sådana bevekelsegrunder till ridderskapets och 
adelns uppträdande i dessa frågor. Tyvärr gifva emellertid ett när
mare granskande af olika källor från hela denna och den nästa tids
perioden ingalunda stöd för ett sådant antagande. Tvärtom. Det 
måste med vemod sägas, att det endast undantagsvis spåras någon 
mera lefvande och påtaglig nitälskan för kyr ko väsendets höjande 
från de adliga bisittarnas sida i de andliga domstolarna. Vi nödgas 
därför antaga, att adelns hållning i dessa kyrkliga angelägenheter till 
största delen dikterades af maktbegär och nedärfd vana vid själf-
rådighet. Prästerna fingo ofta lida af adelns liknöjdhet och god
tyckliga egenmäktighet, hvaröfver vi hafva funnit talrika klagomål. 

Så t. ex. klagar prosten och pastorn i Wenden, den förut om
nämnde, kristligt nitälskande Bartholomäus Meijer redan år 1631 
öfver sin landtrichter JONAS TRAN^US, att denne under sex år 
blott en enda gång hade hållit offentlig rannsakning, hvarför alle
handa oordningar förekommo. Många hade ouppgjorda tvister 
och stridigheter och kunde därför icke komma till H. H. Nattvard. 
Nästan ingen vågade heller klaga, emedan domaren fordrade hög 
betalning i förskott. Följden var, att gudlösa trollkarlar blefvo 
allt fräckare och trotsigare. Om en anklagad kastades i fängelse, 
fick han sitta ett helt eller åtminstone ett hälft år kvar utan att blifva 
rannsakad. Sista vintern hade några trollkarlar suttit fängslade 
i Wolmar. Af dessa hade en åter brutit sig ut, en begått själf mord, 
och andra hade försmäktat i fängelset.1 

År 1647 riktade den förut såsom respondent vid synodaldis-
putationen i Wolmar år 1631 omtalade prosten i Rigas distrikt, 

1 Barthol. Meijer i bref till rikskansleren Axel Oxenstierna, dat »Wenden 
Anno 1631 den» [tomrum för datum], Orig. R. A. [O. S.]. 
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pastorn i Locidiger Jonas Ficinus skarpa anklagelser mot under
konsistoriets ledamöter i sitt distrikt. Hvarken direktorn eller hans 
politiska assessorer hade velat aflägga den föreskrifna konsistorial-
eden. Denna lefde de också tvärt emot. De ville dessutom ej veta af 
någon annan instruktion än den, som dikterades af deras egna 
hufvuden.1 Han anser dem icke befordra utan i stället söka för
hindra kyrkovisitationerna, så mycket det för dem var möjligt. 
Hädelse, förakt för Guds ord, hån och smädelse mot predikoämbetet 
och liknande grofva synder, som voro i omlopp, lämnades ostraffade 
och skulle genom dylika underkonsistoriemedlemmars handlings
sätt tilltaga, och både öfver- och underkonsistorierna nedsättas 
till sitt anseende. Han anropar därför öfverkonsistorium om 
att förhjälpa till en nyttig förändring, att Guds ära och Hans 
kristna kyrka må tillväxa och ej undertryckas.2 

I protokoll öfver visitationer hållna inom Kokenhusens krets 
eller kontrakt åren 1647 och 1648, undertecknade af prosten, seder
mera assessorn i öfverkonsistorium, pastorn i Berson JACOBUS GRAY 

och assessorn i underkonsistoriet, pastorn i Pebalg HENNINGUS FRICK, 

klagas synnerligen utförligt och kraftigt öfver underkonsistoriets 
lekmannamedlemmar.3 Det säges bl. a., att det icke funnes en enda 
pastor i detta stora område, som icke hade klagat öfver försummelse 
af predikan och uppväxande förargelseväckande handlingar, öfver 
brist på fullföljande af beslutna kyrko- och prästgårdsbyggen, öfver 
hvilka brister man hade klagat i så många år.4 Orsakerna, att sådant 
ej hade afhjälpts, vore, att dessa försummelser icke hade beifrats 
af de kalvinistiskt sinnade domarna, som icke tycktes fråga efter kyr
kornas förfall ej heller gjorde något för att förhjälpa de arma präster
na att utfå sina utestående löner, huru mycket det än hade klagats 
häröfver. Många brott hade tilltagit, emedan vid föregående visita-
tion anmälda öfverträdelser icke hade blifvit beifrade af landt-

1 »Imgleichen von keiner andern Insti-uction wissen wollen, als die ihnen 
ihr eigen Gehirn dictii-et, vndt sich theils verlauten lassen, das durch solch 
procedere die Consistorial-Gerichte ein loch bekommen.» 

2 Jonas Ficinus till hofrådet och presidenten i öfverkonsistoriet Gotth. 
Welling i bref, dat. Loddiger den 28 april 1647. Riga G. G. X, 1. 

3 Originalet till dessa utmärkt prydligt och ordentligt skrifna protokoll , 
(på tyska) finnes i R. A. [Liv. 17]. 

4 »iiber welcher mann so viel Jahr anhero geschrieben vnd geklagt: 
allein es [ist] in allén nichts erfolget, gleichs als wann die Calvi?iischen 
Richter in Sinn hatten, dass vnsere Kirchen successive vertilliget werdten, v. 
deroselben arme verlassene prediger ex dtsperatione Ambt vnd gemeine ver-
lassen solten» — 
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richtern. De båda åsyftade lekmännen voro landtrichter Otto von 
Mengden och (allra synnerligast) assessor Christoph Richter 

Den senare hade enligt i protokollet in extenso återgifven 
skrifvelse från generalguvernören Gabriel [B:son] Oxenstierna till 
landtrichter Otto von Mengden, dat. Riga d. 13 juni 1646, af öfver
konsistoriet blifvit afskild från all befattning med ecklesiastika 
mål, emedan han öppet bekänt sig till kalvinismen. Generalguver
nören påbjöd också landtrichtern att rätta sig härefter och i kon-
sistorial-och kyrkosaker använda en annan assessor, men låta Richter 
sköta mål, som hörde till landträtten. Detta påbud kringgicks 
emellertid af v. Mengden trots hans föregående löften, hvarför de 
öfriga assessorerna till sist vägrade att sitta med vid sessionerna. 

Prosten Gray och assessor Frick vända sig slutligen till riks-
kansleren i skrifvelse, dat. Berson d. 30 maj 1648, med klagan öfver 
Otto v. Mengden och Chr. Richter.1 Deras klagan mot den förre 
hjälpte icke mycket, ty hans namn återfinnes bland dem, som af 
generalguvernören Magnus Gabriel de la Gardie ombetroddes det 
nya, viktiga öfverkyrkoföreståndareämbetet år 1650.2 Om den 
hade någon verkan i afseende på den senare, är icke kändt. 

Om flertalet af konsistoriernas lekmannamedlemmar visade lika 
litet intresse för gudstjänstlifvets befrämjande, som de nu anförda 
exemplen visa prof på, kan man ej undra på, att prästerskapet med 
superintendenterna i spetsen icke ville hafva dem med hvarken i 
öfver- eller underkonsistorium. Huru gagneligt och önskvärdt 
det än kan vara, att af verkligt nit och intresse för kristligt 
lif och kyrkligt uppbyggande besjälade lekmän aktivt deltaga, hjälpa 
och stödja det kyrkliga arbetet, lika hämmande och skadligt för det 
goda arbetets fortgång måste det vara, om likgiltiga, formalistiska 
eller rent af fientliga lekmannaelement vinna makt och inflytande 
i de kyrkliga angelägenheterna. Och då lekmännen af det senare 
slaget tyckas hafva varit öfvervägande i Livland vid denna tid, är 
det ej att undra på, om väntade förbättringar i kyrkoväsendet ute-
blefvo. 

1 Bil. XXXIV. 
2 Otto v. Mengden, född den 13 april 1600, död den 16 eller 26 jan. 

1681 [Balt. Mon. Bd VIII, s. 217 ff.], fick af Gustaf Adolf godsen Ogershof 
och Oselhof i Livland i förläning år 1625 [a. a.], landtrichter redan år 1631 
(se s. 80) (år 1629 enligt egen uppgift till generalguvernören Bengt Oxen
stierna i bref, dat. Riga den 17 mars 1627 [i Riga G. G. X, 1], hvari han äfven 
uttrycker sitt missnöje med den börda, som lagts på honom genom att han 
blifvit medlem af underkonsistorium). 
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Ridderskapet och adeln hade emellertid också sina skäl till 
opposition mot rent andliga konsistorier. Ett af de viktigaste torde 
hafva varit det förakt de hyste för en stor del af prästerskapet för 
att ej säga hela ståndet, ett förakt, som i flera fall torde hafva varit 
ganska förklarligt på • grand af många prästers skäligen låga 
bildningsgrad. Adelsmännen ansågo det under sin värdighet att 
lyda under konsistorier, som räknade endast prästerliga ledamöter. 

Superintendenterna Stalenus och Klingius synas icke hafva 
hållit några visitationer eller synoder. Källorna äro dock synner
ligen sparsamma från deras tid. Deras svårigheter ökades också 
därigenom, att de ej hade det stöd bakom sig, som Gustaf Adolf 
hade sökt skaffa superintendenten i generalguvernörens person och 
ämbete. Denna höga post växlade nämligen allt för ofta innehafvare 
äfven under de följande åren. 

Magnus Gabriel de la Gardie stannade första gången troligen 
icke ens ett år i Livland.1 Till hans vikarie utsågs riksrådet, den 
berömde fältmarskalken, tidigare (1628) öfverstebefälhafvaren öfver 
svenska armén i Livland GUSTAF CARLSSON HORN AF KANCKAS, grefve 
Horn af Björneborg i Finland, friherre till Marienborg i Livland, 
herre till Häringe, Ervalla, Wik och Esbo i Sverige. Han anlände 
till Riga d. 9 juni 16512 och erhöll efter att hafva vikarierat för 
de la Gardie något öfver ett år d. 12 okt. 1652 kungl. fullmakt 
att vara generalguvernör i Livland.3 I instruktionen s. d.3 lägges 
omsorgen om de kyrkliga ärendena äfven på denne general
guvernörs hjärta i alldeles samma ordalag som i de la Gardies 
instruktion. 

Källorna gifva icke vid handen, att Horn tagit någon verk
sammare del i kyrkoärendena. 

Redan d. 1 juni 1655 fick MAGNUS GABRIEL DE LA GARDIE för 
andra gängen k. fullmakt att vara generalguvernör i Livland.4 S. d. fick 
han därjämte k. fullmakt »att wara Wår egen Lieutnant General öfwer 
heele Wårt krigzwäsende i Lijf-, Est- och Ingermanland».5 Horn 

1 Hans sista bref till K. M:t i R. A. [Liv. 30] från den första general
guvernörsperioden är dat. Riga den 15 juni 1650. 

2 Enligt Horns egen uppgift till K. M:t i bref, dat. Riga den 24 juni 

1651. Orig. i R. A. [Liv. 31]. 
3 R. R s. d. fol. 1835. 
4 R. R. s. d. 
5 R. R. s. d. Han kallas här ej »Legatus regius», såsom GADEBUSCH 

anger, a a. III, 1, s. 403. 
Ernst Lundström. 10 
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tjänstgjorde emellertid, till dess de la Gardie i juli 1655 hade 
återkommit till Livland,1 och återvände först därefter till Sverige.2 

De la Gardie stannade nu kvar såsom generalguvernör till år 
1660, men synes icke hafva tagit mycken befattning med kyrko
väsendets upphjälpande utöfver de fall, som redan i det föregående 
hafva antydts. Hans ännu bevarade, ganska talrika bref till K. 
Maj :t innehålla ytterst obetydligt rörande kyrkoväsendet, utan 
röra sig så godt som uteslutande om politiska och militära ange
lägenheter. Han var ju ock satt till öfverste krigsherre öfver hela 
det svenska Östersjöväldet. Denna ansvarsfulla plats och de 
hotande krigsmolnen från öster och söder torde så godt som helt 
och hållet hafva upptagit hans tid. 

Klingius hade därför mest att lita till sitt eget initiativ och sin 
egen gärning samt till sitt prästerskap. Sitt eget stånds tillgifven-
het förstod han sig emellertid icke på att vinna. Därtill var han af 
ett alltför stolt och hårdt sinnelag. Prästerskapet motsatte sig sin 
superintendent och sände bittra klagomål öfver honom till Sverige 
på samma gång skildrande de bedröfliga kyrkliga förhållandena 
i Livland. Klingius kände nu sin ställning dubbelt svår och längtade 
att komma ifrån landet. 

Detta skedde också snart nog, fastän på ett för Klingius allt 
annat än behagligt sätt. Ryssarna bröto nämligen in i Livland 
härjande på gammalt, bepröfvadt vis och intogo Dorpat år 1656, 
hvarvid Klingius miste sitt bibliotek och allt hvad han för 
öfrigt där ägde och måste fly först till Reval och sedan till 
Stockholm.3 

Han återvände aldrig till Livland utan blef k. öfverhof-
predikant och d. 24 april 1658 generalsuperintendent vid armén4 

och följde konung Karl X Gustaf såsom dennes biktfader till 
Danmark, där han 1659 utnämndes till biskop öfver Seelands 
stift. Han blef d. 17 mars 1665 biskop i Göteborgs stift5 och 

1  Horns sista generalguvernörsbref till K. M:t i R. A. [Liv. 32] är dat. 
Riga den 24 juli 1655. De la Gardie anlände till Nymiinde skans den 13 juli 
1655 enligt egen uppgift i bref till K. M:t, dat. Nymiinde Skans den 14 juli 
1635. Orig- i R. A. [Liv. 33]. 

2 Död i Skara den 10 maj 1657. ANREP, a. a. 
3 FR. WESTLING i K. Å. 1900, s. 138. v. NAPIERSKY, a. a. II, s. 35. 

C. W. SKARSTEDT, a. a. s. 8. 
4 R. R. s. d. fol. 614. 
6 R. R. s. d. fol. 340. 
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adlad d. 27 okt. 1666 med namnet KLINGENSTIERNA.1 Död i Göte
borg d. 3 sept. 1671.2 

I adelsbrefvet prisas Klingius' förtjänster äfven i fråga om 
Livland, men de hittills funna källorna bekräfta icke dessa lof-
sägelser, åtminstone i fråga om hans insats till k yr ko väsendets 
upphjälpande. 

Efter Klingius utnämndes ingen ny superintendent före år 1660. 
Såsom vice superintendent tjänstgjorde åtminstone under en del af 
denna tid den meromnämnde assessorn, prosten W. AUERDUNCK.3 

Det krig, som utbröt mellan Sverige och Ryssland år 1656, verkade 
ödeläggande på kyrkostyrelsen. Dess verksamhet synes hafva af-
stannat liksom mycket annat. Då generalguvernören Magnus 
Gabriel de la Gardie år 1658 i bref till K. Maj:t4 framhöll 
öfverkonsistorii förfall och behof af ny chef, har K. Maj:t därför 
tydligen ännu icke ansett tiden vara inne att utnämna någon, 
så mycket mer som Sverige vid denna tid äfven hade krig 
med Polen. Först sedan fredligare förhållanden hade inträdt 
genom freden i Oliva 1660, återupprättades kyrkostyrelsen i 
Livland. 

Under den nu skildrade tidsperioden hade Livlands landområde 
fått en ganska betydande tillökning. Genom freden i Brömsebro 
1645 hade danskarna bl. a. fått lämna den stora ön ösel i svenskarnas 
händer. Denna ö, som i 86 år varit dansk besittning, hade förut 
räknats till Estland.5 Ösel blef nu af svenskarna införlifvadt med 
Livland. Därför må här lämnas en kortfattad redogörelse för de 
första åtgärderna till en ordnad kyrkostyrelse i denna nya del af 
Livland. 

1 I sköldebrefvet för Klingius står bl. a., att han efter sin »peregrination» 
»blef funnen dugeligh till att förestå och bekläda hederliga och im-

ftortante Embeten i Fäderneslandet, så är han ock strax eftter sin heemkompst 
blefwen brukad, och till Super in ten denz i Lijfflandh sampt vice Cancellarius 
widh Academien i Dorpt förordnat, hwilke begge tienster han medh serdeles 
nijt, waaksamheet och trooheet förestådt, till thes thet sidste Muskowijtiske 
kriget inföll, och Dorpts Stadh kom i fiendes händer». R. R. 1667 okt. 
fol. 676, 677. Ordalagen och de historiska uppgifterna i adelsbrefven kunna 
dock icke godtagas utan kritik. 

2 A. WESTÉN, a. a. I, s. 681 ff. 
8 v. NAPIERSKY, a. a. Berichtungen und Nachträge, s. 110. 
4 Dat. Hapsal den 5 juni 1658. Orig. i R. A. [Liv. 34]. 
6 Jfr s. 25. 
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Den 26 sept. 16451 erhöll gubernator i Riga ANDERS ERICHSSON 
(HÄSTEHUFVUD) kungl. fullmakt att å Kungl. Maj:ts vägnar taga 
ön i besittning. Den 20 okt. s. å.2 utfärdades »vocation» för 
honom att blifva Guvernör öfver Ösel. Prästsonen från Dalsland3 

blef sålunda Ösels förste svenske styresman. Han har också 
efterlämnat bevis på nitälskan 0111 kyrkoväsendets höjande i sitt 
nya guvernement eller län. År 1647 inlämnade #han en inlaga 
till K. Maj:t, däri han bl. a. frågar, huru man skulle kunna af-
hjälpa de missbruk, som i form af s. k. kyrkomässor voro vanliga på 
högtidsdagarna vid Ösels kyrkor. Han framställde äfven behofvet 
af nödigt underhåll åt kyrkoherden, skolrektorn, komministern och 
för hospitalet i Arensburg. K. Maj:t gaf besked i en k. resolution 
dat. Stockholm d. 31 juli 1647, hvari gubernatorn i förra fallet till-
rådes att söka »med lämpa och makeligheet» afskaffa missbruken 
samt rådföra sig med landtrådet i saken. Rörande det nämnda 
underhållet bestämmes, att det bör utgå på samma sätt, som ko
nungen i Danmark på sin tid bestämde. I de socknar, där K. Maj:t 
hade några gårdar i behåll, var K. Maj:t benägen att årligen gifva 
några tunnor spannmål i och för inköp af vin och oblater till kyr
korna.4 

Under den första svenska tiden synes man i Sverige ansett, att 
Ösel, som förut stått under biskopen i Re val, skulle lyda under kyrko
styrelsen på det livländska fastlandet. Detta medförde dock stora 
olägenheter. På hemställan af ridderskapet på Ösel bestämde K. 
Maj :t därför i en resolution, dat. Stockholm d. 14 nov. 1650, att Ösel 
skulle erhålla en egen superintendent. Magnus de la Gardie, som år 
1647 hade erhållit Arensburgs stad och slott på Ösel såsom grefskap 
af Drottning Kristina5 och därmed också den ecklesiastika juris-
diktionen, fick af K. Maj:t i uppdrag att utse en lämplig och skicklig 
man till superintendent. Denne skulle sedan hafva makt att upp
taga och afgöra förefallande konsistorialmål och i öfrigt administrera 

1 R. R. s. d. fol. 603 ff. 
2 R. R. s. d. fol. 569 ff. 
3 Jfr s. 32. 
4 »K. resolution gifwen Gubernatoren Anders Erichsson på någre hans 

liijt sände frågepuncter.» Stockholm den 31 juli 1647. R- R- ^47 s. d. fol. 
1687 r. 

6 P. "VVIESELGREN, a. a. XI, s. 85, VII, s. 185. E. HILDEBRAND, a. a. V, 
s. 426 anger dock ej något årtal. I »Bausteine zu einer Geschichte Oesels» 
(förf. anonym), Arensburg 1885, s. 268 står, att de la Gardie fick Arensburg 
m. m. i grefskap år 1648. 
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sitt ämbete med samma myndighet, som andra superintendenter i 
riket.1 

Till ösels förste superintendent under svenska tiden utsågs 
THEODOR PR^TORIUS. 

Magnus Gabriel de la Gardie synes ganska grundligt hafva tagit 
om hand de kyrkliga angelägenheterna i sitt nya grefskap. Kommis
sarier utvaldes, hvilka affattade en särskild konsistorialordning. 
Denna öfversändes sedermera af Ösels prästerskap genom dess 
deputerade superintendenten Praetorius och pastorn i Jenna JACOBUS 
EWALDI till de la Gardie och blef af honom approberad och ratifi
cerad.2 

Den af Magnus Gabriel de la Gardie år 1650 fastställda konsi-
storialordningen för Ösel liknade den livländska af år 1634 så till 
vida, att ett »consistorium mixtum» upprättades med en lekman 
i spetsen. Guvernören skulle vara direktor i Ösels konsistorium och 
president med superintendenten vid sin sida. Därjämte skulle två 
andliga och två världsliga assessorer adjungeras äfvensom en »Land-
secretarius». Såsom världsliga assessorer sutto under den första 
tiden två »Mann Richter», hvilka på Ösel hade en mot »Landtrich-

1 Kongl. Maijrtz Wår Allernådigste Drottningz Resolution och Förklar-
ningh, gifwin samptelige Ridder- och Landtskappetz oppå Osell deputerade, 
dliee Edle, Wählbördige och Manhafftige, Matthias Stackelbergh, Bertram von 
Billingshusen, Reinhåldt von Buxhöwden och Casspar Bergh, på theras vnder-
dånigst innlefwererade puncter etc. [Datum Stockholm den 14 Nov. 1650.] 

3) Och mädhan dem opå Ösell skall falla till stoort beswär att uthi 
sine Appellationer där ifrån Landträtten sökia till den Kongl. Hoffrätt här i 
Stockholm; Ty hafwer Kongl. Maij:tt theras vnderdånige begäran medh nåder 
ansee welat, och them effterlåtha att the här effter sine Appellationer till 
Hoffrätten i Dorpt skole må dirigera. 

4) Så mycket och Kyrckiowäsendet Anlangar, mädan Kongl. Maij:tt be
finner Församblingarne där oppå Landet wara tilldrägeligast, och bäst skicka 
sigh att them en egen Superintendent förestält blifwer; Tv warder Wälbite 
Grefwe Magnus Gabriel de la Gardie, såsom huilcken tillijka medh Grefwe-
skappet Arensborgh, Jurisdicto ecclesiastica för dätta Confereradh och opp-
dragin ähr eenkannerligen där oppå seendes, huru någon beqwämb och 
skickeligh man till den Superintendentien warder förordnat; Then och sedhan 
skall hafwa macht the förefallande Casus Consistoriales att optaga och deci-
dera, och elliest medh samma myndigheet, som andre Superintendenter här 
i wårt Rijke sitt ämbete administrera. 

[Utdrag ur R. R. 1650, Oct. Dec. fol. 422 r.] 
* Se bil. XXXIX. 
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ter» på fastlandet svarande ställning. Senare fingo två landtråd 
säte i konsistoriet i stället för de båda »Mann Richtern».1 

Superintendenten fick af de la Gardie order att förrätta en 
generalvisitati011 på Ösel, hvarför en särskild instruktion utfärdades, 
dat. Stockholm d. 2g okt. 1650. Grefven manar här superintendenten 
att rätta sig efter konsistorialordningen och i lära, lif och kristlig 
van del uppföra sig ostraffligt såsom det ägnar en trogen själasörjare 
och alltså förelysa sina åhörare i goda verk. Han skulle årligen 
anställa en synod med sina ämbetsbröder och därvid konferera och 
öfverlägga med dem om det, som kunde tjäna till Guds ära och 
Hans heliga ords framgång, äfvensom till människors frälsning 
och välfärd. 

Anstötliga och mycket straffbara gärningar, hvilka blefvo an-
gifna för superintendenten af vederbörande pastorer, skulle han 
utan anseende till person icke förtiga, utan ofördröjligen angifva 
för direktorn i konsistorium. Ämbetsbröder och landtpräster skulle 
manas till kristligt lif och en vandel, som anstode deras höga ämbete. 
De skulle tillhållas att icke blott hålla sig till konsistorialordningen, 
utan ock flitigt hålla lokalvisitationer [husförhör?] och anmäla alla 
förargelseväckande mål, de måtte nu vara föranledda af personer 
från hvilket stånd som helst, samt därom ingifva skriftlig berättelse 
till superintendenten. 

Generalvisitation skulle årligen hållas af superintendenten 
jämte två grannpastorer. »Der Mannrichter» samt hans båda 
assessorer skulle af ståthållaren beordras till superintendentens 
adjunktion. Den yngste prästen vid generalvisitationen skulle föra 
protokollet, hvilket sedan skulle insändas till direktorn i konsistoriet. 
Detaljerade bestämmelser utfärdades därjämte om, att det vid 
generalvisitationen skulle efterhöras, huru prästerna gingo tillväga 
med tyska och otyska gudstjänster, ceremonier, bön, bikt, dop och 
den heliga nattvardens distribution, sjukbesök, bestraffning af lyx 
och anläggande af nya kläder »å la Mode» (!), hvarigenom försam
lingen förargas m. m. Kyrkoföreståndare skulle vid hvarje kyrKa 
utses, hvilka hade att föra inventarieförteckningar m. m.2 

Om eller när denna generalvisitation ägde rum, upplysa icke 
de härvarande, sparsamma källorna från Ösel under denna tid. Om 
superintendentens och konsistoriets samarbete finnes däremot ett 

1 Enligt odat. inlaga till K. M:t i R. A. [Liv. 52]. Jfr Bausteine zu einer 
Geschichte Oesels, Arensburg 1885, s. 277. 

2 Bil. XXXIX. 
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protokoll från år 1652, hvaraf nogsamt spörjes, att superintendentens 
egendomliga ställning och plats i konsistoriet här liksom i det liv-
ländska öfverkonsistorium vållade slitningar.1 

De af de la Gardie påbjudna ordningarna och instruktionen 
om generalvisitationen vittna dock i alla händelser på ett vackert 
sätt om hans nitälskan för kristlig undervisning och goda seder i 
sitt nya grefskap.2 

1 »Ex Actis Protocollarib. Consistorij Oziliensis 29 oct. 1652» i R. A. 
[Liv. 52]. 

3 Om de la Gardies goda afsikter äfven i andra fall vittnar en baltisk 
förf., som eljest icke synes vara någon svenskvän. Se nyss a. a. Bausteine 
etc. s. 268, 269. 



KAP. 5. 

Församlingsdelningar, prästlöner m. m., kyrkoord
ningar och den kyrkliga kulten samt en blick på det 

sedligt-religiösa tillståndet. 

Vi hafva i det föregående mera kronologiskt sökt framställa 
de åtgärder, som under den här behandlade tidsperioden vidtagits 
till k yr ko väsendets upphjälpande genom superintendenterna, kyrko
styrelsens ordnande, konsistorier m. m. Vi skola nu söka göra 
reda för de förbättringar, som man under hela detta tidsskede 
vidtog genom församlingsdelningar m. m., samt gifva en kort 
öfversikt af det allmänna sedligt-religiösa tillståndet i landet. 

Det har redan i kap. 2 antydts, att församlingarna under den 
första svenska tiden ofta voro mycket stora, och att många präs
ter hade att ensamma betjäna två eller flere kyrkor, ett sakför
hållande, som naturligtvis var till stort men för gudstjänstlif och för-
samlingsvård. Man kan af många klagomål se, huru svårt det mången 
gång var för pastorerna att fullgöra sina ämbetsåligganden på 1630 — 
1640-talet på grund af de långa afstånden och de dåliga vägarna. 
Belysande är bl. a. en skrifvelse till öfverkonsistorium från JO

HANNES JANICHIUS, pastor i Dichelns (Dikkeln) och Allendorfs 
då förenade församlingar.1 Han säger sig ha tre mil mellan kyrkorna. 
Vägen mellan dem var så beskaffad, att det kunde vara ett lämp
ligt straff för en grof brottsling att befara densamma. Två af 
sina hästar hade han ridit till döds på denna väg för att inte tala 

1 R. A. [Liv. 13]. Brefvet är odateradt men måste att döma af inne
hållet vara skrifvet omkring år 1640. J. var pastor i Dikkeln och Allendort 
1633—1641. Han blef sistnämnda år pastor i Ubbenorm, men betjänade äfven 
därefter Dikkeln intill år 1644, då prästgården brann ned på själfva nyårs
natten, och han med knapp nöd hann rädda sitt och de sinas lif. Han bodde 
sedan i Ubbenorm. Rättegångsmål 1654 i R. A. [Liv. 8]. 
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om, hvad han själf hade fått lida. Hans resor hade ofta varit för
enade med verklig lifsfara1. J. yrkar på, att Allendorf måtte få 
egen pastor, hvilket ock skedde år 1640, då JOH. HÖLSCHER 
blef pastor därstädes. Ubbenorms och Dikkelns pastorat voro 
emellertid förenade till och med år 1643.2 

Det var högst behöfligt, att en hel del församlingar delades, 
och att flere präster anställdes. I underkonsistoriealordningen 
af d. 6 febr. 1636 behjärtades också de svårigheter, som vållades 
af de dåliga kyrkovägarna och de stora församlingarna. Här 
bestämdes (i mom. 17) att till hvarje församlirg skulle höra 60 
haken land. Uppnådde en församling icke denna storlek, skulle 
det, som fattades, tagas från en grannförsamling.3 

På denna bestämmelse stödde man sig, när det ansågs behöf
ligt, att en kyrka eller församling skulle få egen präst. Så gjorde 
t. ex. öfverkonsistorii medlemmar år 1642, då det var fråga om, att 
Neuhausen och Range kyrkor skuPe upphöra att hafva en gemensam 
pastor.4 Samson skrifver vid detta tillfälle, att rikskansleren i 
bref hade befallt honom »nicht so sehr auff der Pastoren Intraden 
sehen, als auff der armen Zuhörer beste » och tillsagt honom, att han 
icke skulle sammandraga församlingarna.5 

Gubernator Anders Erichsson i Riga hade redan i december 
1634 yrkat på, att Rauge och Neahausen skulle skiljas och hvar-
dera få sin egen pastor, men patroni i Rauge hade då gjort svårig-

1 An värre hade emellertid prästerna i de söder 0111 Dunafloden belägna 
livländska församlingarna, som hade stannat i Polens händer. Livländaren Heti-
ricus Mejer, som år 1637 hade blifvit afsatt såsom pastor i Dahlen i Livland, blef 
år 1638 pastor i Prewen och Wareklen (Warkland) i Rossiteti i polska Livland. 
Han skref därifrån den 5 aug. 1640 till öfverkonsistoriet i Dorpat och bad 
att åter få någon prästtjänst i svenska Livland, ty, där han nu var, hade han 
»2 Kirchen 9 meil von eine liegend, ein Kirchspiel fast 50 meil im District 
haltend» och i öfrigt de eländigaste förhållanden vid ryska gränsen. R. A. 

[Liv. 13]. 
- v. NAPIERSKY, a. a. Berichtigungen und Nachträge, s. 122, 123. 
s  Jfr bil. XIX, mom. 17. 
4 Så ock dalslänningen, gubernator Anders Erichsson i Riga, då han kal

lar värmlänningen Olaus Gersonhes eller Chersonius till pastor i Diinamunde. 
I kallelsebrefvet af den 30 dec. 1643 talar gubernatorn om en publicerad 
»Kirchenordinantz», enligt hvilken »eine iegliche Kirche mitt einem Ministro 
Ecclesiae soll versehen werden; damitt das Wortt Gott[es] Vnabbrucklisch den 
Vnterthanen gelehret vnd sie desto fleissiger zum Göttlicher Lehre vndt guten 
Wandell informiret werden mögenn». R. A. [Liv. 12]. 

6 Öfverkonsistoriets skriftliga yttranden den 19 febr. 1642 på en inlaga 
af G. W. v. Budbergh, dat. Riga den 22 dec. 1641, i R. A. [Liv. 13]. 
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heter.1 CASPARUS LESCIUS (Lessius, Less, Loscius) var pastor 
både i Neuhausen och Rauge från 1633 till 1635, då han afsäger 
sig Neuhausen, för att denna församling skulle få egen pastor.2 

Inkomsterna voro dock på båda platserna så ytterst små, att det 
var förenadt med slitningar och svårigheter att kalla en pastor 
till hvardera församlingen.3 Neuhausen hade emellertid åtminstone 
från år 1640 egen kyrkoherde.4 

Redan tidigare (år 1636 eller 1637) hade Sissegal och Sun
zel församlingar, som förut varit förenade under en pastor, mag. 
JOHANNES HARTMANN, skiljts åt. H. blef kvar i Sissegal, men fick 
åt SALOMON GUBERTUS5 afstå Sunzel, hvars ödelagda kyrka hade 
efter stilleståndet i Altmark 1629 återuppbyggts af Engelbrecht 
Mecken. 

Pölwe, Rappin och Wendau (Aya) pastorat voro sedan år 
1627 förenade under en pastor, BERNHARD SCHLORFF, till år 1641, 
då denne med all heder (»ehrenwoll») af generalguvernören skil
des från Rappin och Wendau, hvilka i enlighet med konsistorial-
ordningen fingo hvar sin egen pastor.6 

1 Bref till öfverkonsistoriet, dat. 28 dec. 1634 från patroni i Rauge. 
R. A. [Liv. 13]. 

2 Lescius bref till öfverkonsistoriet, dat. Dorpat den 20 juli 1635 i R- A. 
[Liv. 13]. Jfr v. NAPIERSKY, a. a. Berichtungen und Nachträge, s. 132. Lescius 
kallades sedermera bl. a. till pastor i Sagnitz (1641), men herrarna i Rauge 
ville icke släppa sin pastor, hvars »Gottseligkeit und christliches Leben» de 
prisa, men hvars lön de erkänna vara så usel, att han knappt kunde lifnära 
sig. Rauges patroni i bref till öfverkonsistoriet, dat. Riga den 22 dec. 1641. 
R. A. [Liv. 13]. 

3 Gubernator And. Erichsson protesterade kraftigt, då öfverkonsistoriet 
ville taga jord från Neuhausen och lägga till Rauge, och sade det vara omöj
ligt för Neuhausen, där E. var patronus, att i så fall kunna underhålla en 
pastor. Bref från And. Erichsson till öfverkonsistoriet, dat. Arensburg den 
29 dec. 1645. R. A. [Liv. 14]. 

4 Christianus Wasserman. Enligt W:s bref till öfverkonsistoriet den 
25 juni 1640 var han redan då pastor i Neuhausen. R. A. [Liv. 15]. v. NA

PIERSKY, a. a. III, s. 94, 132 uppger, att W. blef pastor i N. först 1641. 
5 Enligt skrifvelse från Christoph Richter till öfverkonsistoriet, dat. Riga 

den 22 mars 1645. R. A. [Liv. 12]. Mecken hade redan förut yrkat på, att 
Sunzel skulle få egen pastor. S. Gubertus har i det föregående omtalats så
som den »infelix praepositus», som upprepade gånger afsade sig sitt prost
ämbete. 

6 v. NAPIERSKY, a. a. III, s. 31. Redan från år 1637 synes dock Rappin 
hafva betjänats af annan präst enligt bref från Schlorff till öfverkonsistoriet 
i juli 1657. Orig. i R. A. [Liv. 13]. 
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Omkring år 1640 skildes St. Peters kyrka från Pernigel, så att 
hvardera fick sin egen pastor. Båda prästerna klaga dock sedan 
öfver allt för dåliga inkomster.1 

Tirsen och Schwaneburg hade ända till år 1643 en gemensam 
pastor, ADAM PEZOLD, som då fick afstå Tirsen till ANDREAS GEIS-

LERUS. G. skötte dock sedan äfven Lison och predikade två 
söndagar å rad i Tirsen och den tredje söndagen i Lison enligt 
superintendenten Samsons instruktion.2 

Fellin och St. Johannes voro förenade under pastor RÖTGER 

BECKER från 16293 till 1644, då han ber att blifva befriad från den 
senare församlingen på grund af de långa afstånden. PHILIPPUS 

HALBACH kallas s. å. till pastor därstädes.4 

GEORGIUS GRAFF [egen namnteckning] eller GRÄVE var pastor 
i Ronneburg, Serben och Smilten sedan år 1626, då han dit vocerats 
af gubernator Svante Banér i Riga. Han förvaltade således tre 
församlingar med tillhjälp af en adjunkt. År 1640 uppfordrades 
han att afgå från Serben och Smilten.5 Den senare församlingen 
måste han på underkonsistoriets befallning afstå ifrån omkring år 
1645, då Smilten fick egen pastor.6 

Erlaa och Jiir gensbur g betjänades båda åtminstone från 
år 1630 af pastor ANDREAS GEZELIUS ensam,7 men redan 1637 
fick Jiirgensburg sin egen pastor.8 

På detta sätt hafva ett ganska stort antal församlingar fått 
bättre förhållanden och prästernas antal väsentligen ökats genom 

1 Pastor i Pernigel, Loretitz Baldeivin, i bref till öfverkonsistoriet den 
30 mars 1642. St Peters pastor Cottfessor-Concordius Blum klagar den 2i(?) 
juni 1642 mycket inför öfverkonsistorium. Han bodde sämre än någon bonde 
och fick ej ut sin lön. R. A. [Liv. 12]. 

2 G. fick öfverkonsistoriets konfirmation på båda församlingarna den 2 
jan. 1644. R- A. [Liv. 7]. Rörande Pezold se v. NAPIERSKY, a. a. II, 111, s. 111, 
och detta arbete s. 57 not. 2. 

3 Enligt underkonsistoriets visitationsprotokoll 1637 i R. A. [Liv. 3]. 
4 v. NAPIERSKY, a. a. Se Becker, R. och Halbach, Ph. Jfr skrifvelsen 

från Becker till öfverkonsistorium den 19 juni 1644 i R. A. [Liv. 13]. 
8 R. A. [Liv. 18]. 
6 v. NAPIERSKY, a. a. II, s. 85. 
7 Samsons »Relation» 1630 i Balt. Mon. Bd 57, s. 458. 
8 Henricus Antoni (se v. NAPIERSKY, a. a. II, s. 4). Denne var kvar såsom 

pastor i Jiirgensburg ännu 1661. Gezelius stannade i Erlaa. Visitations
protokoll 1647—48 i R. A. [Liv. 17]. 
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de svenska generalguvernörernas och guvernörernas ingripande 
samt genom den ordnade kyrkostyrelsen. 

På flere håll nödgades dock emellertid två eller tre kyrkor 
fortfarande nöja sig med en och samme pastor på grund af brist 
på förmåga eller på offervillighet, då det gällde att gifva de 
nödiga medlen till flere prästers underhåll. Ty äfven om man 
vid församlingarnas delning borde, såsom Axel Oxenstierna hade 
påbjudit, i första rummet tänka på åhörarnas bästa, så var det 
ock i hög grad af behofvet påkalladt, att prästerna tillförsäkrades 
nödigt lifsuppehälle och drägliga bostäder. 

Med prästernas löner var det emellertid länge illa beställdt. 
Gustaf Adolf hade från första början haft för afsikt att införa 
kykotionde i Livland. Redan i Svante Banérs och Anders 
Erichssons guvernörsfullmakter 1626 och 1628 hade han talat 
härom,1 liksom ock i Skyttes generalguvernörsinstruktion år 
1629.2 

Huru lyckligt skulle det ej hafva varit för Livland, om denna 
Gustaf Adolfs plan hade gått i verkställighet. Men detta blef 
tyvärr icke fallet. Adeln i Livland var helt säkert lika litet som 
ståndsbröderna i Estland hågad härför. Där hade biskop RUDBEC-

KIUS' försök att vid generalvisitationen år 1627 söka införa tionde, 
mött det mest hårdnackade motstånd.3 Prästlönerna i Livland 
voro länge mycket sväfvande och vanligen ytterst knappt till
tagna. Det allra betänkligaste härvidlag var dock, att icke ens 
dessa små löner utbetalades ordentligt. 

Gustaf Adolfs fortsatta omsorg äfven i detta afseende visade 
sig bl. a. genom, att han efter Rigas intagande anslog 200 rdlr 
sv. årligen till St. Jacobikyrkans underhåll,4 men 10 år senare 
klagar kyrkoherden därstädes Petrus Arvidi (Guthemius), att 
»det dock nu intill den dagen genom andra högviktiga ären
den hade råkat i glömska». Han beder rikets råd om hjälp 
också för egen del, enär han har mycket svårt att lifnära 

1 Se s. 33, 34. 
2 Se s. 32. 
3 Se s. 64. 
4 Af sammanhanget framgår icke med säkerhet, om dessa 200 dir sv. 

voro afsedda endast till underhåll och reparationer af kyrkan eller äfven till 
pastors underhåll. 
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sig.1 Det är att hoppas, att Gustaf Adolfs donation år 1628 på 
100 daler af tullmedlen till underhåll af Pernau stads pastorer 
blef bättre ihågkommen.2 

Pastor i Salis tillerkändes af Johan Skytte år 1635 följande års-
underhåll: 32 »Lof »3 råg, 32 Lof malt, 1/2 tunna lax och 1/2 tunna annan 
saltad fisk. Därjämte skulle han få en »landtbonde» och en »fiskare
bonde» jämte af kastningen af deras skördar och arbete samt af de 
öfriga bönderna det mått säd, som de af ålder hade gifvit. Hans 
prästgård skulle också byggas färdig.4 Pastor klagade emellertid 
öfver denna lön, som förut enligt Samson utgått med »2 landt-
pauren, 2 fischerpauren» och mera säd. Patronus, Johan Banér, 
tillerkänner honom efter, några invändningar den högre lönen 
»på det han icke måtte hafva anledning att besvära sig, och på 
det att tjänsten måtte skötas till Guds församlings nytta och 
Ämbetet till ära».5 

Pastor i Karhus, JOHANNES STRAUSS, hade i midten af 1630-talet 

1 Arvidi ber att för egen del få 3 namngifna bönder, »huilke alle thil-
hopa räcker wed pass 3 eller 4 tynner Spannemåhl och någre lass höö». 
Odat. bref från Petrus Arvidi G. till riksråden i Stockholm. Orig. i R. A. 
[Liv. 17]. 

2 Enligt »K. Resolution På Pernaw Stadz Punchter, andragne af deres 
Utschickade Arendt EckhofF den 7 Julij 1628», mom. 2. »The Ett hundrade 
daler som H. K. M:tt den förre Stadzens kyrkieherde aff Tollen åhrligen för-
ähradt hafwer, ähr H. K. M:tt nådigst tifredz att och desse Stadzens Pastorer 
åhrligen bekomma och muta måge, på det att Prediko-Embetett må desto 
bättre och medh mindre stadzens tunga vppehållit warda». R. R. Tyska reg. 
7 juli 1628 fol. 429 ff. 

3 Lof (Loff, Loof, Loef, Loofe) var ett sädesmått i Östersjöprovinserna, 
»modius livonicus», som var mycket olika i olika delar af provinserna. Förr 
var 1 lof i Dorpat V3 större än i Riga. I Reval däremot var 1 lof mindre 
än i Riga. 2 rigiska, 3 revalska och 4 narviska »Löfe» beräknas hafva varit 
något öfver 1 tunna. W. v. GUTZEIT, Wörterschatz der Deutschen Sprache 
Livlands, 1—11, Riga 1874—1898. 

4 Johan Skyttes skrifvelse, inregistrerad den 16 mars 1635, åtföljde arren-
datorn, kapten Mathias Plazbecks skrifvelse, dat. Salis den 24 febr. 1635, till 
öfverkonsistoriet. R. A. [Liv. 3]. 

0 Banér, som väl aldrig bodde på sitt gods i Livland, hade först befallt 
Samson att afsätta pastor i Salis, Henricus Transeus, »weilen sein [Baners] 
guth [Gut] einen solchen Man mit so viel Kinder nicht trägen kan» och sätta 
dit en ledig [ungkarl] i stället, enligt Samsons bref den 13 juni 1635. R. A. 
[Liv. 5]. Transeus var emellertid icke blott besvärlig för sina många barns 
skull. Jfr s. 57 not 2. 



följande inkomster: Af kyrkoföreståndaren Wolmar v. Schlippenbach 
hade han tio Lof af hvarje sädesslag (korn, hafre och råg) och af tre 
andra adelsmän respektive fem, sex och nio Lof af hvarje sädesslag. 
Församlingens 150 bönder gåfvo hvardera: en rigisk Lof eller ett 
par »Kiilmet»1 säd. Hvarje bonde gaf honom i kyrkopengar 
»3 gross. »2 och en höna. Dessutom hade en hvar af dem lofvat 
honom en »Fuder» ved,3 men han fick intet däraf. För för
rättningar begärde han: tre mark2 för begrafning och tre mark 
för vigsel. För bikt erhöll han blott, om de frivilligt gåfvo något, 
en groschen eller en ferdine.4 

Ännu sämre synes pastor i Tarwast, ANDREAS GEORGIJ Wi-
burgensis, hafva haft det vid samma tid. Pastoratets sextio bön
der gåfvo honom nämligen i årlig lön: en kiilmet råg, en kiilmet 
korn och en kiilmet hafre hvar, men tretton af dessa bönder hade 
ej betalt honom något på fem år. Inga adelsmän funnos i socknen 
atom patronus, af hvilken han sade sig intet få. Af hvarje bonde 
erhöll han dock dessutom en höna, en mark i pengar, tre mark 
(viktmått) af slakt. För dop fick pastor en ferding, för vigsel 
två mark och för begrafning tre mark. Pastor hade ej mer än 
en bonde, som han själf hade skaffat sig, men som just ej hjälpte 
honom med mycket arbete.4 

Exempel på sådana skiftande lönevillkor från denna tid skulle 
kunna mångdubblas, men de anförda må vara nog. Dock må till 
sist ännu ett exempel anföras, emedan det ger en inblick i den i 
naturaprodukter gifna lönens värde i penningar. 

Den i detta kap. förut omnämnde Bernhard Schlorff uppger 
sig i bref till öfverkonsistorium år 1637, ehuru han betjänade flere 
församlingar icke hafva större lön än sammanlagdt: 47 tunnor 
råg, 47 tunnor korn och 32 tunnor hafre. Med stor möda 
kunde rågen och kornet dock ej säljas högre än till en Rthr per 
tunna och hafren till en half Rthr per tunna. Då säden realise

1 Kiilmet (Kiilmit, Kulmitt) ett sädesmått, motsvarande ]/s, V4 eller '/« 
»Lof», vanligen det sistnämnda. I Riga var 1 Kiilmet = 1fo Lof, hvarför en 
Kiilmet också kallades »Sechstel». W. v. GUTZEIT, a. a. 

2 Troligen = »ryska Groschen», hvaraf 6 st. = 3 kopek silfver = 1 »Mark» 
kopparmynt = 2 »Ferdinge». Ar 1582 var 1 rigisk »Mark» värd nära ]/G Thaler 
eller icke fullt 24 kopek. W. v. GUTZEIT, a. a. s. 211, 212. 

3 »Fuder» är ett livländskt ord = fora. En fora hö = 15 Pud eller 30 
Lispund = 600 U- W. v. GUTZEIT, a. a. s. 291. 

4 Enligt underkonsistorii visitationsprotokoll 1637 i R. A. [Liv. 3]. 
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rades, hade han alltså en kontant lön af no Reichsthaler,1 hvilket 
han påstår icke vara mer än hvad en student ofta kan få såsom 
informator hos någon adelsman, ja, t. o. m. hos en borgare. Huru 
skulle då han, heter det i brefvet, kunna lefva på detta, då han 
hade stort hushåll, synnerligast i dessa trakter, där man bor långt 
bort från städerna och får betala allt, hvad man köper, mer än 
dubbelt så dyrt [som i städerna]. Han hade vanligen blott en 
bonde och fick därför ej ens så mycket ved, som behöfdes för hus
hållet. Han ber om att få två bönder.2 

Voro prästernas löner vanligen alldeles för dåliga vid denna 
tid, så var det ingalunda bättre beställdt med deras bostäder. Den 
nyssnämnde pastor Schlorff klagar, att han och hans barn bott 
tio år i Wendau »mit leib vnd lebens gefahr» och ber öfverkon
sistoriet sända vederbörande [patroni] »ein poenat mandat», så 
att de måtte tvingas att bygga en ordentlig prästgård. Kyrko-
föreståndarne borde ock tillhållas att pådrifva bygget, äfvensom 
tillse, att gränserna för församlingens och pastors jord ordentligt 
utstakades.2 En annan pastor klagar också i liknande ordalag 
öfver sin »vnbequemen Losament», däri han säger sig bo under 
stor lifsfara. Hans och i synnerhet hans hustrus ögon hade nästan 
blifvit förstörda för rökens skull, som trängde igenom hela huset 
[ifrån spisen]. Sina böcker kunde han icke skydda för väta, då det 
regnade.3 En annan pastor säger sig (år 1634) få med bekymmer 

1 I fråga om myntsorter rådde en stor olikhet äfven i samma provins 
vid denna tid. Man räknade svenska daler silfvermynt och svenska daler 
kopparmynt, rigensiska, liibeckska, joachimthaler m. m. Möjligen afses här 
med »Reichsthaler» en svensk riksdaler, som enligt k. förordning, dat. Ny
köping den 26 aug. 1633 [ett tryckt ex. finnes bland k. förordningar i R. A.] 
skulle gälla 6 marker eller 48 öre silfvermynt, d. v. s. 1 x/a daler silfvermynt. 
1 daler sv. silfvermynt var =32 öre; 1 öre = 24 penningar; 1 daler silfver
mynt = 2 daler kopparmynt. 1 svensk riksdaler på 1630 talet kan anses mot
svara omkr. 12 kr. i våra dagar (jfr E. HILDEBRAND, a. a. V, s. 353). Schlorffs 
lön skulle i så fall motsvara 1,320 kr. i vår tid. Många svenska ordinarie 
präster hafva fått nöja sig med lägre lön ända in på 1900-talet. Afses här 
svenska daler reduceras summan till 880 kr. Afses rent af rigiska thaler, var 
lönen än lägre. Jfr s. 70. 

1 Bref från pastor Bernhard Schlorff till öfverkonsistoriet med af öfver
konsistoriet begärd förteckning på »gravamina», dat. juli 1637. Orig. i R. A. 
[Liv. 13]. 

3 »wil nicht sägen wie ich meinen Leib vnd gesundheit verlezet, 
in dem ich in nassen Klevdern offtmals im ersten vnd lezten Eyse meinen 
Gottesdienst den Sontag aber verrichtet, ia offt mit Lebensgefahr durchge-
brochen, wen Ich von dem vnbequemen Losament, darin ich mit grosser 
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draga sig fram med de sina i en gammal koja. Hans patronus 
hade väl börjat för egen kostnad uppbygga en stuga åt honom, 
men ännu återstod mycket.1 

Det var ej att undra på, om det var svårt att få nya präster, 
då deras löner och bostäder voro så usla. Af källorna framgår 
också, att det äfven på 1630-talet var förenadt med stora svårig
heter att få pastorer till de många lediga platserna, då man nu 
flerstädes ej längre ville nöja sig med, att två eller tre kyrkor 
betjänades af en enda präst.2 

gefahr wohne, meine augen, insonderheit meine liausfraw, wegen des rauchs 
so allenthalben durch vnd durch dringet, fast blind geworden, vnd wegen 
der kleinen vnd engen gelegenheit grossen Vnrath vnd Schaden gelitten, in 
deme ich insonderheit meiner Biichern wen es geregnett, fiir der Nasse fast 
nicht verbergen können, vnd andern sägen solte, wurde es mir zu lang zu-
erzehlen E. W. G. aber verdriesslich zu hören». Pastor i Dikkeln och 
Allendorff Joh:s Janichius i bref till öfverkonsistoriet, odat. men tydligen från 
år 1640. R. A. [Liv. 13J. 

1 Pastor i Kambi och Ecks Heinr. Fabricius i bref till öfverkonsistoriet 
den 8 juli 1634. R. A. [Liv. 13]. Patronus var Carl Stackelberg. 

• En inblick i de på 1630-talet rådande förhållandena i detta afseende 
lämnar ett bref från finnen Christiern Henrici, pastor i St Bartholomjei, till 
öfverkonsistorium i anledning af skriftliga klagomål från patronus, ståthållaren 
Fabian Wrangel, som bl. a. skrifvit, att H. ej blifvit lagligen kallad till pastor 
i St. B. Härpå svarar H. bl. a.: »Alldenstundh mitt Salarium war g[anska] 
ringha, der iagh tilförne war [Neuhausen] commenderade Gubernator Rigensis 
[Anders Erichsson] migh till vttermehra Promotion, Superintendenti ibidem, 
Superintendens Mancelio [troligen felskrifning i stället för Samsonius], Man-
celius skickadhe migh skrifftelighen till H. Ståthållaren, aldenstundh H. Ståt
hållarens församblingh på den tidhen pastore vacerade, H. Ståthållaren annam-
madhe mig gladelighen, befalte göra min Prob-predikan, det iagh och om 
Pingessdagh giordhe; Effter predikan, offvertaldhe H. Ståthållaren hela för-
samblingen, att hon skulle migh för sin sielesöriare erkenna; Segandes, Jagli 
hafwer skrifwit till Superintendenten i Righa, till Reffwall, till Wijborgh om 
kyrckoherre, och haffwer her till inghen bekommit, förr än såsom thenne 
llederlighe och Wellerde Mannen, honom wiliom wij lör wår sielesöriere 
erkenna, der på H. Ståthållaren ex tempore migh sin handh utstrechte, och 
sedhan the andre Wb H. Amptman sampt förnembste bönder, som tillstedes 
woro. Är iagh nu icke legitime vocerad, huarföre haffuer H. Ståthållaren 
migh antaghit? Huarföre medh sins hands giffuande confirmerat, och för sin 
sielesöriere erkent? Huarföre migh inrymbt åcker och Engh till att nvttia 
och bruka, såsom uthi dhenne och acht effterföliande punckten förmäles? 
Huarföre medh hester till Nyhusen försandt, och låtit all min tingast [lösöre] 
till församblingen framföra? Är iagh nu icke aff H. Ståthållaren confirmerad 
Pastor, huarföre hauffer H. Ståthållaren migh uthi ganske 6 åhr behållit, och 
i medhlertidh det miqsta ordh icke derom omrört; Huarföre hafFver icke H. 
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Det var därför högligen af behofvet påkalladt, att anord
ningar träffades för en bättre prästlönereglering och för präst
gårdarnas ordentliga uppbyggande. Bestämmelser i dessa stycken 
inrycktes också i underkonsistorialordningen af d. 5 febr. 1636, 
underskrifven af generalguvernören Bengt Oxenstierna d. 22 juli 
s. å. Här stipulerades, att pastorn [= kyrkoherden] skulle år
ligen i lön erhålla: af hvarje adelsjunker i församlingen fem tunnor 
säd för femton haken odlad jord eller dess värde i penningar. 
Kunde de ej ena sig om värdet, skulle junkern förhjälpa till att 
föra pastorns säd till närmast liggande stad. Dessutom skulle 
hvarje bonde gifva en kiilmet af hvarje sädesslag för hvarje fjär
dedels hake jord samt för hvarje hake odlad jord ett lispund 
(L^) lin och en fora [»Fuder» = 30 lispund] hö. 

Prästgårdarna skulle byggas i omedelbar närhet af kyrkorna 
och bestå af: boningshus med förstuga och kammare, förrådshus 
och lada (»doppelte Kleeten»1), loge2 och ladugård. Rundtorn 
skulle ligga en hake jord, som pastor hade att odla med hjälp af 
sitt eget folk, jämte tillhörande äng, skog och andra bekvämlig
heter.3 Till följd af den ännu flerstädes rådande kyrkliga oord
ningen, var det emellertid icke ovanligt, att kyrkojord saknades 
i församlingarna. Orsaken var vanligen, att närboende herrar 
hade dragit till sig kyr ko jorden under de tider, som kyrkan låg i 
lägervall och saknade präst. Då ytmåtten växlade, så att en 
hake på en plats ej var detsamma som en hake på en annan, 
kunde ej heller de försök till reglering, som gjordes på grund af 
underkonsistorialordningen 1636, blifva tillfyllestgörande. 

Ett betydelsefullt steg framåt i den rätta riktningen togs 

Ståthållaren migh, tanquam non solum illegitime vocatum, verum etiam non 
confirmatum: så långh tidh removerat, en ännu vocerat, confirmerat och uthi 
mitt rum substituerat?» Att döma af senare anföranden synes or
saken till, att ståthållaren Wrangel nu ville hafva sin pastor aflägsnad, varit, 
att W. var rädd för, att H. skulle konkurrera med W:s — krog. H.-s bref är 
odateradt, men enligt påskrift pioduceradt inför öfverkonsistorium den 29 
juni 1638. R. A. [Liv. 13]. Henrici fick tydligen rätt, ty han var ännu år 
1631 pastor i St Bartholomaei enligt v. NAPIERSKY, a. a. II, ni, s. 12. 

1 »Die Kleete» eller »Klete» är ursprungligen ett ryskt ord, senare an-
vändt i Livland och betyder förrådsrum, lada. W. v. GUTZEIT, a. a. s. 36, 39. 

2 »Rige» (uttalas Ri-je), lettiska »rija», estniska »rei» och »rehi», ryska 
»riga», »rei», svenska »ria», torkhus för säd. W. v. GUTZEIT, a. a. s. 41. 

3 Bil. XIX, jämförd med en annan, samtida afskrift i R. A. [Liv. 18]. 

Ernst Lundström. 11 
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af generalguvernör Bengt Oxenstierna vid den år 1638 påbörjade 
revisionen af landtgodsen i Livland. 

I den af generalguvernören i drottning Kristinas namn från 
Dorpat d. 4 aug. 1638 utfärdade instruktionen beordrades revisorerna 
bl. a. att vid husen och gårdarna äfvensom af de äldsta bönderna 
söka taga reda på, huru det af ålder hade varit anordnadt vid 
hvarje kyrka, hvem, som hade innehaft eller nu innehade patro-
natsrätten, hvem som underhölle kyrkan, hvad för egendom, som 
af ålder hört dit och nu hade tillagts, hvem, som nu besutte den 
af ålder kyrkan tillhöriga egendomen, af hvem och huru kyrkan 
och predikanten nu underhöllos, huru många kyrkobönder, som 
hade hört och nu hörde till hvarje kyrka. Vidare skulle revisorerna 
efterhöra, huru många junkrar, husfolk och andra församlingsbor 
hörde till hvarje kyrka, och huru många kyrkor hvarje pastor 
hade att betjäna. Slutligen skulle också en norm fastställas 
för hvad, som menades med en hake jord, i det de förut skif
tande bruken af haken skulle upphöra och nu endast tyska haken 
gälla.1 

Två år senare (d. 15 febr. 1640) underskref generalguvernö
ren i Dorpat en förordning, att hvarje predikant skulle årligen 
erhålla från en hel hake jord nio kiilmet (tre af hvar och en af de 
tre sädesslagen), från en half hake sex (två af hvarje sädesslag) 
och från en fjärdedels hake fyra kiilmet säd (en kiilmet råg, en hafre 
och en korn, den fjärde kiilmeten af råg eller hafre allt efter bön
dernas förmåga).2 

Dessa goda och tacknämliga försök från den svenska regerin
gens sida att ordna det bättre för prästerna blefvo emellertid i 
allmänhet icke till den nytta man med dem hade afsett. De gjorda 
bestämmelserna efterlefdes icke. Trots lönebestämmelserna i kon-
sistorialordningen 1636 hade hela det samlade prästerskapet 
vid synoden i Wenden år 1638 klagat öfver, att prästgårdarna 
voro illa byggda, och att många, ja, de fleste af prästerna icke kun
de utfå sin aflöning, som de ju skulle lefva af.3 Två år senare 
klagar superintendenten inför rikskanslern, att allra största de
len af pastorerna måste kämpa med fattigdom. De fingo aldrig 
ut hela sin lön af bönderna, utan bedrogos gång efter annan på en 

1 GADEBUSCH, a. a. III, 1, s. 95—99. 
2 GADEBUSCH, a. a. III, 1, s. 121. 
3 Bil. XXVI, mom. 6, 7. 
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tredjedel af densamma på grund af böndernas armod.1 Vid un
derkonsistoriets visitationer i Kokenhusens distrikt åren 1647 
och 1648 klagades allmänt både öfver, att prästgårdarna voro illa 
byggda, och att prästernas löner icke utbetaltes. Undantag fun-
nos visserligen, men ofta upprepas i 1647 års protokoll sådana be
lysande ord som dessa om vederbörande församlingsherde: »der 
arme Mann lebet gar Elendt», »es stehet mit dem armen Pastorn 
laut bey gefiigten brieff in extremis», och om en annan heter det 
t. o. m. »vnd stehet mit dem armen mann an dem ort [Sissegal] 
so elend, als bey keinem andern Kirchspiel, schreyet vmb Hiilffe». 
Ändock voro vid denna tid kyrkojöreståndare tillsatta vid de flesta 
kyrkor, hvilka särskildt skulle vaka öfver kyrkoinkomsterna och 
ekonomien. Dessa herrar voro emellertid ofta mycket liknöjda 
och försumliga i fråga om de kyrkliga angelägenheterna.2 Med 
snart sagdt tröstlös enformighet upprepas i följande års proto
koll, då det skulle antecknas, om någon förbättring skett, eller 
om myndigheterna hade beifrat de anmärkta bristerna: »Ist nichts 
erfolget ».3 

Någon lättnad bereddes prästerskapet genom K. Maj:ts 
resolution d. 14 nov. 1650, hvari prästgårdarna förklaras befriade 
från kronoskatt jämte andra pålagor. Detta gällde dock endast 
den jord, som prästerna själfva brukade, ej prästböndernas.4 

Men med såväl prästernas löner som prästgårdsbyggena har det 
emellertid i allmänhet varit skralt beställdt under hela detta tids
skede. 

Icke mycket bättre stod det till med kyrkobyggena. Dessa 
hade väl påbegynts under den första svenska tiden och gång ef
ter annan kraftigt påbjudits af regeringen, men reparationer och 
nybyggen skredo dock på grund af fattigdom och adelns försum
lighet eller likgiltighet blott mycket långsamt framåt. Vid sy
noden i Wenden 1638 klagades äfven öfver, att kyrkorna byggdes 
så dåligt.5 På en landtdag 1646 beslötos exekutiva åtgärder mot 
dem, som försummade sina byggnadsskyldigheter.6 Detta synes 

1 Herman Samson i bref till Axel Oxenstierna, dat. Riga den 5 juli 1640. 
Orig. i R. A. [O. S.]. 

2 Enligt ofta upprepad klagan vid visitationer. 
3 Orig. i R. A. [Liv. 17]. 
4 »Resolution för Ridderskapetz och Adelns deputerade ifrån Liefland. 

Datum Stockholm den 14 nov. 1650.» R. R. 1650, okt.—dec., fol. 416 r. 
6 Bil. XXVI, mom. 6. # 

6 FR. WESTLING i K. Å. 1900, s. 136. 
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dock icke hafva hjälpt mycket. Den nyssnämnda af underkon
sistoriet i Kokenhusens distrikt år 1647 verkställda visitationen 
gaf visserligen vid handen, att en del kyrkor — glädjande nog — 
hade nybyggts eller reparerats, så att af de visiterade tjugofyra kyr
korna voro åtminstone sju eller åtta i godt eller ganska godt skick, 
nämligen Kokenhusen, Lennewaden, Sunzel, Sissegal, Jiirgensburg, 
Pebalg, Niehof och (möjligen) Laudohn. Af de öfriga voro vis
serligen sju kyrkor: Yxkull, Dahlen, Lemburg, Sirsen, Kirchholm, 
Vetall och Lösern i — hvad man med dåtidens anspråkslösa fordrin
gar ansåg — någorlunda drägligt skick, men saknade en del nödiga 
inventarier. De öfriga tio: Sesswegen, Berson, Kalzenau, Asche-
raden, Jungfernhof, Nitau, Erlaa, Festen, Schujen och Lubbahn 
voro antingen synnerligen bofälliga, utan tak eller rent i ruiner. 
Trots alla beslut och order om ofördröjliga reparationer och trots 
det att på ett par platser vederbörande herrar ålades att vid vite 
af 50 å 100 rdlrs böter försätta kyrkorna i bättre skick, återkom
mer vid 1648 års visitationsprotokoll ständigt samma ord i fråga 
om förut beslutade kyrkobyggen och reparationer: »Intet ut-
fördt» eller »Intet verkstäldt», ja i fråga om en (Ascheraden) 
tilllägges: »Och står denna sak på samma punkt sedan tio år 
tillbaka ».* 

I Dorpats distrikt stod det säkerligen ännu sämre till än i 
Kokenhusens. 

År 1649 klagar superintendenten Stalenus hos K. Maj :t öfver 
det usla skick, hvari många kyrkor då ännu befunno sig. Härpå 
svarar K. Maj:t i sin resolution d. 31 aug. 1649 och uttrycker sitt 
misshag särskildt öfver, att de, som äga godsen i landet och däraf 
åtnjuta räntorna och inkomsterna och eljest äroangelägna om att 
utöfva patronatsrätten, så sorgligt litet eller intet bekymra sig 
0111 kyrkornas reparation och vidmakthållande. K. Maj:t ville 
därför gifva generalguvernören order att afhandla saken på en 
landtdag med adeln och låta tillhålla kyrkornas patroni att vid 
hot af böter reparera de kyrkor, som nu äro utan tak eller så 
usla, att gudstjänst ej där kan hållas.2 

I enlighet med K. Maj:ts order underhandlade också general
guvernören Magnus Gabriel de la Gardie med adeln på landtdagen 
1 maj 1650 i dessa saker, och för att bättre ordna förhållan
dena för framtiden tillsattes, såsom förut omtalats, ett helt nytt 

1 Enligt visitationsprotokollen 1647—1648 i R. A. [Liv. 17]. 
1 Bil. XXXVI, mom. 2. 
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ämbete genom resolutionen d. 8 maj 1650. De nya öfverkyrko-
föreståndarne skulle särskildt noga taga i betraktande brister 
och oordningar i afseende på kyrko- och prästgårdsbyggen, äfven-
som prästernas löner och tiUse, att nödiga förbättringar verkligen 
utfördes. De skulle afsätta odugliga kyrkoföreståndare och till
sätta nya, där så behöfdes.1 

Det berodde dock i hög grad på, huru dessa adliga kyrko
ämbetsmän fattade sin uppgift, om den nu gjorda anordningen 
skulle blifva till verkligt gagn och icke äfven den en förordning 
blott på pappeiet. Men vi hafva dock häri ett nytt exempel 
på, huru allvarligt det från de svenska ämbetsmännens sida ar
betades på att bättre ordna de kyrkliga angelägenheterna. 

Svårigheter förorsakades äfven på grund af brist på en enhet
lig kyrkoordning. Den af Gustaf Adolf för stiften Magdeburg och 
Halberstadt dr 1632 antagna kyrkoagendan anbefalldes visserligen 
äfven för Livland i konsistorialordningen af d. 13 aug. 1634 (i 
kap. 19).2 Icke ens i den sistnämnda blef dock denna kyrko-
agenda fullt tillämpad (i fråga om öfverkonsistoriets samman
sättning).3 Den har säkert icke heller blifvit allmänt antagen 
i Livland. I underkonsistorialordningen af d. 5 febr. 1636 
förklaras bestämmelserna rörande prästlönerna mera proviso
riska. Noggrannare underrättelse skulle gifvas i kyrkoagendan.4 

Sålunda ställes här i utsikt en ny kyrkoagenda. En sådan utar
betades också såsom förut nämnts af superintendenten Samson 
och insändes till drottning Kristina d. 26 aug. 1643. Samma år 
dog emellertid Samson, och hans kyrkoagenda med praktiska an
visningar för de livländska prästerna till prästämbetets rätta ut-
öfvande blef aldrig tryckt, hvilket man har mycket beklagat i 
Livland.5 

1 Bil. XXXVIII. 
2 v. BUDDENBROCK, a. a. I O, s. 143. 
3 Enligt kyrkoagendan för Magdeburg och Halberstadt skulle nämligen 

konsistorium bestå af fem personer: generalsuperintendenten skulle sitta såsom 
p?-esident och hafva såsom assessorer två rättslärda lekmän och två teologer. 
GEORG ARNDT Die Kirchenordnung des Schwedenkönigs Gustav Adolf fur 
die Stifter Magdedurg und Halberstadt vom Jahre 1632, Kap. II, mom. 3, 
s. 63 i E. FRIEDBERG UN-1 E. SEHLING, Deutsche Zeitschrift fur Kirchenrecht, 
Tiibingen und Leipzig 1902, Bd XII (början i Bd XI). 

4 Bil. XIX, mom. 18. 
5 CHR. AUG. BERKHOLZ, a. a. s. 173. 
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Den år 1530 antagna s. k. Briesmannska kyrkoagendan 
torde allt fort hafva legat till grund för kult- och gudstjänstlif.1 

Rigas präster och stadskonsistorium utöfvade strax före 
svenska tiden stort inflytande på Livlands öfriga präster i fråga 
om kyrkobruk. Det är troligt, att detta inflytande bibehöll 
sig äfven efter 1621, ehuru vi icke hafva sett några bestäm
da uppgifter härom.2 Om den kurländska kyrkoordningen af år 1572 
har följts af några i Livland, såsom fallet var i Estland,3 är icke 
kändt, men torde vara sannolikt, dels därför att den Briesmann
ska kyrkoordningen låg till grund för den kurländska, dels där
för att åtskilliga af de livländska prästerna på 1630—1640-talet 
förut hade tjänstgjort i Kurland. 

Hvad först den offentliga gudstjänsten vidkommer, hölls så
dan sön- och helgdagar och troligen åtminstone i städerna äfven 
någon gång i veckan. En stor mängd helgdagar firades. Att dö
ma af den af JOACHIM ROSSIHNIUS år 1632 utgifna »Evangelia 
vnd Episteln auf alle Sonntage durchs gantze Jahr» etc. firades 
bl. a. följande sön- och högtidsdagar: fyra söndagar i Advent, 
tre juldagar (Juldagen, St. Stephani dag och aposteln Johannes 
dag), nyårsdagen, trettondagen (»der Tag der H. drey Könige»), 
Kristi döpelse dag, Septuagesima, Sexagesima, Fastlagssöndagen 
m. m., Palmsöndagen, Skärtorsdagen (Långfredagen nämnes där
emot ej), Påskdagen, Annandag- och Tredjedag påsk, Pingst (tre 
dagar), Trefaldighetssöndagen och tjugusju söndagar efter Trinitatis. 
Dessutom finnas i nämnda arbete evangelier och epistlar för de för
nämsta festdagarna. Såsom sådana nämnas: aposteln Andreas' dag, 
aposteln Tomas' dag, aposteln S. Pauli omvändelsedag, Maria re
ning, aposteln Matthias dag, Mariae bebådelsedag, Kristi himmels
färdsdag, Filippi och Jakobs dag, Johannes döparens dag, Petri och 
Pauli dag, Mariae besökelsedag (»de Tag der Heimsuchung Mariae»), 
apostladagen (»Tag der Apostel Theilung»), Maria Magdalenas 
dag, aposteln Jakobs dag, Laurentii dag, Maria himmelsfärdsdag, 
aposteln St. Bartholomaei dag, Johannes Döparens halshuggnings

1 Se inledn. s. 7. 
2 Rigas predikanter och konsistorium åtnjöto stor aktning i Livland år 

1619. Ej blott predikanterna utan ock rådet i Dorpat vände sig till dem i 
tvifvelaktiga fall. GADEBUSCH, a. a. II, 11, s. 538: v. RICHTER, a. a. II, 1, s. 228. 

3 Jfr G. O. F. WESTLING, Meddelanden om den kyrkliga kulten i Estland 
under det svenska väldets tid, Bil. till Redogör, för Sundsvalls h. allm. lärov. 
1895 —1896, Sundsvall 1896, s. 13. 
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dag, Marias födelsedag, S. Matthias dag, St. Michaélis dag, Simons 
och Judas dag, Allhelgonadagen och Dr Martin Luthers dag.1 

För de allra flesta af alla dessa sön-, helg och festdagar finnas 
såväl evangelier som epistlar angifna. Beaktansvärdt synes 
särskildt bibehållandet af en så äkt-katolsk festdag som Maria 
himmelsfärdsdag. Under fastlagstiden torde passionspredikningar 
allmänt hafva hållits.2 

Det är emellertid icke att taga för afgjordt, att de här upp
räknade högtidsdagarna firades öfver hela Livland. Tvärtom synes 
icke någon likformighet ens i detta afseende hafva varit genom
förd på 1630- och 1640-talen. Bland de frågor, som enligt de af 
öfverkonsistorium i juni 1636 fastställda visitationsartiklama skulle 
göras vederbörande pastor, var bl. a. den: Hvilka fester han hög-
tidlighöll?3 Några årligen återkommande »solenna» jäste-, bot-
och bönedagar förekommo hvar ken i Estland4 eller Livland 
före den svenska tiden. Gustaf Adolf införde sådana i Estland4 

och sökte äfven införa sådana i Livland. I Gustaf- Adolfs 
Bönedagars patent af d. 26 maj 1626 ställes uppmaningen att 
fira bot- och böndagar i juli, augusti och september s. å. till alla 
dem, »som bygge och boo i Swerige, Finland, Lijfland och Inger-
manland».5 Dessa böndagar firades på hvardagar, vanligen på 
fredagar.6 De förut sedvanliga tre böndagarna ökades år 1633 
till fyra. Enligt Böndags Patent d. 30 mars 1633 skulle näm
ligen det året böndagar hållas [måndagen] d. 20 maj, [fredagen] 
d. 12 juli, [lördagen] d. 7 september och [onsdagen] d. 6 november. 
Den sistnämnda dagen skulle firas såsom en allmän klagodag, 
emedan Gustaf Adolf på den dagen det föregående året hade 

1 Rossihnius bok finnes utgifven af W. REIMAN i Verhandlungen der 
gelehrt. estn. Gesellsch, bd XIX, Jurjew 1898, s. 67 ff. 

2 Kristi lidandeshistoria förekommer i såväl Stahls som Rossihnius' 
handböcker. Se härom närmare i kap. 6. 

3 Bil. XX. 
4 G. O F. WESTLING, a. a. Den kyrkliga kulten i Estland, s. 11. W. 

synes antaga, att de solenna bot- och böndagarna firades på söndag, men 
detta var icke fallet. Först ifrån nittonde århundradets början blef deras 
firande på söndag vanligt. Jfr L. A. ANJOU, Svenska kyrkans historia ifrån 
Upsala möte 1593 till slutet af sjuttonde århundradet, Stockholm 1865, s. 306, 
not. 1. 

5 R. R. 1626 fol. 267 ff. 
6 Förf. kan efter att hafva genomgått en hel del almanackor från 1630 

— 1650-talet konstatera detta. 
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bortryckts från fäderneslandet och upptagits i det eviga Guds 
rike i himmelen. På dessa fyra dagar bjuder förmyndarrege
ringen i drottning Kristinas namn alla, som i Sveriges rike och 
dess underliggande provinser bygga och vistas och icke af sjuk
dom äro hindrade, att fira böndagar.1 Huruvida nu också dessa 
böndagspatent i allmänhet blefvo < fterlefda i Livland under den 
första svenska tiden är tvifvel underkastadt. Visst är dock, att 
botdagen d. 6 nov. 1633 blef firad åtminstone i Dorpats svensk
finska församling eller bland garnisonstrupperna därstädes.2 

Redan 1640 utfärdade dock den svenska förmyndarregerin
gen från Nyköping d. 22 april en skriftlig order till generalguver
nören i Livland och Ingermanland Bengt Oxenstierna rörande 
tre »Solen[ne]» bön- och fastedagar d. 10 juli, 7 augusti och 4 sep
tember s. å., om hvilka mandat utgått till biskopar och super
intendenter.3 Generalguvernören manas att å sin sida flitigt hafva 

1 R. R. 1633 fol. 429 ff. 
2 Vi äga nämligen ännu i behåll en predikan, som hölls i Dorpat 1633 

och trycktes därstädes 1634. Dess titel lyder: »En Klagho Predican / vthöffuer 
then Gudhfruchtighe / Stoormechtighe och Seghersälle Hieltens och Herrens/ 
Herr Gustavi Adolphi Medh Gudz Nådhe / Sweriges / Göthes / och Wendes 
Konnungs / Stoor Furstes til Finland / Hertiges vthi Estland och Carelen / 
Herres vthi Ingermanneland / etc. allés Wåras nådigste Herras och Konnungs 
Oförmodheligha Dödh / som vnder Lutzn i Tyskland / vthi en blodighh Schlacht-
ning till dödz skutten bleff; Hållen vthaff Heinrico Martini Kemner, 
Praesidii Dorpatensis Pastore.» Dorpat 1634. Ett exemplar finnes i Kungl. 
biblioteket i Stockholm. Henricus Martini Kemner var till börden finne från 
Viborg, hade i sin ungdom studerat i Sverige, varit informator för Johan 
Skyttes barn, regementspastor i svenska hären i Livland »några år» före 1629 
enligt skrifvelse, dat. Wijborg dhen 9 oct. 1629, hvari K. sättes på 2:dra för
slagsrummet till pastor i Helsingfors i stället för den orolige mag. Michael 
Savonius. Rättegångshandlingar 1637 i R. A. [Liv. 3]. Kemner blef enligt 
k. fullmakt, dat. Elfsnabben den 4 juni 1630, utnämnd till pastor i svenska 
och finska församlingen i Dorpat, men skulle också »förestå Guarnisonen 
med Guds ord och dhe heliga sacramenten» enligt Skyttes senare förord
nande. Enligt kopia i R. A. [Liv. 1 ]. K. dog den 25 eller 26 juli 1638 en
ligt TH. BEISE i Verhandlungen der gel. Estn. Ges. III, s. 50. 

3 Alla dessa dagar inföllo på fredagar enligt almanacka för år 1640. 
GADEBUSCH uppgifver (a. a. Ill, 1, s. 188), att »Fast-, Buss- und Bethtage» in
fördes först år 1644. Möjligen afser han endast sin egen stad, Dorpat, ty 
han hänvisar till »Dörpat. Rathsprot., s. 335» såsom källa för sin uppgift. I 
öfverkonsistorii protokoll den 9 juli 1.640 finnes dock följande att läsa: »M:r 
Salomoti Matthics, Pastor der Teutschen Gemeine zu Dörpat soll besprochen 
werden, warumb Er nicht am Bett- v. Busstage die Textus, welche von der 
Königl. Regierung verordnet, abgelesen v. geprediget.» R. A. [Liv. 15]. Det 
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tillsyn öfver, att dessa böndagar måtte i alla församlingar såväl 
i städerna som på landet öfver hela Liv- och Ingermanland blifva 
firade med from tillbedjan och gudaktighet. Guvernörerna i 
Riga och Narva jämte andra lägre befallningsmän skulle tillhål
las att vaka öfver böndagsmandatets efterlefnad och allvarligen 
straffa dem, som ej hörsammade detsamma. Likaledes skulle 
generalguvernören tillhålla och förmana prästerskapet att anmäla 
dem, som bröto mot detta K. Maj:ts påbud.1 

Äfven följande år utfärdar K. Maj:t liknande order till ge
neralguvernören Bengt Oxenstierna2 om tre böndagars hållande. 
År 1642 påbjudes dessutom en särskild tacksägelsedag att firas 
i alla kyrkor [fredagen] d. 6 jan. 1643 med anledning af den »her-
ligh[a] Victoria», som Lennart Torstensson vunnit d. 23 okt. vid 
Meissen (Leipzig).3 

Tryckta böndagsplakat omtalas hafva sändts till alla biskopar 
och superintendenter i Sverige, Fin-, Liv- och Ingermanland år 
1643.4 

I plakatet för år 1644 bifogas bibeltexterna för ottesång, hög
mässa och aftonsång för alla de tre fastställda böndagarna.5 

Synnerligen beaktansvärdt är ett »post scriptum», som bi
fogas K. Maj:ts bref till generalguvernören år 1647 med order att 
publicera årets böndagar [fredagarna] d. 16 juli, 13 augusti och 10 
september. K. Maj:t ger tydligen sina afsikter till känna i detta 
för Livland tillagda post scriptum. K. Maj :t påminner här 
generalguvernören om, huru K. Maj :t redan föregående år hade 
förklarat sig gärna se, att en conformitet och likhet på bön

låter knappast troligt, att Dorpats råd och präster, hvilka visserligen brukade 
vilja gå sin egen väg i allt, ända till år 1644 hafva kunnat negligera den k. 
bönedagsmandaten. 

* 1 Orig. i Riga G. G. Se bil. XXVII. 
2 Dat. Stockholm den 19 maj 1641. Orig. i Riga G. G. V, 2. 
3 K. bref, dat. Stockholm den 12 dec. 1642, till gen.-guv. B. Oxenstierna. 

Orig. i Riga G. G. V, 3. 
4 K. bref, dat. 22 april 1643, till Bisp. etc. om allm. böndag och texter. 

R. R. s. d. fol. 461. 
5 Dessa texter voro: i.sta Böndagen: Ottes. 1 Joh. 3: 21, 22, Högm. 

Jerem. 14: 19—21, Afts. Ps. 60: 13, 14; 2:dra Böndagen: Ottes. 1 Joh. 5: 14, 
15, Högm. Jerem. 47:6,7, Afts. Ps. 85:8—14; 3:dje Böndagen: Ottes. Joh. 
15: 17, Högm. Jer. 29: 11, Afts. Ps. 147: 12—14. K. bref till biskopar och 
superint. om Böndagarne, dat. 13 april 1644, R. R. s. d. 
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dagarna måtte iakttagas i församlingarna i hela riket såväl i 
fråga om texter till predikningarna som i fråga om ceremonier, 
och att K. Maj :t då äfven hade velat låta biskoparna och super
intendenterna föreslå och insända några bestämda texter. Nu 
hade K. Maj :t på samma sätt aktat nödigt att låta utse några 
bestämda bibliska texter, som vore bäst tillämpliga på kristen
hetens villkor och tillstånd vid denna tid, såsom generalguver
nören närmare hade att se och förstå af den medsända förteck
ningen. K. Maj :t bjuder generalguvernören till sist att sända 
de omförmälda texterna till alla kyrkoherdar uti sitt general-
guvernement jämte en allvarlig förmaning, att de skola uppläsa 
och föredraga samtliga dessa bifogade texter för sina åhörare 
på ett behörigt och gudaktigt sätt och icke därpå göra någon 
förändring på någondera böndagen utan iakttaga och efter 
komma denna K. Maj :ts nådiga och välbetänkta förordning och 
vilja.1 

Tre böndagar påbjödos äfven följande år. År 1649 inskränkte 
emellertid drottning Kristina böndagarnas antal till två ([fredagarna] 
d. 13 juli och 10 aug.).2 En extra »Solenn Tacksägelsedagh» an
befalldes dock att hållas [lördagen] d. 8 december d. å. med anled
ning af Westfaliska freden.3 Kristina påbjöd äfven år 1650 blott 
två böndagar: [fredagarna] d. 9 aug. och 6 sept.4 De två följande 
åren synes det vara tvifvelaktigt, om några böndagar alls hafva 
påbjudits.5 Däremot återgick drottning Kristina år 1653 till det 
förra bruket och föreskref trenne böndagars hållande (18 mars, 
15 april och 13 maj)6 samt dessutom en extra tacksägelsedag med 

1 K. bref till generalguvernören Bengt Oxenstierna, dat. Stockholm den 
22 maj 1647. Orig. i Riga G. G. V, 5. 

1 K. bref, dat. Stockholm den 4 maj 1649, f- generalguvernören, 
guvernören Erik Stenbock i Riga. Orig. i Riga G. G. V, 7. Enligt »Bönedågs 
Placat» af den 10 maj 1649 i R- R- utsattes dock tre böndagar: den 13 juli 
10 aug. och 7 sept. 

3 K. bref till generalguvernören Magnus Gabriel de la Gardie, dat. Stock
holm den 24 okt. 1649. Orig. 1 R'ga  G. G. V, 7. 

4 K. bref till generalguvernören Magnus Gabriel de la Gardie, dat. Stock
holm den 20 juni 1650. Orig. i Riga G. G. V, 8. = R. R. s. d. 

6 Åtminstone hafva några skrifvelser därom icke påträffats vare sig i 
Riga G. G. eller i R. R. L. A. ANJOU, Svenska Kyrkans Historia, Stockholm 
1866, vet dock ej af något afbrott efter 1642 (s. 305, 306 a. a.). 

6 K. bref till generalguvernören Gustaf Horn, dat. Stockholm den 1 febr. 
1653. Orig. i Riga G. G. V, 9. 
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anledning däraf, att det efter tre års missväxt och svår tid i många 
landskap åter hade blifvit ett godt år.1 

Konung Karl X Gustaf påbjuder efter sin tronbestigning 
år 1654 äfvenledes tre »allmänne solenne Fäste- och Bönedagar»: 
d. 21 juli, 18 aug. och 15 sept. Han tillskrifver sin generalguver
nör om dessas publicerande oqh bjuder honom att befalla borg
mästare och råd i alla städer i sitt generalguvernemente samt 
befallningsmännen och länsmännen på landet, att de på liknande 
sätt och i sin mån göra det samma, så att K. Maj :ts gudliga 
intention och nådiga vilja härutinnan tillbörligen må blifva iakt
tagen.2 Trenne böndagar hafva därefter årligen påbjudits af 
K. Maj:t till tidsperiodens slut. 

En likformighet och samhörighet med församlingarna i hela 
riket hade den svenska regeringen försökt åstadkomma genom 
påbuden om allmänna bot- och böndagars årliga firande. En 
dylik likformighet eftersträfvade regeringen också i kyrkoceremo
nierna. I underkonsistorialordningen af d. 5 febr. 1636 befalldes 
det »oordnade» Livland att för kyrkans enighets skull omdana och 
rätta sig efter konungariket Sveriges kyrkoceremonier och bruk, 
hvilka regulera sig efter den augsburgiska konfessionens rena lära.3 

De svenska kyrkobruken torde emellertid icke mycket hafva följts 
i Livland, om ej möjligen af de svenskar, som under denna tid 
blefvo präster i landet. Däremot torde här liksom i Estland Stahls 
på 1630-talet utgifna »Hand- und Hausbuch» hafva kommit till 
användning synnerligast i norra eller estniska delen af landet.4 

Allmänna kyrkoböner skulle vid de söndagliga gudstjänsterna 
hållas för Guds ords bevarande, för alla tre stånden och för nådigt 
beskärm af öfverheten (»vnsre liebe hohe Obrigkeit zu Schweden»).5 

Visitationsartiklarnas frågor till vederbörande pastorer visa, 
att någon enighet icke var genomförd i Livland i slutet af 1630-
talet. Pastor skulle nämligen bl. a. tillfrågas, om han predikade 
öfver söndagsevangeliet, och om han sjönge sådana sånger, som voro 
kristligt och särskildt i Dr Luthers sångbok författade, och vid 

1 K. bref till generalguvernören Gustaf Horn, dat. Stockholm den 15 okt. 
1653. Orig. i Riga G. G. V, 9. 

s  K. bref till generalguvernören Gustaf Horn, dat. Upsala den 16 juni 
1654. Orig. i Riga G. G. V, 9, s. 69. 

3 Bil. XIX, mom. 17. 
4 Jfr G. O. F. WESTLING, a. a. Den kyrkliga kulten i Estland, s. 14. 
6 Jfr bil. XX. 



172 

hvilken tid han brukade hålla predikningarna på sön-, fest- och 
botdagarna.1 

Öfverkonsistorium föreskref, att prästerna skulle till sina 
prostar vid dessas årliga visitationer framlämna koncept till de 
predikningar, som de under hela året hade hållit. Man ville härigenom 
få se, hvilken metod pastorn brukade i sina predikningar, hvad 
för ämnen han afhandlade, om dessa voro lämpade efter orten 
och för åhörarna nyttiga och uppbyggliga, och om han bekräf
tade sin lära med Guds ord och vittnesbörd ur den heliga skrift, 
om han själf läste och slog upp i bibeln eller blott skref af postil-
lorna. Hade pastor intet koncept och ej ens en disposition 
uppgjord för sina predikningar, skulle han allvarligen manas att 
hädanefter visa mera flit och vara beredd att vid nästa visitation 
kunna visa sin disposition.1 

Rörande barndop föreskref öfverkonsistorium d. 20 maj 1637, 
att sådana borde ske på passande tid, men ej på lördagar, på det 
gästerna icke måtte få anledning att uteblifva från kyrkan på sön
dagen, och på det att skandal måtte undvikas. Det är uppen
bart, att de kalas eller tydligen med rätta kallade »barnsöl», som 
tillställdes vid barndop, gåfvo anledning till denna bestämmelse.2 

Professorn och pastorn i tyska församlingen i Dorpat Salomon 
Matthiae föreslog öfverkonsistoriet år 1641, att det måtte bestäm
mas, att dop skulle ske i kyrkan för sakramentets vördnads 
skull (»probter Reverentiam Sacramenti») och endast i trängande 
fall i hemmen.3 Barnmorskorna borde enligt öfverkonsistoriets 
visitationsartiklar undervisas af pastor, så att de kunde, då så 
behöfdes, förrätta nöddop. Barndop och andra förrättningar borde 
också i god tid anmälas för pastor.4 

Till H. H. Nattvard borde ungdomen förberedas genom 
att i hemmen och kyrkorna examineras i katekesen.1 Vin och 
oblater till nattvarden anskaffades vanligen af de s. k. håfpennin-
garna eller kollektmedlen, men dessa voro dock icke sällan så knappa, 

1 Bil. XX. 
2 Enligt bref till öfverkonsistoriet från Jonas Ficinus, pastor i Loddiger, 

»Gegeben itu Pfarrhoffe zu Loddiger d. 10 Augusti A:o 1643» 1 R- A. [Liv. 6]. 
F. blef anklagad för att han hade vägrat döpa ett barn på lördag, men friade 
sig med åberopande af öfverkonsistoriets beslut den 20 maj 1637. 

3 Prof. Sal. Matthia: bref till öfverkonsistoriet, dat. den 5 juli 1641. R. A. 
[Liv. 14]. 

4 Bil. XX mom. 23, 24. 
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att de icke räckte till nödiga inköp af nattvardselementen.1 Det 
var ofta förenadt med stora svårigheter att få till stånd nattvards
gångar i de usla, förfallna kyrkorna, där man icke sällan hade att 
befara,-att det vid ogynnsam väderlek skulle regna eller snöa på 
nattvardselementen och gästerna genom de söndriga taken. Natt
vardskalk och patén af ädel metall saknades i många kyrkor.2 

De sjuka och döende skulle af pastor besökas, undervisas, 
tröstas och vid behof tilldelas H. H. Nattvard. 

Hvarje församlingsbo ansågs vara bunden att besöka sin egen 
kyrka, såväl då det gällde de söndagliga gudstjänsterna som natt
vardens begående. År 1641 skrifver professorn och pastorn i Dor
pat Salomon Matthiae, att flere personer hade kommit långväga ifrån, 
ja, från platser, som voro belägna ända till nio mil från staden, 
och bedt honom gifva dem sakramentet. Han hade då frågat 
dem, hvarför de ej hölle sig till sin egen pastor, och fått till svar, 
att de hade legat i tvist med honom och ej ville taga sakramentet 
ur hans hand. M. hade emellertid afvisat dem och beder öfver
konsistorium meddela sådant folk, att de skulle hålla sig till sin 
egen pastor, emedan ingen pastor kan med godt samvete till bikt 
admittera en människa från en främmande församling.3 Öf
verkonsistorium fastställde också genom domstolsutslag d. 15 
juli 1642 tio Reichsthalers böter för den som icke vid kommu-
nion höll sig till sin egen pastor, såvida intet klandervärdt kunde 
framvisas, hvad dennes lära och lif anginge.4 

1 Se t. ex. underkonsistorii visitationsprotokoll 1637 i R. A. [Liv. 3]. 
Pastor i Walk klagar 1634, att han måste för egna medel skaffa vin och 
oblater. J. Keibelius 1634 års rättegångsmål i R. A. [Liv. 3]. 

2 I en församling hade nattvardskalk länge saknats, men slutligen hade 
genom junkrarnas sammanskott en ny kalk kunnat anskaffas. Då nattvards
gång ändtligen hade pålysts, måste denna emellertid inställas, därför att ett 
par af junkrarna kommo och togo bort kalken i förbittring öfver, att några af 
ståndsbröderna ännu icke hade betalt sin andel i omkostnaderna. Pastor Bern
hard Schlorfl i bref till öfverkonsistoriet, dat. i juli 1637. R. A. [Liv. 13]. 

8 — — »dass sie sich zu ihrem verordnetem Pastorn halten, weil keiner 
alienas Parochise hominem mit gutem Gewissen zur Beicht admittiren kan». 
Salom. Matthiae i bref till öfverkonsistoriet den 5 juli 1641. R. A. [Liv. 14]. 

4 R. A. [Liv. 7]. Pastorn i Niiggen, Phil. Cand. Ad?ianns Virg/nius [ej 
att förväxla med professorn, sedermera biskopen A. Virginius] klagar i bref till 
öfverkonsistoriet år 1646 öfver en församlingsbo, herr Cronemann, som afhöll 
sig från Nuggens kyrka och trots alla förmaningar begaf sig till Dorpat, då 
han ville begå nattvarden. V. åberopar en hel del tyska teologiska fakulteters 
och enskilda teologers utslag i denna fråga för att visa, huru orätt Chrone-
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Denna, såsom det synes nutidens människor, obefogadt stränga 
bestämmelse sammanhänger med den strängare uppfattning af 
bikten och skriftermålet, hvarförutan ingen fick admitteras till 
H. H. Nattvard. Detta angifves af den nyss citerade prof. Mat
thiae. Den mer privata, personliga bikten inför själasörjaren, hvil
ken Luther som bekant aldrig har borttagit utan i stället uppmunt
rat och som, rätt evangeliskt brukad, kan vara till stor välsignelse, 
kom tyvärr redan tidigt allt mer ur bruk inom den svenska kyr
kan. I den livländska lutherska kyrkan däremot hörde den till 
ordningen för dagen. Af visitationsprotokoll från 1640-talet 
framgår det tydligt, att en biktstol ansågs såsom en af de nödvän
digaste tillbehören i kyrkorna.1 Pastor satt vanligen i kyrkan 
eller i hemmet och tog på bestämda tider emot sina församlings
bor till bikt en och en. Absolution ansågs ej böra meddelas 
alla på en gång utan hvar och en för sig.2 I Riga hade endast 
pastorn (»Oberpastor» och förmiddagspredikant), ej predikanten 
(»Prediger») rätt till biktstol på Samsons tid.3 

Hvarje församlingsbo ansågs böra årligen komma till bikt 
och H. H. Nattvard. Försumliga skulle anmälas till bestraffning. 
I en del församlingar var det ändock dåligt beställdt med antalet 
biktande och nattvardsgäster, men detta synes till största delen 
hafva berott på dåliga präster. Anspråken på antalet nattvards
gäster synes hafva varit ganska stora, då t. ex. en pastor klagar 
öfver, att blott femtio bönder af församlingens åttio komma till 
kyrkan.4 Då af pastoratets sextio bönder med familjer omkring 
femtiofem kommo till nattvarden, ansågos förhållandena tämligen 
tillfredsställande.5 

Såväl vid välsignelsens utdelande i den allmänna gudstjän

mann hade. V. fick också rätt i sitt klagomål, men C. synes hafva hämnats 
genom att ej bry sig om att reparera Nuggens kyrka, hvarför han åtalas af 
öfverfiskalen inför öfverkonsistoriet år 1646. R. A. [Liv. 7]. 

1 Se t. ex. underkonsistorii visitationsprotokoll 1647—1648 i Koken
husens distrikt i R. A. [Liv. 17]. 

2 Jfr bil. XX och XXIV. 
3 CHR. AUG. BERKHOLZ, a. a., s. 64. 
4 Pastors i Paistel, Martin Stallius', klagan vid visitationen 1637. R. A. 

[Liv. 3]. 
5 Pastor i Tarwast Andreas Georgij vid visitationen 1637. R. A. 

[Liv. 3]. 
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sten som vid nattvardens distribution användes korstecknets 
vackra symbol.1 

Före vigsel skulle det lysa i kyrkan tre söndagar å rad. Kontra
henterna borde också före lysnings utfärdande examineras i ka
tekesen och på den andra lysningsdagen begå H. H. Nattvard.2 

Äktenskap fingo ingås först sedan minst 14 dagar förflutit efter 
första lysningen.3 Personer från främmande ort borde vara för
sedda med behöriga intyg om förut skedd ordentlig förlofning 
och hinderslöshet, innan vigsel kunde äga rum.2 Vigsel ansågs 
böra ske i kyrkan, särskildt på grund af de oordningar, som varit 
vanliga vid bröllopskalasen i hemmen.4 Vidare skulle den ske på 
hvardag och ej på sön- eller helgdag, på det gudstjänsten ej måtte 
försummas.5 

Begrafning af hederliga kristna skulle förrättas af pastor 
på inhägnad kyrkogård. Under klockeklang och psalmsång skulle 
församlingsmedlemmarna ledsaga begrafningståget.2 Ateister och 
sådana, som icke gingo till H. H. Nattvard, borde begrafvas 
utanför kyrkogården på af pastor anvisad plats utan alla ceremonier.6 

För dop, vigsel och begrafning erlades en viss afgift till veder
börande pastor, såsom förut har antydts. Äfven vid bikt var 
det här och där vanligt, att någon frivillig mindre penning gafs.7 

1 Detta bruk har alltfort bibehållits i den evangelisk-lutherska kyrkan i 
Livland. Förf. har själf sett en värdig »Oberpastor» i Riga vid slutorden i 
välsignelsen högtidligt göra korstecknet öfver församlingen i en af Rigas 
största kyrkor samt teckna ett mindre kors öfver kalken vid nattvardsgången. 
En personligare bikt och aflösning med handpåläggning har också bibehållit 
sig i den livländska kyrkan. 

8 Jfr bil. XX och XXIV. 
3 Enligt skrifvelse från direktor G. Welling, dat. Riga den 8 sept. 1640 

angående ett äktenskapsmål. R. A. [Liv. 12]. 
4 Prof. pastorn Salomon Matthias till öfverkonsistoriet den 5 juli 1641. 

R. A. [Liv. 14]. Jfr bil. XX. 
6 Bil. XXVI, mom. 14. 
0 Pastorerna begärde på synoden i Wenden 1638 handräckning att utföra 

detta. Se bil. XXVI. 
7 Se bl. a. visitationsprotokoll 1637 '  R- A- [Liv. 3]. Svensken Clavidus 

Sigfridi, pastor i Wollmar, omtalar i bref till rikskansleren, dat. Wollmar den 
19 mars 1630, hvad en pastor då erhöll för sina förrättningar i följande 
ordalag: »Hwadh een predicant widh Wolmar hafuer, will iagh och E:ders 
N:de tillkenna gifua: För barnadöpande 2 öre, för Ächtandet 4 öre, pro pro-
cessionibus [begrafning] 6 öre, pro absolutione V? öre. Bönderne allene gifue 
6 öre för klåckan, när the theres döde widh Wolmar begrafue; hwilkedd 
sällan skier. Soldaterne gifue intet för klåckan eij häller Lägerstaden.» Orig. 
i R. A. [O. S.]. 32 öre utgjorde på denna tid 1 daler silfvermynt. 
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Enligt konsistorialordningen 1636 skulle dock biktpenningen in
dragas öfver hela landet.1 

En ordentlig kyrkobokföring försökte öfverkonsistorium införa 
i alla församlingar i Livland, möjligen med stöd af de i synodal-
artiklarna år 1625 af Gustaf Adolf gjorda anvisningarna.2 I juni 
1640 påbjudes, att hvarje pastor skall vid sin kyrka föra kyrko
böcker med anteckningar om, huru många, som blifvit vigda, 
döpta och begått H. H. Nattvard. Den 9 juli s. å. affärdar öfver
konsistoriet bref till prostarna, att de hvar och en i sitt distrikt 
skulle tillhålla alla pastorerna att flitigt föra kyrkoböcker.3 Det 
är därför troligt, att åtminstone i ett flertal församlingar kyrko
böcker fördes på 1640 och 1650-talet, fastän dessa icke finnas i behåll, 
då de antagligen hafva förstörts under senare ryska härjningar.4 

Bristen på en detaljerad, enhetlig kyrkoordning gjorde, att 
man i mera lifaktiga församlingar säkerligen uppgjorde särskilda 
ordningsföreskrifter, efter hvilka pastor hade att rätta sig. Vi 
hafva åtminstone funnit en sådan för Urbs eller Antzens försam
ling från år 1641, och det är troligt, att detta försök icke är ensamt 
i sitt slag. Den nämnda i riksarkivet påträffade kyrkoordningen 
bär titel Specification der Ordnung die jm Kirchspiele Vrbs soll 
in acht genommen werden och är skrifven i alla »Kirchspielsver-
wanten zu Vrbs» namn och daterad Riga d. 17 dec. 1641. Dess 
innehåll förtjänar en kort redogörelse. 

Emedan några bönder voro mycket tröga i Guds ords hörande, 
skulle pastor visitera i församlingen, uppteckna alla lefvande per
soner däri, på det han måtte se, hvem som bodde i församlingen 
och bättre gifva akt på, huru hvar och en lefde, om han vore gud-
fruktig eller gudlös. Godsägarne, arrendatorerna och ämbets
männen skulle vara pastor behjälpliga härvid. 

1 Se bil. XIX. 
2 Se s. 66, mom. 7. 
3 Öfverkonsistorii protokoll 1640 i R. A. [Liv. 15]. 
4 Prof., pastorn Salom. Matthioe framhåller inför öfverkonsistoriet den 5 

juli 1641, hurusom redan lic., prosten Mancelius hade hos rådet i Dorpat 
skriftligen bjudit, att barndop »ad perpetuam rei memoriam» skulle inskrifvas 
i kyrkoboken. R. A. [Liv. 14]. Chr. Wasserman, Joachim Rossihnius' efter
trädare såsom pastor i Theal och Fölk 1642, klagar vid tillträdet: »Sey auch 
kein Kirchenbuch», hvarpå bestämdes, att en kyrkobok skulle anskaffas. W. 
REIMAN, Joachim Rossihnius i Verhandl. der gelehrt. Estn. Gesellsch., Bd 
XIX, Jurjew 1898. Härmed kompletteras de efter Baron H. BRUININGK i det 
föregående lämnade uppgifterna. Se not 1, s. 68. 
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En särskild kyrkobok skulle föras vid kyrkan, hvari pastor 
skulle uppteckna församlingens tillstånd, sådant han finner det, 
huru det år från år förbättras, hvilka och huru många gårdar, 
som höra dit, böndernas och deras familjemedlemmars antal, 
hvilka, som kunna bedja, och hvilka, som hålla sig till Gud eller 
icke, äfvensom huru det står till med prästgårdens byggnader och 
jord. 

Pastor skulle flitigt gifva akt på, hvilka, som komme till 
kyrkan eller ej. Emedan bönderna bo olika långt ifrån kyrkan, 
skulle det vid en visitation afgöras, med huru stort antal af hus
folket, som hvarje bonde borde söndagligen infinna sig i kyrkan. 
För hvarje på sön- eller festdag uteblifven person af det så
lunda fastställda antalet skulle den skyldige bonden böta tre 
groschen till offerkistan. Denna bestämmelse skulle dock till-
lämpas med omdöme, och så att folket ej betungades för myc
ket. Pastor skulle vid dop icke antaga någon till fadder, som 
icke kunde bedja eller som icke hölle sig flitigt till Guds ord. Där
för skulle barndop anmälas en eller två dagar i förväg. 

Pastor skulle ej viga någon, som icke kunde bedja eller hölle 
sig till Gud. Om någon lämnade församlingen, skulle pastorn 
göra anmälan hos grannpastorn, att denne enligt öfverkonsistorii 
befallning icke finge viga ifrågavarande person, innan hon hade 
lärt sig att bedja. 

Pastor skulle tillse, att ingen död blefve begrafven i försam
lingen utan pastors biträde eller på någon annan plats än den 
öfverkonsistorii förordning antyder. Af dem, som hålla sig till 
Gud, skulle ingen begrafvas utanför kyrkogården. Det antydes 
dock, att begrafning — då vägen var mycket lång och vädret uselt — 
kunde ske på annan »ärlig» plats.1 Af dem däremot, som icke 
ville hålla sig till Gud, icke ville lära sig att bedja eller icke ville 
höra Guds ord, skulle ingen begrafvas på hederlig plats, utan 
där, hvarest pastor anvisar. Hvar och en, som begrafde sina döda 
utan pastors vetskap, skulle, hurudan än den döde varit, böta en 
Reichsthaler till offerkistan. Vid begrafningarna skulle pastor 
icke tillåta några starka drycker. 

Pastor skulle vidare söka finna lämpliga personer, som kunde 
hjälpa honom att lära bönderna bedja. Bönderna skulle af sina 

1 »Von denen die sich zu Gott halten, soll keiner ausserhalb des Kirch-
hofes, oder eines änders ehrlichen orttes, nach beschaffenheitt des weges vndt 

wetters begraben werden.» 

Ernst Landström. I 2 
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herrar tillhållas att mottaga dessa af pastor förordnade medhjäl
pare i sina hus och underhålla dem, till dess husets folk hade nöd
torftigt lärt sig att bedja och sjunga. 

Denna specialordning, hvars hufvudinnehåll här angifvits, 
är af så mycket större intresse, som den till författare har den 
bekante och förtjänte JOHANNES GUTSLAFF. Denne hade såsom 
»theologise studiosus, vocatus Pastor Ecclesise Urbastensis» tjänst
gjort i Urbs församling och där funnit många svåra missförhål
landen rådande, såsom förvånande mycket afguderi, vidskepelse 
och Guds ords förakt m. m. Han fann ingen god kyrkoordning 
antagen i grannförsamlingarna, men säger sig icke kunna med oså-
radt samvete låta det fortgå så i Urbs. Därför sände han denna 
specifikation till öfverkonsistorium med begäran om dess kon
firmation.1 

Främmande trosbekännare funnos ännu ganska talrikt i 
Livland. Katoliker eller kanske rättare mer eller mindre förtäckta 
anhängare till katolicismen funnos särskildt i det gamla katol
ska biskopsdömet Wenden och i Dorpat jämte församlingarna 
däromkring.2 Den ryska »ortodoxa» kyrkan räknade talrika 
anhängare i Neuhausens församling ännu på 1640-talet.3 Det väckte 
mycken förargelse, då en livländsk adelsman i denna församling 
skänkte en mässkrud till den rysk-ortodoxa kyrkan.4 

Åtskilliga af adeln synas hafva varit mer eller mindre öppna 
anhängare af kalvinismen. År 1641 klagar en andlig assessor öfver, 
att en adlig assessor i underkonsistoriet, Petrus von Stein, 17 :e 

1 Bref från Johannes Gutslaff till öfverkonsistorium, dat. Riga den 16 
dec. 1641, jämte specifikation i R. A. [Liv. 7]. Brefvet är mycket väl skrifvet 
och uppbyggligt till sitt innehåll. 

2 Assessor, prosten W. Auerdunck i bref till Axel Oxenstierna, dat. 
Dorpat den 25 sept. 1638. Orig. i R. A. [O. S.] Pastor i Kambi & Eecks 
Heinr. Fabricius i bref till öfverkonsistoriet, dat. 8 juli 1634. R. A. [Liv. 13]. 
Pastor, prof. Salom. Matthiae till öfverkonsistoriet den 5 juli 16_J 1 .  R. A. 
[Liv. 14]. 

3 Gubernator Anders Erichsson i bref till öfverkonsistoriet, dat. Arens-
burg den 29 dec. 1645. R. A. [Liv. 14]. 

4 Detta synes han hafva gjort för att förarga sin egen pastor, med hvilken 
han lefde i fiendskap, och hvars bostad han hade flyttat en mil från kyrkan, för 
att pastor icke måtte se »wie Er mit dem Armen Bawrsleuten häusete». Detta 
enligt pastors åsikt. Bref från Christianus Wasserman, pastor i Neuhausen, 
till öfverkonsistoriet den 20 juni 1640. Adelsmannen (kapten Daniel von 
Essen) stod sedan tilltalad inför öfverkonsistorium för en hel del egenmäktiga 
handlingar mot kyrkan och dess pastor. Protokoll 1640. R. A. [Liv. 15]. 
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söndagen efter Trefaldighet (27 sept. 1640) efter predikan i Bersons 
kyrka inför sina kolleger och åhörarna offentligt hade förklarat 
sig för kalvinist, förkastat de lutherska skrifterna och sagt, att 
fastän ingen kalvinistisk kyrka ännu vore uppbyggd i Livland, 
skulle en sådan inom kort byggas ej långt därifrån.1 År 1647 
varnas för en kalvinistiskt sinnad teologiae studiosus, som re
formerta patroni ville kalla till pastor.2 Om tvenne kalvinistiska 
medlemmar af underkonsistoriet i Kokenhusen 1647, *648 är i 
det föregående taladt. 

Främmande trosbekännare voro förbjudna att hålla offentlig 
gudstjänst. De tillätos endast att hålla sin gudstjänst i hem
lighet inom slutna dörrar.3 

Vi gå nu till sist att kasta en blick på det sedligt-religiösa 
lifvet bland präster, adel och bönder i Livland under detta tidsskede. 

Såsom förut omtalats, funnos många underhaltiga präster 
under den första svenska tiden. Äfven under den senare delen 
af detta tidsskede funnos icke få försumliga och otjänliga präster, 
bland hvilka märkas flere finnar och svenskar.4 Deras ställning 
var dock ofta pröfvande i det främmande landet, enär de där 
icke sällan voro föremål för klander blott därför, att de icke voro 
tyskar. Af dem fordrades, att de skulle predika på två för dem 
främmande språk, enär de tyska herrarna, äfven om det blott 
fanns fyra å fem tysktalande familjer i en församling, kräfde, att 
deras pastor skulle hålla särskild tysk gudstjänst. De tysktalande 
herrarna blefvo mycket missnöjda och klagade inför konsistoriet, 

1 Pastor i Berson, assessor Jac. Gray i bref till öfverkonsistoriet den 1 
febr. 1641. R. A. [Liv. 12]. 

2 Direktor G. Welling i bref till öfverkonsistoriet, dat. Riga den 1 dec. 
1647. R. A. [Liv. 12]. 

3 Så ock enligt riksdagsbeslutet 1655. Jfr GADEBUSCH, a. a. III, 1, s. 400, 

401. 
4 Så t. ex. Johannes Prititz, pastor i Kambi, som den 3 juli 1640 för

manades af öfverkonsistorium »sub poena remotionis» att bättra sig i pre
dikan, så att han kunde låta höra sig. Öfverkonsistorii protokoll i R. A. 
[Liv. 15]. P. kvarstod såsom pastor i Kambi och dog 1657. v. NAPIERSKY, a. a. 
En annan skral svensk var Olaus Georg Sa/e?iius, västmanlänning, pastor i 
Ringen och Niiggen redan i juli 1637, då han af en krögare beskyldes att vid 
utdelande af H. H. Nattvard i kyrkan hafva grufligt förbannat en väfvare, som 
icke sjöng med under kommunionen. Man klagade dessutom öfver hans 
okunnighet i tyska och öfver hans anstötliga lif. R. A. [Liv. 3 och 12]. 
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då flere svenskar och finnar befunnos mindre kunniga i tyska.1 

Prästernas enskilda lif och bildning synes dock i allmänhet hafva 
blifvit bättre under den senare delen af detta tidsskede. Flere 
mycket goda landtpräster funnos. Den förut omtalade Johan
nes Gutslaff synes hafva varit en verkligt gudfruktig och nit
älskande man.2 Likaledes JOHANNES RAULINUS, pastor i Cremon 
och prost i den rigensiska kretsen. Denne visade bl. a. en varm 
nitälskan för de fattiga prästänkorna, om hvilka han på 1650-

talet skref en ännu bevarad lång och uppbygglig inlaga till ge
neralguvernören med förslag 0111 åtgärder till af hjälpande af deras 
stora betryck.3 

Under det senare tidsskedet funnos flere präster, hvilka ut
märkte sig genom en högre utbildning. Bland dessa voro sven
skarne PETER ANDERSSOHN SCHOMER, professor i Dorpat (sedan 
1632) och tillika pastor vid Mariakyrkan därstädes sedan 1636,4 

mag. MICHAEL BOSTADIUS, svensk pastor i Dorpat 1638 — (åtmin
stone) 16455 m. fl. På Ösel blef en östgöte, mag. PETRUS SCHON-

1 Vid underkonsistoriets visitation år 1637 klagades öfver, att CLEMENS 
OLAI CULBERG, pastor i Saara, ej predikade på tyska. C. hade prästvigts af 
biskop Nicolaus Gaza i Reval 19 aug. 1634, kallades af patronus major 
Didrich Wolffelt till pastor i Saara i Livland den 14 juli 1634, tillträdde s. å. 
Han synes äfven i öfrigt hafva varit en skral präst. R. A. [Liv. 3]. 

2 I det förut omnämnda brefvet till öfverkonsistorium af den 16 dec. 
1641 skrifver han bl. a. och säger sig vilja mottaga kallelsen till pastor i Anzen 
(Urbs) icke för jordisk vinning, som för öfrigt vore ringa där [detta fick 
han också sedermera rikligen pröfva], »sondern nach dem Willen des liebes 
Gottes, welchen ich hier inn biss dahero gespuret, auch hinferner ex eventu 
sehen vndt vernehmen werde.» R. A. [Liv. 7]. Dessa och andra uppbyggliga 
ord i hans skrifvelser göra icke intryck af att vara blott fromma talesätt utan 
uppriktigt menade. 

3 R. A. [Liv. 17]. 
4 Han lämnade Livland redan år 1640. Död såsom superintendent i 

Kalmar den 9 febr. 1660. En broder, Erich Anderssohfi Schomer, också född 
i Uppsala, var pastor i Oberpahlen 1641 (-j- 1654). v. NAPIERSKY, a. a. III, IV, 

s. 36, 37. 
6 Enligt rättegångshandlingar 1647 i R. A. [Liv. 7]. B. blef kyrkoherde 

i Wendel i ärkestiftet den 24 febr. 1648, kontraktsprost 1650, riksdagsman 
1649, ^SS, kyrkoherde i Weckholm 1659, kyrkoherde i svenska församlingen 
i Riga enligt k. fullm. den 51 juli 1666 [R. R.], men synes aldrig hafva till-
trädt, ty han dog såsom pastor i Weckholm 1668. J. E. FANT och A. TH. 
LÅSTBOM, Upsala Ärkestifts Herdaminne, Upsala 1842—1845, III, s. 359 ff. 



T 8 I 

BERGIUS, som disputerat i Dorpat 1644, kyrkoherde i Kergels 
pastorat år 1652.1 

Men trots det att icke så få pastorer numera funnos, hvilka 
genom större bildning och bättre lif väsentligt höjde sig öfver 
företrädarna, var prästernas sociala anseende hos de adliga herr-
skaperna synnerligen ringa. Vid synoden i Wenden år 1638 klaga 
de samlade pastorerna öfver, att intet mer föraktadt djur finnes 
i tyskarnas ögon än en pastor, ja att somliga t. o. m. skrida till 
handgripligheter mot honom.2 Prästerna hämnades icke sällan 
genom att offentligen söka näpsa eller brännmärka sina fiender 
från predikstolen. Det föreskrefs därför, att prostarna skulle vid 
sina visitationer tillhålla dem att bruka sitt »straffämbete» med 
kristligt saktmod och god hofsamhet och ej bringa sina egna an
gelägenheter af privat lidelse eller hämdbegär upp på predik
stolen och låta af vrede förleda sig att i predikan bruka 
skarpa, otillbörliga, stickande, smädliga eller grofva ord.3 Trots 
dessa påminnelser var det icke ovanligt, att präster åtala
des vid de andliga domstolarna för smädelser (»Kalumnier»), 
ehuru man härvid också måste komma ihåg, att åtal och beskyll
ningar icke sällan kunde ske af fiendskap och utan berättigad 
grund. 

Hvarje familj synes hafva haft sin bestämda bänkplats i kyr
kan. Bestämmandet af dessa platser gaf stundom anledning 
till häftiga tvister mellan präster och adelsmän.4 

Den tysk-livländska adeln hade under gångna århundraden 
haft otaliga strider och svårigheter att kämpa sig igenom, omgif-

1 Han höll år 1641 en latinsk oration: »De deliciis agriculturas». Död 
den 23 okt. 1694 enligt Ösels landtgerichtsprotokoll. Den livländske 
forskaren, pastor P. B.ERHNT i Arrasch har förf. att tacka för dessa välvilligt 
gifna uppgifter. 

2 Bil. XXVI, mom. 3. 
3 Bil. XX. 
4 Georg Lemken, pastor i Adsel, uppger i bref till prosten, lic. Georg 

Mancelius den 11 juni 1637, att amptmannen hade tagit en bänk före pastors
frun, satt lås för den och sagt, att platsen för prästfrun vore efter alla borgar
fruar, förmenande, att prästerna gifte sig med bondflickor. R. A. [Liv. 12]. 
Joachim Keibelius, pastor i Luhde, hade offentligen brännmärkt en arren-
datorsfru, därför att hon tagit plats i orätt bänk. Därför blef mannen så 
ursinnig, att han framför altaret tog pastorn i öronen, hotade honom med 
värjan och offentligen utskällde honom såsom en oredlig och oärlig man; 
senare hotade han att skjuta honom och bränna upp hans hus m. m. Rätte-

gångshandl. 1639 i R. A. [Liv. 4]. 
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vet såsom landet var af rofgiriga grannar. Den hade under denna 
kamp utbildats sig till en synnerligt kraftfull och energisk 
ras, som senare gjorde Sverige stora tjänster. Många liv-
ländska adelsmän togo introduktion på svenska riddarhuset 
och hafva utmärkt sig i svenska statens tjänst både såsom krigare 
och statsmän. Vi behöfva ju blott erinra om sådana namn som 
WACHTMEISTER, WRANGEL, VON ESSEN m. fl. Den isolering, i 
hvilken adeln vanligen lefde på landet, jämte de underhafvandes lif-
egenskap torde hafva varit en hufvudorsak till, att denna adels duk
tighet och kraft ofta slog öfver i råhet och hänsynslöshet. Slafveri 
medför icke blott mycken nöd och förnedring för slafvarna själfva, 
utan blifver ock till stor skada för deras herrar. Men visserligen 
saknas ej exempel på adelsmän, som varmt nitälskade för guds
fruktan och för böndernas kristliga fostran. Så t. ex. erbjuder 
sig en livländsk adelsman GEORG SCHWENGELL, herre till Kawast, 
själfmant år 1637 att upprätta en kyrka och underhålla en 
pastor, därtill bevekt af det arma folkets grufliga andliga nöd
läge.1 Men beklagligt nog äro dessa exempel ganska tunnsådda. 

Ett icke ringa antal gods hade af Gustaf Adolf donerats 
till svenska adelsmän. Flere af dessa hafva lämnat vackra 
bevis på kristlig nitälskan för och offervillighet mot sina 
livländska underhafvanden. Så t. ex. grefvarna Jakob och 
Magnus Gabriel de la Gardie, far och son. Jakob de la Gardie 
gaf förvaltaren af sina livländska egendomar Fellin, Helmet 
och Tarwast v. Husen ett memorial år 1640, hvari först på-
bjudes, att kyrkorna skola repareras, med tak förses och, 
om de äro förfallna, nybyggas. Grefven bidrog själf med 100 
daler åt kyrkan i Fellin, 200 daler åt hvardera kyrkorna i 
Helmet och Tarwast samt 100 daler kopparmynt åt hvardera 
af kyrkorna i St. Johannes och Saara. Han förbehöll sig själf 
högsta inspektionen öfver kyrkorna, men förvaltaren skulle förordna 
ett kyrkoråd vid hvarje kyrka, bestående af pastor samt två tyska 
och två infödda lekmän, hvilka skulle tillse, att kyrkobygget 
sköttes ordentligt. Pastorerna tillerkändes bestämdare, bättre 
lönevillkor, som noga angifvas m. m. »Man finner häraf», säger 
P. Wieselgren, »att Gref Jacob ej blott kunde underkufva länder 

1 I bref till öfverkonsistorium, dat. Kawast den 21 juli 1637. R. A. 
[Liv. 12]. S. adlades i fältlägret vid Werben den 1 aug. 1631 och blef senare 
generalmajor. B. SCHLEGEL och C. A. KLINTGSPOR, Den ointroducerade Adelns 
Ättartaflor, Stockholm 1875. 
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med vapen utan ock genom goda politiska och ekonomiska lagar 
upplyfta dem till välstånd och kultur. En hvar finner, att med 
alla dessa uppoffringar för landets och folkets väl någon synner
lig inkomst på längre tid ej kunde vara att vänta. »x 

Magnus Gabriel de la Gardie följde i dessa stycken sin store 
faders exempel. Hans nitälskan om folket i grefskapet Arensburg 
på Ösel har redan omtalats. Räkningarna från såväl Jakobs 
som Magnus Gabriel de la Gardies stora förläningar i Livland 
visa merendels, att den största delen af inkomsterna har stan
nat på stället och åtgått till byggnaders reparationer etc.1 

Äfven andra svenska adelsmän, främst, såsom förut nämnts, 
Axel Oxenstierna, Karl Karlsson Gvllenhielm m. fl., hafva visat 
en liknande nitälskan om folkets väl. Men tyvärr måste de mer
endels lämna sina gods att förvaltas af utländska män och blefvo då 
ofta bedragna af sina arrendatorer, så att de svenska herrarnas 
ädla afsikter ej alltid blefvo utförda.1 

Under senare delen af detta tidsskede blef förhållandet 
mellan adeln och bönderna sorgligt nog sämre än förut. 
Detta torde till icke ringa grad hafva berott på, att bönderna 
fingo många nya dåliga herrar. Drottning Kristina bortskänkte 
nämligen kronogodsen åt oförtjänta lycksökare, som foro grufligt 
illa fram med sina underhafvande, satte dem egenmäktigt i fän
gelse, förstorade sina gamla rättigheter och införde nya. Bön
derna klagade öfver sitt slafveri. De andra stånden klagade öfver 
adeln inför drottningen och yrkade (1650) — naturligtvis förgäfves 
— på en reduktion.2 

Exempel på den livländska adelns själfsvåld, maktlystnad 
och hänsynslöshet både i fråga om präster och bönder äro talrika 
från den svenska tiden. Johannes Giitslaffs korta karakteristik 
om en kyrkoföreståndare: »Er ist nicht ein Kirchenvorsteher 
sondern ein Kirchenwidersteher», kunde tillämpas på många 
adliga herrar, vare sig de hade direkt ämbetsbefattning med de 
kyrkliga angelägenheterna eller blott voro församlingsbor. 

De lifegna fingo mycket lida för sina herrars fel. I visita-
tionsprotokoll och prästernas bref höres oupphörligen klagan öfver 
såväl de adliga godsherrarna som öfver ämbetsmännen, att de 

1 P. WIESELGREX, De la Gardieska Archivet, Stockholm 1831— 1844, VI, 

s. 137 ff. 
? GADEBUSCH, a. a. III,T, s. 321, 322, 330. 
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rent af hindrade det stackars folket att komma till kyrkan, icke 
blott sön- utan äfven fest-, bot- och böndagar genom att äfven 
dessa dagar drifva dem till arbete. Äfven vid synoden i Wenden 
1638 klagade många häröfver och tillade att, om pastorerna säga 
något härom till de adliga amptmännen, hjälpte det intet. Prästerna 
blefvo tvärtom utskrattade. Och dock var det egentligen ampt-
männens laga skyldighet att näpsa försumliga kyrkobesökare 
och sådana herrar, som hindrade sitt folk att gå till kyrkan. 
Det klagades också bland prästerna allmänt öfver, att ämbets
männen icke, så som sig borde, bestraffade de lastbara och dem, 
som öfvade trolldom. Några voro t. o. m. fräcka nog att offentligen 
i kyrkan motsäga pastorn under predikan.1 Vanligt var också, att 
godsherrarna höllo krog för folket.2 Herrarna gåfvo ofta sina arbetare 
en tunna öl på lördagskvällarna efter arbetets slut. Följden blef, att 
bönderna drucko natten igenom, och att söndagsgudstjänsten försum
mades.3 Krogarna voro också öppna om söndagen. Dryckenskapen 
var därför vanlig och svår. Rådet i Dorpat förordnade visserligen 
år 1632, att intet brännvin skulle utskänkas på söndagarna under 
gudstjänsttiden, men det är icke kändt, om dylika lokalförbud skedde 
äfven på andra orter.4 Då krogarna icke sällan voro belägna 
nära kyrkorna, kan man förstå, huru stor nytta många kyrko
besökare, som först inbjödos till krogen och därefter kommo till 

1 Bil. XXVI, mom. 2, 4, 8, 9, 10, 15. 
2 Ståthållaren Fabian Wrangel blef gramse på sin pastor, finnen Christiern 

Henrici, som han misstänkte för illojal krogkonkurrens. H. svarar: »HafFuer 
iagh aldrigh någhon tidh otilbörlighen brukat krogh, antingen uthan om mitt 
huss eller innan, men effter tidsens legenheet understundom een kanna Ööl 
försåldt: omögeligit är enom Prestman, allom som kan komma gifua Doch 
så, att iagh aldrigh H. Ståthållarens Krogh antingen om Söndagen eller andre 
högtidsdagher förhindrat haflfuer.» H. i bref till öfverkonsistoriet, produc. 
den 29 juni 1638. R. A. [Liv. 13]. 

3 Bil. XXVI, mom. 16, 20. 
4 GADEBUSCH, a. a. III, i, s. 37, 38. Äfven i Estland klagades öfver 

herrarnas kyrkokrogar. Se G. O. FR. WESTLING, Det religiösa och sedliga 
tillståndet i Estland i Kyrkl. Tidskr. 1897, s. 363, 364. I »Das Fustenthum 
Ehsten Policey- und Landes-Ordnung» Titul III (stiftad före 1650) förbjöds 
utskänkning af brännvin och öl under gudstjänsttid. Nya krogar skulle ej få 
uppsättas invid kyrkorna. Efterlefnaden var dock slapp. J. P. G. v. EWERS, 
Der Herzogthums Ehsten Ritter- und Land-Rechte, Dorpat 1821, s. 471 ff. 
Först 1669 blef all utskänkning under gudstjänsttid förbjuden i hela Livland. 
v. BUDDENBROCK, a. a. I O.-, s. 619. 
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kyrkan, skulle hafva af gudstjänsten.1 Superintendenten Stalenus 
framlade år 1649 för K. Maj.t det stora hinder, som vållades guds
tjänsten genom de vid kyrkorna belägna öl- och brännvinskrogarna, 
hvarpå K. Maj:t lofvade att sända order till generalguvernören 
om deras afskaffande.2 

En orsak till mycken förförelse och förargelse var också års
marknaderna. De åtföljdes af superi, slagsmål, bedrägeri och dråp 
och benämnas af en pastor såsom »des Teuffels Fest Tage».3 En 
af pastorernas klagopunkter på synoden i Wenden 1638 var, att 
bönderna på kronogodsen i Dorpats krets höllo årsmarknad på 
söndagen, hvarigenom gudstjänst förhindrades.4 

Talrika fall af otukt i olika former omtalas i visitationspro-
tokollen från underkonsistorii visitationer i Kokenhusens di
strikt år 1638.5 Sedligheten stod icke heller på andra trakter högt. 
Många lefde i hemliga, vilda äktenskap och bytte hustrur, då 
det föll sig lägligt.6 

Det var ej att undra på, att det lettiska och estniska folkets 
sedliga tillstånd var dåligt, tyderas kunskap i Guds ord var 
synnerligen ringa. Härom föreligga många samtida vittnes
börd. Gruflig okunnighet och katolska villfarelser uppblandade 
med gamla hedniska vidskepelser voro mycket vanliga. Lägst 
synes befolkningen hafva stått i de församlingar, som lågo nära 
gränserna till Ryssland och Polen, såsom i Dorpats distrikt, i 
Neuhausen m. fl. 

Ännu år 1641 påträffades i Antzen (Urbs) många gamla, 
som intet visste om Gud, icke ens kunde »Fader vår» och som 

1 I Sissegal nöjde man sig emellertid ej med att hafva krog nära kyrkan, 
såsom framgår af följande utdrag ur underkonsistoriets i Kokenhusen visita-
tionsprotokoll år 1648: »Pastor klagt uber einen Teutschen nahmens Hart-
mann, dass selbiger das Bier desto mehr losz zu werden denen Bawern am 
Sontag im Krug furpredige, vnd habe sich ein Bauer vnlengst in solchem 
Krug tod gesoffen.» Orig. i R. A. [Liv. 17]. 

2 Bil. XXXVI, mom. 3. 
3 Pastor Jonas Ficinus i Loddiger i bref till öfverkonsistoriet den 20 

april 1643. Orig. i R. A. [Liv. 12]. 
4 Bil. XXVI, mom. 5. Äfven år 1656 hade klagats häröfver af pastor 

Erasmus Pegius i bref till öfverkonsistoriet, dat. den 3 febr. s. å. R. A. 
[Liv. 13]. 

6 R. A. [Liv. 14]. 
6 Pastor i Kambi och Eecks Heinric. Fabricius i bref till öfverkonsistoriet 

den 8 juli 1634. R. A. [Liv. 13]. Se ock bil. XXVI, mom. 18, 19, 22. 
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under liela sitt lif aldrig hade kommit till någon kyrka.1 Guber-
nator Anders Erichsson skrifver om Neuhausen år 1649, att i den 
församlingen ansåg han knappast funnos tio personer, som kunde 
Fader vår eller någonsin hade mottagit Altarets sakrament.2 Om 
folkets stora okunnighet gifves och ett kraftigt vittnesbörd i 
assessorn, pastor J. G. Rehehusens märkliga inlagor år 1648, 
hvarom mera i nästa kap. 

Vidskepelsen tog sig många uttryck. Här må endast något 
exempel anföras. I närheten af Wolmar låg en ödemark jämte 
en liten insjö. Här ansågo de lettiska bönderna (år 1630), 
att ingen kunde bo ens ett hälft år. De, som hade för
sökt det, hade alla blifvit bortryckta, både folk och fänad. In
sjön hade nämligen en herre, som på lettiska kallades »puickis», 
d. ä. på svenska drake. Denne herre tålte ej, att någon bodde på 
samma land som han, utan dräpte alla, ja störtade t. o. m. 
omkull husen.3 

På vissa festdagar, såsom Johannes, aftonen och Maria Magda
lena dagen, bedrefs ofta groft afguderi. T. o. m. gamla afgudar 
af trä upprestes, vax och ljus offrades m. m.4 Sina döda begrofvo 
bönderna vanligen utan pastors vetskap vid ett öde kapell eller i 
moras o. d. Trots alla förmaningar och stränga påbud var det 
mycket svårt att förmå letterna och esterna att afstå från dessa 
vidskepliga bruk. 

Endast så småningom och genom nitisk undervisning kunde 
okunnighetens och vidskepelsens mörka moln försvinna, och det 
arma folket höjas. Vi skola i nästa kapitel tillse, hvilka åtgärder 
som i detta afseende vidtogos. 

1 Johannes Giitslaffs bref till öfverkonsistoriet den 16 dec. 1641. R. A. 
[Liv. 6]. 

r Gubernator Anders Erichsson i bref till generalguvernören, dat. Arens-
burg den 29 dec. 1645. R. A. [Liv. 14], 

3 Pastor Clavidus Sigfridi i bref till rikskansleren Axel Oxenstierna, 
dat. Wolmar den 19 mars 1630. Orig. i R. A. [O. S.]. 

4 Se t. ex. bref från Georg Schwengell till öfverkonsistoriet, dat. Kawast 
den 21 juli 1637. R. A. [Liv. 12]. 



KAP. 6. 

Åtgärder i och för folkupplysning samt utgifvande af 
lettisk och estnisk litteratur. Det högre under

visningsväsendets befrämjande. 

Ich gebe dem Pviester die Pjlicht und weiss von Gott und seinem 
Worte nicht. Så lyder ett gammalt livländskt ordstäf.1 Dessa ord, 
lagda i den stackars lifegnes mun, äro betecknande för den gräns
lösa okunnighet, som rådde bland landtfolket före det svenska väl
dets begynnelse. Väl hade stundom enstaka, aktningsvärda för
sök till folkets upplysning gjorts både af katoliker och pro
testanter under 1500-talet,2 men någon skola eller någon verkligt 
planmässig undervisning hade bönderna alldeles saknat. Sedan 
varaktig fred vunnits i landet år 1629, dröjde det ej länge, innan 
Livlands befolkning fick erfara, att den var föremål för den svenska 
regeringens omvårdnad äfven i detta stycke. 

I konsistorial- och visitationsordningen af d. 18 febr. 1633 
föreskrefs bl. a., att prostarna skulle vid sina visitationer söka förmå 
vederbörande patroni vid de förnämsta kyrkorna att anskaffa tyska 
skolmästare eller klockare. Man hoppades därigenom få personer, 
hvilka, på samma gång som de biträdde pastor med sången i kyrkan 
vid gudstjänsterna och vid begrafningarna, äfven kunde i hemmen 
lära ungdomen att bedja, läsa och skrifva. I mindre landsför
samlingar borde man åtminstone söka få någon af bönderna, som 
kunde bedja och sjunga, satt till klockare.3 Då det gällde att i 
praktiken omsätta dessa goda anvisningar, visade det sig emellertid 
omöjligt. Det fanns nämligen inga lämpliga klockare-skolmästare 
att få, huru lågt man än satte sina fordringar. Så allmän var okun
nigheten. 

1 Se bl. a. CHR. KELCH, a. a. s. 559. 
2 Se inledn., s. 6, 9. 
3 Bil. XVI, kap. xxx. 
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Prästerna måste därför ensamma helt och hållet taga folk
undervisningen om hand. Upprepade gånger hade denna viktiga 
sak också lagts på pastorernas hjärtan. Gustaf Adolf hade 
redan 1625 i synodalartiklarna bjudit superintendenten att vid 
synoderna af de samlade prästerna taga reda på, huru åhörarna 
fingo gagn af pastors undervisning, om barnen äfven lärde sig att 
bedja, på hvad sätt skolor ombesörjdes, och om ungdomen rätt 
uppfostrades.1 

I konsistorial-, kyrko- och visitationsordningen af d. 13 aug. 
1634 innehålla kapitlen 28 och 29 beaktansvärda anvisningar i 
samma riktning. Den afdelning (III), hvarunder dessa kapitel 
höra, bär öfverskriften: »Von der Visitation», men här afses icke 
hvad, som vi i allmänhet mena med visitationer, utan pastors besök 
i de olika hemmen i sin församling2 eller det, som inom svenska 
kyrkan brukar nämnas husförhör i dess ursprungliga mening. I 
kap. 28 säges, att det alltid har befunnits hälsosamt och nyttigt i 
den kristna kyrkan att kyrkliga husbesök anställas, då man kan 
förhöra gamla och unga i deras byar och i de enskilda hemmen, 
fogligt och flitigt fråga dem, hvad de hafva lärt sig om Gud, hvad de 
tro och hålla, och då man kan undervisa de okunniga, prisa och 
uppmuntra de kunniga och träffa goda anordningar, på det att den, 
som har goda kunskaper i huset eller i byn, måtte af kristlig kärlek 
och utan motvilja undervisa de andra därsammastädes. I det 
följande kapitlet tillhållas prästerna att ofta göra sådana husbesök 
i sina församlingar och att taga sig an denna sak med rätt trohet. 
Längre fram (kap. 31) manas prostarna att vid sina visitationer 
jämte sina båda assessorer bl. a. noga taga reda på, huru åhörarna 
hade blifvit undervisade, och huru det förhölle sig med skolorna, 
och hur pass ordentligt och grundligt förhör och husbesök före-
togos. Prostarna skulle få bättre besked härom i en special
instruktion, som öfverkonsistorium skulle utfärda åt dem.3 

1 Se s. 66, 67. 
2 Den livländske rättslärde, juris d:r G. J. v. BUDDENBROCK, som tryckt 

konsistorialordningen (a. a. O. I., s. 133 ff.) öfversätter också ordet »visita-
tiones» i kap. 28 med »kirchliche Hausbesuche». 

9 v. BUDDENBROCK, (a. a. s. 159) säger härom: »Ob eine solche Instruk
tion vom Oberkonsistorium verfasset worden, und worin sie bestanden, lässt 
sich, aus Mangel an Nachrichten, nicht bestimmen». Genom i R. A. [Liv. 
18] funna samtida afskrifter af Articuli Visitationis, kan dock nu anses som 
visst, att öfverkonsistoriet verkligen utfärdade en sådan special instruktion 
år 1636 jämte en dylik för pastorerna 1638. Se bil. XX och XXIV. 
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En sådan specialinstruktion för prostarna utfärdades också 
af öfverkonsistorium i juni 1636. Här föreskrifves, att försam
lingsborna skulle vid prostvisitationen bl. a. tillfrågas, om deras 
pastor på sön- och helgdagar tydligt beder för folket ur katekesen, 
så att också de enfaldiga bönderna kunna efter honom upprepa det 
sagda, samt om han i hemmen eller i kyrkan examinerar barnen och 
de unga, innan de första gången gå till Herrens bord, och om han 
därvid brukar god hofsamhet.1 

Den 28 juni 1638 publicerade öfverkonsistoriet i Dorpat andra 
speciella Articuli Visitationis. Enligt dessa skulle patroni, ämbets
männen och de tre äldsta af borgarne och allmogen i hvarje försam
ling tillfrågas rörande sin pastor, bl. a. om han alla sön-, helg-
och böndagar jämte evangelium också föreläser riktigt tydligt och 
långsamt ur katekesen för sina åhörare och flitigt undervisar dem 
däri. Därjämte skulle de tillfrågas, om deras pastor läser och 
beder före sina åhörare ur de fem hufvudstyckena samt de i 
Luthers katekes upptagna morgon- och aftonvälsignelsen, bords
bönen och biktformuläret. Borgare och bönder skulle själfva 
göra reda för, om de utantill hade lärt sig D:r Luthers katekes 
jämte utläggningen, om de flitigt togo sina barn med sig i kyrkan, 
och om de också lärde dem katekesen.2 

I båda de nu nämnda visitationsartiklarna angifves äfven, att 
ungdomen skall examineras i katekesen före sin första nattvards
gång, och att fästefolk skola förhöras i katekesen, innan lysning 
afkunnas. 

Hade alla dessa goda anvisningar med kraft och uthållighet 
blifvit följda, skulle säkerligen ett godt steg framåt på upplysnin
gens väg hafva tagits. I städerna torde prästernas undervisning hafva 
badrifvits någorlunda tillfredsställande. Redan 1630 skrifver pastor 
i Volmar, att han årligen hade beflitat sig in Examinando. Han hade 
därvid förhört både gamla och unga, ingen undantagen, och t. o. m. 
upptecknat allas namn och huru många af katekesens stycken hvar 
och en kunde, hvilket han säger ingen annan präst före honom gjort 
med undantag af magister Holdius.3 I Dorpat vill pastorn i tyska 
församlingen år 1641 hvarje vecka anordna en offentlig examen 

1 Bil. XX. 
2 Bil. XXIV. 
8 Clavidus Sigfridi i bref till rikskansleren Axel Oxenstierna, dat. Vol

mar den 19 mars 1630. Origin. i R. A. [O. S.]. 
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Catecheticum med ungdomen, men anser sig ej kunna göra det utan 
hjälp af en diaconus.1 

På landsbygden synes katekesundervisningen hafva varit sämre. 
Åtskilliga motiga förhållanden trädde där hindrande emellan. 
De stackars lifegna voro allt för djupt sjunkna i slafveri och okun
nighet för att i allmänhet själfva förstå sitt bästa och vilja göra den 
kraftansträngning, som kräfdes, för att komma upp ur sin sedan 
generationer nedärfda försoffning. Deras herrar voro också i all
mänhet minst sagdt alldeles likgiltiga för deras höjande, om de icke 
rent af satte sig däremot. En pastor skrifver t. ex. år 1634, han 
hade erbjudit sig att hålla skola fyra å sex veckor på året för otyska 
gossar, men ingen hade ansett det behöfligt.2 

Såsom förut nämnts, hörde också skolsaker och därmed sam
manhängande angelägenheter till de ärenden, hvilka underkonsi-
storierna hade att handlägga. Att detta också behjärtades, har 
förf. kunnat konstatera bl. a. genom ett frågeformulär, som Rigas 
och Pernaus underkonsistorier använde vid sina första visitationer 
år 1637. Bland de i detta formulär upptagna frågorna, som fram
ställdes i alla visiterade församlingar, var äfven denna: Om pastor 
också årligen fore omkring i församlingen och flitigt förhörde och 
examinerade åhörarna vid bönestunder samt därjämte flitigt 
undervisade? I de flesta församlingarna svarades det, att pastor 
hade rest omkring, förhört och undervisat. På ett par platser sva
rades dock: nej. En pastor, som ändock var magister, hade icke 
själf rest omkring, utan i sitt ställe sändt — en gosse. På ett annat 
ställe klagades äfver de dåliga vägarna och pastoratets stora vidd, 
på åter ett annat öfver, att pastor icke hade något gehör hos bönder
na. De försumliga förmanades af underkonsistoriet att hädanefter 
visa större flit i sina husbesök och i sin examination och lofvade 
bättring.3 Utan tvifvel ha flere af prästerna i Livland vid denna 
tid varit försumliga i sin undervisning. Andra synas visserligen 
hafva försökt fylla sin plikt äfven i detta afseende, men snart tröttnat 
på grund af det motstånd de mötte, då de själfva saknat den energi, 
som kräfdes för att öfvervinna svårigheterna. 

Man må dock akta sig för att blott skylla på prästernas försum
melser eller olämplighet, då man vill angifva orsakerna till, att okun-

1 Prof. Salom. Matthiae till öfverkonsistoriet den 5 juli 1641. R. A. 
[Liv. 14]. 

1 Heinricus Fabricius, pastor i Kambi och Eecks, i bref till öfverkon
sistoriet den 8 juli 1634. R. A. [Liv. 13]. 

3 Underkonsistorii protokoll 1637 i R. A. [Liv. 3]. 
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nigheten ännu inpå 1650-talet var så stor, som i det föregående 
antydts. Man måste nämligen fasthålla, att äfven verkligt goda 
och nitälskande präster funnos, som genom lära och lif redligt synas 
hafva nitälskat för folkets höjande. Men äfven från dem och deras 
församlingar höres mycken klagan öfver folkets okunnighet och nöd. 

Belysande i dessa afseenden synas tvenne i det närmaste lika-
lydande inlagor år 1648, hvaraf den ena ingafs till K. Maj:t, den 
andra till generalguvernören, under titeln: Bericht des Kirchen 
zustandes beij den armen vndeutschen in Liejjland vnd wie demselben 
zu remedieren. Författaren till denna »Bericht», JOHAN GEORG 

REHEHUSEN, säger sig under sina visitationsresor hafva funnit, 
att största delen af folket knappt kunde Fader vår, mycket mindre 
de fem hufvudstyckena i katekesen. Kunde någon läsa upp Fader 
vår, förstode han dock intet af innehållet. Kunskapsfordringarna 
för admission till H. H. Nattvard hade prästerna nödgats afknappa 
i hopp om framtida förbättring, på det att andra icke skulle alldeles 
afskräckas och fromheten alldeles förjagas. Då man kommer till 
en sjuk och frågar honom om hans själs salighet, vet han så godt som 
intet om sin återlösare Jesus Kristus och gifver sådana svar, klagar 
han här, att en from kristens hjärta måste uppröras däröfver. Han 
fruktade, att af ett hundra »otyskar» finge Gud blott fem.1 Detta 
elände tillskrifves för det första de adliga godsherrarnas, arrenda-
torernas och ämbetsmännens liknöjdhet. De vilja icke räcka prästen 
handen till samarbete, hålla sina underhafvande till kyrkan och 
Guds ord. De betänka icke, att man med dessa barbarer måste 
tillämpa ordet nödga dem (Compelle intrare) i Lukas i4[: 29].2 Ty 
emedan bonden icke kan läsa och skrifva och icke någonsin vill 
lära sig sådant, så kan han icke hjälpas eller komma till Kristi 
kunskap på annat sätt än genom muntlig undervisning. Men huru 
skall han kunna undervisas, då han dels icke hålles till att gå i kyr
kan, dels hvarje dag drifves till arbete. På grund af de genomusla 
vägarna hade pastorerna svårt att taga sig fram och riskerade ofta, 
särskildt vår och höst, sina egna och sina hästars lif. Herrskapen 
ville af snålhet eller ovilja icke gifva något till flere prästers anstäl
lande, så att församlingarnas sammanslagningar kunde upphöra. 

1 Bil. XXXV. 
2 Detta ansåg också superintendenten Joh. Stalenus, som i sin inlaga 

till generalguvernören den 30 april 1650 ville att bönderna skulle tvingas till 
kyrkobesök af sina herrskap, »weil sie gleich Eseln getrieben sein wollten». 
v. RICHTER, a. a. II, 11, s. 38. 
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Godsherrarna borde dock betänka, att Gud och Kungl. Maj :t icke 
hade gifvit dem det arma folket, för att de blott skulle bruka det till 
arbete såsom de oförnuftiga djuren, utan på det att de också med 
all flit borde draga försorg om de arma själarnas salighet, så att 
dessa elända måtte i ersättning för sitt stora slafveri i denna tiden 
få den eviga, himmelska glädjen. 

Det allra största hindret till de inföddas elände ansåg dock 
denne för de stackars nödställda ömmande pastor vara att söka däri, 
att en enkel rätt grundläggande katekesundervisning icke bedrefs 
bland dem. En hufvudanledning till, att detta icke skedde, var, att 
de unga prästerna vanligen icke rätt förstode de inföddas språk. 
Då de talade till eller läste för folket, blef det ofta ingen mening eller 
sammanhang i orden, utan stundom alldeles förryckt.1 

Rehehusen anser, att mycket kunde vinnas genom en katekes-
förklaring på de otyskas språk, hvilken vore affattad i frågor och 
svar. Denna borde efter den första kyrkans exempel söndagligen 
läsas högt för folket, ända till dess de någorlunda riktigt hade in
hämtat de första grunderna i religionen. Därpå kunde en för
ståndig präst göra tillämpningen ur evangelium och gifva utförligare 
förklaringar. Om en sådan verklig metod i undervisningen allmänt 
infördes och konstant bibehölles i församlingarna och det, arma oför
ståndiga folket ej förvillades genom nyheter och förändringar, me
nade han, att mycket godt skulle kunna uträttas och många tusen 
otyska själar föras till Gud. 

Själf hade Rehehusen författat en sådan katekes för klar ing 
på otyska och tyska språken, satta midt emot hvarandra, och sände 
denna jämte sitt bref till K. Maj:t under ödmjuk bön, att K. Maj:t 
antingen själf måtte genomläsa den eller låta sin hofpredikant gran
ska de tyska frågorna och öfvertyga sig om deras användbarhet 
samt därefter låta trycka densamma på kunglig bekostnad i Riga, 
hvarest boktryckaren förstode språket och Rehehusen själf kunde 
korrigera arbetet.1 

Tyvärr finnes icke den omnämnda katekesförklaringen bifogad 
någondera af de ofvannämnda märkliga skrifvelserna i Riksarkivet 
och har ej heller kunnat återfinnas annorstädes.2 Den är sannolikt 
förkommen och torde aldrig hafva befordrats till trycket. 

Enär författaren till ofvannämnda skrifvelser, Johann Georg 
Rehehusen, var pastor i Ascheraden och assessor i Kokenhusens 

1 Bil. XXXV. 
* I Kungl. biblioteket i Stockholm har den förgäfves efterfrågats af förf. 
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distrikt, och dessa områden ligga i södra Livland och sålunda 
bebos af letter, måste här med ordet »otyska» afses lettiska. En 
lettisk katekesförklaring var det alltså,%som här hade afsetts. Fanns 
då ingen sådan förut? Eller gafs det öfverhufvud taget icke någon 
litteratur på folkets språk? 

Då frågan om lettisk och estnisk litteratur på det närmaste 
sammanhänger med och måste anses hafva en mycket stor bety
delse för folkets undervisning, må en något utförligare redogörelse 
här lämnas öfver de aktningsvärda och betydelsefulla försök, som 
af flere förtjänte pastorer gjordes under detta tidsskede för att 
gifva folket goda böcker på deras eget språk. 

Hvad först den lettiska litteraturen vidkommer, så hade före 
den svenska tiden Luthers lilla katekes öfversatts från tyskan och 
tryckts på lettiska hos Georg Osterberger i Königsberg 1586.1 

Detta var den första bok, som trycktes på lettiska språket.2 Ett 
år därefter utkom en samling andliga sånger, Evangelier och epistlar 
på sön- och helgdagar samt Jesu Kristi lidandes och döds historia. 
Dessa fyra skrifter utgåfvos genom den evangeliskt nitälskande 
hertig Gotthard Kettlers i Kurland landsfaderliga omsorg och 
hafva varit till stor välsignelse för letterna i Kurland och Livland. 
De bära den gemensamma titeln Enchiridion och utgöra letternas 
äldsta handbok.3 Ungefär tjugufem år senare lät Rigas råd till 
hjälp åt de många lettiska tjänarna i Riga och åt landtfolket där
omkring utgifva en kyrklig handbok på lettiska språket. Den 
utkom i Riga år 1615 i tre delar: 1. Psalmen vnd geistliche Lieder 
oder Gesenge, welche in den Kirchen Gottes zu Riga vnd änder en 
örtern Liefflandes mehr in Liefflendischer Pawrsprache gesungen 
werden. 2. Enchiridion. Der kleine Cathechismus: Oder Christ-
liche zucht fur die gemeinen Pfarhern vnd Prediger auch Hausväter 
etc. durch D. Martin Luther. Nun aber aus dem Teudtsclien in die 
Lieffländische Pawrsprach gebracht. 3. Euangelia vnd Episteln 
aus dem Teutschen in die Lieffländische Pawrsprache gebracht. Den
na handbok i tre delar är väsentligen ett aftryck af den förut ut
komna handboken, men här och där hafva dock tillägg och för-

1 A. BUCHHOLTZ, a. a. s. 64. 
2 ADALBERT BEZZENBERGER, Litauische und Lettische Drucke des 16 

Jahrhunderts, Göttingen 1875, s. V. 
3 A. BEZZENBERGER und A. BIELENSTEIN, Vndeutsche PSalmen vnd geist

liche Lieder oder Gesenge etc., Mitau und Hamburg 1886, A. BUCHHOLTZ, 
a. a. s. 64. 

Ernst Lundström. I 3 
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bättringar gjorts.1 Såväl Luthers katekes, fiarva Biblia, som sån
gerna och psalmerna, af hvilka de flesta voro författade af Martin 
Luther, hafva bestått tiderna igenom. Psalmerna voro orimma
de, öfversatta på enkel prosa, men anses dock hafva användts 
icke blott till läsning och bön, utan också verkligen sjungits af let
terna i kyrka och hem. De hafva älskats och äro än i dag älskade 
af folket.2 

Den i Riga utkomna handboken var dock behäftad med många 
brister. En ny upplaga blef snart af nöden. En sådan ut-
gafs under titeln Vademecum oder verbessertes Lettisches Gesang-
buch und Evangelienbuch, mit neuen Gesängen vermehrt, tryckt i 
Riga; första upplagan år 1631, andra år 1643, tredje 1673 och 
fjärde 1685. Lilla katekesen var äfven aftryckt i denna Vade
mecum.3 Utgifvaren var den framstående predikanten, i det 
föregående omnämnde GEORG MANCELIUS. 

Denne man har inlagt en synnerligen stor förtjänst om det 
lettiska språket och förtjänar därför ett utförligare omnämnande. 
Han var född d. 24 juni 1593 i Kurland, där hans fader var furstlig 
hofpredikant. Efter att hafva erhållit undervisning först i hemmet 
samt i skolor i Mitau och Riga studerade han senare i Frankfurt a. d. 
O., Stettin och Rostock. Vid sin återkomst till Kurland kallades han 
till pastor i Wallhof, drog därifrån under pest- och krigstiden 1620 till 
Selburg och 1625 till Dorpat, hvarest han blef oberpastor vid 
tyska Johanniskyrkan (kallad 10 april) samt (d. 16 maj 1626) in
spektor för där varande skola och prost i Dorpats krets. Äfven 
i stadskonsistorium och öfverkonsistorium hade han som förut 
nämnts anställning såsom assessor, var därjämte lärare och pro
fessor, blef teologie licentiat d. 19 dec. 1632. År 1637 åter
vände han till Kurland såsom hertigens hofpredikant och bikt
fader och verkade i Mitau till sin död d. 17 mars 1654. Ett äldre 
vittne nämner honom: »ett verkligt mönster för en grundligt lärd 
och en gudhängifven lärare utan ondska och svek».4 

1 A. BUCHHOLTZ, a. a. s. 64, 65. 
2 Senare försök att införa mera rationalistiska psalmer hafva misslyckats. 

A. BEZZENBERGER und A. BIELENSTEIN, a. a. s. XXIX IT. 
3 A. BUCHHOLTZ, a. a. s. 85. J. F. v. RECKE und K. E. v. NAPIERSKY, All-

gemeines Schriftsteller- und Gelehrten-Lexikon der Provinzen Livland, Est
land und Kurland, Mitau 1831, III, s. 152 ff. 

4 TH. KALLMEYER och G. OTTO, a. a. s. 524 ff. 
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Utom clen förut nämnda Vademecum har Mancelius också 
utgifvit: Die Spriiche Salomonis in die Lettische Sprache gebracht, 
Riga 1637, en bok, som äfven utgick i fyra upplagor: 2:dra upplagan 
trycktes i Riga 1672,3:dje ibdm 1685 och 4:de i Mitau 1685.1 En ovär
derlig hjälp, som förut alldeles hade saknats, fingo prästerna och lä
rarna att lära sig det lettiska språket i den ordbok, som af Mancelius 
utgafs under titel: Lettus, Das ist Wortbuch / Sampt angehengtem 
täglichem Gebrauch der Lettischen Sprache; Allén vnd jeden Auss-
heimischen / die in Churland / Semgallen vnd Lettischem Liefjlande 
bleiben / vnd sich redlich nehren wollen / zu Nutze verfertigt / Durch 
Georgium Mancelium Semgall. der H. Schrifft Licentiatum etc. 
Erster Theil, Curn Grat. <§- Priv. S. R. M. Svec. Gedruckt vnd verlegt 
zu Riga I durch Gerhard Schröder Anno MDCXXXVIII (2:dra 
delen också tryckt i Riga 1638.2 En andra upplaga af senare 
delen trycktes i Riga 1685.)3 

Vidare utgafs af samme man: Das Hauss- Zucht und Leer-
buch Sprachs, zum erstenmahl in lettischer Zungen gebracht und 
aussgangen Riga 1643 (äfven denna bok har utgått i fyra upplagor)4 

samt slutligen den synnerligen högt värderade, för de kristliga 
fäderna i hemmen särskildt afsedda: Lang-gewiinschte / Lettische 
Postill / Das ist: Knrze und Einfältige / jedoch Schrifft-mässige Er-
klärung Aller Sontäglichen vnd vornehmsten Fest-Evangelien / so 
im Fiirstenthumb Cuhrland und Semmgallen, auch im uberdunischen 
Liefflande, so weit die Lettische Sprache sich erstrecket, gelehsen 
werden. Erster Theil. Von Advent biss zum Fest der Hochheiligen 
Drey-Einigkeit. — Änder Theil vom Fest der Hochheiligen Drey-
Einigkeit biss auff Advent. — Dritter Theil. Kurtze und Einfältige 
jedoch Schriftmässige Ausslegung- und Erklärung der Hertz-Tröst-
lichen und Lehrreichen Historie von dem vnschuldigen Leiden vnd 
schmerzlichen Creutz-Tode unsers allerliebsten HERRN und hochver-
diensten Seeligmachers JESU CHRISTL, nach den V i er Ev angelisten. 
Dessa tre delar trycktes första gången hos G. Schröder i Riga 
1654, men hafva sedan dess utgifvits i många upplagor.4 

1 v. RECKE und NAPIERSKY, a. a. III, s. 153. 2 ex. finnas i Kungl. bi
blioteket i Stockholm. 

4 2 ex. finnas i Kungl. biblioteket i Stockholm af båda delarna, af hvilka 
den senare af v. RECKE und NAPIERSKY (a. a.) redan 1831 siiges vara »sehr 
selten». 

3 v. RECKE und NAPIERSKY, a. a. s. 153 ff. 
4 v. RECKE 11. NAPIERSKY, a. a. III, s. 155 ff. Ett ex. af andra upplagan 

finnes i Kungl. biblioteket i Stockholm. 



1 9 6  

Alla dessa förträffliga böcker hafva säkert varit till mycken 
nytta för letternas undervisning och höjande. Någon katekes-
förklaring på lettiska har dock veterligt hvarken Mancelius 
eller någon annan låtit trycka under ifrågavarande tidsskede, 
hvarför det förutnämnda förslaget af Rehehusen att utgifva en 
sådan synes hafva varit synnerligen behjärtansvärdt. Johan 
Georg Rehehusen hade redan förut visat sin nitälskan och sin 
kunskap i det lettiska språket genom sin i Riga 1644 tryckta bok: 
Manuductio ad linguam Letticam facilis et certa} Bibeln på sitt 
eget språk erhöllo letterna först år 1689. 

Esterna hade redan före letterna erhållit en tryckt litteratur, 
om ock en synnerligen knapphändig sådan. Luthers lilla katekes 
hade öfversatts af FRANZ WITTE (WITTEN eller VON WITTEN), 

luthersk predikant vid St. Johanniskyrkan i Dorpat omkring år 
1525, och tryckts i Liibeck 1554.2 Redan förut eller år 1517 skall 
emellertid den katolske biskopen KIEWEL på Ösel hafva utgifvit 
den första katolska estniska Katechismus »als Leitfaden zum Ge-
brauche seiner Eingepfarrten ».3 Andra katoliker följde senare 
denne biskops exempel. År 1591 uppgifves JOHANN AMBROSIUS 
WELTHERUS, en jesuit från Eisenach, som uppehöll sig såsom 
missionär i Livland, hafva utgifvit estniska skrifter för predikanter. 
En Cathechismus romano-catholicus skall jämte en katolsk sång
bok, författad af Buccius, en livländsk jesuit, hafva tryckts i Brauns-
berg 1622. Några exemplar af dessa böcker finnas dock icke i 
behåll. Detta torde emellertid för så vidt man nu har sig bekant, 
hafva varit allt, som trycktes på estniska språket ända till år 1630. 
Den enda bok, som kunde vara till någon nytta för esternas un
dervisning, var Wittes katekesöfversättning, men denna var på 

1 År 1831 hade man sig bekant blott ett enda ex. i behåll af denna bok, 
nämligen i Uppsala universitetsbibliotek, v. RECKE U. NAPIERSKY, a. a. III, 
s. 495. Denna bok utgafs på nytt år 1901 af A. BIELENSTEIN. Se EDUARD 
WOLTER, Die lettische Literatur i Die Kultur der Gegenwart 1:9, Berlin u. 
Leipzig 1908, s. 373 ff. 

2 v. RECKE U. NAPIERSKY, a. a. IV, s. 539; Baron H. BRUININGK i Sitz-
ungsberichte der gelehrt. Estn. Gesellsch. 1908, s. 48 ff. Enligt andra förf. 
skall Wittes katekes hafva utkommit redan 1553. Se t. ex. GUSTAV SUITS, 
Die estnische Literatur i Die Kultur der Gegenwart 1:9, Berlin u. Leipzig 
1908, s. 338. Det af Baron Bruiningk angifna året 1554 synes dock vara det 
riktiga. 

3 FR. AMELUNG, Die Anfänge der estnischen Literatur i Sitzungsberichte 
der gelehrt. Estn. Gesellsch. zu Dorpat, Bd 24, s. 102 ff. 
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1630-talet föråldrad och dessutom svåråtkomlig, om än ej alldeles 
utgången. 

Från 1630 började dock enligt en baltisk förf. morgonrod-
naden till en ny dag äfven i detta afseende, då »genom den visa 
svenska regeringen nya krafter kunde utbildas och samlas »/ De män, 
som vid denna tid hafva inlagt de största förtjänsterna i fråga om 
den estniska litteraturen, voro tvenne präster, mag. HENRICUS 

STAHL och JOACHIM ROSSIHNIUS. H. Stahl (eller Stahel) var född 
i Reval, studerade i därvarande skola samt i Rostock, Greifswald, 
Wittenberg från 1620—1623. Efter att i Tyskland hafva blifvit 
magister, återvände han till sitt hemland, blef pastor i St. Petri 
och St. Matthei församlingar i Estland d. 5 sept. 1623, prost i 
Jerwen 1627, pastor i St. Katarinen eller Tristfer 1633, assessor 
i estländska konsistorium 1636 och domprost i Reval 1638. Han 
blef på grund af sina stora förtjänster d. 16 juli 1641 utnämnd till 
den förste superintendenten öfver Ingermanland, upprättade konsi
storiet i Narva och inrättade den svenska skolan därstädes. Han 
uppgifves senare hafva blifvit adlad2 och dog i Narva d. 7 juni 1657.3 

JOACHIM ROSSIHNIUS var född i Stargard i Pommern omkr. 
år 1600, inskrefs vid universitetet i Frankfurt a. d. O. i april eller 
maj 1614, ordinerades i Reval d. 6 nov. 1622 och blef pastor i Fic-
kel i Wieks krets i Estland. Han följde Jacob de la Gardie och 
hans här såsom svensk fältpräst år 1625 och höll efter inryckningen 
i Dorpat på de la Gardies befallning predikan i den af jesuiterna 
utrymda Mariakyrkan. Härefter kallades han af Dorpats råd 
till pastor i estniska församlingen d. 27 jan. 1626 och blef år 1630 
pastor i Theal, Fölke (Felke) och Karols församlingar. 1636 ut
nämndes han till assessor i Dorpats underkonsistorium och 1637 

1 D:r H. JURGENSON, Kurze Gesehichte der estnischen Literatur i Ver-
handl. der gelehrt. Estn. Gesellsch. zu Dorpat I, 3, s. 61 ff. På ett liknande 
vackert sätt uttrycker sig en senare förf. och kännare af den estniska littera
turen i fråga om det välsignelserika inflytandet af den svenska regeringens 
omsorger: »Unter der väterlichen Fiirsorge des evangelischen Heldenkönigs 
Gustav Adolf spross neues Leben aus den Ruinen». W. REIMAN i Verhandl. 
der gelehrt. estn. Gesellsch. zu Dorpat, Bd 15, Dorpat 1891, s. LIV. 

2 Han återfinnes dock icke hvarken hos ANREP, a. a., eller SCHLEGEL 
och KLINGSPOR, a. a. 

8 MATH. AKIANDER, Bidrag till kännedom om evangelisk-lutherska för
samlingarna i Ingermanlands stift, Helsingfors 1865, s. 61 ff.; H. R. PAUCKER, 
a. a. s. 56, m. fl. Den af C. ÖHLANDER, Om den svenska kyrkoreforma
tionen uti Ingermanland, s. 120 lämnade uppgiften, att Stahl skulle hafva 
dött 1656, stödes icke af någon källhänvisniug och förefaller mindre tillförlitlig. 
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till prost i andra delen af Dorpats krets. Död före 8 juli 
1645.1 

Redan år 1630 utgaf Stahl: Kurtze vnd einfältige Frågen, die 
Grundstiicke des Christenthums betreffend på estniska språket. 

Stahls bekanta handbok började utgifvas två år senare under 
titeln: Hand- und Hauszbuch fiir die Pfarherren, vnd Haussväter 
Estnischen Fiirstenthumbs. Erster Theil, darinnen der kleine Cathe-
chismus D. Martini Lutheri, zusampt einer kleinen Zugabe in Teut-
scher vnd Ehstnischer sprache angefertiget, vnd auff eigenen Kosten 
zum Druck vbergegeben. Gedruckt zu Riga, durch Gerhard Schröder 
1632. — Änder Theil, darinnen des Gesangbuch, zusampt den Collec-
ten vnd Praefationen. Revall Druckts Christoff Reusner der ål ter, 
Gymnasij Typogr. Anno MDCXXXVII.2 — Dritter Theil, darin
nen die gewöhnliche Evangelia vnd Episteln durchs ganze Jahr, 
zusampt der Historia des bittern Leidens vnd Sterbens vnsers 
Herrn Jesu Christi. Revall in Chr. Reusners Sel. Nachgelassener 
Witwen Driickerey. Im Jahr MDCXXXIIX. — Vierdter vnd 
Letzter Theil, darinnen I. 14 Psalmen Davids, II Etliche Gebete, 
III Vnterschiedliche Gewissens Fragen, IV Bericht wie mit Schwer-
muthigen, Angefochtenen, Krancken, Sterbenden, Vbelthätern 
zu handeln, v. Texte zu Hochzeit-, Tauff- vnd Leich-Predigten, 
auss Gottes Wort vnd reinen Kirchen-Lehrern zusammengetragen. 
Revall, In Chr. Reusners Sel. u. s. w. Im Jahr MDCXXXIIX, 
XXXII.3 

Stahls Hand- und Haussbuch utkom i kvartband med två 
skilda kolumner: tyska texten på vänstra sidan och den estniska 
på den högra. Denna bok var icke något originalarbete af Stahl. 
Man har visserligen tidigare antagit, att Stahl var den förste, 
som öfversatte tyska psalmer och sånger till estniska. Detta har 
emellertid nu bevisat sig vara ett misstag. De i Stahls handbok 
förekommande estniska sångerna voro öfversatta långt förut och 
datera sig från tiden före år 1600, då de redan voro samlade. Han 
har blott aftryckt förut i handskrift förefintliga sånger och psalmer. 
Likaledes var den estniska katekestexten fastställd långt före Stahl. 
Man har kunnat fastslå detta särskildt genom det år 1884 i Revals 
Rathsarchiv gjorda fyndet af trettionio estniska predikningar 

1 W. REIMAN, a. a. i Verhandlungen der gelehrt. Estn. Gesellsch., Bd 19, 
s. VI ff. Jfr v. NAPIERSKY, a. a. 

2 Ett ex. af denna del finnes i Kungl. biblioteket i Stockholm. 
3 v. RECKE U. NAPIERSKY, a. a. IV, s. 257 ff. 
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af den berömde predikanten i Reval GEORG MULLER från åren 
1600—1606.1 

Stahls handbok, som utgått i många upplagor, har emeller
tid varit till stor nytta både för präster och lekmän i Estland och 
den del af Livland, där estniska talades, d. v. s. den Reval-estniska 
eller nord-estniska dialekten, på hvilken Stahls bok var tryckt. 
Samme man har också utgifvit flere andra böcker, bland hvilka 
särskildt märkes: Leyen-Spiegels, Darinnen kiirtzlich gezeiget wird, 
wie ein einjältiger Christ Die Fest- vnd Sontägliche Evangelia in 
reiner Lehr vnd heiligem Leben Ihm zu niitze machen kan. Första 
delen trycktes i Reval 1641 och andra eller »sommertheil» ibdm 
1649.2 Denna bok var närmast afsedd för predikanter, som icke 
voro mäktiga det estniska språket. 

På den Dorpat-estniska eller syd-estniska dialekten utgaf 
Joachim Rossihnius dels Luthers katekes, dels en handbok, den förra 
under titeln: Catechismus Fterrn D. Martini Lutheri in sechs Haupts-
stiicke etc., tryckt i Riga 1632, och den senare under titeln: Evangelia 
vnd Episteln auff alle Sontage durchs gantze Jahr. Item: Evangelia vnd 
Episteln der fiirnembsten Festen. Vnd: Die Historia vom Leiden vnd 
Sterben vnsers HERR vnd Heylands Jesu Christi. In Liefflän
dische Estonische Sprache transferiret. Durch: Joachimum Rossih-
nium, Pastoren zu Theal, Caroll vnd Felcke. Gedruckt zu Riga; 
durch Gerhard Schröder 1632. I katekesen är hvarje sida delad i två 
kolumner med tyska texten på vänstra sidan och den estniska 
på högra sidan. Rossihnius skrifver egentligen för prästerna, 
ej för folket. Någon själfständig författare eller öfversättare har 
ej heller han varit. Han har troligen haft tillgång till ett exemplar 
af Wittes gamla katekes af år 1554, som numera är alldeles borta, 
och något bearbetat denna.3 Det kan numera anses konstateradt, 
att hans förtjänst i öfrigt egentligen består däri, att han utgifvit 
förefintliga, handskrifna reval-estniska öfversättningar i mer eller 
mindre syd-estnisk dräkt.4 

1 Den, som först fann dessa predikningar, var d:r THEODOR SCHIEMANN. 
W. REIMAN, Neununddreissig Estnischen Predigten von Georg Muller aus 
dem Jahren 1600—1606 i Verhandlungen der gelehrt. Estn. Gesellsch. zu 
Dorpat, Bd 15. 

2 Ett exemplar af hvardera delen finnes i Kungl. biblioteket i Stockholm. 
3 M. LIPP i Sitzungsberichte der gelehrt. Estn. Gesellsch. zu Dorpat, 

Bd 36, Dorpat 1897, s. nof. 
4 W. REIMAN i Verhandl. der gelehrt. Estn. Gesellsch., Bd 19, Jurjew 

(Dorpat) 1898, s. XXXI ff. I samma band finnas både katekesen och hand
boken aftryckta. 
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Språket i både de af Stahls och Rossihnius utgifna böckerna 
säges af kännare lida af många germanismer, fel och oregelbunden
heter. Dessa män hafva emellertid genom den af dem utgifna 
litteraturen uppfordrat andra att studera och bemöda sig om det 
estniska språket. 

En af dem, som följde Stahl och Rossihnius i spåren var den 
i det föregående omnämnde pastorn i Urbs eller Antzen JOHANNES 
GUTSLAFF [eller GUTSLAFF]. Ehuru bördig från Pommern har 
denne man förvärfvat sig själf goda kunskaper i estniskan och 
varmt nitälskat för folkets undervisning på deras eget språk. 

Vi hafva af hans hand funnit ett bref till rikskansleren Axel 
Oxenstierna, dat. Urbs d. 28 maj 1648, hvari han framhåller, att 
man hittills icke hade haft den Heliga Skrift på estniska, och att 
arbetet bland det estniska folket därför blefve ofruktbart. Han 
hade under de sju år han varit pastor i Urbs med möda måst lära 
sig språket, till dess han nu ansåge sig vara hemmastadd i grunderna 
fördetta språk, och hade därför upptecknat några observationes gram-
maticas och därjämte öfversatt några af Moseböckerna på estniska. 
Dessa böcker begagnade han bland folket, men erbjuder sig söka 
öfversätta hela bibeln, om han kunde påräkna, att Kungl. Maj:t 
skulle vilja åtaga sig omkostnaderna för bibelns utgifvande på 
estniska. Han hemställer om rikskanslerens förord hos drottningen 
i denna för det arma folket så viktiga angelägenhet.1 

Hvad för ett svar Gutslaff fick på sin hemställan är icke be
kant. År 1648 utgaf han emellertid i Dorpat sina Observationes 
grammaticcp. circa linguam Esthonicam.2 Någon bibel fick han dock 
ej utgifva. Först år 1686 utkom Nya testamentet på Dorpat-
estniska och 1715 på Reval-estniska. Helbibeln på den sistnämn
da dialekten utgafs ej förr än år 1739. Johannes Gutslaff måste 
1656 fly för ryssarna till Reval, dit han medförde sina bibelöver
sättningar i handskrift och strax intresserades att jämte prosten 
HENRIK GOESCHEN i Goldenbeck i Estland arbeta på Nya testa
mentets öfversättning på Reval-estniska. Han bortrycktes dock 
af pesten redan år 1657.3 

Nära 200 år senare återfunnos manuskripten till hans bibel
översättningar i Hallist pastorat i Estland.4 

1  Bil. XXXIII. 
2 v. RECKE und NAPIERSKY, a. a. II, s. 153. 
8 FR. WESTLING, Förarbetena till den estniska öfversättningen af Nya 

Testamentet 1715, Sundsvall 1892, s. 8, 9. 
4 Omkr. år 1849 fann prosten Schneider i Hallist pastorat »ein starker 

Band estnischen Bibel-Manuskripts», som öfverlämnades till »Gelehrt. Estn. 
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Trots alla brister, som vidlådde den lettisk-estniska litteratur, 
som utkom under 1600-talets första hälft, har denna dock varit 
till stort gagn icke minst för de från utlandet inkomna prästerna 
till lärande af de inföddes språk, till undervisning och gudstjänst-
lif. Denna litteratur har blomstrat under den svenska regeringens 
hägn, utan hvars stöd åtminstone den allra största delen däraf 
icke hade kunnat utgifvas.1 

För att okunnigheten skulle skingras och en god undervis
ning kunna meddelas folket, var det dock icke blott nödvändigt, 
att god litteratur utgafs på folkets eget språk. Goda, högre skolor, 
där landets egna barn kunde utbildas till präster och lärare, voro 
också synnerligen af nöden. 

Vår store hjältekonung har också haft klar blick för detta 
behof. Redan i den instruktion, som Gustaf Adolf år 1629 gaf 
generalguvernören Johan Skytte, visar han detta. Han bjuder 
nämligen Skytte att i och för ungdomens kristliga uppfostran 
och skickliggörande till kyrkans och statens tjänst upprätta ett 
gymnasium med dugliga lärare och tillse, att dessa ordentligt af-
lönades.2 

I Dorpat hade sedan äldre tider funnits en stadsskola, som 
leddes af en rektor, en kantor och en räknemästare.3 Här anlade 
Gustaf Adolf år 1630 en kunglig skola, som förseddes med trenne 
lärare, och i hvilken man tidtals undervisade äfven på svenska.4 

Denna skola var under 1630 och 1640-talen föremål för åtskilliga 
tvister. Det kifvades först om hvem, som skulle hafva j urisdik
tionen öfver »trivial scholan », som den kallades. Sedan akademien 

Gesellschaft» och vid senare undersökning visat sig vara manuskript af Joh. 
Gutslaffs bibelöversättningar. J. JUNG i Sitzungsberichte der gelehrt. Estn. 
Gesellsch. Bd 29, s. 84—88. 

1 Stahl säger visserligen, att lian utgaf första delen af sin handbok på 
egen bekostnad, men de öfriga delarna hade ej kunnat utgifvas utan drottning 
Kristinas frikostiga hjälp. Se härom W. REIMAN i Verhandl. der gelehrt. Estn. 
Gesellsch., Bd 19, s. XXXII. 

2 Bil. XII, mom. 13. 
3 Prof., pastorn vid tyska lörsaml. i Dorpat Salom. Matthias klagar inför 

öfverkonsistoriet den 5 juli 1641 öfver skolan vid tyska kyrkan och säger, 
att den är »sehr iibel beschaffen, weil der Cantor ein abgelebter Mann vnd 
dessen sein officium schwerlich verwalten kan, der Rechen-Meister aber gar 
ein ärgerlich leben fuhret, dazu noch mit dem Cantori im hass vnd feind-
schaftt lebet, desswegen die liebe Jugend geergert vnd verseumet wird». 
R. A. [Liv. 14]. 

4 GADEBUSCH, a. a. III, 1, s. 9. 
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stiftats, hade denna lagt trivialskolan under sig, men då öfver
konsistoriet hade konstituerats, ville det, att skolan i enlighet med 
konsistorialordningen skulle höra under detsamma. Häröfver be
svära sig rektor och senatus Academicae Dorpatensis högligen och 
klagade hos K. Maj:t, att öfverkonsistoriet hade understått sig 
att oroa dem i deras jurisdiktion vid trivialskolan och gjort hela 
den akademiska kåren föraktad. Särskildt hade de känt sig be
svärade öfver en skrift af Göran Stiernhielm. Det hade synner
ligen retat den akademiska senaten, att öfverkonsistoriet icke utan 
vidare hade godtagit de af akademien utfärdade vocationsbrefven 
för kollegerna vid skolan utan fordrat, att nya skulle utskrifvas 
af öfverkonsistorium. De akademiska fäderna fordra åtal mot 
konsistoriales och särskildt mot Göran Stiernhielm.1 Äfven mellan 
akademiesenaten och stadens borgmästare och råd, som var mycket 
rädd om sin patronatsrätt, blef förhållandet spändt. 

I en Kungl. resolution af den 20 aug. 1638 träffas åtskilliga 
viktiga bestämmelser rörande trivialskolan. Emedan denna uppen
barligen icke visade sig vara till synnerlig nytta, och emedan de 
exercitier, som där brukades, nästan voro lika med stadsskolans 
öfningar och lektioner, finner K. Maj :t det 'provisionaliter vara 
godt att den skall redigeras gemensamt med stadsskolan (»dass 
sie mit der Stadt-Trivialschule in ein Corpus redigirt werde»). 
För att bringa skolan i bättre stånd resolverar K. Maj :t där
jämte, att en särskild lektor skall tillsättas för undervisningen, 
som rektor jämte akademiesenaten skulle ordna på bästa sätt. 
Till lektorns lön anslog K. Maj :t 150 daler silv.-m. årligen.2 

På akademiens skrifvelse till Dorpats borgmästare och råd härom, 
gafs dock först intet svar, emedan rådsherrarna voro rädda att 
förlora sin patronatsrätt genom den föreslagna anordningen. 
Akademiesenaten försäkrar emellertid i ett nytt bref s. å., att 
rektorn och senaten vid akademien skall hafva patronatsrätt i 

1 »Consistorium Ecclesiasticum dersammastädes haffuer vnderstådt sigh 
de facto att turbera dem i dheres Iurisdiction in collegas Scholae trivialis et 
studiosos, och elliest både på en ort och annan, så hemligen, som oppen-
bart att göra hela Corpus Academicum stinkande och förachteligit; och i 
synnerhet hafifver Jöran Stiernhelm widh liusan dagh en famos-skrifft valvis 
auditorij Academici affigerat, der igenom dhe befinne sigh högst besvärade.» 
Enligt en P. M. från slutet af år 1637 eller möjligen början af år 1638 bland 
generalguvernörsbref till K. M:t. R. A. [Liv. 23]. 

2 »Resolutiones Regice ad fietita Academice den 20 Aug. [i6]j<?», mom. 
6. Tryckt i Mittheilungen aus dem Gebiete etc. VIII, s. 226. 
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fråga om den nye kunglige lektorn vid skolan, eftersom han får 
sin lön från akademien, och att denne skulle hafva företräde 
framför den af rådet tillsatte »Moderator Scholae» under sessio
nerna och i processionerna. Deras lektor skulle dock ej hafva 
någon inspektion öfver de andra lärarna, utan rådets Moderator 
Scholie skulle hafva uppsikt öfver alla gossarna. Af senaten skulle 
utses två »Scholarchge », som jämte de af stadens råd utsedde skulle 
hvart halfår utsätta en viss dag till examen vid skolan och låta 
gossarna förhöras i sin närvaro.1 

Den förut omnämnde orolige professor Michael Savonius ställde 
äfven till bråk vid trivialskolan. Den af akademien tillsatte »Conrec-
tor»svensken, mag. PETRUS JOANNIS TURDINUS2 hade af öfverkonsi-
storiet 1637 gjorts till rektor vid nämnda skola, hvarvid också M. 
NICOLAUS JUGEWANDT, informator för prof. Savonius' barn, hade 
satts till konrektor. Savonius hade därefter blandat sig i saken och för 
egen del lagt beslag på rektorsbefattningen och usurperat konrektors-
befattningen åt en man vid namn BALCIUS. Turdinus och hans 
kollega hade dagligen afvisats och ehuru fullkomligt oskyldiga 
måst afstå från tjänstgöring och lön. Generalguvernören Bengt 
Oxenstierna var nog beskedlig att, fastän han själf säger sig hafva 
utan vidare kunnat afskära Savonius och hans protegé från lönen, 
»för fridens skull» söka mäkla och lät tilldela Savonius och hans 
skyddsling en fjärdedel och Turdinus och hans kollega tre fjärde
delar af årslönen. Denna Oxenstiernas undfallenhet hade dock 
ingen inverkan på Savonius, som fortfor att bråka utan någon 
som helst befogenhet.3 Det var ej underligt, om trivialskolan 
under sådana förhållanden förde en ganska tynande tillvaro. Den 
sammanslogs år 1689 fullständigt med stadsskolan.4 

På superintendenten Stalenus' begäran och inrådan upprättades 
sedermera på K. Maj:ts bekostnad en skola för svenska, finska och 
otyska barn i Dorpat. Stalenus utsåg till skolmästare en 

1 Bref från rektor och senaten vid akademien till borgmästare och råd 
i Dorpat, dat. Dorpat den 8 och 24 nov. 1638. Dorpats stadsarkiv afd. X, 

s. 34, 35. 
2 1 Dorpats universitets »Matricula» står den 25 april 1632 inskrifven 

»Petrus Joannis Turdinus, Bothniensis Suecus (Rector Scholas Dorp.)». Mit-
theilungen etc. VIII, s. 151. 

3 Generalguvernören Bengt Oxenstiernas bref till K. M:t, dat. Riga den 
15 nov. 1641 och den 31 mars 1642. Orig. i R. A. [Liv. 25]. 

4 GADEBUSCH, a. a. III, 11, s. 524. 
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person, som var kunnig i estniska, svenska, finska och »otyska» 
språken.1 

Af vida större betydelse än trivialskolan i Dorpat blefvo 
de gymnasier, som bildades. I enlighet med Gustaf Adolfs befall
ning utfärdade Johan Skytte ett program eller stiftelsebref jör 
skola och gymnasium i Dorpat d. 18 augusti 1630. Häri säges, att 
det gymnasium, som på den fromme konungens bud nu inrättas, 
är afsedt för ungdomen såväl af adliga, som af borgerliga 
och plebejiska familjer. Där skulle talas och skrifvas äfven på 
lettiska och estniska språken jämte den undervisning, som skulle 
bedrifvas in studijs humanioribus. Genom kungliga stipendier 
skulle ej mindre än femtio personer vid skolan och gymnasium 
underhållas. Konungen hade äfven bjudit, att mindre bemed
lade elever vid gymnasium skulle få fri kost vid ett gemensamt 
bord.2 

Gymnasiet förseddes med åtta »artium liberalium & lin-
guarum Professores ».3 Då det emellertid icke gick så med ens 
att anskaffa dessa professorer, kunde gymnasiet ej installeras af 
Johan Skytte förr än i oktober 1630.4 Bland de första lärarne 
märkes den förut omnämnde GEORG MANCELIUS, som d. 20 sept. 
1630 kallades till professor i polemik och grekiska språket och d. 
13 okt. s. å. började sin lärareverksamhet vid gymnasium.5 

I Riga fanns en gammal skola, »die Domschule», som grun
dades redan år 1528 och ganska snart fick fem klasser.6 Hvarken 
under ordenstiden eller under det polska väldet 1581—1621 hade 
landets regering gjort något för skolväsendet i Riga. Allt som 
gjorts hade skett på stadens eget initiativ. En baltisk pedagog 
och författare har framhållit, huru detta ändrade sig under den 

1 Stalenus' bref till guvernören Erik Stenlock i Kiga, dat. Dorpt den 12 
iebr. 1649. Orig. i G. G. X, 2. Stalenus beder häri Stenbock förhjälpa skol
mästaren till ett ordentligt salarium. 

2 J. RAAZ I, Inventarium Ecclesiae Sveo-Gothorum, Lincopia: 1642, s. 
174 ft. Johan Skvttes Programmet, dat. Dorpat den 18 aug. 1630, finnes här 
in extenso återgifven. 

3 GHR. KELCH, a. a. s. 551, J. BAAZ, a. a. s. 776. 
4 Gen.-guv. Joh. Skyttes tre bret till K. Maj:t, dat. Dorpat den 12 sept., 

6 okt. och 17 nov. 1630. Enligt sistnämnda brefvet var gymnasium då upp-
rättadt. Orig. i R. A. [Liv. 20]. 

6 TH. KALLMEYER und G. OTTO, a. a. s. 525. 
0 Director SCHWEDER i Sitzungsberichte der Gesellscliaft fur Geschichte 

und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen Russlands år 1891, Riga 1892, 
s. 18. 
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svenska regeringen, som så allvarligt bemödade sig om skolvä
sendet i landet.1 Sedan Gustaf Adolf låtit upprätta gymnasier, 
icke blott i Dorpat utan ock i Reval år 1630, beslöt rådet i Riga 
att också där upprätta ett akademiskt gymnasium, som skulle 
stå i förbindelse med dömskolan. Detta gymnasium öppnades 
den 18 april 16312 och anses hafva tillkommit helt och hållet på 
superintendenten Herman Samsons förslag. Denna anstalt hade 
treåriga kurser, hvilka skulle ersätta ett universitet för teologer 
och jurister. De mera bemedlade besökte dock vanligen gym
nasiet blott ett par år och fortsatte sedan sina studier vid ut
ländska universitet.3 Bland de första professorerna vid detta 
akademiska gymnasium voro superintendenten, mag. HERM. SAMSON, 

som här kvarstod till sin död 1643, doktor JOHANNES VON HÖ-
VELN och magister JOHANNES STRUBERGIUS, alla tre infödda Ri-
gensare och alla kända såsom utmärkta lärare.4 v. Höveln var 
professor i fysik och etik 1631—52, Strubergius (Struborg) i me
tafysik och logik 1631—45,5 

Vid Rigas gymnasium höllos föreläsningar samt offentliga 
och enskilda disputationer öfver teologiska och filosofiska ämnen. 
Det sistnämnda ämnet hade i början professorn i fysik och etik 
samt professorn i logik och metafysik sig ombetrodt. I öfrigt 
förelästes ock öfver jurisprudens, diktkonst, grekiska m. m. 

Mellan tvenne af gymnasiets skickligaste lärare uppstod år 
1637 en häftig strid. Strubergius misstänktes för papistiska sym
patier, ja, att rent af drifva propaganda för romersk-katolska kyr
kan bland ungdomen och blef därför häftigt angripen af Samson. 

1  G. SCHWEDER, Schulwesen und Schulverwaltung in Alt-Riga, i Balt. 

Mon. Bd 51, s. 54 FF. 
S G. SCHWEDER, a. a. i Balt. Mon. 51, s. 56, 57. CHR. KELCH, a. a. 

s. 551. 
3  C. E. NAPIERSKY, Einiges aus der älteren Geschichte der öffentlichen 

Bildungs-Anstalten Riga's i Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte 

Liv-, Ehst- und Kurland's V, s. 273 ff., m. fl. 
4  G. SCHWEDER, a. a. i Balt. Mon. 51, s. 56, 57. CHR. KELCH, a. a. 

s. 551. 
5  Bland öfriga lärare under detta tidsskede nämnas i teologi: Joh. Dol-

mann 1644—56; i metafysik och logik: Joh. Brever 1645—50,Joh. Richmann 
1650—57; i jurisprudenz och politik: Johan von Fliigeln 1640—44, Joachim 
RennenkampJ 1645—57; i »Beredtsamkeit und Dichtkunst»: Lorentz Bodocki 
16..—40, Joh. Brever 1643—451 i historia: densamme 1650—56; i grekiska: 
Chr. Rehehausen (eller filosofi?) (-]- 1657) och Aggceus Friderici 1650—57. 
C. E. NAPIERSKY, a. a. i Mittheil. etc. V, s. 295. 
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Strubergius svarade, och nu utspann sig en väldig kamp, som för
des både från katedern och predikstolen (Strubergius tjänstgjorde 
också såsom präst i Riga). Ungdomen, ja nästan hela staden, de
lade sig i två läger: den ena delen kallades Samsoniter, den andra 
Strubergianer. De unga nöjde sig ej med ordstrid utan kommo 
äfven i handgemäng. Trots det att saken fördes fram för rådet, 
som förmanade båda parterna, särskildt Strubergius, fortsattes 
striden i flera år.1 Måhända voro ej misstankarna mot Struber
gius utan grund, ty säkert är, att romerska sympatier ännu funnos 
i Riga. Därom vittnar gubernator Anders Erichssons anmälan 
hos K. Maj:t, att några af Rigas borgare under förevändning att 
det skedde för språkets skull, sände sina barn till Polen och Littauen 
för att uppfostras i jesuitskolor därstädes. Borgmästare och råd 
i Riga ville icke vidgå detta inför K. Maj:t, som 1640 befallde 
generalguvernören göra noga undersökning i saken.2 

Riga gymnasium synes emellertid hafva varit till gagn och 
visat sig lifaktigt ända till år 1656, då det till följd af ryssarnas 
infall och svåra belägring samt därpå följande pest alldeles för
stördes. Endast två af professorerna öfverlefde dessa hemsökelser. 
Af dessa blef den ene (Brever) stadspredikant och den andre 
(Rennenkampf) rådsherre.3 

I Dorpat togs emellertid år 1632 ett synnerligen betydelse
fullt steg för det högre undervisningsväsendets befrämjande genom 
stiftandet af ett universitet. Tanken var icke alldeles ny. Redan 
konung Karl IX hade haft planer på att anlägga en högskola i 
Dorpat, ja t. o. m. år 1602 anvisat det i staden befintliga gamla 
nunneklostret med därtill hörande gods och inkomster för en så
dan läroanstalts underhåll.4 Dessa planer blefvo dock kullkastade, 
då svenskarna ånyo måste utrymma Dorpat (1603). Sedan gym
nasiet i Dorpat inrättats på Gustaf Adolfs befallning, synes snart 
tanken på dess ombildande till ett universitet hafva uppstått. 
Redan i november 1630 skrifver Johan Skytte till Gustaf Adolf, 

1  »Consistorialia 1637—1657» i Riga stadsarkiv. Jfr ock CHR. A. BERK-
HOLZ, a. a. s. 98 ff. 

2  K. resolution till gubernatorn And. Erichsson den 20 okt. 1640 mom. 4. 
R. R. s. d. fol. 1100. 

3  Gymnasiet återupprättades först år 1677. C. E. NAPIERSKY a. a. i 
Mittheil. etc. V, s. 295 ff. G. SCHWEDER, a. a. i Balt. Mon. 51, s. 57'. 

4 H. VON HAGEMEISTER, Ausziige aus Livländischen Landtags-Verhand-
lungen, Convents-Recessen etc. i Mittheilungen aus dem Gebiete etc. II 
s. 13. 
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att gymnasium var till allas belåtenhet väl begynt. Det skulle, 
fortsätter Skytte, vara K. Maj :ts höga namn till odödlig beröm
melse och dessa provinsers undersåtar till synnerlig hugnad och 
långvarigt välstånd, om K. Maj :t allernådigst täcktes sedermera 
låta förordna vissa räntor af gods till underhåll af de nu för de 

Det  s .  k .  »Pulver turm» ( f rån  1650- ta le t )  v id  Rigas  gamla  s tadsmur .  

Tornet användes f. n. till studentlokaler. 
(Nutidsbild.) 

tre provinserna Livland, Karelen och Ingermanland konstituerade 
hofrätten och gymnasium. Alltså borde också något af hvarje provins' 
inkomster bestämmas till detta märkliga verkets fortsättande och 
»något j liggiande Jorde Godz förordnes ad exemplum Vbsaliensis 
Academics.))1 De i detta bref af Johan Skytte gjorda antydningarna 

1 Ur bref från Johan Skytte till Gustaf II Adolf, dat. Dorpt den 17 nov. 
1630. Orig. i R. A. [Liv. 20]. 
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lämnades ingalunda obeaktade af den store konungen. Midt 
under allt annat som under det stora kriget måste hafva tagit 
hans tankar och tid i anspråk, hade Gustaf Adolf dock tid och tan
kar för Östersjöprovinsernas välfärd och upplysning. Från själjva 
fältlägret utanför Niirnberg undertecknade Gustaf Adolf den sista 
juni 1632 den latinska stiftelseurkunden för en akademi i Dorpat. 
Konungen framhåller här, att han, sedan Livland genom gudom
lig styrelse kommit under hans spira, oafbrutet hade sträfvat efter, 
att hans därvarande undersåtar måtte glädjas åt en god ordning. 
Härför hade han icke kunnat finna något bättre sätt än, att dessa 
tvenne grundvalar för alla stater: PIETAS & JUSTITIA måtte 
återställas och blomstra inom landet. Men emedan han själf 
vore invecklad i många företag för hela den kristna kyrkan, upp
drager han åt den illustre Johan Skytte att utföra konungens 
beslut i Livland och upprätta en akademi och ett universitet med 
alla fakulteter: den teologiska, juridiska, medicinska och filoso
fiska. Emedan intet samfund kan bestå utan privilegier, till
försäkrar konungen åt lärarne och lärjungarne vid Dorpats aka
demi samma privilegier, som förut hade gifvits akademien i Uppsala 
(eadem privilegia, immunitatis & jura, quibus Nostra Acad. Ub-
saliensis gaudet). Om tiderna skulle blifva krigiska (hvilket Gud 
länge måtte afvända), så att Dorpat ej vore en trygg plats för 
Muserna, skulle professorerna hafva rätt att flytta akademien 
till någon annan fredlig plats i Livland eller Estland. Gustaf Adolf 
donerar slutligen med kunglig frikostighet stora gods i Ingerman-
land, af hvilkas årliga afkastning professorernas löner och en h«0 
del studertstipendier skulle utbetalas. Allt detta göres i afsikt, 
att ungdomen måtte kunna utbildas och skickliggöras till platser 
inom kyrkan och staten till gagn icke blott för riket utan för hela 
det kristna samhället.1 

Det nya universitetet invigdes af Johan Skytte under stora 
högtidligheter d. 15 okt. 16322 och kallades efter sin kunglige stif
tare Academia Gustaviana. 

Johan Skytte blef dess förste kansler och hans son, friherre 
JAKOB SKYTTE, dess förste rector magnificus. Till Pro-Rector 
utsågs d:r ADRIAN VIRGINIUS. Superintendenterna Stalenus 
och Klingius voro efter hvarandra prokanslärer vid Academien. 

1 Efter den latinska stiftelseurkunden, som finnes in extenso återgifven 
af J. BAAZ I, a. a. s. 783 ff. 

2 Se bil. XV. 
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Bland de första professorerna märkas: GEORG MANCELIUS, LAU

RENTIUS LUDENIUS, »beiden Rechter Doctor» och förut professor 
i Greifswald, JOHANNES BELAU, med. d:r, SALOMON MATTHI^E, 

teol. lic. (död såsom superintendent öfver Ingermanland den 6 
sept. 1665),1 mag. GEORG GEZELIUS (sedermera superintendent i 
Livland och biskop i Åbo), FRIEDERICIUS MENIUS (känd såsom 
historieskrifvare m. m.), mag. JOHANNES ERICI STRENGNENSIS, 
adlad STIERNSTRÅHLE,2 m. fl. 

Såväl konungen som Johan Skytte hade hoppats mycket 
af det nya universitetet till icke blott Livlands utan också Est
lands och Ingermanlands höjande. Tyvärr kan man knappast 
säga, att dessa förhoppningar och Gustaf Adolfs i stiftelseurkun
den framskymtande ädla afsikter förverkligades under de första åren. 
Man skulle ju ha väntat, att då nu genom den svenske konungens 
försorg många livländares länge närda önskan hade gått i uppfyllelse 
och ett inhemskt universitet grundats, Östersjöprovinsernas adel och 
borgerliga familjer genast skulle hafva sändt en hel del af sina söner 
till denna högskola. Men nej — »Adeln och alle andre vthi Landet 
ställa deres Barn till Reffle eller Rijga Gymnasier», klagar gene
ralguvernör Bengt Oxenstierna inför K. Maj:t år 1635. Han till
råder anordnandet af ett lysande gymnasium med ridderliga 
exercitier, hvarigenom den unga adeln i landet kunde dragas dit 
till studier och andra öfningar, som hörde till deras stånd. Stu
denterna voro då ytterst få. »Ty vndantagandes dee fåå Studenter 
som E. M:t vnderhålle[r] på Communitet (huilke alle äre Små-
lenninger och andre Swenske) finns icke en vthi heela den Staden. 
De samma äro ock alle Theolog[er]», skrifver Oxenstierna.3 

Akademien hade äfven på andra sätt svårt att komma riktigt 
i gång. Häftiga strider uppstodo snart mellan professorerna. De 
tyska och svenska elementen gingo icke väl ihop. Det gäsande 
hatet slog stundom ut i öppen fejd och handgemäng. Ett barn
dop i Dorpat år 1641 hos assessor Wilh. Ulrich slutade med en 
våldsam strid, hvarvid en svensk student blef ihjälstucken och Georg 
Stiernhielm fick halfva handen nästan afhuggen. Våldsmännen 
voro livländare, bl. a. tvenne söner till ståthållaren Wrangel och en 

1 v. NAPIERSKY, Beiträge zur Gesch. der Kirchen u. Prediger in Livl., II, 111, 
s. 68. 

2 CHR. KELCH, a. a. s. 551 ff. 
3 Gen.-guv. B. Oxenstierna i bref till K. Maj-.t, dat. Riga den 7 nov. 

1635. Orig. i R. A. [Liv. 23]. 
Ernst Lundström. ] 4 
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son till f. ståthållaren Jost Taube. De undkommo sedan så godt 
som utan straff.1 

Ett kännbart slag riktades emellertid mot akademien af drott
ning Kristina, i det hon år 1652 förpantade bort de af hennes fa
der skänkta akademiegodsen i Ingermanland, hvarigenom univer
sitet, som redan förut klagat öfver, att anslagen ej ville räcka till, 
blef alldeles ekonomiskt blottställdt, så att lärarne måste därjämte 
söka sig andra platser för att kunna existera.2 

Trots dessa nu antydda ledsamma omständigheter, som häm
made Dorpats akademi i dess utveckling, har densamma dock 
otvifvelaktigt varit till icke ringa gagn för Östersjöprovinserna. 
Det kan icke sägas vara historiskt riktigt eller rättvist att påstå, 
det Dorpats akademi städse förblifvit främmande för landet och 
icke haft någon vidare inverkan därpå.2 Akademien hade så små
ningom börjat att besökas af ett icke ringa antal studenter från 
Östersjöprovinserna, fastän det under de första åren af dess 
tillvaro hade varit svårt att locka landets egna barn dit. 

Redan under sin första tid, d. v. s. från 1632—1658, räknade 
Academia Gustaviana 296 studenter från Livland och Estland 
bland sina alumner. Härtill kommer från Ingermanland och 
Kexholms län 56 samt från Kurland och Semgallen 15. Af de 
öfriga studenterna voro 528 från Sverige och Finland, 101 från 
Tyskland, 4 från Ryssland, 2 från Österrike och 1 från hvartdera 
af rikena Holland, Ungern, Danmark och England. Hela antalet 
studenter var under dessa år 1,029.3 

År 1656 upphörde den Gustavianska akademiens verksam
het i Dorpat. Ryssarna inföllo i Livland under tsar ALEXEI 

MICKAILOWITSCH sommaren 1656 120,000 man starka. De foro 
fram så obarmhärtigt, att livländarna kunde tro sig försatta till
baka till Iwan den förskräckliges dagar. Kyrkor och prästgårdar 
brändes och plundrades. Riga måste utstå en hård belägring, 
men räddades dock genom sin modiga besättning och sina tappra 

1  Dr. FR. BIENEMANN JUN., Ein Tumult in Dorpat Anno 1641 i Balt. 

Mon. 49, s. 293—311; B. SWARTLING, Georg Stiernhielm, Upsala 1909, s. 33 ff. 
2 C. SCHIRREN, zur Geschichte der schwedischen Universität in Livland, 

i Mittheilungen aus dem Gebiete etc. VII, s. 1—68. 
3  Detta enligt förf:s försök att uträkna studenternas olika nationaliteter 

efter Dorpats universitets Matricula för åren 1632—1658, hvilken finnes tryckt 
af Dr. TH. BEISE i Beitrag zur Geschichter der ältesten Universität Dorpat i 

Mittheilungen etc. VIII, s. 146—191. För 23 i matrikeln upptagna studenter 
har förf. icke ansett sig med bestämdhet kunna uppgifva nationaliteten. 
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och skickliga befälhafvare: Simon Grundell Helmfeld och Magnus 
Gabriel de la Gardie. Dorpat kapitulerade däremot. En del af 
universitetslärarne och studenterna flydde till Reval, där aka
demien under några år förde en tynande tillvaro. Andra flydde 
till Riga, och flere begåfvo sig till Sverige eller Tyskland. Många 
präster lämnade också sina församlingar. 

På kriget följde år 1657 en svår pest, som rasade i hela Liv
land och Estland, så att halfva befolkningen utdog i Riga och 
många tusen i de öfriga städerna och på landsbygden. S. å. 
ryckte också polacker och litthauer härjande in i landet.1 I decem
ber 1658 slöts dock ett treårigt stilleständ med ryssarna i Wallisar 
mellan Narva och Neuschlosz. Dorpat jämte kringliggande om
råde, Kokenhusen, Adsel och Marienburg stannade i ryssarnas 
händer ända till år 1661. 

Med Polen slöts ändtligen en ordentlig fred i Oliva d. 13/ 
23 februari 1660, hvarvid Estland och Livland norr om Duna af 
porlackerna slutligen erkändes såsom svenska besittningar.2 

Oskattbara värden hade genom de grufliga förödelserna 1656 
och följande år gått förlorade för Livland. Allt det, som sökt gö
ras och äfven verkligen gjorts till landets välfärd och höjande 
genom rättsväsendets ordnande, kyrkors byggande, prästers an
ställande, kyrkostyrelsens ordnande, det lägre och högre under
visningsväsendets befrämjande m. m., allt detta stora och ädla, 
som den store hjältekonungen i kristlig nitälskan och vidsynt blick 
hade planlagt till folkets välsignelse och många hans trogna tjä
nare hade sökt fullfölja, om än under stora svårigheter och många 
strider, allt detta syntes väl nu åtminstone vid första påseendet för-
gäfves. Men det var icke så. Utvecklingen under de år, som följ
de efter freden i Oliva, har visat det. Den lifaktighet för kristlig-
kyrklig verksamhet och andlig upplysning, som utmärker en stor 
del af svenska tidens senare skede i Livland, har ådagalagt, att 
det var groddkraft i och välsignelse med de goda frön, som under 
det första skedet såddes framför allt af konungen, som har 
nämnts, den ädle såningsmannen på den framilande stridsvagnen. 

1 GADEBUSCH, a. a. III, 1, s. 500 ff., 520, 560. 
1  E. och A. SERAPHIM, a. a. II, s. 278 ff. 
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Bil. I. 

Ihr Kon. Mayt. gegebenes sicher geleidt den Pa-
tris J esuitarum auch Polnischer vndt allerseits Natio
nen in Riga, vndt auffm Schlosse daselbst sich verhal-
tende e Ciuitate et arce Rigensi cuni potestate abeundi, 
Riga in Dat eod: [16 Septemb. 1621]. i i 

Wier Gustaff Adolff von Gottes gnaden etc. Konigk etc. thuen 
liiermit zuewiessen, Demnach vnss vnter änders die Patres Jesuitarum 
der Castellan von Wenden, dess Schatzmeisters Reuisorn, alle Ritt-
meister, Fenrich, Kriegssleute, auch Biirgere vndt frembden, wess 
nation auch religion dieselben, vndt anietzo in Riga zue S. Jacobs 
Closter vndt auffm Scliloss dasselbsten sein, vnterthenigst in schrieff-
ten ersuchen lassen, Wier gerulieten in gnaden sie an ihren leben zue-
sichern, mit ihren sack vndt Pack, mit fliehender fenlein auss der Stadt 
vndt Schloss frey vndt sicher abziehen, auch durch vnsere gleijts-
leute auff den wege bringen, vndt an einen sicheren orth ohne einige 
leibes vndt lebens gefahr begleyten zuelassen, Wann Wir dann alle 
vndt iede, so in der Stath an Frembden, Weltlichen vndt andern Kriegs-
leiten nicht bleiben wollen, auffzuehalten nicht bedacht, Alss lassen 
Wier liiermit allén vndt ieden, wie oben benannt (aussgenommen, 
so an Vnss sich groblich vergrieffen vndt von Vnss oline Vrsache ge-
lauffen) frey, das sie mit Weib, Kindern, vndt allén den ilirigen, auch 
fliehend Fenlein ein Zahl oder auff einen liauffen mögen darvon ziehen, 
Versprechen ihnen auch hier mit vndt Kr af f t dieses vnser Konigl. 
sicher geleyte, dass sie von Vnss noch Vnsern Kriegssleuten weder 
in der Persohn, noch ihren Weibe, Kindern, vndt allén beyhabenden 
gesinde vndt mobilien vnterwegens nicht sollen gefehret, beraubet, 
noch an leben beschediget, besondern vielmehr an einen nahe gelegenen 
sichern orth durch Vnser Convoy begleytet werden, Zue mehrer ver-
sichermig dieses Vnsers versprochenen gleydes haben Wier dieses mit 
Vnsern handen vnterschrieben, vndtt Petzschafften beglaubiget, 

Datimi etc. 
R. R. (tyska reg. 1621 fol. 420). 
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Bil. II. 

Ihr Kon. May. verlehnung der Kirchen zue Nol
teln in Liefflanclt mit zwo Häcken Ländes daselbsten, 
[Mitow] in Dat: eod: [20 Octob. 1621]. 

Wier Gustaff Adolff etc. Konigk etc. Thuen liiermit zuewiessen, 
Das Vnss Vnser lieber getrewer der Erbar vndt Ehrnvehste Christoff. 
Knesell in nahmen vnd Vollmacht der sambtlichen Cappells Junckern 
des Kirchspiels Nolteln vnterthenigst zue verstehen geben, wie gantz 
ohne einkunfft die Kirche Nolteln wehre, das auch fast kein Pastor 
darbey konte erhalten werden, Dahero vnss vnterthenigst ersuchet, 
wir geruheten, auss Konigl. mildigkeit die vorgedachte Kirche mit 
zwey Hacke Ländes zuebegnedigen, Wann Wir dann diese seine der 
Kirchen wegen gethane vnterthenige bitte allén vmbstanden nach 
hochnöttigk vnd billich erachtet, auch sonderlich der Kirchen zue 
erbawung des wehrten Gottes dienstes allezeit Vnsere mildigkeit er-
spiiren zuelassen gemeinet, Als gönnen vndt geben Wir in Krafft dieses 
der Kirchen zue Nolteln zwo Häcken wiistes Ländes benahe der Kir
chen obgedacht gelegen, nun vnd zum ewigen Zeitten ziun nutz vnd 
besten der Kirchen vnd erhaltung des Pastoris, daselbsten frey zue-
besietzen, vnd solches zuegebrauchen vndt zuegeniessen, ohne Vnser 
oder einiges Menschen eintragk, doch das solche reditus vndt ein-
kiinfften nicht in priuat nutz gewendet, besonders Jahrlich zue Jahr-
licher Kirchen Rechnung gebracht werde Zue Vrkunde etc. 

R. R. (tyska reg. 1621 fol. 507). 

Bil. III. 

Ihr Konigl. May. Belelmung dem Wittben Hauss 
in Riga des Biirgermeister Eycken genant, mit des Sy-
monski seinen guttlein in Burtnickischen erblich etc. 
[Riga] M. Dat: [18 Nov. 1621]. 

Wir Gustaff Adolff etc. Konigk etc. Thuen hiermit meninglich 
zuewiessen, vndt zue stettswehrender Zeitt kundt vndt offenbahr, 
das A nss \ nser Stadt Riga Biirgermeister, vndt lieber getrewer, der 
Edler vnd Weisser Nicolauss Eick vnterthenigst zue verstehen geben, 
wie das er fiir etzlichen Jahren auss Christlicher affection, so er zue 
ieder Zeit kegen die armuth vndt besonders haussarmen getragen, 
alhier in Riga ein Wittbenhauss auff seine Vncosten gestiefftet vndt 
angeordnet, worein arme diirfftige Wittwen, so nirgents zueverblei-
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ben, ihre wohnunge vnd auffenthalt haben möchten, Ob nun wohl 
gedachter Biirgermeister solch hauss seinen vermögen nach dotiret, 
dénnoch weiln sich täglich ie lenger ei mehr (leider) die Armuth bey 
vielen Leuten verspiiren thete, Alss hatt an Ynss er vnterthenigst 
suppliciret, Wir geruheten in gnaden, auch Ynsere Konigl. mildig-
keitt solchen armen Witwen hauss zuerweissen, Waim Wir dann solch 
Christlich werck von gedachten Biirgermeister ger ne vernommen, 
Alss haben Wir solch sein vntertheniges bitten, der höchsten billich-
keit gemehss zuesein erachtet, Gonnen vndt geben derowegen zue 
solchen des Biirgermeisters Eicken Wittbenhauss des Symonoussky 
sein Landt vndt desselben drey Bawern in Bur[t]nickischen gelegen, 
mit ihren zuegehörigen Landen, Holtzungen, Fiscliereven, Hew-
schlegen, vndt gerechtigkeitten, das solch Hauss vnter der disposition 
des mehrgedachten Biirgermeisters vndt seiner Erben, gedachte Ba-
wers mit ihren Diensten vndt gerechtigkeiten halten, behalten, ge
niessen, die armen Witwen drein allem von den diensten vndt ein-
kiinfften dieselben erhalten, zue keinen andern orthe hin gewandt, 
besondern nun vnd zue ewigen Zeitten darbey bleiben, vndt des Witt-
wenhausses Bawern hinfurt genennet werden sollen, In Yrkundt etc. 

R. R. (tyska reg. 1621 s. 606). 

Bil. IV. 

Abgangen 1622 Riga Augustus 23. 
Nos Gustavus Adolphus D. G. Rex etc. 

Significamus hisce Nostris Nos Reverendum et Doctum Virum 
M. Hermannum Samsonium huius Civitatis Nostrae primarium Pas-
torem pro Superintendente et Inspectore super Ecclesias et pastores 
in Eivonia N[ost]ra saltem cisdunensi, verbum diuinum recte fide-
liter et orthodoxe docentes, constituisse prouti Constitutio desuper 
a Nobis illi concredita uberius dictitat. Ne autem sine stipendio mi
litäre prouinciamque, hane Ecclesiasticam sibi commissam gratis 
suscepisse videatur, igitur pro annuo salario laborum suorum illi pro-
mittimus quadringentos thaleros mercuriales, quos quolibet anno 
circa festum Michaelis incipiente e Portorio Nostro Rigensi habeat, 
et sine cunctatione accipiat e contra Reversalibus suis Nobis sese obli-
gauit se nimirum Nobis Regnoque Suecise fidelem diligentemque ser-
uitorem in munere sibi comtnisso Ecclesiastice sine fraude et fuco 
futurum et ad vitse suse exitum sancte mansurum. I11 maiorem fi-
dem etc. 

R. R. 1622: latinska och tyska registraturet fol. 315 b. 



2 I 8 

Bil. V. 

Ihr Konigl May t Constitutorise literae per quas 
M. Hermannus Samsonius Generahs Superintendens 
in Livonia constituitur in date eodem [Riga d. 23 Ang. 

1622]. 

Nos Gustavus Adolphus etc. D. P. Rex etc. 
Significamus praesentibus literis Nostris omnibus et singnlis in-

primis Magistratibus Livoniae, nec non Pastoribus, Parochis ceete-
risque tam Pur i quam in oppidis degentibus, Ecclesiasticis Eccle-
siarumque Diaconis atque Patronis Livonise Hasce nostras visuris lec-
turisque, cum ab ingressu Regiminis Nostri Regij prae caeteris Reipu-
blicae oneribus in id vnice incuburimus, quo iuxta diuina elogia 
omnia in Ministerio et Ecclesijs ordine et decenter fierent, riteque 
iuxta illam religionem quae in Scriptis Propheticis et Apostoliis 
comprehenditur, administrarentur. Ouod cuin maxime necessarium 
fore putauimus, si pro oculis Nobis poneremus, miserrimam faciem 
Reipublicae Ecclesiasticae et Ecclesiarum hactenus lue pontificali fa-
scinatarum in hisce oris Livoniae a Nobis ante annuin devictis. Quo 
igitur quantum in Nobis est et pro angustia temporis moleque rerum 
gereudarum fieri potest hoc [i R. R. huic] modo succurramus; Igitur 
pro Superintendente et Inspectore Ecclesiarum Cisdunensium in Li
vonia constituendum duximus prouti praesentibus hisce constitui-
mus et legitime ordinamus Reuerendum et Doctum Virum M: Her-
mannum Samsonium Ciuitatis huius Nostrae Rigen. primarium Ecc-
lesiastem, vt ille diligentem inspectionem habeat in Ecclesias omnes 
tam Nostras quam in feudatarijs terris Nobilium sitas, authoritate 
et praevia vocatione Nostra lus Ordinationis fideliter exerceat, nemi-
nein in Pastorem nisi idoneum et sacro puriori dogmate iinbutum, 
et in eo bene examinatum admittat, singulis Semestris temporibus 
Ecclesias visitet, Pastores examinet. Etsi illi vel aliquis illorum minus 
idoneus, indoctus, indiligens, vel culpatae vitae, ita vt vita et mores 
doctrinae contrarientur deprehensus fuerit, ab officio eundem eos-
demve removeat et authoritate et consensu Patroni Curatorumque 
Ecclesiarum alium instituat, si autem maiormn criminum rei inventi 
fuerint, ad Gubernatorem nostrum Livoniae deferat, simulque in 
reditus Ecclesiarum inquirat, et si in illis quoque defectus inventus 
fuerit, eundem ad Gubernatorem Nostrum deferat corrigendum et 
reformandum vt desuper quid certi constituant; Et via in usu agat 
quae fidelem et religiosum Superintendentem decent, et quouis tein-
pore de omnibus actibus suis Ecclesiasticis Nobis rationem iustam 
reddere queat et debeat. In maiorem fidem etc. 

Sac: R:ae M:tis literae in quibus praenominato Samsonio salarium 
annuum constituitur in datu eodem. 

R. R. 1626: latinska och tyska registraturet fol. 313 v—314 r. 
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Bil. VI. 

S. Reg. M:tis mandatuni neminem in Livonia ad-
mitti debere pro Pastore sine consensu Superintendentis 
M. Hermanni Samsonij (Abgangen A:o 1625 Riga Oc-
tob.) in dat. eod.1 

Nos Gustauus Adolphus etc. Rex etc. 
Omnibus et singulis liasce nostras visuris et lecturis notum palam-

q[ue] esse volumus: Ouod cum nobis innotuerit Nobiles et alios Cisdu-
nenses Liuoniae nostrae Ecclesijs quoscunq[ue] Pastores minus idoneos, 
et nec vitae nec doctrinae suse rationem honestam habentes asciscere 
hactenus solitos fuisse. Cui enormitati ut citius obuiemus: Omnibus 
et singulis Liuoniae nostrae Nobilibus et alijs mandamus, ne quid ho-
ruin iinposterum tenteut, vel quicquam in rebus Ecclesiasticis sine 
scitu et consilio Superintendentis nostri Reuerendi M. Hermanni Sam
sonij, cui directionem, dispositionen! et inspectionem Ecclesiarum 
nostrarum Cis-Dunen-[sis] Liuoniae unice dedimus, innouent; Si quis 
vero huic nostro mandato contrauenire ausus fuerit, sciat nos graui-
ter in illum et illos animaduersuros. In quorum omnium maiorem 
fidem etc., Dabantur etc. 

R. R.: latinska och tyska registraturet 1625 fol. 333. 

Bil. VII. 

S. Reg. M:tis mandatum quotannis Synodum cele-
brari debere Wolmariae Praeside M. Hermanno Samsonio 
(Abgangen Riga A:o 1625 Octob. in dat. eodem [17?]). 

Nos Gustauus Adolphus Rex Dei gratia etc. 
Notum esse volumus omnibus et singulis praesertim quorum interest 

liasce nostras visuris et lecturis: Si veteris aevi Reges et Principes pivun 
et necessarium putaverint, ut qvouis tempore universales Synodi 
cogerentur,2 cum ad certitudinem verae et Ortliodoxae Religionis con-
servandam; tum schismata, si qvae in ovile Christi irrepserint, ex-
stirpanda et damnanda: Certe non minus pium et salutare putaui-
mus, ut per annales Synodos hffic nostra Livonia, diu non tantum 
bellicis motibus misere exagitata: verum etiam in qua vera et sincera 

1 Datum enligt R. R. oviss, enligt Samsons ordagranna referat i sitt 
märkliga Dref till Ö. C., dat. Riga 18 mars 1636, var K. Br. dateradt »Rigas 
24 Menfsis] Octobris Anno 1625». 

2 I R. R.: coegerentur, tydligen skriffel. 
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Religio Pontificiorum praestigiis per multos annos fascinata exulauit, 
quasi postlirninio restituatur: Qvare et nos pro Zelo erga verain 
Religionem inducti, saneimus et ordinamus, et inposterum omnino 
fieri volumus, ut quolibet anno certa Synodus Wolmariae (nunc 
Vendae1 circa Dominicam Esto mihi per nostrum Superinteiidentem 
Rigensem, Reverendum M. Hermannum Samsonium solenniter ce-
lebretur, prout hisce nostris praenominato Cisdunen[sium] Ecclesia
rum nostrarum in Liuonia Superintendenti serio iniungimus et man-
damus, ut praetacto tempore annuatim Pastores huius Livoniae eo * 
convocet, et inter sese, ipso Praeside, de Articulis fidei Augustanae 
Confessionis conuenientibus communicent, et unice sua Consilia et 
conclusiones eo dirigant, ut vera et sincera Religio hisce terris resti
tuatur, conserueatur, et a damnatis Pontificiorum technis repurgetur. 
Ovare omnibus huius nostrae Cis-dunen[sis] Liuoniae Pastoribus man-
damus, ut ad Convocationem Superintendentis nostri praesto sint, 
illiusq[ue] praesidentiae se sine tergiuersatione sistant, de rebus ad pu-
riorem Doctrinam spectantibus pie, pacifice et sine scandalo com
municent, sub graui animaduersione nostra secus facturi. In qvo-
rum omnium maiorem fidem praesentibus manu nostra (subscripsimus) 
iisdemq[ue] sigillum nostrum supprimi mandavimus. Dabantur Rigae 
die 24 Mensis Octobris, Anno 1625. 

Gustauus Adolphus (L. S.)1 

Efter afskrift i »Msc Collectanea Consist. Livoni» s. 39 i »Das alte Ritter-
schaftsarchiv zu Riga», jämförd med och delvis rättad efter R. R. i R. A.: 
latinska registr. 1625 fol. 334. 

Bil. VIII. 

Articuli Synodales, bis a Regia Majestate perlecti 
et approbati. 

x) Superintendens in initio Synodi utilitatem lectionis Bibliae 
deducet, et singulis Pastoribus diligenter subijciet. 

2) Eibros Methodicos, symbolicos et liomiliticos, qvos legere 
debent, ipsis nominabit. 

3) Examen cmn Pastoribus instituet, et modo hoc vel illud e 
Papismo vel Calvinismo movebit, ut cognoscat, qvantae sint Pasto-
riim vires, ad resistendum hostibus nostrae Ecclesiae. 

4) Nemo Pastorum aliqvid sparget, et in lucem edet, qvod non 
censurae Superintendentis fuerit subjectum, et ab eo approbatum. 

5) Pastores Dispositiones concionum suarum, qvas qvovis anno 
habuerunt Domino Superintendenti ad cognoscendum offerent. Sic 

1 Saknas i R. R. 
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eniin noverat1 Superintendens, qvam diligentiam qvisq[ue] ad docen-
dum afferat, et, qvam docendi rationem teneat, an auditoribus sit 
accommodata. 

6) Superintendens diligenter inqviret in privatam confessioneni, 
et adniinistrationem Sacramentorum, qvinam et qvot ex auditoribus 
annuatim communicaverint: qvando fiant cominunicationes, qvo
modo et qvibus ritibus fiant communicationes: Qvomodo agonizan-
tibus communicetur: Num Pastores oegrotantibus et agonizantibus 
fidelem operam navent? 

7) Superintendens exiget designationem eorum, qvi communi-
carint qvi inf an tes baptizati sint: Qvi benedictione Pastoris copulati 
sint: Qvi deniq[ue] illo anno mortui sint. 

8) Jnqviret Superintendens, mun formulse catecheticae et pra;-
paratoriae ad sacram coenam sint uniformes? 

9) Qvomodo auditores ex institutione Pastoris proficiant, et 
num liberi etiam orare discant? 

10) Qvalia festa celebrentur, num etiam Idololatrica et Super-
stitiosa illa, qvae hactenus observari solita? 

11) Superintendens in Suppelectilem templi inqviret, et qvomodo 
templum sit reparatum, vel hactenus conservatum. 

12) Num Pastoratus sint eedificati, et qvomodo conserventur. 
13) Qvae Sectae cuiq[ue] loco sint confines, et num populus a sec-

tariis etiam seducatur? 
14) Num Pastores inter se concordiam alant, et cum suis si ve 

Praefectis, sive officiariis regiis conjunctis animis ac sensibus vivant ? 
15) Num excursiones ad certa loca nimi Idololatria et Magia in 

Populo sit familiaris, et qvinam tales sint? 
16) Num Blasphemi aliqvi sint inter auditores? 
17) An aliqvi vivant in notoriis et mortalibus peccatis v. g. ad-

ulterio, fornicatione, crapula, desertione malitiosa. ̂ nobedientia contra 
^Pastorem^y 

18) Qvomodo Scholae procurentirr, nuin juventus recte educetur? 
19) Superintendens dihgentem dabit operam, et Pastoribus de 

necessariis vitae alimentis prospiciatur, ne justam conqverendi cau-
sam habeant. 

20) Qvae sit ratio sepulturae, ne dissentientes a nobis in commune 
cum aliis coemeterium inferantur. 

21) Praefecti cujusq[ue] loci moneantur, ne Pastoribus qvispiam 
gra vis sit: sed ut refractarii et rebelles statim compescantur. 

22) Superintendens (una cum Synodo ^qvotannis modo hunc di-
strictum, modo illum vigitäbfE et qvomodo omnia administrentur, 
curiosis oculis obibit. 

Efter kopia i »Das alte Ritterschaftsarchiv zu Riga»; bd »Msc. Collectanea 
Consist. Livon.» S. 40, 41. 

1 Troligen afskrifningsfel i st. f. noscet. 



Bil. IX. 

Gnade vnd Barmhertzigkeit des Allmechtigen, sampt 
mein demiitig, arm vnd willig Gebet zn Christo vnserm 
Hej lande, Erlöser vnd Seligmacher 

sejen 35. B. W. F. G. zuvor. 

Erläuchter Wohlgebolirner Frejherr Gnedigster Herr, nach dem 
mier nun eine gnte vnd gewisse gelegenheit zu schreiben vorgefallen, 
alss habe Ich E. E. W. F. G. alss meinem gnedigsten Herrn hiemitt 
auffs aller demiitigst vnd vnterthänigst zu ersuchen, keinen Ymbgang 
haben können, E. E. W. F. G. mitt frewden anzuzeigen, dass wier 
bej vns allhie zu Wenden allbereit so Weit, durch Gottes gnädige 
Hiilffe gebracht, das viele Biirger sampt ihr frawen, auch Witwen vnd 
andere J unge Leute mehr, communiciret haben, auch kann ich nicht 
wol sägen, das fast ein einiger zu finden, der nicht ad sacram Synaxin 
sich gelialten hatte, oder sich (wie heute auch etliche) bej mier au-
gegeben sich vnterrichten zu lassen, damit sie sich auch Wiirdig dazu 
möchten finden. Andere die sich nicht gutwillig haben bekehren wol-
len, sejnd abgeschaffet vnd weggereumet worden. Es kommen, E. 
W. G. H., nicht allein die alten zu mier, sondern bringen auch ihre 
liebe Kinderchen von g oder 10 Jahren mitt sich, dass mann dieselbie-
gen vnterrichten solle, damitt sie auch bej Zeiten mögen lernen, was 
ihnen zur Seelen Hejl vnd Seligkeit vonnöthen ist. Wemi wir nun 
in der Stadt (Gottlob) so weit gebracht, so wollen wir in Gottes Nah-
men Weiter mitt den Pawren fortfahren, vnd dieselben (dere doch 
nicht ein einiger zur Comunnion sich hat finden lassen) auch fein 
gelinde vnd Sanfft vor vns nehmen, vnd durch Gottes Hiilffe, in kurt-
zen auch so weit mit ihnen bringen. Darauff wir dann itzo auff löb-
liche Anordnung E. E. W. F. G. das Gebet verhören, vnd das Exa
men halten wollen. Binn nun derowegen entschlossen kiinftigen Mon-
tag, alss den 12 Junij im Nahmen Gottes den Anfang zu machen, vnd 
so wol in alss ausserhalb der Stadt die Badstiiber oder Gärtleute zu-
sammen zufordern, vnd nach gebiihr meines Hochmogenden Ampts 
mitt ihnen zu procediren, wozu ich denn, den H. Michaelen Pastorn 
zu Tricaten, auch einen guten Mann auss dem Rath, vnd einen auss 
der Biirgerschafft nebenst vnsern Schulemeister, der heute (ob Gott 
will) bej vns auch antreten wird, dabej Zunehmen gesinnet bin, Gott 
der H. verleihe vns gedejen vnd Segen, das diss Werck gliicklich mö-
ge angefangen vnd fruchtbahrlich verrichtet werden, das sein H. Nah
men dadurch geheilieget, sein Reich vermehret, vnd sein Göttlicher 
guter Wille vollnbracht werde. 

Weiln Ich dann nun E. W. F. G. Herr, von Wolxnar mich nach 
Wenden begeben, alss habe ich meinen lieben H. Amptsbruder den 
D:num Nicolaum alle den Roggen, so ich allda am verschienen Herbst 
ausgesäät, vberlassen vnd geschencket, darzu mag er auch die Ge-
rechtigkeit (da er sonsten mitt mier, wie ich mit dem H. Holtio, theilen 
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sollte) von den pawren vollkommlich einnehmen, damit der junge 
Pastor, sein Successor zu Tricaten auch sein Brodt haben mag. Vnd 
leben also (Gottlob) in fried, lieb vnd einigkeit bejsammen. Alss 
bitte ich gantz demiitig vnd vnterthäniglichen, B. B. W. F. G. wollen 
mier Gnade erzeigen, vnd auss gnaden den Roggen so allhie vor der 
Ronenborgschen Pforten aussgesäät, von dem alten Hollender wel-
cher allhie gewohnet, zukommen lassen, vnd nicht mehr alss 6 laff 
sejn sollen, wie ich dessen mit Wahrheit berichtet bin worden. Auch 
wollen mier, bitte ich gantz vnterthäniglich, B. B. W. F. G. begnaden 
mitt einem pawren, der mier täglieh auff dem Felde lielffen köndte, 
demi ich in dieser Arbeits Zeit von dem H. Capitanio gebeten, wie 
B. B. W. F. G. mier in seinem Abzuge zusagte, so ich nicht mitt den 
drejen Pawren köndte zu rechte kommen, so köndte ich wol einen oder 
ein pahr von des Pater Peters leute bekommen, aber da ist wie wol 
ich gahr sehr benötigt gewesen, nichts erfolget, vnd habe nichts von 
dem H. Capitanio erlangen können, auch habe ich mit den drejen mich 
beholffen. Vnd aussgerichtet so viel das Vermögen gewesen ist, vnd 
mier gahr schwer gefallen, Gott der H. gebe nur sejn gedejen vnd Segen 
dasselbige mitt gesundheit wieder einzunehmen. Wenn denn B. B. 
W. F. G. meiner bitte gewehret, (auch Gnade erzeiget, vnd mitt einem 
Pawren, welches B. B. W. F. G. gar ein geringes, mier aber gahr ein 
grosses ist) zu Hiilffe kommet, vnd die Confirmationen von S. K. M. 
vnsern allergnädigsten König vnd Herrn auff dem Hause, so B. B. 
W. F. G. mier gegeben, damitt nicht jemand aufbitten möchte, möch-
te zukommen lassen. Welche Gnade Wier die Tage vnsers Lebens 
in keinem Vergess stellen, sondern nach aller möglichkeit mit leib vnd 
B lut vnterthänig gehorsahmlich zu verdienen befleissen, auch den 
Allmechtigen Gott vmb Fristung B. B. W. F. G. sampt seiner viel-
gehebten Gemahhn vnd Jungen Herrn Lebens, vnd Verleihung gliick-
licher Regierung embsiglich bitten vnd anruffen wollen. Hiemit B. 
B. W. F. G. dem Allmechtigen zu Schutz befehlend. Datum Wenden 
Anno 1626 die 10 Junij. 

B. B. W. F. G. 
Vnterthänigster Diener am Worte Gottes 

Bartholomaeus Mej er 
ibidem. 

A tergo: 
Dem Erläuchten Wolgebohruen Hocli Bdlen Herrn Herrn Axelio 

Oxenstirn, Frejli. zu Kimito Herrn zu Fieholm vnd Tiden, Rittern 
der K. Maijt. zu Schweden Reichs Rath vnd gross Cancellario meinem 
gnedigsten Herrn vnterthäniglichen. 

Efter original i Oxenstiernska saml. R. A. Bref till  rikskansleren A. 

Oxenstierna från präster och församl. utom det egentliga Sverige. 
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Bil. X. 

Jacobus De La Gardie, Graff zu Leckoe, Freijherr 
zu Eckholm, Herr zuin Kolck Riide und Ruussoe, Ritter, 
Kon. May:tt vnd der Reiche Schweden Rhatt, Marsch, 
auch Gener all Yeldtherr, Gubernator zu Riga sampt 
den umbliggenden angehörigen gepiethern vnd Herr-

schafften. 

Vnsern gonstigen gruss bevohr, Erenwerte, Wollweise vnd Fiir-
sichtige, liebe besondere. Wir haben Ewer Schreiben empfangen, 
dariu Ihr allegiret, aus was ulirsachen sich Ewere Pastore gewidriget 
haben den Herrn M. Samsonium fiir einen Superintendenten von Ewer 
Statt nicht zu agnosciren, als erstlich, will Ihme seine Jnstruction oder 
Bestallunge, die Er fiirgezeiget, von Ihrer Kon. Maytt: etzliche Jahr 
fiir eröberung Ewer Statt gegeben worden: zum andern, will in Ewern 
Priwilegiis soll endthalten sein, das das Jus Patronatus bei Euch stehe, 
welches dan hierdurch inercklich geschmälert wurde. 

Nun wundert Vns aber nicht weinig, das Jhr die Pastoren aus 
Ewer Statt von der Generall Visitation und Superintendentschafft des 
H. Samsonij hierdurch eximiren wollet, da doch die Statt Wenden und 
Pernow ebenso hoch als die Statt Dorptt privilegiret, welche sich gleich-
woll dessen nich weigern, noch im geringsten darwider auffsetzen. Zu 
deme wehre es ungereimbt, weill Jhre Kon: Maytt: einmahll in dero 
Anno 1622 gegebener Bestallunge austrucklich gesetzet, das der H. Sam-
sonius iiber alle hujus provincise civitates, oppida, arces etc. die inspec-
tion haben soll, nach der Zeit, aber jede Statt und Flecke ein particu-
lar Jnstruction zu geben, und dieselbigen darin zu benennen. Nicht 
zwar, das Ihre Kon: Maytt: gesonnen Ewer Statt Privilegien zu fo-
ringern, inmassen Euch hierdurch nichts benommen und das Jus 
Patronatus Ewer Statt allwege unverruckt bleibet, sondern dieses ist 
Ihrer Kon: Maytt: meinung, das der H. Samsonius gute uffsicht 
im Lande so woll als in den provinciall Stetten haben soll, darmit 
qualificirte Personen mögen bestellet und die reine Lutherische reli
gion fortgeplantzet werden, vornemblich weill an demselbigen Orth 
bei Euch der sawrteig der Päbstlichen religion eingerissen gewesen, 
haben Jhre Kon: Maytt: dem H. Samsonio solches mundtlich befoh-
len, wie auch der H. Cantzler Jhme nachfolgendts darumb zugeschrie-
ben. Wollen Euch derowegen ermahnet haben, das Jhr solchen ge-
schöpfften errorem fallen lasset, und Euch gebiihrlich gegen Jhme 
bezeiget, Sonsten werden Jhre Kon: Maytt: solches in ungnaden ver-
mercken. Dieses Wir Euch zur nachricht vermelden wollen. Blei-
ben Euch und gemeiner Statt sonsten wollgewogen. Gott befohlen. 
Datum Riga am 15 Augusti 1628. 

E:[wr] E:[hrw.] R:[aths] F:[reundwilliger] 
Jacobus De La Gardie. ^ 
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A tergo: Denn Ernvesten Wollweisen und Fiirsichtigen, Vnsern 
lieben besondern, Biirgermeistern und Rhattsverwandten der König-
lichen Statt Derptt zu uberandtworten. 

Sigill. 

Efter original i Dorpats Stadtarchiv Afd. IV, N:o i. 

Bil. XI. 

Illustris ac Generöse Cancellarie ac Domine, Domine Clemen-
tissime, quotiescuncque certa scribendi occasio offertur, saepiuscule 
calamum in manus sumo, saepiuscule etiam depono: quia religio mihi 
est, pum [= parum], quem tanti regni moles, ur ge t, atque totum 
occupat, inconditis literarum voculis interpellare. Vincit nihilo-
minus innatum mihi pudorem, & quasi resistenti calcar addit, 
solita Jllustrit: is V:rae comitas, a natura insita, literis aucta, usu 
perfecta. Quo nomine id, quod sentio, hac uice libere dicam, et 
potissima cultus diuini impedimenta, prout iussus sum facere, 
recensebo. 

Primum impedimentum oritur a Pastoribus, et cum primis 
Finlandis. Jpsi v[idelicet] vitio malae educationis ad stupendam vitae 
impuritatem inclinant, et uel incestus, vel adulterij, vel desertionis 
malitiosae sceleribus officium sibi commissum conspurcant. Nihil 
temere scribo, sed experientia et recenti exemplorum memoria omnia 
comprobare possum. Vnus illorum per me e Liuonia expulsus, furti 
crimine se astrinxit, Naruae patibulo suffixus est, cui nomen fuit Ja-
cobo Sommero. Fitis contestatio iam facta est contra Paistelensem 
Pastorem, nomine incestus & adulterij. Ouam vae grande sit hoc im
pedimentum, omnibus haud obscurum esse puto. 

Alterum impedimentum ab ipsis auditoribus proficiscitur, id-
que duplici ratione. Alij Polonum in corde circumferunt, deque eius 
dominio iure postliminij recuperando atrrea soinnia sibi fingunt, qua-
les sunt multi rustici. Alij licentiose in omnia scelera sese effundunt, 
et auctoritate magistratus tanquam clijpeo aduersus Ministerium 
sese muniunt. Cuius rei exempla Senatus Dorpatensis suppeditat. 
Primarius consul odio plus quam Vatiniano aduersus uxorem laborat, 
et secubando sese ab ea separauit, non sine grauitmn suorum libe-
rorum, tum totius ciuitatis scandalo. Vir est decrepitae aetatis, quem 
mors in limine exspectat. Ministerium priuatim ipsum monet; publice 
in vitia isthaec detonat: sed aethiopem, quod aiunt, de albat. Alij 
in senatu Caluinianae addicti sunt sectae: alij reliquis laborant vi-
tijs. Ministerium abs me responsum flagitat, quid ipsis ita exspiran-
tibus sit faeiendum! Num honesta sepultura sint afficiendi num con-
cione funebri exequiae sint honestandae! Quid si Ministerium detrec-

Ernst Lundström. , j 5 
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tet, Senatus vero sub poena dimisionis iubeat! Ad quod asylum ^Mini
sterium sit confugiendum? Num ad Superintendentem! is praeter monita 
et minas ex praelustri Regiae Maiest:is aree nihil audet. Jnterea iustus 
patitur, et Superintendentis auctoritas cum ijs, quibus praeest, con-
cidit. Rogo igitur maiorem in modum, vt Y:ra Jllustrit:s consilio 
et ope sua nos fulciat, atque ad caetera sua merita hunc quoque cu-

mulum adijciat. 
Tertium impedimentum est parochialimn rusticorum defectus. 

Multa certe inueniuntur loca, in quibus praedicti rustici olim fuerunt, 
sed iam vel bello, vel fame, vel peste sublati smit. Paucissimi item 
sunt, qui illud Saluatoris ad animum reuocant: Date D[omin]o, quae 
sirnt D[omin]i. 

Quartum impedimentum est, disputatio de iure Patronatus, quo 
tum Rigenses, tum Parnouienses a iugo Superintendentis sese exi-
munt. Olim irarcoxaiaapiå grassata est, nunc vero xataapOTcaTttdt 
vires resumit. 

Quintum impedimentum est, quod per Reuisores Regios bona 
nobilimn non sint taxata, quantum ex colonia sua ad sustentatio-
nem Parochi quisque nobi lium conferre debeat. 

Sextum impedimentum est, quod in exactione atque contributione 
rusticorum Dominus feudi ad assem sibi persolui curet, post habita 
Pastoris cura, siue is parum accipiat, siue spe sua uel in partem, uel 
in totum excidat. 

Septimum impedimentmn est, quod quisque ad propriae domus 
restitutionem properet, D[omi]ni vero & Pastoris domicilium negligat. 

Octaumn denique impedimentum est, quod iudicium terrestre 
auctoritate Regia exerceatur, et de bonis nobilium disceptetur: nulla 
v. cultus diuini fiat mentio, ne dum concio praeparatoria a Superin-
tendente habeatur. Secus certe sit in Olisnia [?], ubi prima cura in 
iudicijs terrestribus, post solennem & inauguralem concionem, ad cul-
tum diuimmi emendandum confertur. 

Tot nimirum sunt impedimenta, cum quibus infelix ego Super
intendens, fama magnus, re paruus, colluctor. Ynde quisque sanus 
indicium facile ferre potest, quid mihi interdum sit animi, & quantis 
cum molestijs conflicter. Hic responsum ad certos casus orat: ille 
auxilium contra vim illatam postulat: tertius sustentationis curam 
in me exonerat: quartus spiritu elatus ipsi Superintendenti sese oppo-
nit. Tres constitui Praepositos, ut per ipsos quaedam loca ad maiorem 
perfectionem reducere possem: quod institutum feliciter etiam hac
tenus successit. \ tinam v[idelicet] Praepositis meis de aliquo prae-
mio & redhortamento1 providere possem! Haec v[idelicet] impedi
menta nouem visitationibus, quas per Tiuoniam non sine valetudinis 
iactura institui, obseruaui. Jn toto districtu Dorpatensi uix vnica 
superest parochia, cui Pastor praefici possit. Reliquis locis passim est 
prouisum, quantum ullo modo fieri potuit. 

De salario mei bona portia mihi est residua: ursi solutionem pro 
virili, sed [oläsligt] simul [?] militum cupiditates meas exclusit. Co-

1  I hdskr.: redhostimento. 
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piani syngraphae, quam Magnus Mårtens mihi dedit, transmisi, auto-
graphum mihi propter periculum vite reseruaui. Rogo atque obseruo 
maiorem in niodum, ut V:ra Jllustritas de solutione mihi provideat: 
meamque fortunam contra eos, qui insidiose eam tentent, & clam 
appetunt, tueatur. Sunt enim quidam vrbano calumniae artificio 
exculti, qui nihil aliud agimt, nisi ut mendaciormn uinculis alios sub-
vertant. De me sibi Jllustrit:s V:ra certo persuadeat, me sibi addictu[m] 
sinmn fore clientum et effecturum, ne preeclara aHquando mese 
[ineam?, nästan oläsligt] erga rem observantiae extet significatio. 

Yale Heros Jllustris, & Samsonium tuum solita gratia ac solito 
amore honestare perge. 

Dabam Rigae 13 Augusti Anno 1629 
V:rse Jllustrit. 

Sijncere colens 
Hermannus Samsonius 

[Bihang;] Ehrenfester Ehrbahr vnd wollweiser Herr vnd freundt, 
Herr Gurgen Heek, es gelanget an E. E. meine dienstfleissige bitte, 
wollet mir den gunstiegen gefallen erzeigen, vnd mit eigener handt 
vnterschreiben, das ich diese nachfolgende posten wegen meines Su
perintendenten Salarium beim portorio noch ausstendig habe, als 
folget: 

Anno 1625 vier hundert thaler empfangen sint mir erst ver-
blieben 200 thall 

Anno 1626 600 thall 
Anno 1627 600 thall 
Anno 1628 600 thall 
Allés vmb Michaelis zuentriehten laut ineiner bestallung 

facit 2,000 thall: Rigisch. 
Georg Heek 

Weile das geldt ausen Königl. portorio Anno 1626 vnd 1627 zur 
vffenthalt Jhr Maiestät Kriegsvolck hoch bemiiherieget gewesen: Also 
hat der Herr Superintendens M. Samsonius beij meinen zeiten in sol
chen zweien iharen nichts empfangen 

Ma[g]n[u]s Marthensohn 
Palm 

Ilaec est verissima copia, Originale mihi reseruaui. 
A. Tergo: 
Illustri atque Generoso Heroi Axelio Oxensternae, Equiti, 

libero Yijhohnige, Cymithai, atque Tydaenae Baroni, Regis Regno-
rumque Sueciae Consilario atque Cancellario Summo etc. Domino, 
Patrono, & Compatri meo deuote semper colendo. 

(L. S.) 

Efter original i i R. A. [O. S]. 
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Bil .  XII .  

Instruction. 

Hwar efter Kongl: M:t nådigest will det Her Johan1 

Skytte sigh vthi Gouvernamentet vthöfwer Lijflandh, 
Ingermanlandh och Careelen skall förholla. Actum 
Ybsala den 10 Decembris A:o 1629. 

1. Alldenstundh Gudli den Aldrahögste nådigst hafwer förländt 
H. K. M:t medh dess gamble fiender dhe Pohler ett Sexåhrigt Stille-
ståndh Så på dhet så wäl det wundne Lijflandh, som Ingermanlandh 
och Carelen måge blifua wäl föreståndne, och H. K. M:tz saker där 
således administrerade, så att icke allenast all fhare, som af een eller 
annan fiendtligh occasion sigh kunde förorsaka, må blifwa affwändh 
och förekommen, och Correspondencen såssom sigh wijdh Stilleståndh 
tijdhen ägner och böör, med dhe Pohler och L,ittower oppehollen, vthan 
och godh ordning Lagh och Rätt i Andeligh och Wärldsligh måtto 
stifftede; H. K. M:tz och rijckzens inkompster i acht tagne och för
bättrade, Landet formerat och till een godh policie och Regiementz 
författningh godhe fundament lagde. Derföre hafwer H. K. M:t för 
godt funnedt, att förordna Her Johan Skytte till att Gouvernera 
öfwer b:te hela det Liflandh som vnder H. K. M:t och Sweriges Rijkes 
Crono lydher, så wäl som Ingermanlandh och Carelen, och i alla för
be: te saker, såssom och alt annat hwadh som H. K. M:t på den orten 
till gangn och nytto lända kan att sökia och främmia H. K. M:tz och 
Rijkzens bästa och säkerheet. 

2. Och efftersåssom H. K. M:t will det her Johan tillijka med 
Lijflandh skall och på samma sätt hafwa inspection på Ingerman
landh och Carelen, Så skall han derföre vthi Dörpt såssom een, alle 
Tree provincierne att förestå beqwämb Plass, hafwa sitt residence, 
och efftersch:ne puncter förnembligen observera. 

3. Först, effter som nu ett Stilleståndh är beramat medh dhe 
Pohler och Littower så skall han giöra sin flijt, att dhe blifwer i alle 
sijne puncter och clausuler ovialerat hollet. Och att af denne sij dan 
ingen orsak gifwes, det i någor måtto att brytha. Fenkannerligen 
moste han holla godh Correspondens medh Kotzewild där så Lägenhee-
ten gifz, och beflijta sigh att holla honom H. K. M:t affectionerat. 

4. Sammalunda skall han och tillsee att godh Correspondence 
vppeholles med Ryssen, så att han i ingen måtto till någon offension 
förorsakas, och där någott förefölle i een eller annan motto medh Po
lacken eller Ryssen att giöra, då skall han där om sielf beställa, och 
icke tillåtha någon Stådhthollare sigh i någon action med dem att 
immiscera. 

Och såssom han hafwer där Sex Stådthollaredömen vnder sitt 
Gouvernamente, såssom är Rijga, Kåkenhusen, Dorpft, Narfwen, Nö-
theborgh och Kexholm, så skall han samme Stådthollare först och 
främpst medh högsta flijt och Alfwar inculcera, thet the för all tingli 

1  I hdskr. står: Jahan. 
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hafwa the fästninger them äro trodde i händer, icke mindre nu än i 
wahrande kriget i godh acht, hafwa på bäggie grannarnes förehafwande 
och actioner noga inseende, och försäkra H. K. M:t alla fästningarne 
emot alla fiendtlige anslagh och skadelige practikor det bäste dhem 
mögeliget är, medh godh Garnisonor och Wachter, doch effter det 
förslagh honom medgifwes förminskedh. Och skall i alt hwadh Krigh-
sakerne angår bruka Öfwerstens la Barres (den han till den ända till 
Maior General på H. K. M:tz wägnar förordna, och hoos sigh i Dorpft 
kan beholla) rådh och medhielp, sampt Stådthollarnes i liwart Stådt-
hollaredöme. Men der någon synnerligh action anten af den Ryske 
eller Poluiske sijdan föreföllo, då skall han sådant till H. K. M:t 
referera och hempta deröfwer H. K. M:tz resolution. 

5. Till det Andra Skall han hafwa noga Vpseende att Gudz ordh 
blifwer på alla orter reent och klart effter den oförfalskade Au[g]s-
burgiske Confession Predijket och Lärdt och dhe helige Sacramenten 
rätt brukade; Men twärt 0111 all Affgudhe dyrkan, Kätterij och Will-
fahrelsse afstyrdh och vthrotedt. 

[6. felas.] 
7. Såssom H. K. M:t finner där wara een stoor oordningh och feel 

i Kyrkioregiementhet, så skall Her Johan dijt kommande flijtigst 
förfahra på hwadh sätt hwar och een Kyrkia är först grundhlagd, 
och hwem där rätte patron är till, såssom och hwartill Kyrkiones ränthe 
och Inkompster äre anwände. 

8. Till att Visitera och förnimma dhetförfaldne Kyrkioregiementhet 
skall Her Johan till sigh kalla K. M:tz i Rijga förordnade Superinten
denten! [Hermannum]1 Sampsonium, och af honom förmedelst skriff-
teligh beskeed förfahra vthi hwadh ståndh Kyrkioregieringen är, huru-
ledes han Sampsonius det effter H. K. M:tz befhahiingh befunnit, hwadh 
feel och mangel där då warit hafwe, och hwadh Sampsonius bådhe 
med Kyrkior och Kyrkioherdar, såssom och Scholar och andre Kyr-
kiosaker hafwer förordnat och bättrat. 

9. Om något feel eller mangel finnes, antingen på pastorer, Kyr-
kiotienare eller andre som Gudztiensten förestå och befordra skole, 
då må her Johan effter sin discretion sådant Corrigera och bättra, skaf-
fandes på alt den bäste ordningh, som honom är möijeliget. 

10. Och på det församblingerne, särdeles där i Lijflandh, måge 
blifwa med gode siälesörijare försedde, och icke af Adelen som här till 
skedt är, hweem dem lyster antagen och afsatter; Då skall her Jo
han räckia Superintendenten Sampsonio handen och maintenera hans 
authoritet, att Presterne af hans Confirmation, och icke sijne huss
bönder allena måge dependera. 

11. Eenkannerligen skall han drifwa, att H. K. M:t måå få wid 
alla Kyrkior Tijonde, och att där till wisse Kyrkioherbärgen vprättas, 
dijt Tijonden i rättan Tijdh införes såssom här skeer i Swerige, och 
skall han denu så anställa och moderera, så att bådhe H. K. M:t och 
hussbönderne af godzen kunna hafwa af Tijonden någon nytta, och 

1  I hdskr. står: Johannem. 
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doch lijkwel bönderne där igenom icke alldeles ruineras, oeli härom 
till H. K. M:t referera, förwäntandes wijdare resolution. 

12. Han skall och giöra Ordningh, så att kyrkiorne bhfwa holdne 
wijdh macht och icke förfalla, tillhollandes dem som äre i hwar och een 
Församblingh, och Kyrkiones patroner wara wår willie, att dhe giöra 
där sitt till, och hielpa kyrkiornes byggningh att fortsättia, liwilket 
där de eij med godhe göra wele då må her Johan läggia där böther 
vpå. 

13. På det och Vngdomen må blifwe i Religionen och bokliga 
Konster, så där som annorstädhes hoos dhe Christne optuchtadt och 
där med bådhe till Kyrkio som andre Regimentz tienster, giordt qua-
lificerat, derföre skall her Johan tillsee, att ett Gymnasium må vprät-
tas, och förordna där godhe och dugelige Scholse mestare vthi, som Vng
domen i Bokliga konster Vptuchta kunne, tilldelandes hwar och een 
effter sin Oualitet tillbörligt Vnderholdh. 

14. Till det Tridie, Att Dagh och rätt må blifwa handhaffd, och 
all orätt och öfwerwåld förtages, då skall her Johan anställa Vthi 
Dörpft een Hoffrätt, och författa där 0111 een sådan form till, som wijdh 
H. K. M:tz Hoffrätt här i Swerige eller och Vthi Finlandh brukes. 

15. Vthi samma Hoffrätt skall han förordna een Prsesident, och 
draga sigh sedan till Assessorer dhe bäste och Qualificereste Personer 
som han kan finna, förordnandes hwar och een sådant Vnderhold 
som hans Oualitet, och den Platz han betienar fordrar, Doch accom-
modeijandes samma hoffrätt således att han blifwer bådhe aff Swenske 
och Lijfländer, Vnder hwar andra besatt, så att där på bådhe språ
ken saker kunna blifwa agerade och dömbde. Och skall her Johan 
hafua macht att Vthdeela på samme Hofrätz Assessores och dem 
han för Secretarijs Notarijs och i andre Eembether brukadhe, Huus 
och Åkrer i Dörpft och annorstädhes, som till fiscum äre förfaldne, 
På det dhe dem Vpbyggia, bruka och besittia, och sin näringh däraf 
hafua kunne, Hwilken hofrätt skall hafua lijka krafft som dem här 
i Swerige och Finlandh äre. 

16. Vthi samma K. M:tz hofrätt skall in Mandatus, rescriptis, 
Citationibus et actionibus effter sakernes beskaffenheet på Swenska 
eller Tyska procederas, och prothocollet där effter formeras. 

17. General Gouverneuren skall och hafwa macht att fatta där 
0111 beqwämb Rättegångz process, och att anordna wisse Judiciorum 
sportulas effter sin Discretion. 

18. Alle Citationes och decreta skole aff Praesidenten förfärdigas, 
men alle Mandata skole Ä nder general Gouverneurens handh och Sig-
nethe Vthgå, Och skall han hafwa Inspectionen på Hoff[r]ätten, att 
där må alt richtigt tillgå: Men hwad där blifwer dömbdt, skall af Stådt-
hollarne och amptmännen exequeras. 

19. Notarios Viatores Ministrales och andre till Ilofrätten nö
dige Officianter skall her Johan Macht hafwa att antaga, och så dem 
som Assessoribus och Secretarijs wiss Löhn att tillordna. 

20. Män på det till Hofrätten icke måge alle saker komma, som 
med mindre kunna blifwa förrättade, då skall her Johan giöra sin flijt, 
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igenom Adelens och deras som hafwa Starostierne i Landet, till hielp, 
att anrätta i hwar Starostie särdeles Rättegångar, wijdh det sätt som 
här i Swerige liolles med Häradztingh, hwadan sedan kan först till 
Stådthollarne, 0111 så behoff giöres, eller och immediate till Hoffrätten 
i Dörpft appelleras, effter som sakernes importance fordra kunna, doch 
att Adelens trättor sijn emellan Vthi Hofrätten immediate decideras. 

21. Att giöra på denne Hoffrätt een begynnelsse skall Her Johan 
fordra sigh till Assessorer på någon Tijdh Adam Schraffer, Borgmes-
terne i Rijga Ram och Ylrich, effter som H. K. M:t där om i synnerheet 
hafwer dem tillskrifwet. 

22. Medh deres af Adels Jurisdiction skall såledhes förhollas, 
att ther något på deres godz blifwer bruthet då må the adprehendera 
then som någon excess giordt hafwer; Läthe then i fängelsse wäll för-
waras, Sedan Dagligen in för Starosse tinget anklaga och döma, och så 
när domen fälter är, måge the sända then till Hofrätten at revideras, 
och hwad declaration där faller macht hafwa på dheres godz effter 
gammal sedwahne att executera. 

23. Effter och billigt är, att Jus Maiestatis bonum publicum och 
K. M:tz interesse i alla saker blifwer medh flijt taget i acht, Så skall 
General Gouverneuren förordna twå godhe och förståndige fiscaler, 
hwilke alt hwad K. M:t iure fisci tillkommer, eller H. K. M:tz nytto 
i een eller annor måtto angåår, främia och gifwa ach[t] opå, att hwad 
som contra pietatem & Honestatem1 brythes, tillbörligen blifwer straf-
fedt. 

24. För dett Fierde, Dandzens Renther och inkompster belangende, 
då skall H. Johan med all flijt bearbethe, att han må kunna där i Lan-
det Vprätta wisse Jura Fisci till hwilken ände han skall Correspon-
dera med Cantzleren, och hans Consilium här 0111 förnimma, Och se
dan så laga att medh K. M:tz räntor rätt procederes och där öfwer hol-
les richtige Räckningar alldeles som här i Swerige. 

25. Såssom nu alle Gubernatorer, Commissarier, som med K. M:tz 
ränthor hafwe att beställa, Hauptmän, Amptmän, Fougdter, Pre
sidenten, Assessores, Secretarij, Notarij, Burghgrefwer, Borgmestere 
och alla andre Officerer skole wara skylliga att bewijsa General Gou
verneuren lydno och tillbörligh respect: Altså skall och han General 
Gouverneuren macht hafwa, alla dem som deras Embethe icke såssom 
dem bör förestå, igenom fiscalen att Lagfora, och dem bråtzlige2 och 
försummelige att afsättia eller i annor måtto straffa låtha. 

26. Desslijkes skall lian och bringa H. K. M:t på alle orter där 
lägliget är, wisse inkompster af Tuller och Acciser tillwäga, i synnerheet 
där hän arbethandes, att den Lille- och Owarntullen sampt acciser 
må så där som här i Swerige komma i bruk och excoleras, Hwaruthin-
nan han må anteen föllia den ordningh här holles, eller och effter sin 
discretion fatta effter Landzens lägenheet någor annor. 

27. Her Johan skall och ställa een richtigheet an med licenternes 

1  I hndskr. står »Konestatem». 
' l  I hndskr. står »obråtzlige». 



Vpbördh, så att den negocierende man icke må blifwa öfwer ordningen 

belastadt, Och H. K. M:t lijekwäl bekomma sijn richtigheet. Een-
kannerligen skall lian förhöra de Rijgeskes beswär emot Spijring och 
licenterne där sammestädhes, skaffandes där böther opå, effter den 
Special afskeedh som H. K. M:t honom öfwer deres klagemål medgif-
wet hafwer. 

28. Till att Statuera någon wiss ordningh i licenterna skall Her 
Johan Correspondera med Cantzleren, att han får dädau beskedh, 
och af Cantzleren een wiss ordningh accomoderat effter den Prijske 
Tullen och Landzens Natur i Lijflandh, hwilken Ordningh Her Johan 
till wijdare resolution ifrån H. K. M:t bruka må. 

29. Medan och een hoop Frälssesmän och andre innehafwa och be-
sittia där i Landet månge godz Vnder Adelige frijheeter, och kan skee 
een part hafwa där fögo skääl till, såssom wäl kan wara skedt, att een 
part hafwa fådt häffd på Cronones godz igenom förläningh, Ödhe-
liggiande, och andre slijke medell: Sedan och att een part som hafwa 
bekommit Starostier, tillwälla sigh där bredhe wijdh dhe Adelige godz 
som i samma Starostier ähre, Oandtsedt the icke Lydha Vnder Sta-
rostierne, Vthan hafwe warit Adelens eenskijldte godz, och derföre 
höra Vnder Cronan, så frampt icke the af K. M:t eenkannerligen dhem 
som Starostierne hafwa bekommit eller andre bortgifne äro, Derföre 
skall Her Johan tillholla alle dem som Starostierne och elliest något 
godz hafwa, att the deres Documenta bewijsa. Och där han finner 
någon med oskäl något besittia, då låthe klaga den an inför Hoffrät-
ten igenom fiscalen, men där som ther med Confirmationer woro för
summat eller elliest något twijfwel om godzen inföllo, då må han 
icke dess mindre dem till H. K M:tz wijdare declaration Sequestrera. 

30. Till den ända skall han allestädes offentlige Patenter anslå 
låtha, och Citera Dem som någre godz hafwa, dett dhe till een wiss 
tijdh Comparera, och deres rätt och privilegier see låtha, wijdh förlust 
af dhe godz som dhe besittia. 

31. Effter och medh Rosstiensten stoor orichtigheet finnes och 
Cronan där med myckedt skeer förnär, i det att hela landet nästan är 
Vnder Adelen och frälsse, och H. K. M:t lijkwäl och Cronan lijthen 
tienst hafwe där Vthaff, Fördenskuldh skall H. Johan flijteligen där 
om ransaka, och Taga så att een wiss Ordningh där om må fattas, 
vSå att H. K. M:t och Cronan må få sin tillbörlige tienst. 

32. Sedan och Aldenstundh Landet [d]är borto blifwer igenom 
skiutzninger myckedt Vthplågat och Vtharmadt; Så på dhet sådan 
oordningh måtte afskaffas och hwarken H. K. M:tz eller Adelens bön
der blifwa här effter med skutzninger beswäradhe, derföre will H. K. 
M:t att herr Johan seer till, huruledes antingen igenom Krogars op-
rättande, där thet A'than H. K. M:tz enkannerlige skadhe och någon 
stoor omkostnadt skiee kan, Eller och på någodt annedt sätt effter 
som Landzens Lägenheet tillåther något medel finnes kan, att så
dant skiutzningzbeswär af Vndersåtherne remedieras. 

33. Herr Johan skall och till H. K. M:tz och Cronones bäste 
[tillholla] opå dem i Kexholms Lähn och Inger 111 annelandh någon 
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Saltpeeter att Ythgiöra, effter som han sielf tycker att Vndersåtherne 
det någorledes lijdha kimne. 

34. Till det Fempte, så att Landet må blifwa brukadt och förbätt
rat, då skall herr Johan med alfwar tillholla Starossterne, och dem 
som någre godz hafwe bekommit så wäl i Ingermanlandh som och an
norstädhes Ythi hans Gouvemament, att dhe med flijt Ypbyggia deeres 
Hoff och deres godz besättia, så frampt dhe icke wele gå dhem framb-
deles qwitte. 

35. Eenkanner ligen skall han komma ihugh, Att aldenstundh 
Mithow skall effter den accord som giordh är, restitueras Churlänsche 
Hertigen, och tijden där till icke är determinerat: Derföre så frampt 
her Gustaf Horn icke hafwer allereedho medh Hertigen här om hand
lat och sluthet; Skall her Johan med honom Fursten i Curlandh trac-
tera, att seglatzen på Libow och Window antingen blifwer aldeles af-
skaffatt, eller och där han skall så wijdht Rigensium Priwilegia det 
förmå, tillåthes, att K. M:t då må hafwa på of:te orter sinn Tullenär, 
och taga så där som för Dantzich licenter. Och detta måste her J ohan 
afhandla med honom för än han släpper Mithow uhr händerne, före-
gifwandes K. M:t på inthet annat sädt hafwa giordt med dhe Pohler 
till Siöes Stilleståndh, än att K. M:t frijtt blefue att taga Tull af dem 
som till Siöes negociera. Hwilket som det är för Dantzich och i Pillow 
bewilliadt, så måste det och extenderas på dhe Churiske custerne. 

Hwadh mere kan wara, där om K. M:t hafwer wälb:ne General 
Gouverneuren icke kunnat så Ythförligen instruera då tillställer H. 
K. M:t hans discretion och trogne flijt där uthi att Statuera och dis
ponera såssom han finner K. M:tz och Cronones gangn och bästa sampt 
sin egen plicht det fordra. 

Efter »Konung Gust. II Adolfs bref i afskrift 1629». R. A. 

Bil. XIII. 

Gustauus Adolphus, Dei gratia, Suecorum, Go-
thorum Yandalorumque Rex, Magnus Princeps Fin-
landise, Dux Esthoniee et Careliae nec non Ingrise Do-
minus. 

Gratiam et fauorem nostrum singularem, Reuerende et Claris-
sime nobis sincere fidelis. Postquam per DEJ gratiam sex tandem 
annorum inducias cum Polonis obtinuimus: Regii nostri muneris 
esse putavimus, atquae Imperio nostro subjectse sunt prouinciae pacis 
quoqne studiis reflorescant. Ouapropter ordinavimus, ut Illustris 
et Generosus nobis sincere fidelis, noster Regnique nostri Consiliarius, 
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Dommus Iöhannes Skytte, Liber Baro in Duderhoff, Doniinus in 
Gronsio et Stromerum etc. Generalis sit Gubernator omnium trium 
prouinciarum Livoniae, Ingriae et Careliae in iisque omnia ea Religio-
nis, politise, justiciae, et oeconomiae studia et officia, quae diuturni 
truculentia belli hactenus mirum in modum labefactata sunt, qua 
fieri poterit diligentia et industria vicissim restauret. Ouoniam igitur 
t na opera et consilio multis in rebus, ac potissimum quae religionem 
et cultum divinuni concernunt, opus liabere poterit: Clementer a te 
requirimus, ut pro eo qua nobis fide deuinctus es zeloque erga di vina 
duceris, quacunque in re conatus ejus iuvare poteris, consilium, 
operam, studium et affectum tuum ipsi accomodes, quo omnia 
cedant in nominis divini gloriam, et subditorum nostrorum incremen-
tum, Sicut in eo rem feceris voluntati nostrae non minus quam voca-
tioni tuae conformem: Ita magna quoque gratiae nostrae accessione 
nos tibi devineies, cui alias fauore Regio sernper addicti sumus. Atque 
hisee te divinse tutelae clementer commendamus. Datum Ubsaliae 
die X Decemb. A:o MDCXXIX. 

Gustavus Adolphus 
(L. S.) 

A tergo: Reuerendo et docto M. Hermanno Samsionio, civitatis 
nostrae Rigensis Pastori, Fidelissimo etc. 

Afskrift af original i  »Konung Gust. II Adolfs originalbref 1627—32» 

i R. A. 

Bil. XIV. 

Per nobilem Engelbertum a Mengden satis copiose Jllustrit:i 
V:rae mentem meain exposui et ea scripsi, quae mihi e liquido pectoris 
canali profluxerunt & vero consentanea sunt. Hac vice åutem minist-
rum Jllustrit:is V:rae sine meis dimittere nolui: ut porro Jllustrit:s 
Y:rae constare posset, quid inter nos agatur. Jllustris Dn. Johannes 
Skytte saluus & incolumis e Suecia ad nos uenit, apud quem ij, qui 
urbano calumniae artificio exculti sunt, me detulerant: sed praesentise 
& conuersationis mutuae iucimditas omnes calumnias abstersit. Ca
pita accusationis sunt isthaec: 1) Quod eos promouerem, qui essent 
ignari idiomatis siue Lothauici, siue Esthonici. 2) Ouod Rigenses 
exclusis e Germania oriundis promoueam. 3) Ouod quidem visitem, 
& omnia diligenter peruestigem: sed rusticos si[n]gillatim ubiuis non 
examinem&4) Ouod Dorpati fuerim & non fuerim, bis eo venerim 
& statim auolarim. Ad primum respondi, non posse me aliter faeere; 
necesse est, ut multi in ipso officio idioma linguae arripiant, sicut etiam 
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fit in Curlandia. Ad 2) R[espondi], Rigenses capaciores esse istius 
linguae, & modestiores in vita. Ad 3) R[espondi]: Inipossibile mihi 
id esse factu: suni enim Pastor in Riga, & ultra tres vel quatuor hed-
domadas domo abesse nequeo. Prgeterea maximam partem salarij 
desidero: Ynde ergo viuereni, si non ex Pastoratu me sustentarem! 
Ad 4) R[espondi], bis me fuisse Dorpati: prima vice Senatus noluit 
Superintendentiam meam agnoscere, sed illam prsetextu iuris Patro-
natus exclusit. Dixi, me non venisse ad disputandum, sed ad uisi-
tandum: Regiae vero Maiestati competere controuersiae huius deci-
sionem et sic discessi. Altera vice Kreytze Gubernator mihi totus 
contrarius conuiuimn voluit adornare, ut inter compotationes igno-
minia me notare posset: Sensi dolum, & fuga declinaui. Acquieuit 
Jllustris Dn. Generalis Gubernator huic declarationi, & postquam 
intellexit, me quadraginta quinq[ue] Pastores in Liuonia ordinasse: 
me tres Praepositos eonstituisse, qui visitando si[n]gillatim rusticos exa-
minarent: me deniq[ue] multa sanxisse, quse ad incrementum ,35c-
clesiae pertinent; disserte profiteri csepit, quod in Reualiensi districtu 
mera sit Ecclesise D[omin]i vastitas, prae Liuonia Cis-Dunensi. Com-
mendauit etiam me de meliore nota Regiae Maiestati, sicut mihi prae-
legit; cui descriptionem omnium parochiarum secundum omnia neces-
saria requisita transmisi. 

Holdius, ad V:m Jllustrit:m iter affectauit, forte plaustra conui-
tioruni in honestos viros exoneraturus. Prouoco ad protocollum, 
nomine Regiae Maiest:is ab Jllustrit:s V.rae transmisi, & communi-
caui. Mare per se est tranquillum, sed ventis furentibus efferuescit, 
& tuinultuatur: Sic omnia Jllustrit:is Y:ra± loca cum suis incolis 
per se sunt tranquilla: sed Holdiano spiritu in ijs tumultuante facta 
sunt inquieta. Jpso unico remoto"omnibus iam bene convenit: Jpso 
unico tumultuante omnes distracti sunt. Melanthor [= Melanch-
ton?] Carlstadimn descripsit, quod fuerit tumultuosi & inquieti ac 
superbi spiritus: Jdem in Holdio apparet. Ego in ulcerosa ipsius 
causa secundum scientiam & conscientiam processi, virumq[ue] pes-
tilentem loco moui: tandem postquam supplex mihi factus est cum 
plurimarum lacrimarum effusione, Salisburgum ipsum transtuli, 
ut atrum panem vorando mitesceret. Non spero, Y:rm Jllustrit:m 
a meis rationibus discrepaturam. Optarem illum in Borussia reti-
neri, &e Liuonia exterminari. Si Jllustrit:s V.ra secus fecerit, colo-
nos suos maxima tristicia perfundet. <• 

Vlricus ringitur, quod Dn. Ramus vice-praeses in iudicio Regio 
factus sit: & quod Dn. Hintelmannus in partem consiliorum ascitus 
sit. Reliqui mecum vident, eumq[ue] in multis praeteriri optant, ut 
sentiant, alios etiam a recto iudicio et sanis consilijs non esse dere-
lictos. Ambitio enim & iactantia istius viri, ut et totius familise, vix 
habet terminum, ultra quem progrediatur. Maiorem in modum 
ore atq[ue] obtestor Y:rm Jllustrit:m, ut meas fortunas sibi commen-
datas liabeat, easq[ue] quibuscunq[ue] poterit rationibus (poterit 
autem plurimis) promoueat. Hisce Jllustrit:m V:rm tutelae diuinae 
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commendo, Dabam Regae ex tempore 20 Martij, postquam altero 
die de ramis palmarum mihi fuit concio habenda. 

V rm Jllustrit:m 
deuotissime colens 

M. Hermannus Samsonius 
Oro, ne literae in alienas 

manus incidant. 

Efter original bland Superint. H. Samsons bref till  rikskansleren Axel 

Oxenstierna i R. A. [O. S.]. 

Bil. XV. 

Stormeehtigeste Konung. 

Allernådigeste Herre, Såsom Jagh hafwer warit skyldigli Vthi all 
som största vnderdånigheet hörsambligen att effterkomma K. K. M:tz 
allernådigeste wilie vthi dhe ährander, som desse Provinciers avance-
ment och wällfärdh angåå, Dher till och Gudh den aldrahögste in till 
Dato hafwer gifwit sin nådh och Wällsignelsse; Så hafwer J agh och dhen 
15 dagen vthi förledne månadt, Sedan iagh ähr kommen ifrån min 
longa och wijda reesa hijtt till Dorpt igen Jnstalleret Academiam her-
sammastädes, vthi dhe förnembste Ständers närwaro och Praesentz. 

Och såsom dhe och flere Landsens inbyggiere hafwa medh vnder-
dånigest respect och tacksamheet vtpagit E. K. M:tz vthi så måtto 
högstberömmeligh Wällgerning; Så förmodar iagh näst Gudz till-
hielp, att förmedelst denne Academiens, Såsom ett Instrumentz bij-
ståndh, Skall den grofwa och wederstyggelige Barbaries, Som intill 
Dato her warit hafwer, så småningom kunna dempas och Vthrootas. 

Men såsom medh Kyrkiowäsendet I desse Provincier ståår på otå
lige ortter mechta ymkeligen till, och fahra ähr, att dhet icke heller 
någonsin wedh närwarandes Kyrkioperssoners, Serdeles deres, som 
öfwerste Directoriuin hafwe administration, kommer i gott Iagh; Så 
will iagh migh hoos E. K. M:t vnderdånigest och ödmiukeligest för
frågat hafwa, om iagh icke måtte widh legenheet ett Consistorium 
Ecclesiasticum vprätta, Så aff andelige som werdzlige perssoner medh 
een Politico Praeside, effter som brwkeligit ähr vthi dhe Tyske Evan
geliske Församblingar, tagandes dhe bäste och qualificeraste dher 
till, som her finnas kunne, alt till den ände, att Gudz ordz Saligh-
giörande kundskap, måtte så mycket snarare förfordras, Och dhet 
grofwa affgudiscke wäsendet någerledes affschaffas, Så höge som låge 
Prästmän, Serdeles sielfwe förmännen in officio continerede, och till 
ett skickeligere och Gudeligere lefwerne tillholdne blifwa. 

Och såsom iagh aldrigh noghsampt dhenne Barbariem och vas-
titatem kan beschrifwa och affmåla; Så ähr klagan wärdt, att man 



2 3 7  

Borgare, Arrendatorer och Copijster sätter till Präster, hwilcke litet 
frucht schaffa kunne. 

Vthi Allentaka, som dhet Estnische Landtrådet emoot E. K. 
M:tz gifne Resolution Anno 1629 alldeles weele dragé vnder Estlandh 
ifrån dhet Narfwische Commendementet, Finnes allenest vthi någre 
fhå byar effter Pastoris Narvensis ingifne berättelsse till någre hundrade 
perssoner, som icke dhet aldraringeste wette vtaf Gudh och hans 
ordh, vthan lefwe alldeles medh dheras hwssbönders Conniventz, som 
osckickelige diur; Hwadh för myckenheet aff sådant affgudischt Par-
tie schulle wäll finnas öfwer alt, när man dher effter leta och ransa-
ka måtte? 

Om nu E. K. M:t allernådigest tecktes öfwer desse Provinciers 
inwåhnare sigh så wijda förbarma och till dhe förre beneficia, vnne, 
att be:te Consistorium måtte vprättas och till dess Sustentation nu 
J förstone förordnas till ett paar Twsende Rijksdaler, eller något meh-
re, skulle, näst Gudz hielp komma myckit I ett annat sckick, ähn 
her till skeedtt wart. 

Och effter samma Consistorium Ecclesiasticum icke kan wara 
absq[ue] certis legibus et regulis, Så will iagh widh legenheet, och effter 
förre aff E. K. M:t vndfångne befallningh, Intill dess iagh fåår beskeedh, 
om E. K. M:t allernådigeste ytherligare wiha, låtha dhem compilera, 
dher effter så een som annan hade sigh till att regulera. 

Och på dhet, att bemältte Consistorium måtte så mycket rich-
tigare och beqwemligare kunna remediera och inhibera dhe grufweli-
ge och abominable exorbitantier, som vthi Prästeståndet och ehest 
ähre inritne, Så ähr iagh nu I wercket att kunna alt sådant igenom 
någre gode Mäns Ransakningh granneligen att förfara. 

Förwentter E. K. M:tz allernådigeste wijdare Resolution. Be-
fahlandes E. K. M:t hermedh och alltidh Sampt E. K. M:tz elsch-
lige Gemåhl, min allernådigeste Drotning medh heele dhen Konungz-
lige familien vnder Gudz dens aldrahögstes Krafftige beskydd till ett 
lyckosambt, roligt och longwarigt Regementte, vSambt Seger och 
triumph öfwer alla E. K. M:tz och Swerigies Rijkes Fiender, Sedan 
migh I dess ynnest och nåde på dhet Vnderdånigeste, ödmiukeligen. 
Aff Dorpt dhen 18 Novembris åhr 1632. 

E. K. M:tz 
vnderdånigste och hörsamme tienar 

Johan Skytte 
På omslaget: 
»Dhen Stormechtigeste, Höghborne Furste och Herre, Her Gustaf 

Adolph, Sweriges, Giöthes och Wendes Konungh, Stoorfiirste till 
Finlandh, Herttigh Vthi Estlandh och Carelen, Herre Vthöfwer Inger -
mannelandh etc. min allernådigeste Konungh och Herre dhetta opå 
dhet Vnderdånigeste 

ödmiukeligen 
(Frih. Skyttes sigill). 

Efter original i R. A. [Liv. 21]. 
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Bil .  XVI.  

Königl. Maij:t zue Schweden Consistorial vild \i-
sitation Ordnungh wie es in Liefflandt hinfiiro zue Hal
ten 1633. [18 Febr.] 

Naehdeni die Konigl. Maij .tt zu Schweden etc. Vnser Gnedigster 
König vnd Herr, Christlich betrachtet, wie Zuuorderst Ihre Pflicht 
vnd tragenden hohen Ambts Principal Sorge darin bestehe, das Ihre 
Ynterthanen insonderheit die, so des rechten Weges nie vnterwiesen, 
in Heidnischer Finsterniiss, schändlicher abgötterey, und wie das 
Stumme Viehe ohne alle Vernunfft vnd Erbarkeit leben, durch fleis-
sigen Vnterricht Zue Erkentniis Göttliches wesens vnd Willens, dar-
aus ein Erbahres Gottseeliges leben fleiist gebracht werden; Vnd da-
liero nicht allein das Justitien Werck, sambt guter Policeij vnd Ord-
nung, sondern auch das Ehrwiirdige Predig Ambt fleissig zu bestellen, 
Kirchen vnd Schulen, da sie sein, zu erhalten, da sie mangelln, zu 
erbawen, mit tiichtigen Persohnen zuuersehen, vnd demselben ge-
biihrlichen Vnterhalt anzuordnen; Auch zu desto gewisser beförde-
rung vnd erhaltung guter Kirchen disciplin, nach dem Exempel ande-
rer der Vnueränderten Auspurgischen Confession verwandten Lan-
den anzustellen, ausstriicklichen befohlen, Vnd den Gott lob, negst 
bestelliuig des Justitien Wercks, die Academia zu Dörp auch angele-
get vnd notturfftig bestellet, vnd vnterschidene Kirchen, im Lande, 
durch Vorsorge, dass von höchstgedachten Königl. M:tt selbst bald 
nach occupirung dieser Prouintz bestellten Superattendenten, mitt 
Predigern versorget; Auch die niedergefallene Kirchen, auff die auss-
gegangene befehlig vnd angedrohett exequution, zum Theill aufge-
richtet; So ist billich, vnd erfordert nurnehr die nothwendigkeitt, das 
gegenwertiges in esse zu erhalten, vnd zu mehrer perfection zu bringen, 
das mangelhaffte aber zu ersetzen, vnd bey den Predigern vnd Zu-
höreru gutte disciplin anzurichten vnd zu erhalten; Die Consistoria 
vnd Visitationes bestellet vnd in schwang gebracht werden. 

Cap. I. 

Demnach ist ex speciali mandato et autoritate S:se R:ae M:tis 
ein Supremuin Consistorium bestellet, darin alle Persohnen vnd Sachen 
dieser Prouintz, auch Ordnung vnd gebrauch aller anderen Christ-
lichen Consistorien gehöret, gerichtet, vnd verabscheidet werden sol
len. 

Cap. II. 

In diesem Consistorio soll sein ein Director, der die Klagen vnd 
Supphcationen annehme, Citationes vnd Fiirbescheide ertheile vnd 
aussge die Persohnen des Consistorij zusammen beruffe, die Con-
sis oria Sachen, so an ilm bracht, den Consistorio proponiren vnd 
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fiirbringe, die Vota colligiret, vnd was im nahmen des gantzen Colle-
gij beschlossen, den Parten anzeige, den Proces dirigire, die Abscheide 
vild \ rtheile aussgebe, die execationes befordere, vnd was an reser
vat sachen fiirlauffen mag, vnd weiter zu referiren fiir nöttig befun-
den wirdt, anbringe, vnd den bescheidt wieder fiirtrage. Nebenst 
diesem Directore sitzet den H. Superattendens. Diessen Zweijen Per
sohnen, sollen noch drey aus dem Geistlichen, drey aus dem Welt-
lichen Stande adiungiret werden, nebenst einem Secretario, der auf 
diess Consistorial vnd Visitation Werck bestellet sein soll. 

Cap. III. 

Diese Acht Persohnen sollen einen Leiblichen Äijdt zu Gott im 
Himniell schweren, das sie in ihrem anbefohlenen Consistorial Rieh-
ter Ambt sich getrew, Gottfiirchtig, redlich und aufrichtig wollen 
finden lassen, vermiig nachfolgender formb. 

Ich N. N. gelobe vnd schwere zu Gott im Himmel, dass Ieh in 
dem Consistorial Riehter Ambt, dazu Ich ordentlich beruffen worden 
bin, will getrew, Gottfiirchtig, aufrichtig vnd redlich mich befinden 
lassen, vndt allenthalben erzeigen vndt beweisen, vnd ohne ienige 
Parteiligkeit vnd einmengung eigner affection, geschänck vnd gaben, 
fiend- vnd freundschafft, alle fiirfallende Consistorial Sachen nach 
meinem höchsten Verstandt vnd bestem Vermögen einnehnien, hören, 
richten vnd verabscheiden, auch allés änders, was diesem Gericht 
zustehet, handeln vnd besehaffen helffen, das es dem Almechtigen 
Gott zu ehren, der Christlichen Kirchen, Schulen vnd Hospitalen zu 
nutz vnd aufnehmen, der Justitz zu befurderung, vnd zu der Men-
schen heil vnd Seelen Seeligkeit gereichen möge. Will auch den Par
ten oder iemandes änders von dem, was im Gericht fiirleiiff, vnd zu-
uerschweigen sich gebiihret, nichts offenbahren. So war mir Gott 
helffe vnd sein Heilig Euangelium. 

Secretarij Eydt. 

Ich N. N. gelobe vnd schwere zu Gott im Himmell, das Ich in 
dem Secretariat Ambt des Consistorial Gericlits, vnd was demselben 
anhangt, Gott fiir Augen haben, vnd mein Ambt vnd beruff mit höch
sten Fleiss, Trew vnd Sorgen verrichten, allés aufrichtig vnd getrew-
lich protocolliren, die acta vnd Documenta aufheben, vnd ohne befehl 
des H. Directoris niemand aussgeben, keine Parteiligkeit vnd affec-
ten brauchen; keine Vnzimhche geschäncke nehmen, auch was in 
diesem Gericht gehandelt, geratschlaget vnd geschlossen wirdt, nie-
mandt der Sachen oder dem Gericht zu g[e]fahr vnd schaden offenbah
ren, sondern bey mihr behalten will. So war mir Gott helffe, vnd sein 
Heiligs Euangelium. 

Cap. IV. 

Der Director vnd Superattendens sollen iedesmahl von der Konigl. 
Mitt oder dem General Gouverneur ohne mitteli vociret. Die andere 
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aber, so änder itzo bestalten stath succediren möchten, mögen woll 
innerhalb dreij Monath von Zeitt des Abgangs mitt praesentirung Zween 
Persohnen beym General Gouverneure gesuchet, vnd wo inner drey 
Monath daselbst die Wahl vnd nomination nicht geschehe vnd ein-
bracht wiirde vom Collegio Consistorij genennet vnd vociret werden. 

Cap. V. 

Sie sollen alle im Jahr einmahl, nemblieh vom 16 Junio biss in 
den 13 Julij zu Dörraeh [Dorpat] zusammenkommen, vnd des Morgens 
von 8 biss 12 dess Mittages von 2 biss 4 zusammenkommen, die Sup-
plicanten verabscheiden, caussas remissas erörttern, die Parten gegen 
einander hören, vnd, so viel miiglich, ohne weitläuffige Proces in der 
giite, die insonderheit in Ehe Sachen allewege vorher gehen soll, sie 
vereinigen, oder Sie zu rechte von einander scheiden; weitläuffige 
dilationes oder terminos probatorios, sollen sie niemand ohne erhebliche 
Ursach verstatten. Keine Advocaten, Procuratoren oder Sclirifftliehe 
Proces sollen sie, es sey den, das die wichtigkeit der Sachen ein solehes 
erfordert, vnd dahero von ilinen also gutt gefunden wiirde, admitti" 
ren; keine provocationes oder Reuisiones ab Interlocutorijs zu Ver-
schlepffung der Process zu lassen, es sey dan das Sie Vim de-
fiuitivarum haben, vnd irreparabile praeiudicium caussae prin-
cipali einfiihren. Sondern die Parten selber ihre notturfft, so viel 
sie vermiigen, bescheidentlich beybringen; keine Äyde fiir gefehrde, 
keine Juramenta in supplementum sollen zugelassen; Sondern den 
Göttlichen vnd andern Augspiirgischen Confession Verwandten Recli-
ten, Ordnungen, vnd praxi communi allerdings gemäs gelebet werde, 
gestalt in disen Danden allewege in Christlichen Sachen gebräuchlich 
gewesen. 

Cap. VI. 

Vnter dies Consistorium gehöre alle vnd iede Persohnen, Geist-
vnd Weltliche, Lehrer vnd Zuhörer, hohen vnd niedrigen Standes, 
in denen Sachen, so Ihr Ambt betreffen, vnd allhie forum haben, als 
da sein, Vneinigkeit vnd Trennung in der Religion, Streitt vnd Ord-
nung der Kirchen Ceremonien, differentien vnd Streittigkeitt der Pas
torn vnd Schuldiener, von ihren Embtern vnd einkommen, der vnge-
horsamb der Prediger vnd Schuldiener wieder Pröbste vnd Super
intendenten; Alle Matrimonial Sachen von Sponsalien vnd Yerlöb-
niissen, Streitigkeit vnd Trennung der Ehehalter, iiberfalirung der 
in Göttlichen vnd Weltlichen Rechten Verbottenen grad, vnd da
hero committirten incests vnd blutschande, Ehbruch, Hurereij, doch 
dem Weltlichen gericht in der Straff vnvorgegriffen. Imgleichen von 
Heidnischen Raubung der Weiber, so in diesen Landen vermiige den 
alten Reces, beij leibes vnd lebens Straffe verboten. Weiter gehö
ret auch vnter dies Oberste Consistorium allés was wieder die Erste 
vnd Andere Taffell des Gesetzes Gottes, vncT zur Verachtung der Gott-
seligkeitt, Hochwiirdigen Sacramenten vnd Kirchen disciplin, är-
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gerlich begången wirdt, die Seele des Ybertretters zu gewinnen, vnd 
das ärgerniis der Kirchen zu heilen, vnd in Summa, was von Kirchen, 
Schulen vnd Hospitalen zu erhalten, auffzurichten, zu instruiren oder 
reformiren, zu ratschlagen. Imgleichen von den reditibus vnd ein-
kommen einer jeden Kirchen, wie dan auch wan wegen gebiihrenden 
einkommens, zwischen den Predigern vnd Zuhörern streitt einfiele, 
das allés in diesem foro deliberiret, decideret vnd gesclilossen werden 
soll. 

Cap. VII. 

Die ra tio et forma colligendorum votorum et ferendae sentitise soll, 
wie sie in des Hoffgerichts Proces verfasset, gehalten, vom Ynter-
sten biss an den Obersten, eines ieden bedencken gefragt, gediiltig 
angehöret, vnd endtlich ex pluralitate votorum geschlossen werden. 
Solten die Sachen sehr wichtig, vnd die rationes pro utraque senten-
tia prsegnantes et arduae sein, So hat man sich nicht zu iibereilen; Son
dern nochmaln den Sachen nachzudencken, vnd das man einstimmig 
werde zu bemiihen, wo nicht, nach den meisten stimmen zu sprechen. 

Cap. VIII. 

Solte Jemand der Consistorialn, wer der auch seij, die arcatia 
causarum den Parten oder sonst iemandt ausser Gerichts eröffnen. 
Oder sich sonst gegen dass Collegium in billigen dingen legen, oder 
vnwiirdig vnd vngebiihrlich verhalten, denselben hat das Collegium 
gebiirlieh in Straff zu nehmen vnd er soll sich dero Erkändtniis mitt 
Vnfueg nicht wiedersetzen. 

Cap. IX. 

Weiln aber die Provincien weit begriffen, vnd es manchem, in-
sonderheit aber den armen haussleuthen vnd Pauers Völcklein be-
schwerlich vnd vnträglich fallen wolle, das Supremum Judicium Con-
sistorij in persona zu ersuchen, vnd den Proces daselbst abzuwartten, 
Es auch eines ieden Directoreu, Superattendenten werck nicht ist, das 
er in allén districten erscheinen, vnd was ans Eöbliche Kirchen Gericht 
gehörig, verrichten kan. So ist folgig verordnet, das drey vnter Con-
sistoria auf den Dreijen Haiipthausern in Lieflandt, als Riga, Dör-
path vnd Kokenhausen, sollen gehalten werden, drinnen der Stat-
lialter des Orts nebenst einem Probst, vnd Yier andern Persohnen, 
Zween aussm Geistlichen, Zween aus dem Weltlichen Standes iedes-
mahl nach vollendeter appellation Juridica, so lang die Assessores 
alda sein, sitzen, vnd in iedem Creijsse fiirfallende Consistorial Sachen, 
entweder auf der Parten anklag oder auf delation der bestalten Landt 
Fischalischen Procuratoren, oder auf der Pastorn anbringen vndt 
Ambtspfliclit der Pröbste hören, erkennen, vnd giitlich vergleichen, 
oder Reclitlicli verabscheiden, oder aber auch nach wichtigkeit der 
Sachen, an das Supremum Consistorium remittiren, oder mit iiber-
schickung der Protocollen vnd gezeiickniissen referiren, welches inson-

Ernst Lundström. . 16 
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derheit in der armen hauss- vnd Pauersleuthen Sachen gescliehen 
soll, damit alle Ärgerniis, sö viell miiglich, abgethan, vnd die Leuthe 
durch weitläuffigkeit vnd Vnkosten nicht abgeschrecket werden. 

Cap. X. 

Diese Consistoriales sollen ebener gestalt wie die obgedachte sambt 
dem Yerordneten Schreiber sich mit Eyden der H. Gereclitigkeit ver-
binden, vnd Ynparteisch ohne einmengung eigener affecten in allén 
Sachen verfahren, das gute zu befiirdern, das böse aber zu straffen. 

Cap. XI. 

Es solleu auch vom Stadthalter eben so woll die Acta vnd Proces 
aller fiirgelauffener Consistorial: als der andern in iudicio appella-
tionis abgerichteten Sachen Järlich bey der in Gerichts Ordnung auf-
gefasseten Poen, den i Februarij dem Ober Consistorial Gericht ein-
geschicket werden. 

Cap. XII. 

Mitt annehmung der appellationen beim Obern Consistorial Ge
richt ansetzung des nechsten Termini Legales vnd aussgebung der 
Acten, soll wie in der Gerichts Ordnung verfasset, gehalten werden. 

Cap. XIII. 

Diese remittirte oder referirte Sachen sollen fiir allerdingen in Ober 
Consistorio fiirgenommen vnd erörttert werden. 

Cap. XIV. 

Von diesem Obern Consistorio gelten keine appellationes: Da aber 
die sachen grosser importantz were, vnd Jemand vermeinete beschwe-
ret zu sein, vnd bete vmb Revisionem ac forum an den Oberherrn, dem-
selben soll gestalter Sachen nach, die Revision ac forum nicht abge-
schlagen; Sondern gegen niederlegung [200] Thl. Schwedisch selber 
vnd entrichtung der Cantzeleij gebiihr, die Revision cum praefixione 
certi termini nachgeben, vnd die Acta plene in prsesentia utriusque 
partis collationata et subsignata, cum documento admissse aussgegeben 
werden. 

Cap. XV. 

Wiirde er aber nicht die Reuision inträ dictum terminum expedi-
ren, oder Schein vnd beweis ausser Reich bringen, das es an ihm nicht 
gemangelt; So soll die Revision pro deserta erkänt, vnd die sententia 
exequiret werden. 

Cap. XVI. 

Zu desto besser bestellung vnd Verrichtung des Obersten Con-
sistorij ist ein Consistorial diener nöttig, der in den Terminis fleissig 
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auffwartte, die Stube rein halte, auf- vnd zusehliesse, die Persohnen 
auf des H. Directorn befehl convocire, vnd was sonst diesem Gericht 
mehr anhängig, verrichte. 

Cap. XVII. 

Die Vrthell vnd Abschiede sollen von allén Persohnen des Gerichts 
Directore Superintendente vnd Assessoribus vntersehrieben beim Se-
cretario niedergelegt; Was aber den Parten aussgeben wirdt, vom 
Directore vnd Superattendenten vntersehrieben werden, als Zween 
Praesidenten einem Weltlichen vnd einem Geistlichen. 

Cap. XVIII. 

So soll auch zu diesem Gerichte ein sonderlich Insiegell zu beglau-
bigung der ausskommenden Sachen zugestellet, vnd in Citationibus 
vorbescheiden, Arresten vnd Yrtheln nebenst obgedachten subscrip-
tionibus gebrauchet werden. 

Cap. XIX. 

Alle sententiae, quae in rem iudieatam transierunt, sollen ad ordina-
rios Castellanos triuin primariarmn arcirnn pro executione inträ termi-
num verwiesen, vnd von denselben ohne einige verweigerung exequiret. 

Cap. XX. 

Waim auch mit der disciplin iibell fortzukommen, es sey dan das 
die Zuhörer fleissig vnterrichtet werden, vnd Gott nicht allein nach 
seinem Wesen erkennen, sondern auch nach seinem Willen mitt de-
uotion nach der Brsten Taffell vnd mitt einem vnstrafflichen Leben 
vnd Wandell nach der Andern Taffell eliren vnd dienen lernen; So 
hatt das Consistorium drauffanzuhalten nach loblichen gebrauch 
vnd Herkommen allern andern Augspiirgischen Confession Verwand-
ten Kirchen, das der Priesterschafft insonderheit in diesen finstern 
Örthern, da sie in eitell heidnischer vnd Päbstlicher blindheit stecken, 
eine kurtze Kirchen agenda, darnach die Prediger mit den alten vnd 
J ungen in der institution vnd Vbung verfahren, praescribiret, so vom 
Consistorio approbiret, vnd darnach zu leben den Predigern befohlen 
werde. Den wo man nicht einen rechten vnd richtigen einfaltigen 
methodum halten wirdt, ist Ynmöglich, das aus den Predigten, so an 
manchem Ort kaum die andere Dritte oder Vierdte Woche geschicht, 
iemandt das erkäntniis von Gottes Wesen vnd Willen fassen sollé. 
Sintemahl dazu eine stättige Vbung gehöret, vnd insonderheit durch 
mangell des Gottes dienstes am Sontage der Teuffel mehr Occasion 
vnd anlass bekombt, sein reich fortt zu pflanzen. Dariimb hoch von 
nöthen, drauff zu trachten, das, so viell miiglich, die Kirchen ver-
sorget, vnd nicht allein alle Sontage in der Kirchen, sondern auch in 
den Höffen vor vnd nach geendigter Arbeit, abends vnd Morgens, 

I 
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vnd bey den Mahlzeitten Gottesfurcht geliebet, vnd das gebeth vnd 
die Capita Cathechismi getrieben werden, damit die, so es nicht wissen, 
dasselbe lernen, vnd in den Höffen oder gesinden den ihrigen wider 

communiciren miigen. 

* Cap. XXI. 

So ist demnach allezeitt in der Christlichen Kirchen heilsamb 
vnd niitzlich befunden, das visitationes angestellet werden, da man in 
den Dörffen vnd privat Häusern, alte vnd iunge herfiirnehine, Ynd 
Sie glimpfflich vnd fleissigen befrage, was sie von Gott gelernet haben, 
glauben vnd halten, die Ynwissende Ynterrichtet, die wissende lobet 
vnd erhebet vnd gute anordnung thut, das der in dem Hause oder 
Dorffe gute erkendtniis Gottes hatt, den andern Ynterrichtern, das 
er reichlich dem andern, der solche erkäntniis nicht hat, reiehlich aus 
liebe vnd ohne verdruss mittheile. 

Cap. XXII. 

Solche visitation sollen alle Prediger zum öfftern in Ihrem Spreng-
ell halten, sich ihrer Schaaffe mit rechten trewen, wie ihnen in der 
Ordination fiirgehalten wirdt, annehmen, vnd den vnwissenden Al-
bern in der Wiisten nachgehen, vnd sich zum allerhöchsten bemii-
hen, dass Sie dieselben zum Schaaffstall des Herrn CHRISTI bringen, 
oder zum wenigsten das Ihrige thuen, vnd Gott ihre pflicht vnd ge-
trewe Dienste leisten. 

Cap. XXIII. 

Sie sollen sich auch genaw hiiten, vnd so viell mensch- vnd miig-
lich vorsehen, dass Sie mitt bösen anstössigen Sitten, reden, leben 
vnd Wandell fiir sich oder durch die ihrige die einfaltige Ynwissende 
Leute nicht ergern, noch mit vnzeittiger eifferiger oder eigen niit-
ziger procedur dieselbe fiir den Kopff stossen; Sondern Gesetz vnd 
Evangelium recht theilen, damit allés ad aedificationem aufgehe, vnd 
viele Mensclien zum Hiimnelreich gewonnen werden. 

Cap. XXIY. 

Damit auch die Prediger in des Orts das Ihrige getrewlich leisten, 
so solleu die Pröbste mit Zuthun der Stadthaltere, die ihnen iedes-
mahl einen Assessorn Secundse Instantiae, sambt einem Secretario oder 
Schreiber zuordnen sollen, alle Jahr einen Monath in ihren districten 
vmbzieheu, ihre ankunfft der Herrschaft iedes orts durch Schreiben, 
vnd der Paurschafft von den Cantzelln, vierzelm Tage vorlier wissen 
lassen, alsdan in die Höffe die Zuhörer, Teutsch vnd Yndeutsch be-
scheiden, vnd fleissige naclifrage thun wie die Zuhörer informiret, 
wie offt geprediget, wie der Catechismus vnd die Christliche Gesänge 
getrieben, die Evangelia expliciret, die privat examina von Pastore 
loci, so wie obsteht, veriibet, wie viell der alten vnd Jungen zum er
kendtniis Gottes bracht, wie von ihnen der Tempell Gottes besucht, 
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die Hochwiirdigen Saeramenten gebraueht, aller Heydiiische Götzen-
dienst, Zauberey, Aberglaub abgesehafft, wie bey den Höffen mit 
den Arbeithern vnd gesinde, auch in den Gesinden das gebet verrich-
tet, auch Zucht vnd ehre bewahret werde; Dadan der Zwegk dieser 
gantzen visitation daliin gerichtet sein soll, das die Leutlein ie mehr 
vnd mehr zu der erkentniis Gottes gefiihret, vnd ein Christliches Er-
bahrliches Leben zu bewahren angetrieben, vnd also des Teuffels werck, 
damit sie sehr verblendet, zerstöret werden. 

Cap. XXV. 

Vnd weiln leider bey den Ambtleuten vnd verwaltern vnd den 
Dienern vnd Knechten, so bey dem armen Paurssvolck, dass zum 
Dienst kombt, gebrauchet werden, die Vnzucht, Ehbrueh vnd Hu-
rerey sehr im schwange gehen, denen dan das gemeine Volck folget. 
So soll der Probst sich insonderheit beim Pastorn iedes Orts ob solche 
Persohnen, so mitt diesen lasten beflecket, verhanden erkiindeu, die-
selbe in beysein des Ordinari Pastorn bestossen, sie von einem solchen 
bösen Leben anmahnen, vnd zum bessern anweisen, anderseit, da so 
keine schleinige besserung folge, ers dem Supremo Consistorio anzeigen 
wolle, bedrawende. 

Cap. XXVI. 

Findet er auch (als dran kein Zweiffell) Todtschlägei, Truncken-
bolthe, Kinder so die El tern verletzen, Vngeechtigte, Vnuersöhnliche, 
Yngerechte, Wucherer vnd dergleichen; So wirdt er das beste nebenst 
dem Ordinario vnd Beijsitzer thun, damit die vneheligte straaks 
geeliligt, die Vnuersöhnte im gemiith vnd Hertzen (der Sachen ohne 
Schaden, wo es änders nicht sein kan) verghchen, vnd die Vngerechte 
vnd Wueherer von Ihren Sunden abzustehen erweichet werden. 

Cap. XXVII. 

Es soll auch der Probst beim Pastorn sich erkunden, wie die Her-
sehafft selbst iedes Orts, Item die Verwaltere, Arrendatorn vnd dero 
gesindlein sich gegen Gott vnd seinem Wortt verhalten, ob sie fleissig 
zur Kirchen gehen, vnd die ihrigen auch dazuhalten, oder ob sie die-
selbe am Son- Fest- vnd bethtagen, mit Veldt- oder Haussarbith, 
oder mit verschickung zur Fiihre beschweren, vnd vom Gottienst 
abhalten, ob sie auch der Hochwiirdigen Saeramenten wiirdiglich 
gebrauchen vnd vnergerlich leben. Ob sie bey Kirchen vnd Schulen 
das ihrige thun, vnd dem Pastorn seine gebiihrende gereclitigkeit 
entrichten lassen, vnd was sich vnrichtig findet, drin mus zum gutten 
eingeredet vnd wandell beschafft werden. 

Cap. XXVIII. 

vSo hat sich auch der Probst zu erkunden mit seinen Adiuncten, 
wie es stehe iimb die Kirche vnd Kirchen giiter, Item vmb das Pasto-
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rath, dessen alte fundation vnd Zugeliörige Paureu vnd pertinentien, 
vnd sich zu bemiihen wo was streittig vnd iniuste abalieniret ist, das 
solches in der giite miige restituiret, vnd der Kirchen gleich gethan 
werden. 

Cap. XXIX. 

Er hat auch beij ieder Kirchen anzuhalten, das aus den Kirch-
spiels verwandtten ein pahr Persohnen zu Curatoren der Kirchen 
giiter verordnet werden, so dem alten Inventario nachgehen, oder 
ein newes machen, die Kirche, Kirchhöffe, Wideme vnd dero gebew-
de verbessern, vnd die Lande, die vorhin Kirchen Pauren besessen, 
mit gemeinem rath vnd zuthun aller Angehörigen wieder zu besit-
zen sich bemiihen. 

Cap. XXX. 

Weiln es auch zu fortsetzung der Chron Gottes dienet, da man 
Teutsche Kuster haben kan^ so die Jugend lehreji,- In ihren Häusern 
beten, lesen, schreiben vnd in der Kirchen den Pastorn, denen es sonst 
schwer wirdt; Insonderheit da der Gottesdienst in beiden Sprachen 
zuuerrichten, helffen singen vnd den Chor halten; Ja auch die das 
Gebeth vnd die Capita Christianse religionis sambt den gesängen in 
abwesen der Pastorn mit der gemeine iiben, vnd die Todten helffen 
in ihre begräbniss bringen; So wirdt der Probst in allén Örtern zu-
sehen, vnd mit den Kirchspiels verwandten rath vnd mittell suchen, 
ob nicht beij den fiirnembsten Kirchen durch Zulage der Zuhörer ein 
Teutscher Schulmeister oder Kiister, könte geschaffet vnd vnter-
halt werden. Zum wenigsten sollen beij den geringen Kirchen eiuer 
von den Pauern, der am besten beten vnd singen kan zum Kiister, 
der auch mit dem Beiithell vmbgehe, vnd die Pfennige, so ieder geben 
will, einsamble, geordnet. 

Cap. XXXI. 

Das Yolck auch fleissig zum Gottes dienst zu geben hie in der 
visitation vnd von den Cantzeln ermahnet werden. 

Cap. XXXII. 

Es soll auch hergegen der Probst fleissig nachfragen, wie der Pas
tor sein Ambt verrichte, wie offt er predige, wie er die albern vnter-
richte, vnd die wissenden stercke, ob er die Krancken fleissig besuehe 
vnd Communicire, die Kinder durch seine absentz in der Tauffe ver-
seiime; Ob er fiir sein Ambt den Zuhörern vngewönliche dinge auf-
drenge, Ob er ergerlich fiir sich oder durch die seinigen lebe, geitzigk, 
zänckisch, haderhafft, dem Trunck vnd verweisslicher Conversation 
daheim oder draussen ergeben seij; Vnd mitt kaufschlagen, schnapf-
fen vnd zapffen in der Widem oder mit procuriren fiir andere Leute 
ergerlich lebe, vnd was auch dieses falls straffwiirdiges beim Pastorn 
oder den seinigen gefunden wirdt; Das soll der Probst vnd Adiunc-
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tus carpiren, corrigiren vnd endern, vnd da Sie kein gehör haben, ans 
Consistorium bringen. 

Cap. XXXIII. 

Was nun in dieser visitation befunden vnd verriehtet wirdt, soll 
von Notario allés fleissig verschrieben, vnd dem Herrn Directori inner 
zehen Woehen ja. dato finitae visitationis, vnter seiner vnd des Adiuueti 
handen vnterschrifft eingeschieket werden. 

Cap. XXXIV. 

Weiln es aber an dem auch noch nicht gnug ist, sondern vom Su-
perinterdenten selbst neben zweij Assessorn, Geist- vnd Weltlichen 
standes, eine visitatio specialis den hie, den da, vnd wo es am meisten 
von nöthen, mus fiir'genommen werden; So mus dieselbe mit mehrem 
ernst, authoritet vnd effect verriehtet werden, folgender mässen. 

1) Das Vier Woehen vorher auf insinuirten beuählig von der 
Cantzell solches zu mehrerm mahl angekiindiget vnd alle vnd iede 
Kirchspiells verwandt vnd Zuhörer, der Zeitt zu hausse zu bleiben, 
vnd der visitation in persona abzuwartten ermahnet, vnd beij poeu 
befehligt werden. 

2) Man mus den terminum so gesetzet wirdt, strictissime halten, 
vnd Abends vorher in loco zusammenkommen. 

3) Es soll die visitation angefangen werden, mit einer Predigt 
de fine et utilitate visitationum, vnd iederman ermahnet werden, 
solchem werck Gottes vnd der Obrigkeit Ordnung wegen, mit sönder -
lichem fleiss abzuwartten, vnd dasselbe zum Christliehen gutten Schluss 
zu fordern. 

4) Sträcks nach der Predigt, soll der Ambts-, vnd alle andere 
Kirchspiels Pauern nahmen verzeichnet, dem Herrn Superintenden
ten zugestellet vnd iibergeben; Drauff alssbald, damit die Leiite nicht 
dauon gehen, das Examen mit ihnen fiirgenommen, vnd bester mässen 
verriehtet werden. 

5) Nach diesem Examine, drin sich durch riehtige anzeige des 
Ordinarij pastore loci baldt finden wirdt, welche die capita necessaria 
wissen, vnd sich des Hochwiirdigen Abendtmahls des Hern gebrau-
chen, werden die visitatores wissen, wie die frömmen zu lieben vnd 
zu stereken, die böser vnd Verächter aber zu schrecken vnd anzulocken 
sein. 

6) Aber fiir allén dingen soll der Pastor auff sein Ambtsgewis
sen gefraget werden, ob in seinem Sprengell auch das Heijdnische 
vnd Aberglaubische Opffern in Kirchen- vnd Velt Capellen, Item 
in buschen vnd Wälden, nach voriger weiss getrieben werde. Item 
ob die leidige Zaubereij noch so im schwange gehe, vnd nicht allein 
Leiite sein, so mit Saltzblasen vnd segnen, Burten(?) vnd Hauschen(?) 
sich behelffcn, vnd fiir grosse Meister aussgeben, den kraneken 
Menschen vnd Viehe zu helffen, vnd allés Vngliick abzuwehren, auch 
andere angethane Zaubereijen zu zerstören; Sondern ob auch andere 
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die in Kranekheit, Armut, Yngedeij gerathen beij diesen Leiiten, als 
des Teiiffels ausserkorne Werekzeugen rath vnd hiilffe suchen. 
3. Ob Leiite vnter ihnen sein. die in der Lehre irrig vnd verfiihriseh. 
4. Ob sie ehelieh leben, vnd die Kinder den F.ltern gehorsam sein. 
5. Ob sie ordentlich vnd mit guttem willen beider Theile vnd der Eltern 
freijen, oder noeh die Dirnen ihren Eltern vnd Yerwandten mit ge-
waldt rauben, welehes bey Lebens straff, wie obstehet offt verbot-
ten. 6. Ob sie ihre Junge Kinder alsbald naeh der Ordnung vnd ge-
brauch der Christliehen Kirchen tauffen lassen, vnd wie sies mit den 
Gefattern halten; Ob sie beij ihren Hochzeitten, Kindt Tauffen vnd 
begräbnissen vnziembliche Ynkost thun, zu vertreibung ihres Wol-
standes. 7. Wer vnter ihnen sein Gottes lästerer. Yeräehter des Hei-
ligen Worts Gottes vnd der Hochwiirdigen Saeramenten, vnd aller 
gutten Kirchen disciplin, versteckte Abgöttische, Trimckene, Ynuer-
siihnliche, damit ein ieder correction vnd anweisung zum bessern oder 
eine härtere Straff erlange. 

7) Drauff Sehliesslich die ernstliche Yäterliche ermahnung 
folgt, das ein ieder sich vmb die Erkändtniis Gottes bekiiimnern, nicht 
allein zum gehör Göttliches wortes kommen; sondern auch im beicht-
stull sich finden, ihre Siinde bekennen, vnd die Tröstliche absolution 
holen, vnd darauf das Hochwiirdige Saerament des Heiligen Abendt-
mahls sambt den ihrigen offt gebrauchen, vnd eines ehrlichen, er-
bahren, Christhchen lebens sambt allén den ihrigen, mit fleissigem 
gebeth, Abends vnd Morgends, auch zu- vnd vom Tische befleissi-
gen; Insonderheit aber sich fiir dem leidigen Teiiffell vnd seinen werck-
zeiigen, Zauberern, Saltzblasern, Karmenwickern, fiirschen, vnd in 
ihrer Kranekheit vnd Yngliiek alleine beij Gott vnd nicht beij dem 
Teiiffell rath vnd hiilffe suehen; Schliesslich, wan Sie oder die ihrigen 
versterben, nicht in buschen vnd Wäldern, sondern auf den Kireh-
höffen, wegen der hofnung vnd gewissheit der Algemeinen Auffer-
stehung allés Fleisches, vnd der gläubigen Christen ewigen Seeligkeit 
Christlich begraben lassen sollen. 

8) Xach dimission der Paurschafft, soll der Pastor befraget 
werden, was biicher sie gebrauchen, wie sie lehren, vnd das Wort Got
tes ad captum discentium treiben; In welchen Tagen vnd stunden sie 
Predigen, wie lang es were, biss der Gottesdienst geendiget; Ob die 
Zuhörer auch niichtern zum Gottes dienst kommen, ob auch in den 
höffen vnd kriigen die keller geschlossen sein, vnd kein Brandtwein 
vnd Bier gegeben werde, biss der Gottesdienst verriehtet worden. 

9) Imgleichen muss der Pastor rationem reddiren, wie ers in der 
Kirchen zu Teiitseh vnd Ynteiitseh mit den Ceremonien im singen, 
ablesen, beten, predigen, tauffen, beiehthören, vndt Saeramentreiehen, 
halte, damit im gantzen Lande eine einstinmiigkeit seij. 

10) Ob auch die betgloeke Abendts vnd Morgends gezogen, vnd 
die Zuhörer alssdan zu attendiren, vnd das gebet Zuthim vnterrichtet 
werden; Ob man den Sonnabendt zur Yesper leiithe. 

11) Ob man in den hohen Festen vnd an den Sontagen Yesper 
predige. 



12) Wie er den Catechismum vnd die Gesänge treibe, Item wie 
er die Evangelia ausslege. 

13) Wie sich die Kirchspiels \~erwandten bezeigen, ob sie fleis
sig zur Kirchen gehen, sambt den Ihrigen, vnd sich der Heil. Saera
menten offte wiirdiglich gebrauchen, ob sie ergerlich leben, veräch-
ter, Gotteslästerer, Epicurer, Gottlose, verkerte Kätzer sein, die selbst 
ergerlich leben, vnd durch vnnöttige disputation es, die leiite irrig 
machen; Ob vnter ihnen sein Ehebrepher, Hurer, Trunckenbolthe, Todt-
sehläger, / Ynuersiihnliche Hertzen.j Wucherer, geizige, betrieger, die 
mit falsÅer Waär, wicht vnd maass iimbgehen; wie sie sich gegen 
seine des Predigers Persohn erweisen; Ob er das seinige gutwillig er-
lange, ob ihm recht geschelie. 

14) Ob auch noch das Ynchristliche wesen im schwange gehe, 
das beij abwarttung des Gottesdienstes die Yeindtliche beschickung 
vnd aussforderung vnd Schlägereij geschehe; Ob auch der Adell 
communiciré in ihren Häusern, ohne im nothfall der Krankheitt. 

Cap. XXX\r. 

Es miissen aber auch die Curatores Ecclesise vnd Kirchspiels Yer-
wante gleicher weise befragt werden, wie sitt mitt ihrem Pastore zu-
frieden, wie er sein ambt im predigen vnd allén andern stucken fiihre vnd 
verrichte, ob er auch' in seinem Hause vnd ausser dem mit Jederman, 
wie einem Geistlichen Man anstehet, lebe, vnd sich in seinem Thun 
vnd lassen, sambt seinem Ehegatten, Kindern vnd gesinde fromlich 
vnd vnuerweisslieh verhalte, also das er der Herde ein Yorbildt vnd 
Exempel seij, der nicht spiele vnd sauffe, oder leichtferdige gesell-
schafft liebe, sich in Ynerbahre handtirung oder frembde, seinem 
Stande nicht gezimende Weltliche Sachen mische. 

Cap. XXXYl. 

Was sich nun fiir mangell an Pastorn vnd Zuhörern befinden 
wirdt, dasselbe abzuschaffen, vnd allés zuuerbessern, vnd zum gutten 
stande zu bringen; Werden die Herren visitatores keine miihe noch 
arbeit spåren. Was sich aber nicht will eorrigiren lassen, oder so grob 
vnd ergerlich ist, das es seueriorem curam et medicinam acriorem re-
quiriret, werden sie an das gantze Collegium zu bringen, vnd daselbst 
eommunibus suffragijs einen gemeinen Scliluss zu machen haben. 

Cap. XXXYII. 

Schliesslich miissen die Kirchengebewde, Pastorath, vnd was 
dem anhanget, besichtiget, auch die Kirehenlande mit zusammen-
gebraehten Yermiiegen, des gantzen Kirchen spiels zu bepflantzen, 
auch die weit entlegne Kirchen mitt Pastoren, sonderbahr zuuer-
sorgen, vnd denselben den Vnterhalt zu machen, mit fleiss geredt; 
Auch die Inventaria der Kirchengutter besichtiget, in die reditus in-
quiriret, Rechnung von den Cixratoribus eingenonmien, Wo nichts 



ist, leute Yerordnet, Inventarium aufs nevve aufgerichtet, vnd was 
zur ieden Kirchen gehöret, dahin durch kr aff t der visitation in der 
giite, oder ex instantia der Curatorum per aduocatos et procuratores 
Fisci beijm Consistorial Gericht viudiciret, vnd also der Standt der 
Kirchen vnd Schulen von Tage zu Tage weiter befordert, vnd in auf-
nehmen gebracht werden. 

Cap. XXXVIII. 

Dieweil auch zu diesem Gerichte die Inspectio der Schulen vnd 
Hospital gehöret, so soll fleissig nachgeforschet werden, wie es in den 
Städten vnd Flecken, die kein special ius administrationis rei Ecc-
lesiasticse et Scholasticse haben; Item beij den andern Kirchen von 
altersher mit den Schulen gethan gewesen, wie Sie vnterhalten, was 
dazu gehöret, wo es allés geblieben, vnd wie man doch in etwa einen 
anfang wiederiimb machen konne, das Schulwesen, welches ein rech-
tes Seminarium Ecclesiae ist, zu instituiren; Ynd worin die visitatorn 
fiir sich selbst nichts beschaffen können, drin soll auf ihr einbrengen, 
ihnen das Consistoriale Judicium mitt rath vnd That allewege beij-
wrohnen. 

Cap. XXXIX. 

Es ist auch dahin mit fleiss zu trachten, das die so nach aduenant 
ihrer verbesserten guter nicht volle geniige zu erhaltung des Pastorn 
gethan, nochmahln das Ihrige beijbringen; Imgleichen das von be-
gräbniissen vnd klockenleiithen die Zufälle der Kirchen miissen ge-
bessert werden. In welcher gleicher gestalt das Consistorium auf an-
zeig vnd nachricht der Prediger vnd Schuldienere, ohne weitläuffige 
Vnkosten der klagenden Parten die hiilfliche handt leisten soll. 

Allés was in dieser visitation fiirleuff, soll der Consistorial vndt 
visitation Secretarius mit fleiss zu protocoll bringen, damit die Sämbt-
liche Consistoriales sich in fiirfallenden Dingen draus zu ersehen, vnd 
darnach allés zu richten haben, das nicht allein, was in guttem stande 
ist, erhalten vnd verbessert; sondern was mangelt vnd schädlich ist, 
von Tag zu tagen gebessert, vnd also die Ehre Gottes vnd der Men-
schen Seeligkeit in diesen Provincien ie mehr vnd mehr befordert 
werde. 

Schliesslich Weilen die visitationes generales et speciales änders 
nicht den auf der Kirchspiels Yerwandten Vnkosten können verrieh
tet werden; So sollen die visitatorn sämbtlich vermahnet sein, sich 
mit vnniitzen iibriegen Yolck vnd Pferden, zu beschwerung des Län
des, nicht zu behengen, sondern mitt den wenigsten, so viell miig-
lichen, solche actus zuuer[r]ichten, damit diese nöttige Ordnungh 
durch missbrauch nicht schwierig gemacht, oder gar hinangesetzett 
werde. 
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Johann Skytte der Elter, Freijher zu Duderoff, Herr 
zu Grönsiö vnd Strömsrum etc., der Reiche Schweden 
Rath, General Gouverneur der Furstenthiimben Lieff-
land, Ingermanland vnd Carelen, der Vniversitet zu 
Ypsala Cantzler, vnd Land Richter in Nord Finland. 

Fiige allén vnd ieden dieser Provintz Lieffland eingesessenen, 
wes condition dieselben sein, Geist- vnd Weltlichen Standes, himit 
zu wissen, das wie mir kraft meiner Yollmacht vnd Instruction des 
General Gouvernements vnter andern aussdriicklich obliegen vnd ge-, 
biihren wollen, fiir allén dingen Kirchen vnd Schulen, dadiirch Got
tes Ehre vnd der Menschen Seligkeitt befordert wirdt, recht zu bestel
len, vnd nebst anordnung des Justitien Wercks, auch die so höchnö-
tige Consistoria vnd Yisitationes speciales et Generales im Lande zu 
constituiren, so nach arth, weise vnd gebrauch anderer Lande Augs-
purgischer Ynverfälschter Confession von Geist- vnd Weltlichen Stan
des, Gottfiirchtigen, Frommen, Gelarten vnd erfahrnen Persohnen 
besetzet, allés, was Kirchen, Schulen vnd Hospitalen angehet, ein-
nehmen, cognosciren vnd verabscheiden, vnd das nicht allein Kirchen 
vnd Schulen, Hospitalen angerichtet, befordert vnd erhalten, Sondern 
auch von Geist- vnd Weltlichen Persohnen iedes Orths, ein Christ-
liches, Ynverweissliches Leben gefiihret, vnd durch einen ieden Pas
torn in seinem Kirchspiel, dan auch durch die Verordnete Pröbste 
vnd zwe andere Geist- vnd weltliclie in iedem district; schlisslich 
auch von Superintendenten selbst, vnd zwen des Obern Consistorij, 
die generales Visitationes angestellet, vnd also die wahre Gofttesfurcht 
im schwang gebracht werde, inacht haben vnd versehen sollen. 
Wan Ich dan Yermittelst Göttlichen Beijstande, negst bestellung der 
Justitien, nicht allein durch aufrichtung des königlichen Hofgerichts 
alhie zu Dörpath, sondern auch mit anordnung der Hochnötigen Land 
vnd Schlossgerichte pro prima et secunda instantia, auch die Acade-
miam Dörpaten angerichtet; Auch so viell in dieser Zeit geschehen 
können, die Kiehengebäwde vnd versehung der Prediger befordert; 
Ynd wegen eines Obern Consistorij vnd anderer Ynter Consistorien 
[e]ine Ordinantz aufgefasset; Als habe Ich dasselbe hiemit publiciren 
vnd iedermänniglich wissen lassen sollen, das numehr in dieser Pro
vintz Liefflandt dreij Ynter Consistoria auf den dreijen Schlössern 
Riga, Dörpath vnd Kokenhausen, drin die Stadthalter prsesidiren, vnd 
nebst den nechsten Pröbsten iedes Orts, vier Assessor es, zwe von 
Geistlichen vnd zwe von Weltlichen, so aus den Gerichten Secundae 
Instantiae den Stadthaltern zugeordneten Beijsitzern dazu gezogen 
werden sollen, alle Consistorial Sachen, so vermiige der ver fasseten 
Ordnung dahin gehören, des Jahrs zweij mahl, einnehmen, vnd der 
händel beschaffenheit nach, giitlich vergleichen vndt beijlegen, oder 
durch Yrthell vnd sententz verabscheiden, oder an das Ober gericht 
oder Supremum Consistorium anhero nach Dörpath, zusampt den 
Parten oder auch ohne die Parten, per moduin relationis verweisen, 
oder durch interponirte appellation dahin deferiren sollen, das Supre-
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mum Consistorium aber, so nebst dem Königl. Directore vnd Super
intendenten, von dreij Geistl. vnd dreij Weltlichen besetzet, soll alle 
Jalir einmahl im Monath Junio alhie zu Dörpath gehalten, vnd da-
selbst alle vnd iede dess Ländes Geistliche Sachen, so durch der Parte 
ordentliclie anklage, Citationes, remissiones oder apellationes dahin 
gelangen, oder ex officio erörtert werden miissen, gebiihrender mäs
sen angenommen, gehöret, gestalten sachen nach, geschlichtet, oder 
Gerichtlich verabscheidet werden. Demnach ist wegen tragenden 
Ampts dess General Gouvernements an die vnd iede dieser Pro-
vintz Einwohner, Geist- vndt Weltlichen Standes, hiemit mein ge-
biirliches ansinnen, begehren vnd befelilen, sich in allén fiirfallen-
den Händeln hiernach zu achten, vnd diese angestelte Judicia Con-
sistorialia gebiihrlich in eliren zu halten, zu respectiren, in fiirfallenden 
Sachen alhie zu besuchen, vnd ihre Sachen hieselbsten erörtern zu 
lassen, darnach sich ein ieder zu richten vnd verhalten haben wird. 
In Yrkund liabe Ich dieses mit eigener Ynterschrifft vnd fiirgesetz-
tem Insiegel begläubiget. Datum Dörpath am 18 Februarij Anno 

1633. 
Johan Skytte. 

Efter samtida afskrift i Acta Ecclesiastica Livonica 2, R. A. 

Bil. XVII. 

Öpett breef och beställningh på Consistorium J. 
H. L. Ecclesiasticum vthi Lifflandh, etc. 

[Datum Stockholm d. 9 Aug. 1634]. 

Wij Christina etc. Giöre wetterligit, att emädan för dhetta oppå 
Sahl. Kong. M:ttz wår elskelige käre Herfaders, Loffwärdigst vthi 
Aminnelsses nådige befallningh, att öffwer Consistorium Ecclesias
ticum vthi Liffland ähr stifftadt och anordnat, Men förmedelst dess 
liastige och dödelige frånfälle, till den perfection eij kunnat komma, 
att högstb:te Sahl. Kong. M:tt sielff det haffwer kunnat ratificera 
och stadhfästa; Och Oss icke heller för denne gångh lägligit faller 
een absolut ordinance för samma Öffwer Consistorio att kunna låtha 
författa, in till dess något wist kan stadgat bliffwa. Så på det ati 
hwad der vthi provincien alleredho wäl påbegynt ähr, fördenskull 
icke må stanna, dy haffwe wij interimswijs och provisionaliter 
stadga welat, effter som wij här medh och i detta wTårt öpne breeffz 
krafft, stadge, att med samma öffwer Consistorio, så wäll som vnder 
Consistorijs skall hollas på samma sätt, som tillförenne, och dhe ord
ningar och instructioner för detta dher vppå giffne ähre, dhet wij-
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dare vthwisa. Doch detta vndantagit, att thet vnder Consistorium 
i Kåkenhusen, till dhet Rigische skall förläggias: Sedhan ordne wij, 
att wår troo Män och respective Hoffrådh, och Superintendens vthi 
Righa Oss Ellskelige, Edell sampt Hög- och wällärdhe Gottard We-
ling och M. Hermannus Samsonius den eene Director och dhen andre 
Superintendens i samma wårt Öffwer Consistorio wara skall; liaff-
wandes der jämpte sig till Adsessorer, Secretarium och Opwachtare 
dhem som allaredho dijt förordnadhe ähre eller framdeles förordnas 
kunne, Bewillie och här med nådigst att Director Consistorij och Su
perintendens skole hwardhera ordinarie för dhetta sitt omaak haff-
wa trijhundradh Ricksdaler; Men alldenstundh offwanb:te Her Wel-
ling och M. Samsonius dess förvthan i wår beställningh ähre, dy gifwes 
dhem hwardhera Ett hundradhe och femptijo Ricksdaler, och Adses-
sorerne medh Secretario hwar för sigh tuhundradhe Ricksdaler, Item 
Consistorij opwachtare Femptijo Rijcksdaler. Wij befalle förden
skull b:te wårt Öffwer Consistorij Director, Superintendent, Adses
sorer och andre Officianter, sig till samma Öffwer Consistorium att 
inställa, och den allaredhe dher vthi giordhe ordningh, hielpa att 
maintenera och vppehålla. Såsom och alle andre, som till mehrbe:te 
Consistorium citeradhe warda, att the där hörsambligen Comparere, 
affwäntandes domb och beskeedh i alla saker, som kiörkiowäsendet 
där i provincieu angåhr. Det hwar och een som detta angår, wette 
sig att äffterrätta. Till yttermehre etc. 

G. O. G. J. D. L. C. C. P. B. G. B. O. 

[Förmyndarregeringen] Ur Riksreg. 1634 II a, fol. 672. 

Bil. XVIII. 

Till General Gouverneuren i Liffland Her Bengdt 
Oxenstierna, Swar opå hans Skrifwellsse aff den 14 Feb-
ruarij. [Stockh. d. 17 Martius 1636]. 

Christina etc. 

Wår synnerlige ynnest etc. Wij förnimme Her General Gouver-
neur af eder skriffwellsse af gången hijdt till Oss vthur Dorptt af den 
14 Februarij, hwad I förmäle öfwer ådtskillige ährender, och wele 
eder der oppå till swar icke förholla: 1:0 Finne Wij så godt wara, dedt 
I haffwe skickadt hijdt den hakebooken aff Liffland, och att I härnäst 
weele gifwa edertt Consilium, hwadh kåkar der i Liffland, som kunne 
stå till demoliera, hwillckedt wij med snaraste hijdt förwäntta wele. 
Dessemellan haffwe I med den general revisionen Eder att regalera 
effter wår skriffwellsse afgången till eder den 24 Februarij. 2) Dee 
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Båthzmän och siuke Soldater som vthur Preussen dijdt ankompne ähre, 
weele wij nådigst att I med första öped wattn skynde hijdt öffwer. 
3) Om de wärffwade Reutternes Ynderholld see Wij eder åhoga och 
flijt, och kunne I öffwer hwad som ännu för dem will behöffwas corre-
spondera medh Cammer Rådh Johan Berndes, såsom och laga, att dee 
jempte de fem Compagnie draguner, effter wår för detta afgångne 
skrifwellsse, tijdigdt derifrån och till Tyskland må affärdade bliffwa. 
4) Hwadh ännu på almordningerne till den Staten feelar, och att Stru-
bergh sampt flere Creditorer vthi deres skuldfordringer må skee Satis-
faction, haffwe wij befallatt wårtt Cannnar Collegio att låta sig anlägett 
wara, hwillckett eder och all wijdare skrifftlig beskeed här om giffwan-
des warder. 5) Så hafwe Wij och sedt Edertt förslagh, på hwad sätt I 
holle iudicia Livonica både Secularia och Ecclesiastica bäst skole kunna 
administreras. Finne in Superioribus Judieijs intedt wara till förandra, 
widare än att prseses i Hoffrätten intedt kan tillijka prsesidera in Con
sistorio Ecelesiastico, Ythan moste der med hollas som vthi desse för-
ledne åhren, till des Wij oss om någott bequämbdt Subiecto omtänckia 
kunne som för en general Superintendent der i Landet wore att bruka. 
Widh de inferioribus Consistorijs pröfwe Wij edertt förslagh och wäll 
kunna gå för sigh, Yndantagandes hwad dedh Xarffwiske iudicium 
wedkommer, ähr ännu Considerabelt, om man skulle kunna draga iuris-
dictionem Civilem och Ecclesiasticam i Alentack från Estland och in 
under Livonia divicta, medan som Wij oss eij annadt påminna kunna, än 
att dee der haffwe Harrisch och Wirisch rätt att gå effter. Så ähr och 
ännu intedt resolverat, hwarest rätta Alentakiske gräntzen wara böör, 
Ythan såsom Gubernatorerne på Räffle och Narffwen är befalladt wisse 
documenta att hijdtsända, aff hwad skäl der till finnas kunne, Ty wele 
wij att och här med så lenge Suspenderat och oppehollidt warder. El
liest den hijdtsände Consistorial ordningen finne Wij provisionaliter 
få wara godh och bequämb till [att] practicera, när allenast med det som 
till Prästeborden deputeras Caute och wahrsambligen omgåes, så att een 
eller annan vthi sin wälfångne rätt der igenom eij prseiudicerat warder. 
6) Med den Wärfningen i Liffland och Churland haffwe Wij wår meening 
förandradt, och oss nu sedermehra ther oppå så betänckt att den må 
blifwa tillbakars. 7) Efter som ännu myckett Ödesland vthi Lifland 
skall wara, och I förfråge eder om I sådant må vttdeela; Så kan wäl 
gå för sigh att I ded göre på wår ratification, och att Wij efter någre 
åhrs förlöp, som dem till frijheett assigneras, Rosstiensten och Statien 
der vtaff hafwa måge, doch att I derhoos tillsee weele, så att androm der 
igenom någott eij skeer till förfång. 8) Den domben som vthi Litto-
wen ähr fäldt emot en Rigisch borgare, holle Wij Ytaff en fahrlig Con-
sequence att wara, och finne derföre nödigdt, att I lijka som proprio 
instinctu och Ythan någon wår Wettskap skrifwer till Radziwill, och 
efter bästa civilitet beswäre eder här 0111, och begäre der oppå modera-
tion, medan förvthan ded till befahra ähr, att Commercierne, hwar 
vthi vinculum Societatis humanae till een god deell består, lättehgen 
skole kunna spärrade bliffua. 9) Johan Lilliehöök kan wäll förlofwas 
hem i Wåhr, sin Sahlige hustros lijk att låta begraffwa, doch att Guber-
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natoren Anders Erichsson, den Wij elliest hafwe efterlåtidt i Sommar 
att reesa hem till Wästergötland, i medlertijdh der quar bliffwer. Och 
befahle etc. 

G. O. C. C. G. C. F. Ax. B. G. B. O. 

Ur Riksreg. 1636 Jan. Apr. 

Bil. XIX. 

Consistorial Ordnung Wie es beij den Ynter 
Consistorial Gericlites Secundae Instantiae zu dieser Pro-
uintz Liefflandt soll gehalten werden. Actum Dörpt d. 5 
Febr. A:o etc. 1636. 

Demnach dass Yber Diinische Lieffland, Weit vnd breit begriffen, 
Dahero die Einwohner an vielen örttern wegen der abgelegenheit vndt 
besten Weges zur Kirchen nicht kommen, vndt den schuldigen Gottes-
dienst abwartten können. 

1) Alss ist dass gantze Landt in Sechs Cräijsse getheilet, welche dass 
Kirchen gerichfe anfangs fiihren, und administriren sollen; Alls Rigische, 
dahin folgende Kirchenn gehören, Nemblich Riga, Dahlenn, Yxell, 
Kirckholm, Niemöhlen, Nittau, Lemburgh, Allasch, Segewaldt, Cre-
mon, Treyden, Pernigall, Näbben, Lembsall, Allendorff, Ropp, Hoch-
rosen. 

2) Dorpatische: Dörptslehn, Kirrempe, Newhausen, Adsell, Ober 
PafHenn, Laiss, Marienburgk, Schwanenburgk, Cawelecht, Randen, 
Xuggen, Ringen, Odempe, Sangintz, Felck, Walck, so weit die Stat seite 
grentzet, Yrbss oder Antzen, Rauge, Cambi, S. Jacob vndt Wendo, 
Torma, Barthol. Mar: Magdal: Warkievi, oder Roddafer, Rapin, Aia 
vnd Castor. 

3) Pernauische: Pernau, Karkass, Ruijen, Fellin, Helmet, Terwest, 
Ermess, Lude, Wolfarth, Salitz, Wainsell. 

4) Naruische: Narua, Iwangrod, Jamo, Coporie, Nötteburgk. 
5) Kokenhausische: Pibal, Schnin, Gergensshoff, Erla, Sasswegen, 

vSyligall, Berson, Kokenhusen, Sunsell, Runeburgk. 
6) Wendische: Wollmar, Wenden, Trickathen, Burtneck, Moyan, 

Rodenpoiss. 
1. Soll solch Vnter Consistorialgerichte in eines ieden Cräijss i 

der Kirchen oder da ess Ihnen am bequeinsten sein wirdt, darin der 
Landtrichter die Direction hat, gehalten werden vnd soll derselbe die 
Klagen vndt Supplicationes annelmien, Citationes vndt fiirbesclieide 
ertheilen vnd aussgeben, die Persohnen dess Consistorij zusammen 
beruffen, die Consistorialsaclien so an Ihm bracht, den Vnter Consisto-
rio proponiren vnd fiirbringen, die vota colligiren, vnd was im Nahmen 
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dess gantzen Ynten vnd Obern Consistorij beschlossen den parten an-
zeigen, den Process dirigiren, die abscheide vnd Yrtheile aussgeben, 
die Executiones befördern, vndt wass an reseruat sachen fiirlauffen 
magk, vnd weiter zu referiren, fiir nötig befunden wirdt, anbringen vnd 
bescheidt wieder fiir trägen. 

2. Nebenst diesem Landtrichter sitzet der Herr Probst, welchem 
nebst seinen Zwey Assessoren, hundert Dahler Schwedisch auss den 
Kirchenkasten Jährlich, dass Consistorij vnfehlbar einen Jeden sollen 
gegeben, vnd mit den vornembsten Pfarrenn in Ihre Sprengell beför-
dert werden. 

3. Diese Sechss Persohnen (woferne Sie wegen dess Geistlichen 
Gerichts fiir diesem nicht geschworen) sollen einenn leiblichen Eijdt 
zu Gott im Himmell schweren, dass Sie inn Ihren anbefohlenen Vnter 
Consistorial Riehter Ampt sich getrewlich wollen finden* lassen, ver-
möge nachfolgender form. 

Juramentum Judicum. 

Ich N. N. gelobe vndt schwere zu Gott im Himmell, dass Ich in 
den Vnter Consistorial Riehter Ampt, darzu Ich ordentlich beruffen 
worden biun, will getreu, Gottsfiirchtig, vffrichtig vnd Redlich Mieh 
befinden lassen, vnd allenthalben erzeigen vnd beweisen, vnd ohne 
ienige Partheijligkeit, vnd einmengung einiger affecten, geschenck und 
gaben, feind- vnd freundschafft, alle fiirfallene Consistorial sachen, 
nach meinem hochsten verstande vnd besten vermögen, Einnehmen, 
hören, richten vndt verabscheiden, Auch allés änders wass diesem Ge-
richte zustehet, handeln vnd beschaffen helffen, Dass es dem Allmech-
tigen Gott zu Ehren, der Geistlichen, Kirchen, Schulen vnd Hospitalen 
zue nutz vnd auffnehmen, der Justitz zu beförderungh, vnd zu der 
Menschen heill vnd Seelen seligkeit gereichen möge. Will auch den part-
ten oder iemandts änders von dehm, Wass im gerichte fiirlauffen, vnd 
zuverschweigen sich gebiihret, nichts offenbahren, So wahr Mir Gott 
helffe vnd sein heiliges Evangelium. 

4. Der Konigl. Eandtrichter vnd Probst sollen iedesmahl vom H. 
General-Gouverneur ohne mitteli, die andere Zweij Geistlichen aberso 
an der itzo bestalten statt succediren möchten vom Collegio Supremi 
Consistorij genennet vnd vociret werden. 

5. Sie sollen alle Jahr einmal alss im Maio (sachen aber die keine 
dilation leiden, mögen ad Instantiam partis vnius uel.alterius absentiae 
non obstante, erörtert vnd entschieden werden) in den Sechs haupt 
Cräijssen dess morgens von Acht biss 12, dess Mittags von 2 biss 4 
zusammen kommen, die Supplicanten verabscheiden, die parten kegen 
einander hören vnd so viell muglich weitläuffige process in der giite 
(die insonderheit in Ehesachen allewege vorhergehen soll) Sie verei-
nigen, oder Sie zu Recht von einander seheiden, weitleuffige dilationes 
oder Terminos probatorios sollenn Sie niemandt ohne erhebliche vrsa-
chen verstatten, keine Aduocaten, Procuratoren oder schrifftliche pro
cess sollen Sie, ess seij dan da ess die wichtigkeit der sachen ein solches 
erfordert, vnd dahero von Ihnen also gut befunden wiirde, admittiren, 
keine appellationes ab Interlocutorijs zu verschlepffung der Process 
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zulassen, Ess seij dan dass Sie vim definitiuse haben, vnd irreparabile 
prsejudicium Causae principale einfiihren, sondern die partten selber 
Ihre notturfft, so viell Sie vermögen, bescheidentlich beibringen, keine 
Eijd fiir gefehrde, keine Juramenta in supplementum sollen zugelassen, 
sondern den Gottl. vnd Augspurgischen Confession verwandten Rechten 
ordnungen vnd praxi communi allerdings gemäss gelebet werden, gestalt 
im Königreich Schweden vnd diesen Landen nnnmehr gebräuchlieh. 

[6]. In diesem Geistlichen Gerichte sollen alle fiirfallende Consisto-
riallsachen entweder vff der partten anklagen oder auff delation der 
Landt Fiscalisch, Procuratoren, oder auff d. Pastoren anbringen, vnd 
Amptspfliehte der Pröbste, hören, wo muglich gutlich vergleichen, oder 
Rechtlich verabscheiden, oder aber nach wichtigkeit der sachen an dass 
Supremum Consistorium remittiren, oder mit verschickung der Pro-
tocollen und gezeugniissen referiren, welches insonderheit in der Armen 
Hauss- vnd bawrleutte sachen geschehen soll, damit alle Ergernis so 
viell muglich abgethan, und die Leutte durcli weitleuffigkeit vnd vn-
kosten nicht abgeschrecket werden, Ess soll auch vom Landrichter eben 
so woll die Acta vnd process aller fiirgelauffener Consistoriall alss der 
anderu in Judicio Appellationis abgerichteten sachen Jährlich beij 
gewöhnlicher poen d. i Junij dem Obern Consistorialgerichte einge-
schicket werden. 

[7]. Vnter diess Vnter Consistorium gehören alle vnd iede Persohnen, 
Geist- vnd Weltliche, Lehrer vnd Zuhörer, hohen vnd niedrigen standes,, 
In dehnen sachen so ihr Ampt betreffeu vnd alhie forum haben; Alss 
da sein: YnEinigkeit vnd trennung in der Religion, streit vnd Ord-
nungh der Kirchen Ceremonien, differentien, vndt streitigkeit der 
Pastoren vnd Schuldiener wieder die Pröbste vnd Superattendenten, 
alle Matrimonialsachen, sponsalien vnd Yerlobniissen, streitigkeit und 
trennung der Ehehalter, Vberfahrung der in Gottl. vnd Weltlicheu 
iibertrettenen grad, vnd dahero committirten incests vnd blutschande, 
Ehebruch, Hurereij (doch den Weltlichen gerichte der o straff vnvor-
gegriffen), Imgleichen von heidnischen Raubungen der Weiber, so in 
diesen Landen vermöge der alten recess beij leibes vnd lebens straffe 
ver botten. 

Weiter gehöret auch unter diess Consistorium allés wass wieder die 
erste vnd andere taffell dess gesetzes Gottes, und zu verachtung der 
gotseligkeit, hochwiirdigen Sacraments, und Kirchendisciplin ergerlich 
begången wirdt, die Seele dess Vbertretters zugewinnen, vnd dass Er-
gerniiss der Kirchen zuheilen, Vnd in Summa von Kirchen, Schulen 
vnd Hospitalen zuerhalten, anzurichten, zu instruiren oder reformiren, 
zu ratschlagen Imgleichen von den reditibus vnd Einkomen einer ieden 
Kirchen, wie dan auch wan von wegen gebiihrenden Einkommens 
zwischen den Predigern vnd Zuhörern streit einfiele, dass allés in diesem 
foro deliberiret, decidiret, vnd geschlossen werden soll; Jedoch dass 
schwere vnd wichtige fiirfallende streitigkeitenn, von der Religion vnd 
Kirchen Ceremonien, von Jure Patronatus, von Yertauschung vnd 
Yeräusserung der Ynbeweglich Kirchengiiter, schwere vnd hohe Yer-
brechungen der Pastoren, die dan etwan uff eine deposition oder degra-

Ernst Lundström. 
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dation, so woll auch der Leijen offentlichen bann, oder Aussschliessung 
von der Christlichen gemeine, angesehen konnen werden, vnd Anderen 
dergleichen schweren fallen, vom Vnteren Consistorio zu decidiren ein-

geschicket werden. 
8. Die ratio & forma Colligendorum Yotorum et ferendae sententise 

soll wie im Ober Consistorio gehalten werden, vom vntersten biss an den 
obersten eines ieden bedencken gefraget, gediildig angehöret, vnd end-
lich ex pluralitate votorum geschlossen werden, Wen die sachen sehr 
wichtig vnd die rationes pro utraque sententiae prsegnantes et arduse 
sein, So hat man sich nicht zuiibereilen, sondern nochmahlen die sachen 
nachzudencken, vnd dass man einstimmig werde zubemiihen, wo nicht, 
nach den meisten stimmen zu sprechen. 

9. Solte iemandt der Ynter Consistorialen wer der auch seij, die 
arcana causarum den parten oder sonst iemand ausser gericlit eröffnen, 
oder sich sonst gegen dass Collegium, in billigen Dingen legen, oder 
vnwiirdig vnd vngebiilirlich verhaltenn, denselben hat dass Collegium 
gebiihrlich in straff zuzielienn, vnd Er soll sich dero erkändniiss mit 
vnfuge nicht wiederstehen. 

10. Die legata Zinse, wegen der Kirchen Lande vnd Baurenn Auch 
sonsten andere Einkommen, sollen in denn Kirchenkasten geleget wer
den, davon einen Scliliisséll der Pastor, den andern die andere Zween 
Kirchen Yorsteher haben, vnd sollen die gelder niergents änders, alss 
ad pios vsus, mit Yorwissen vnd consens dess Obern Consistorij, wel-
chem sie Jährlich Rechnungh zuthun schuldig, angewandt werden. 

11. Wiirde iemandt dess Vnter Consistorialgerichts \"rtheill sich 
beschweret befinden, der soll wan Er sechs dal:r Schw. silbern wiirde 
eingeleget, verstattet, vnd Apostoli testimoniales cuin Editione Acto-
rum vnweigerlich ad iudicem adquem mitgetheilet werden. 

Damit aber ohne weitleuffige Ynkosten die Appellationes hernaclier 
expediret werden, soll dem appellirenden theill zu fortsetzungh seiner 
appellation, die negstfolgende Juridica in Junio im Ober Consistorio zu 
Dorpt vnd beide theile dahin remittiret werden, die dan ohne einige 
newe Citation Ex hac remissione Terminum peremptorium haben; 
Im Obern Consistorial Gerichte fiir allén sollen fiirgenommen vnd er-
örtert werden, vndt wofern die appellation vermöge der Schwedischen 
Gerichts Ordnung erloschen seinn vndt Appellant nicht weiter zu suchen 
vnd zu queruliren verstattet werden, Wurde auch der Appellant keine 
Ehehafft Yerhinderniiss haben, warvmb Er in demselben Termino 
nicht erscheinen könte, vnd dieselbe in folgender J uridica probiren kön-
nen, soll Er nicht allein der sachen, sondern auch der Ynkosten verliistigk 
erkandt werden. 

12. Alle andere excessen die vnter 25 daler Schwedisch silber wiirde 
gestraffet, oder davon nicht legitime appelliret worden, darin soll dem 
vnterliegenden theill dem Yrtheill in gewisser Zeit nachzukommen, 
vom Landtrichter befohlen, vnd wo solches nicht geschehe, die Execu-
tion durch Ihn mit hulffe dess Landhöfdings dess Orts da es von nöthen 
ohne einige verweigeruug verhenget werden. 
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13- In allén soll dass Gerichte nach Rechtsforin Kirchen ordinan-
tien, Agenda vnd Schwedischen gewohnheitten, ohne Rachgier vnd 
affecten verfahren, Niemandt iiber gebiihr beschweren, weniger ver-
statten, dass iemandt in geistlichen sachen an dass Weltliche gerichte 
(mässen die geistlichen mit den Weltlichen collegialiter vnd gebiihrlich 
sich darein • werden zuverhalten wissen) gezogen, damit die J uris-
dictiones nicht confundirét vnd turbiret werden. 

14. Die Yrtheile vnd Abschiede sollen von allén Persohnen dess 
Gerichts, Landtrichter, Probst, vnd Assessoribus vnterschrieben, beim 
Xotario niedergeleget, Wass aber den parten Aussgegeben wirdt, vom 
Landtrichter vnd Probst allein vnterschrieben vndt versiegelt werden. 

15. Dass A'nter Consistorium soll einen Notarien halten, demselben 
werden Sie von den straffen (ohne die accidentien, davon Ihm ein ge-
biihrlicher taxt soll gestellet werden) Jährlich 50 Rdr zukehren, dass 
iibrige bei einschickung dess Protocols alss d. 1 Junij dem Obern Consi
storio trewlich einantwortten. 

16. Demnach in der Christlichen Kirchen heilsam befunden, dass 
die Yisitationes miissen angestellet werden, Alss sollen die Pröbste 
nebst Ihren Adjunctis alle Jahre im Majo in Ihrem Dioecesi vmbziehen, 
die Gemeine alda visitiren, vnd da Sie mangeln vnd excessen befinden, 
mit dem H. Landtrichter solches communiciren, der alssbaldt das Ge
richte besetzen, vnd Conjunctim drin mit den Collegijs sprechen vnd 
verabscheiden soll, Wann aber dass examen visitationis anzustellen, 
haben Sie so woll, alss der H. Superintendens wegen der Special Yisi-
tation vnd Synodo auss dess Obern Consistorij absondere Instruction 
zuvernehmen, vnd sich darnach gentzlich zu richten. 

17. Nach dem wegen der Kirchen Länder, vnd der Pastoren be-
soldung gr oss vneinigkeit vnd Zwijtracht entstanden, in dehm etzliche 
viell, etzliche weinig haben, iiber welche forderung die Pastoren mit 
Ihren Kirchspiels verwandten in weitleuffige vnd vnnötige disputa
tion, nicht ohn gross Ergerniiss der Gemeine, vnd verseumens Ihres 
Beruffs offters gerathen; Alss ist der hohen Obrigkeit befel, dass dies 
wuste Lieftlandt nach Kirchen Ceremonien vndt gewohnheit des Konig-
reichs Schweden, die sache Nichts weinigers nach der reinen Lehre der 
augspurgisclien confession reguliren, propter unitatem Ecclesiarum 
sich confirmire vnd richte. Sollen demnach zu allén Kirchen in benand-
ten Sechs Cräijssen zum weinigsten sechtzigk besetze häcken Ländes, 
welche zum negsten der Kirchen liegen, verleget, vnd da eine Kirche 
nicht so viell Lande hatte, von der andern genommen, vnd gleich ge-
machet werden, Salua Tamen Juris dictione et proprietate Directi Do-
mini, der alss ein Patronus Ecclesise conjunctim, mit den anderen Ihre 
Kirche im wesentlichen gebewd, da aber keine ist, eine newe zubauwen, 
vnd den Pastoren nach Ihren Landen vnd Vermögen zu unterhalten, 
schuldigh ist. 

[18.] Anlanget den Pastorat soll derselbe negst der Kirche mit 7 
Heusern, alls eine Stub, Yorhauss, Kaminer, duppelten Kle[e]then, Riehe 
[Riege] vndt Yiehstall gebauet, darzue rings hervmb mit einem haken 
Landess, welchenn Er mit seinem eigenem Yolck bearbeiten magk; mit 
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zubehörigen hewschlägen, holtzungen vndt andern Bequemigkeiten ver-
leget; Solten aber vmb denn Pastorat keine Kirchen sondern strewländer 
sein, Wirdt der negste J uncker seine Lande abtretten, vnd so viell Alss Er 
abtrit wiedervmb von den Kirchen Ackern sich zumessen lassen, damit 
aller Zanck vnd scliade vom Viehe verhiitet werde, Die iibrigen Kirchen 
Lande aber, welche von alters zur Elire Gottes gegeben, damit Sie vn-
prophaniret bleiben, sollenn dem Junckern oder einem frembden vor ein 
billigen Canonem gelassen, die gelder aber in den Kirchenkasten, welche 
vff den Schlössern oder Höffen verwahret, sollen nicht änders alss ad 
pios usus, dass ist zu der Armen Wittiben vnd Weijsen auch dess geist
lichen Gericlits vnterhaltung gebrauchet werden. 2. soll d. Pastor haben 
von iedem Junckern von 15 besetzten haken fiinff Tomien, dass ist fiir 
ieder haken 1j3 tonnen Getreidijgk, eines jeden Kornss oder gelt, nach 
der wiirde wie sich dieselbe dar vmb vergleichen können; Da aber der 
J uncker mit dem Pastoren nicht einig wurde, soll Er des Pastoren Korn 
an die negstliegende Statt mithelffen verfiihren, 3. Soll ein jeder Baur 
ein Kuhnet eines ieden Kornss von 1/i Landess vnd also prouisionaliter, 
der einen besetzten hat, ein Spikertonn iedess Korns zusammen geben, 
Ein lM flacliss, ein [fuder] hew, olme die accidentien, wegen Kindttauffen 
12 rst: Elieligung 18 rst: Begrebniiss 12 Rst: ohne die verweissliche 
Beicht Pfennigh, so im gantzen Lande eingestellet sein, Dagegenn alle 
Osters Zwelff Rst: von einem ieden haben sollen, Davon wie von andern 
notwendigen sachen mehr, Nachriclit in der Kirchen Agenda specialiter 
soll angedeutet werden, allés aber prouisionaliter Ihr Konigl. Maijtt 
zu mindern oder zu mehren vorbeliältlich. 

Scliliesslichen, Weill obspecificirte ordinantz, insonderheit d. letzte, 
wegen der Kirchen vnd Pastoren, alss ein Newes vonu manchen Dörffe 
angesehen seinn, werden die H. Richtern sampt vnd besonders, anfangs 
damit behutsahm vmbgehen, vnd die vnwissende glimpfflichen bedeu-
ten; Dass Nemblich diese Forderung Ilnren allén zuin besten gemeinet 
seij; Wan aber dass werck einen gliicklichen anfang gewonnen, Wirdt 
der IL Landtrichter mit dem H. Probst instendigst nachsetzen vnndt 
weiter exequiren; I111 Iibrigen allén zu Gottes Ehren erhaltungli guter 
Disciplin richten, Wie Sies im guten gewissen vor Gott den Almech-
tigen, vnd der hohen Obrigkeit zubeanttworten haben. 

Uhrkiindtlich dieses mit Vnterschreibung meiner Handt, vnd mit 
Ynterdruckung meines angebornen Insiegelss begläubiget. Datum 
Dörpt d. 22 Junij A:o 1636. ^ 

Notarij Eydt: 

Ich gelobe vndt schwere zu Gott im Himmell, Dass Ich in dem 
Notariat Ampt dess Vnter Consistorialgerichts vnd wass demselben 
anliangt, Gott fiir Augen haben, vnd mein Ampt vnd beruff mit hoch-
sten fleiss, treu vndt sorgen verrichten, allés vffrichtig vnd getreulich 
protocolliren, die Acta vnd Documenta vffheben, vnd ohne befelil dess 
Herren Landtrichters niemandt aussgeben, keine partheijligkeit vnd 
affecten brauchen, keine vnziemliche geschencke nelmien, Auch was in 
diesem Gerichte geliandelt, geratschlaget vnd geschlossen wirdt, Nie-
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mandt der sachen oder dem Gerichte zugefahr vndt schaden offenbah-
renn, sondern beij Mir behalten will; So wahr Mir Gott helffe etc. 

Bengt Ochsenstirn. 

Efter samtida afskrift i R. A. [Liv. 18]. 

Bil. XX. 

Articuli Visitationis Publicati & a Supremo 
Consistorio approbati, salva t amen potestate 
augendi, minuendi. 

i. Articulus. Weiln der Prsepositus derer in seinen anbefohlenen 
Districtu bevorab aussheimischer und nicht von H. Superintendenten 
zu Riga examinirter und ordinirter Prediger Glaubens und Religion 
vor allén dingen gewiss seijn muss, soll er dass Examen in gegenwart 
des Notarij, wen er den Pastorn auf eine gewisse stunde fiir sich erfor-
dert mit allén Ernst und fleiss halten, also dass er von etlichen fiirnemb-
sten streitigen Articulu ungeände[r]ter Augspursclien Confession den 
Prediger befrage, und seine Erklärung eigentlicli einnehmen möge. 
Da sich den der Praepositus nicht mit blossen ja abweissen lassen, son
dern vom Pastoren den grund seines Glaubens und Bekentniss eigent
licli erkiindigen, und so länge anhalten soll, biss er seiner Lehre gewis, 
dass sie rein, und der Seelsorger dieselbe mit sätten Zeugnissen grun
den Göttl:r Sclirifft bewehret und vertreten, und alsden hievon dem 
H. Superintend: in Generali visitatione bona fide & conscientia zu 
berichten, ob er in der lehre rein oder nicht, ob und wie er gelahrt, und 
ob er mit Nutz der Kirchen weiter zudulden. 

2) Damit man auch eigentlich wissenschafft haben möge, mit 
wass Gaben jedweder so viel das Lelirampt betrifft, vom gnädigen 
Gott begabet, auch solchergestalt zum fleiss und studiren erwecket, 
sonst niitzlich, dass der Herr Pastor seine Concepta der Predigten, so 
er durchs gantze Jalir gehalten, aufflege, darinnen man zusehen, wass 
fiir einen Methodum Er in seinen predigten gebraucht, wass fiir res 
er zu jeder Zeit handele, ob sie zu der Zeit, an dem Ohrte, und fiir diese 
Zuhörer niitzlich, nötig und erbawlich, wie Er jede Lehre mit Gottes 
Wortt bestätige, und Zeugnissen der Heijl. Schrifft in seinen Predigten 
anziehe, ob er sie selbst in der Bibel gelesen, und nacligeschlagen; oder 
nur bloss auss den Postillen aussgeschrieben, und wass er in solchem 
allén prsestiren könne. Dafern aber der Pastor kein Concept oder zum 
wenigsten eine disposition, seiner Predigten in dieser special visitation 
aufweisen kan, soll er mit ernst angemahnet werden, hinfiiro seinen 
fleiss also zu bezeugen, dass er alle halbe J ahr, und so offt eine special-
visitation angestellet wird, seine disposition zu exhibiren parat seij. 
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3) Und auff dass die Pastoren, sonderlicli die noch ungeiibet 
seijn, desto niehr ursach gewinnen ihren privat studijs nachzusetzen, soll 
der Praepositus ilmen unum atque alterum Artieulum fidei vorgeben, 
sich darinnen biss auff kiinfftige visitation zu tiben, dass man auch 
auf die vornembste objectiones und instantias ad versarior um zu gniige 
antworten kömie; Wann nun dass Examen der Lelir also viel von nöhten 
angesehen verriehtet, soll der Praepositus den Pastorn zuförderst mit 
ernst seines gewissens und vorm Heijl. Altar geleisteter pflicht erinnern, 
dass er auf nachfolgende Articul ihm den Grund der Warheit, wie es 
an ihm selbst, beriehten, und niemand weder zur Liebe oder Leid, auss 
Gunst oder wiederwillen wass anzuzeigen, oder A*erschweigen wolte, 
beij ernstlicher straffe, so er driiber zugewarten, nochmahlss ihm fol-
gende Articul vorhalten, und auf einen jeden, insonderheit in abwesen 
der andern unterschiedlich befrage, und seine antwort durch den H. 
Notarium mit fleiss anzeichnen. 

Articul drauff die Pastorn zu befragen. 

Erstlich; Ob Er nochmahls standhafftig und beständig seine Lehre 
in allén seinen offentlichen Predigten auch unterweisung und Bericht 
beij den schwachglaubigen und Krancken vermög Prophet- und Apo-
stolischer schrifften und Augspurgisclien ungeänder ter Confession, 
auch wie dieselbe durch D. M. Lutherum p. m[em]oriae in seinen lehr-
und streit-schrifften wiederumb an dass Liecht gebracht, fiir sich 
selbst halte, und glaube, seiner befohlenen Kirche fiirtrage und lehre, 
auch in allén Articuln beij Yerrichtung seines Dienstes sich gemäss 
halte. 

2) Ob er auch an seinen benachbarten Ampts-Brudern ihrer Lehr 
vel Lebens halber keinen fehl oder Mangell, oder nicht ein ärgerlich 
geschreij von Ihnen gehöret habe. 

3) Wie sich der Erb Herr, Haupt- und Ampt Mann, Arrendator, 
Schreiber, Cubiass etc. mit besuchung der predigten, und gebrauch der 
Heijl:n Sacramenta verhalteu. 

4) Auch ob Ihrer einer oder mehr berichtiget wäre, dass er in är-
gerlichen, offentlichen, abscheulichen lastern und Sunden lebete, und 
halsstarrig darinnen verharrete, und wass Ilire gebrechen sind. 

5) Ob auch Erb Herren, Haupt und Ampt Leute etc. und andere 
befehlhaben mit fleiss und gebiihrendem Ernst iiber die Kirchendiener, 
und denen in voriger visitation angelteten Constitutionibus und ord-
nungen halten. 

6) Wor die gesamleten Kirchen Gelder bleiben? 
7) Ob auch die eingepfarten fleissig zur Kirchen gehen, zur beicht 

und Sacrament sich finden lassen, und mit ihren Kindern und Hauss-
gesinder an Sonn-, Fest- und Busstagen die predigten Gottes wortts 
besuchen, und da solches unterlassen, ob, und durch wehm, und wie 
sie gestrafft werden. 

8) Ob er auch unter seinen eingepf arten leute wissen, welche die 
predigten Gottes worth und der hochwiird: Sacramenten gantz ver-
achten, sich derselben nicht gebrauchen, sondern iibell davon reden. 
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9.) Ob sie auch ohne Noht unter der predigt, und vor gehalteneu 
gemeinen Gebeht, da man billig Gott dem Herrn, wie umb Erhaltung 
seines heijl:n Worts und aller 3 Hauptständen, also auch fiir gnädige 
beschirmung unser lieben hohen obrigkeit in Schweden hertzlich und 
inniglich anruffen soll, auss der Kirchen lauffen. 

10) Ob der Pastor auch etliche wisse, die an Sonn, Feijr- und 
Busstagen mit pferden oder der Hand arbeiten, oder schimpflich davon 
reden, und ob die, so es tliun, auch des wegen, und wie sie gestrafft. 

11) Ob auch unter Verrichtung des Gottesdienstes, bier oder 
brandwein geschenckt und wer kaufft, Zechen, wiirfell oder Carten 
spiell, item Gerichts händell gehalten und ungestraffet gestattet werden. 

12) Ob auch unter den Unteuschen Gottes lästerer sind, welche 
beij Christi Mutter, Leyden, wunden, Sacrament fluchen. 

13) Ob auch die Abgöttischen Capeilen noch besuchet werden, 
und dafern denn also, wo dass Opfferwerck bleibe am Wachs und geldt. 

14) Ob auch unter den Bauren Zauberer und Seegen spreclier sind, 
die Leuhte und Yieh segnen, und ob der Pastor wisse, wer die Leulite 
sind, die zu ihnen lauffen, und sie Raht fragen. 

15) Ob Eltern unter ihnen sind, welche ihre Kinder nicht zum 
Gebeht fiir und nach dem Essen, desgleichen zu Morgen und Abend-
seegen nicht halten. 

16) Ob Kinder unter ihnen sind, so ihre Eltern fluchen, sie schla-
gen, oder sonst mit geberden, worten und wercken iibell tractiren und 
handelln, oder ihnen sonst ungehorsamb sind, u. keine straffe von ihnen 
leijden wollen. 

17) Ob Leuhte in seinem Kirchspiell sind, die in uneinigkeit 
und unversöhnlichem Zorn beij einander leben. 

18) Ob Ehe Leuhte im Kirchspiell sind anzutreffen, die in ärger-
licher uneinigkeit, und ungeeliget beij einander wohnen. 

19) Ob etliche unter ihnen sind, die sich mit einander verlobet, 
nach dem sie aber solch Yerlobniss getrawet, nicht zur Ehe greiffen, 
sondern auf einen oder beiden theilen stille schweigen und die Ehe 
nicht vollenziehen, auch nicht ordentlichen von einander geschieden 
sind. 

20) Ob auch Ehebruch und Hurereij unter ihnen getrieben werde. 
21) Ob auch Eheleute, oder ledige Personen einen bösen ärgerli-

clien schein fiihren, und der Unzucht halber eine öffentlich ärgerniss 
von sich geben. 

Von der Tauffe. 
22) Ob die eingepfarte Ihre Kinder länge ungetaufft liegen lassen, 

und warumb solclies geschehen, wie viell gevatter sie bitten. 
23) Ob die eningepfarreten die Heijl. tauffe, communion der Kranc-

ken, copulation, begräbnissen zeitlich beij den Pastoren bestellen, und 
nicht biss auf die letzte stunde wenn zu verrichten spåren. 

24) Ob auch solche Wehemutter, welche durch den Pastorn also 
unterriclitet, dass sie in nohtfällen die Noht tauffe recht verrichten 
können. 
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Von Hoclizeiten. 
25) Ob aucli die copulandi sich dreijmahl ordentlich haben in der 

Kirchen abkiindigen lassen, und ob sie_ beij der andern abkiindigung 
zum tisch des Herrn gewesen. 

26) Ob auch die geladene gäste zum Kirchgange (beij) und in 
Zeiten und niichtern finden. 

N. B. qvo tempore nuptise celebrentur. 

Yon Begräbnissen. 
27) Ob sie auch einen Ehrlichen und verwahrten orht zum Begräb-

liiss der verstorbnen Christen haben. 
28) Ob auch eines Mannes tieff die gräber zum Begräbniss der 

alten Verstorbenen gemachet werden. 
29) Ob Sie auch durch die Gemeine zu Begräbnis beleitet, vnd 

mit glocken klang und priesters gesang Ehrlich zur Erden bestätiget 
werden. 

Articuli Pastorem in soliduin respicientes. 

30) Ob die Pfarrkinder den Pastorn in gebiihrlichen Ehren uxid 
wiirden, oder mit gebärden, worten oder wercken verächtlich halten. 

31) Ob sie auch Ihren Pastorn seinen verdienten Lohn zu rechter 
Zeit unverziiglich, trewlich, und an guten getreijde, wie in voriger 
Visitation befohlen, geben. 

32) Ob auch den Pastorn seine gebiihrliche Accidentia von der 
Copulation, Tauffe, Begräbniss und dergleichen gegeben werden. 

33) Ob er auch die von Alters her vermachte pfarr Lande und 
Niitzungen habe, auch unmolestiret gebrauche. 

N. B. Kirchen und Pastorn gebiirde. 

Articul dar auff die Eingepf arreten zu befragen. 
Wan der Praepositus den Pastorn auf die vorgestellete Articul be-

sonders und allein befragt, alss den soll er auch die eingepfarreten in 
abwesen des Priesters fiir sich erfordern und sie gleichergestalt wie droben 
vom pfarr H. vermeldet, ernstlich erinnern, warumb die visitation ange-
stellet, niemand zum nachtheil und schaden, sondern forderst Gott zu 
Ehren, männiglicli zur Besserung, zeitlicher und ewiger Wohlfahrt vorge-
noinmen, und den auch beij ihren pflichten damit sie Ihr: K: Maijtt: 
zu Schweden unser allergnäd: Konig: und Fräwlein beijgethan, ver-
mahnen niemanden zu Liebe noch leide, sondern wie sich die sachen in 
warheit verhalten, auf folgende Articul griindlichen und unterschied-
lichen bericht zu thun, und hierinnen ihres gewissens wahrnehmen und 
niemands verschonnen. 

1) Ob der Pastor seine predigten nach Anleitung Gottes worts 
auch unsers Christlichen glaubenss und bekentniss anstelle und halte. 

2) Umb welche Zeit er an Sonn- Fest- und Busstagen die predig
ten halte. 

3) Welche Fest er feijrlich halte oder nicht, und ob auch solclie 
feste er beij den Capelien halte, dadurch die bauren ihre abgötterey 
gestercket und Er seinem geist nach hänge. 

4) Ob Er des Sontags Evangelium predige. 
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5) Ob Er den Catechismum an den Son- und Feijertagen dem Volck 
deutsch vorbete, also, dass ihm die einfältigen bauren nachsprechen 
können. 

6) Ob er auch die Kinder und junge gesinde, wen sie erstlich zum 
Tisch des Herren gehen, zu Hause oder in den Kirchen auss dem Ca-
techismo examiniret, und in denselben noch gute bescheidenheit ge-
braucht. 

7) Wie sich der Pastor in seinem Straffampte verhalte, ob er mit 
Christlicher Sanfftmuht, und guter bescheidenheit straffe, oder auss 
privat affecten und Rachgier seine eigne sachen auf die Cantzell bringe, 
die Leuhte nahmhafftig oder sonst unvermeldet, doch aussgemahlet 
iibel aussmache, sich zum Zorn bewegen lasse, scharffer, ungebiilir-
licher, stachlicher, schmächlicher, grober worte mid gebärden in den 
Predigten gebrauche. 

8)_.Qb Er auch sonsten die offentliche Laster, umb welcher willen, 
der Zorn Gottes iiber die Menschen kompt, wie Er von wegen seines 
tragenden Ampts und ernstlicherf Befehl und trawung gottes schuldig 
ist, mit gebiihrendem ernst und eijffer straffe. 

9) Ob Er auch unnötige, ergerliche, unbekante und nicht ehrbahr-
liche gezäncke der lehre oder persohn halber auf die Cantzell bringe. 

10) Ob Er auch dass Volck fleissig zum Gebeht fiir alle stände 
[vermahne]. 

11) Ob Er auch solche Lieder singe, die Cliristlich und sonderlich 
in D. Lutheri gesangbuch verfasset. 

12) Ob Er in der Kirche oder in seinem Hause Beicht sitze. 
13) Ob Er auch mehr alss eine Person mit einmahi absolvire. 
14) Ob Er auch jemand mit der Tauffe, absolution und Abend-

mahl versäume, oder auch Rachgierigkeit und wiederwillen eigenes 
bekentniss, die absolution und das H. Abendmahl versage, verhalte, 
oder von der Tauffe abtreibe. 

15) Wie Er es mit den Leuhten halte die zur Ehe greiffen, ob sie 
3 Sontag nach einander aufgeboliten, und die jenige die sich auffbieten 
lassen zuvor im Cathechismo examiniret werden. 

16) Ob Er auch wen frembde Leuhte offentlich sich trauen zu las
sen begehren, zuvor ordentliche und gebiihrliche Zeugnissen der be-
schehen offentlichen Yerlöbniss, und dass sie ohne Yerhinderniss ge-
schehen, konne auflegen lassen. « 

17) Ob sie auch friie vor essens in der Kirche getrauwet werden, 
und ob er sie auch in den Häusern trawe. 

18) Ob Er auch die Krancken und sterbende Leuhte besuche, 
tröste, und mit den H. Sacrament versehe. 

19) Wie er die Begräbnisse mit dem geleiite, und begleiten der 
Leichen halte. 

20) Ob der Pastor auch mit der Leiche gehe, und die gewölmliche 
Christliche gesänge singe. 

21) Wie viel Er von der Copulation, Taufe und Begräbniss 
nehme. 
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Von der Kirchen Diener Leben und Wandell. 
1) Ob auch des Pastorn Leben und Wandell mit der Lehre iiber-

einstimme. 
2) Ob Er auch mit seinen eingepfarreten und Xachbarn in Zanck 

und unversöhnlichem Hass lebe. 
3) Ob Er auch mit unziichtigen und unverschämten Gottesläster-

lichen Gebehrden, Worten, u. wercken die gemeine des Herren ärgere. 
4) Ob Er sich auch zu verdäclitigen Personen so unzucht halber 

beschrien halte, u. dieselbe zu sich ziehe, behause u. beherberge. 
5) Ob der Pastor auch pflege mit seinen Zuhörern oder andern sich 

zu r auf fen u. sclilagen. 
6) Wie Er sich mit seinem Eheweib begehe. 
7) Ob Er der Pastor sich weltlichen sachen annehmen, der obrig-

keit in Ihr ampt greiffe, und umb Belohmmg Artzneij gebe. 
8) Ob auch die Kirchen und Pastorat gebäwde mit Dach und Lage, 

offen, fenster, mid Thiiren wie sich gebiihret versehen, und die Zäune 
gebessert werden. 

Conclusio. 

Wenn nun der Prsepositus auf alle vorschriebene Articule seine 
fleissige Nachforschung gehalten, soll Er wass straffbahr zur Yerbesse-
rung der eingebrachten Mängell mit den straffwiirdigen Personen die 
gradus admonitionum halten, und nichts desto minder sub Xotarij 
manu in visitatione generali allés und jedes wass vorgelauffen treulicli 
einliefern, so es aber grobe abschewliche Laster, welche der Christlichen 
Obrigkeit gebiiret zu straffen, soll der Prsepositus die angegebene 
Personen den Erb Herren oder Ampt Mann desselben ortlies anmelden, 
und wass sich dieselbe der straffe halber erbohten, verzeiclmen, und 
in generali visitatione berichten. Sonsten wird man sich des besondern 
fleisses und Yorsichtigkeit gebrauchen, dass nichts den wass notorimn 
dadurch die Kirche geärgert verrichtet werde. Qvoniam de occultis 
non judicat Ecclesia. 

Hos Visitationis Articulos approbat Supremum 
Consistorium Reg: Dorpati Anno MDCXXXVI. m[ense] 
Junij salva tamen potestate augendi minuendi. 

Efter samtida afskrift ur Acta Ecclesiastica Livonica 2 i R. A. 

Bil. XXI. 

Erleuchter vndt Wolgeborner H. Reichs Truchses gnediger Herr 
vndt mächtiger Patron negst wiinschung allés guttes vndt anerbietung 
meiner pflichtschuldigen Dinste, Nachdem alhier in Liflant vff Ihr 
Königl. Maij:tt befehlich das Königl. Ober Consistorium heilsam in-
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stalliret vndt angeordnet worden, ist dasselbe auch nach Ynsrem ge-
leisteten eijde Zufolge publicirten Ordinantz alle Jhar fleissig exerciret, 
also das dasselbe numehr einen riimlichen fortgång gewonnen, vndt 
nicht Zuzweiffeln, es in diesem wiisten Lande reichen nutzen vndt 
frommen schaffen werde, Demnach aber gemeiniglich Der böse feindt 
bei der Kirche Gottes auch seine Capel aufzubawen pfleget, also gehet 
es Yns auch alhier bei Vnserm Consistorio, dan daselbst vnter vielen 
andern M. Hermannus Samsonius Superintendens mit seiner hoheit 
Yns nicht wenig zu tlaun schaffet, mässen er von Zeit der installation 
sich alhier nicht eingestellet, vndt dem hochniizliehem wercke seiner 
geleisteten eijdes pflicht nach beigewohnet, sondern Yns mit unnö-
thigen scriptis oneriret, vnd balt dieser balt einen andern prseeminentz 
sich anzumassen vnterstehet, wie auss seinen Yns Zugeschickten scrip
tis, so Wir beiliegendes beantworten miissen mit mehrem g:st zu ver-
nehmen haben; Ob mm wol das Königl. Ober Consistorium sich dessen 
gerne gelibriget auch noch herzlich sehen möchte, das Er Samsonius 
einmal vmbschlagen, mit Yns Collegialiter conferiren, vndt dem hohen 
wercke in Demut vnd einikeit beiwonen möchte, So besorgen Wir Yns 
docli gar sehr, das es von ihme schwerlich zuerlangen, besondern er 
vielmehr mit seinen discursen nicht elier auf hören werde, biss Ihr 
Königl. Maij:tt Ynsere allerg:ste Königin vndt Fräulein einen andern 
gnedigst constituiret, der alhier in loco Consistorij stets sein, vndt 
lieben dem H. Directore prsesidiren können: Darumb dan diss Königl. 
Gericht E. Erl. G. vnterdienstlich wil gebeten haben, dieselbe geruhen 
gnädig diese anordnungen der hochlöblichen Königl. Regierung aufs 
fiigligst beizubringen, demselben durch dero vielgiiltige autorität bei 
Zeiten vorzubri[n]gen, vndt sich das Königl. Consistorium in gnaden 
recommendiret wolle sein lassen, Wir an Ynsrem theil wollen nichts 
ermangeln lassen, was Zu aussbreitung des wahren Gottes Dinstes er-
haltung zu Kirchen disciplin vndt einigkeit gereichen möge. Yndt 
thun E. Erl. G. Wir hiemit Gottes Almacht getreiiligst empfelen. 
Datum Dorpt den 1 Julij A:o 1636. 

E. Erl. Wolg: G: I111 nahmen des Ober Consistorij 
Vnterdinstwillig 
Godhart Welling 
Director Mu P:a. 

A tergo: Dem Erleuchten vndt Wolgebornen Herren H. Gabriel 
[Gustafsson] Ochsenstirn, Freijherren Zu Kijmitto Herren Zu Forsa 
vndtt Tyresiö etc. etc. Ihr. Königl. Maijtt vndt der Cron Schweden vor-
nemsten Raht vnd Truchses. \Tnsrem gnedigen vndt mächtigen 
Patrono. 

Efter original i R. A. [O. S.]. 
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Bil. XXII. 

Erläucliter vndt Wollgeborner herr Reichs Cantzler, Gnädiger vnd 
hoehgewogener herr Patron. E. Erl. Wollg. gn. seint meine A nther-
thänige dienste perpetua cum veneroe, ieder Zeit Zuuor. Gnediger herr, 
dass des Allerhöchster, E. E. Woll. gn., diese Zeijt hero vor alleni offt 
Vorgestandenem Yngliick Vnd gefahr, so Yäterlich bewahret, dem 1. 
Vatterlande vnd freunden gesunt restituiret, hath dasselbe, nebenst 
allén getrewen clienten, insonderheit ich, dehm grose Wollthatenn 
wiederfahren, höchst sich zuerfrewen. Der Allmechtigster wolle E. E. 
W. g. in seinen gnädigen schutz aufnemen, in gutter disposition, zu der 
Christlichen Kirchen, vnd löblich Konigreich Wolfarth vnd aufnemen, 
zu der armen betrengten religions Yerwanthen in Teutzlandt, in quib. 
fides et constantia weitherem tröst vnd hiilfe erhalten, damit, nach 
dem lang erwiinscliten 1. guldenen frieden, alle sich dessen mugen Zuer
frewen haben. Anlangend nun den statum publicum Liuonise, zweiffele 
nicht dasselbe seij von andern E. E. W. g. vollstendig eröfnet, dahero 
spe[ci]alia zugedencken in smnniis Reip. occupörb. p[r8e]sertim, vn-
nötigk, diss wenige aber, wegen der Kirchen in Lifl. treibet mich meine 
Amptsorge; dan, nachdem das hofgericht zu Dorpt woll angeordnet, 
haben anfangs die Geistlichen dero Jurisdiction sich nicht vnterwerfen 
wollen, besondern vf ein Consistorium, wie billig, gedrungen; welchem 
zufolge An:o 1633 das Gericlit introduciret, mit Weit- vnd Geistlicli 
assessoren besetzet, welchem collegio ich nebenst H. M. Samsonio 
Sup[er]int. zu prsesidiren hergesetzet. Nach dem nun des Christlich 
heilsahm Werck vortgesetzet, ist der feint Gotliches namhenss, mith 
seiner Vnkrauth, alss Ehr-Geltgeitz, vnd andere böese affecten balt 
herfiihr gebrochenn; der h. Samsonius zwar, ob er anfangss willig zu 
Dorptli dem Consistorio geschworen, hath er nochmhalen, wegen seiness 
pastorats vnd Gymnasij zu Riga, dahin Er das Geistlich Gericlit, wieder 
ordinans vnd befhel gern gezogen, nicht bejwhonen konnen, noch wol
len; mitter Zeijtt mit etzlichen tricis vnd plicis das colleg. angestochen, 
welchem die insitiui gefolget, gelaufen gekommen, ehe sie legitime vo-
ciret, wie E. E. Wolg. g. auss vberschickte acten mit mliererem ver-
nommen werden. Auss diesen vnd anderen mher beschwerden, hatte 
ich gerne gesehen, dass ein höherer vnd besser Oualificirter wehre con-
stituiret, allein ess hath den tutelaribus Regni anderss gefallén; dass 
sie nicht allein mej ne Wenigkeit bestetiget, besondern was inss Reich, 
insonderheit wegen der Ynther Consistorien geschicket, mehrer theilss 
approbiret, auch einen General Superintendenten der zu Dorpath resi-
diren soll, angedeutet. Zu dem ist, das nouum sapientise et virtutis 
Christian® theatrum angerichtet, worauss etzliche zum Predigampt 
bereits genommen, auch mehr dazu können hinfiiro beruffen werden, 
allein, weiln kein Cancellarius Academise verhanden, finden sich welche 
faule vnd Zänkische ingenia, die nichtss mehr alss die hoheit in acht 
nemen, die alumnos an sich ziehen, odia et dissentiones fouiren, wo-
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durcli das gutte beliegen bleibet; dahero vonnöthen, dass die Inspection, 
entweder dem Ober Consistorio, die ohne das auf alle Schulen vnd Gym-
nasia ein vleisig auge haben, oder einen h. Reichs Rhat, der zu Dorpath 
residiren, vnd die vmbratiles pugnas zerreisse; auch dass ein tiichtiger 
friedliebender General Superint. dem Ober Consistorio zeitig möchte 
commendiret vnd bestellet werden; alias, misera e, hoc tempore, 
Ecclesiae facies, inq[ui]t Hilarius Episc[opus], dmn n. in verbis pugna est, 
dum de nouitatibus quaestio est, dum in consensu difficultas e, dumque 
alter alteri anathema esse csepit, prope iam nemo est Christi. Bitte 
derlialben Vnthertänigst K. E. W. gn. wollen sich des armen Wiistenn 
ländes noth mit annemen, was zu der Kirchen, Schulen, vndt hospitalen 
gedeijh vnd Wolstande geordnet, sich lassen gefallen, mein vnd der 
meinigen lioher patron vnd befiirderer verbleiben, vnd durch sugillation 
der misgonstiegen von der alten gewogenheit vnd genade sich nicht ab-
wenden lassen. Dan wie ich schuldig, meinen anuertrawten Ampt vnd 
beruff in demuth, mit trew vnd vleiss vorzustehen, vnd zu continuiren; 
alss liabe ich Vhrsach, weither auff E. E. W. gn. guttere acht zugeben, 
dass durch erhaltung gutter disciplin der segen dr auf erfolge; Weiln 
auch viel Sophismata vnd compendia die haushaltere gebrauchen, wehre 
hocli nötig dass ein Gotssfiirchtiger, verstendiger, auf Oben vnd Vnthen 
Officirer bestellet, der järlich alle Rechnung einnemen, iustificiren, vnd 
E. E. W. gn. einscliicken möchte; solthe sich einer nun dazu finden, will 
ich denselben E. E. W. gn. vorschlagen, dafern ess E. E. W. gn. gefellig, 
im vbriegen E. E. g. commodis et ornamentis invigiliren, dass dieselbe 
desfalss ein gutt geniegen trägen sollen, ob Gott will, in dessen gnädigen 
schutz E. E. W. g. sambt dero 1. gemhälin vnd hause treulichst emp-
fhelen tliue. Dat. Rigae d. 7 Aug. An:o 1636. 

E. Erl. Wollgeb. gn. getrewer seruitor 
Godhart Welling der Elter. 

A tevgo: Dem Erlauchten vndt Wollgebornen Herren herr Axell 
Oxenstern, Freijhern zu Chijmita, herrn zu Vieholm vndt Tijdoll [Tidö], 
Rittern, Kön: Maij:tt vnd des Reiches Schweden Rath, Cantzlern, 
Lantrichtern in Westernortland, vnd der Lappenmarcktt, gevolmech-
tigt. General Commissario in Teutzlandt. Meinen gnedigen hern 
patronen. 

Efter original i R. A. [O. S.]. 

Bil. XXIII. 

Der durchleuchtigsten und Groszmächtigsten Fiirstinnen Fraw-
lein Christina; von Gottes Gnaden, der Schweden, Gothen, und Wen-
den Koniginnen, Groszfiirstinnen in Finland, Hertzogin zu Ehsten 
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und Carelen, Fräwlein iiber Ingermanlandt unserer allergnedigsten 
Königinnen. 

Wir desz Obern Consistorij iiber das Fiirstenthumb Lieffland 
verordnete Director,1 und samptliehe Assessores, Thun hierinit allén 
vnd ieden gedachteu Fiirstenthumbs Kundt und Wissentlich, 

Demnach biszher in bestellung und abdankung der Prediger 
grosse Unordnung, und miszbrauch des Juris Patronatus eingerissen, 
in dem der Patron, ihres gefallens ohne Yorhergehendes rechtmessi-
ges Process die Pastores anzunemmen wnd abzudanken sich unter-
standen, als hat das Königl: Ober-Consistorium hochnötig erachtet 
einen gewissen modum vocandi et dimittendi ministros Ecelesiae 
wie derselbe in andere augsburgische Confessions verwauthen Kir
chen iiblich und gebrächlich, kiirtzlich abzufassen, und den einfelti-
gen zum besten, krafft des Königl: Maij:t habendes Juris Episcopalis 
prouisionaliter2 zu publiciren, damit hinfiiro solche wnrechtmessige 
proceduren mögen eingestellet, und die wnwissenden reellt davon 
informiret werden: Betreffende demnach erstlich die Yocation oder 
bestallung der Prediger, soll in derselben folgender gestalt procedirt2 

oder2 verfaliren werden. 
1) Wenn ein Pastor stirbt, oder der Kirchendienst resigniret, sollen 

die Patroni der Kirchen, denen das Jus Patronatus vnstreitig com-
petiret2 oder2 zustehet, Ihres verstorbenen Seelsorgers tödlichen Ab-
gang oder vorigen Pastoris abzug dem Ehrw. Superintendenten oder 
woferne derselbe zu weit abgelegen, dem Ehrw. Prseposito selbiges 
Districtus, welcher solches alm Ehrw. Superintendenten friih zeitig 
wird referiren, vngesäumet Kundt thun, damit bei wehrender Ya-
cantz der Gottesdienst nichts desto weniger miige versehen und bestel
let werden. Wann aber der Pastor sein Dienst zu reponiren [resigni-
ren] vorhabens, soll er solches dem Ihren Superintendenten und Pa
tronen ungefelir ein lialb Iahr zuvor ankiindigen, und seiner abdan
kung nothwendige erliebliche und billige Ursachen anzeigen, und 
darauf von dem Ehrw. Superintendenten und Patronen, oder im 
fall sich dieselbe dariiber nicht könten vergleichen, von dem Ober-
Consistorio billich besclieiden gewarten, Wnd nicht eigenes gefallens 
von einer Pfarre auf die andere riicken. 

2) Sollen die Patroni einen anderen tiichtigen Mann, der in lehre 
wnd leben wnsträflich, in vier Monats frist, legitime nominiren, der 
christlichen Gemeine vorstellen und derselben consens gebiihrlich 
requiriren. I111 fall aber die Patroni darimi wiirden saumig sein, oder 
in bestimpter Zeit keine tiichtige Person bekommen könten, soll3 der 

1 I den af öfverkonsistorium den 28 juli 1638 publicerade »Modus 
Vocandi et Dimittendi Ministros Ecclesiae» står här tillagdt: »verordnete Super-
intendens». 

2 Saknas i den af öfverkonsistorium den 28 juli 1638 publicerade »Mo
dus» etc. 

3 »das Oberkonsistorir.nl Oder» här tillagdt i den af öfverkonsistorium 
den 28 juli 1638 publicerade »Modus» etc. 



2 7 1  

Ehrw. Superintendentens ihnen einen tiichtigen oder mehr, wo sie 
vorhanden vor andern aus der Königl. Academien zu Dorpt so vor 
der Theologisehen Facultät daselbst ein gutes bezäugniisz ihrer ge-
sehickliehkeit, gabens und untadelhaftigen lebens vorzeigen können, 
den Patronis der Kirchen cömmentiren; Fiir allén dingen aber dar-
auff gute aclit geben, das die vornemsten Pfarren, pro qualitate Per-
sönarum denen, die bei den geistlichen Gerichten auff zuwarten tiich-
tig sein mögen conferiret werden. 

3) Wann die Gemeine mit des nomirten Lehr und leben zufrie-
den, sollen die Patroni Ihn mit einer schriftlichen Vocation dem hochw. 
Superintendenten zum examen und ordination prsesentiren. 

4) Soll Ehrw. Superintendens praesentatum mit Zuzihung des 
Probsts1 wnd etlicher Prediger aus der Nachbarschafft fleissig exa-
miniren, wnd da er wol qualificirt befunden, folgends auch mit ge-
bräuchliclien Kirchen ceremonien offentlich ordiniren, Wnd ordinato 
testimonimn Examinis wnd empfangenen ordination wie billich er-
theilen. Solteu aber die Patroni einen tiichtigen Mann prsesentiren 
welchen Ehrw. Superintendens ohn[e] erhebliche Ursache reijcirte 
[refusirte] und einen andern in dessen stelle zu intrudiren [in-
troduciren] gedächte, wird das Ober-Consistorium nach auffgenom-
ihenen genugsames bericht, erkiindigung wnd gelegenheit wnpar-
teijsch darinn erkennen, wnd den Zwist gerichtlich entscheiden; Be-
findet auch dasselbe, das die Patroni ihres juris Patrouatus, wnd der 
Superintendens seines Ampts in solchen wnd dergleichen sachen, 
wnsezlich, wieder Verlioffen, miszbrauchen, mögen sie zu allén theilen 
der gebiirlichen animaduersion gerretig sein.2 

5) Soll ordinatus, ehe wnd bevor er zum administration dess 
Kirchendienstes schreitet, beim3 Königl: Ober-Consistorio wmb Con-
firmation der erlangten Yocation, die ihm auff vorgezeugtes testimo-
nium examinis wnd ordinationis ausz billigen wrsachen wird mit-
getheilet, sub poena rejectionis anlialten, wnd demselben obedientiam 
et reuerentiam debitam stipuliren. 

6) Nach erlangter Confirmation soll Ehrw. Superintendens oder 
anstatt dessen der Ehrw. Prsepositus selbiges districtus den Pasto
ren auff gebiirende ansuchunge, der Patronen oder4 des4 Pastoris4 

selbsten4 mit christlichen wnd in den augsburgischen Confessions ver-
wanten, Kirchen iiblichen Ceremonien oder solemiiteten installiren 
wnd des Patronis wnd ganzen Gemeine offentlich commendireu. 

Dieweil aber zu Verrichtung solcher erzelten werck vnd reisen, 
auch sonderlielie \'nkosten worden erfordert, sollen die Patroni dem 

1 »Seiner Assessoren» tillagdt i den af öfverkonsistorium den 28 juli 1638 
publicerade sModus» etc. 

2 Hela denna mening från och med »Solten aber» etc. saknas i den af 
öfverkonsistorium den 28 juli 1638 publicerade »Modus» etc. 

»Ehrw. Prasside im Nahmen des Ober-Consistorii» tillagdt i den af 
öfverkonsistorium den 28 juli 1638 publicerade »Modus» etc. 

4 Saknas i den af öfverkonsistorium publicerade »Modus» etc. 
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Vocirten Pastorj selbige ohne itwaige abkiirtzung des Salarij ausz-
zureichen schuldig sein. 

Ferner belangend die dimission oder abdankung der Prediger, 
soll mit derselben auch folgender gestalt procediret vnd verfahren 
werden: 

1) Wann der Pastor wegen vnrichtiger lehr[e] oder vnverantwort-
liches lebens zubeschuldigen, sollen die Patronj sich keiner jurisdic-
tion, welche ad lus Episcopale, so der Königl: Maij:tt allein zustandig, 
gehöret, wieder den Pastoren anmassen, sondern ihn von dem Vnter -
oder nach beschaffenlieit der sachen, fiir den Ober-Consistorio or-
dentlich (offentlich) besprechen, vnd Gerichtlichen bescheidts er-
warten. 

2) Hatte auch sie wiederumb der Pastor sich wieder seine Patro-
nos oder Kirchspielsverwandten im Kirchen sachen zubeschweren,1 

soll er gleichergestalt ordentlich beim Consistorio suchen, vnd sich 
also zu beiden theilen allén eigenthäthchkeiten bei lioher arbitrar 
straffe des Consistorij enthalten, vornacli sich ein ieder zurichten, 
vnd fiir schaden zu hiiten. 

Signatum Dorpt den 12 Julij. A:o 1637 
Im nahmeu vnd von [wegen] 
Des Königl. Ober Consistorij 
Gothardus Welling Praeses. 

Etter original i R. A. [Liv. 1] jämfördt med »Modus Vocandi et Dimit
tendi Ministros Ecclesite» publicerad »Im Nahnien und von wegen des Königl. 
Oberconsistorij» af Gotth. Welling. Dat. Dorpt den 28 juli A:o 1638». Afskr. 
i »Das alte Ritterschaftsarchiv zu Riga» i bd »Msc. collectanea consist. I.ivon.», 
s. si, 52. 

Bil. XXIV. 

Articuli Visitationis. 

Von den Pastoribus, Darauff die Patroni Haupt- vnd Ambt Leutte, 
vnd 3 Eltesten von der eingepfarreten Biirger vnd Baurschafft abzu-
hören. 

Art. 1. Ob der Pastor seine Predigten Nach der Richtschnur Gott-
liches Worts, vnd vnsers Christlichen glaubenss bekändniiss anstelle 
vnd halte? 

Art. 2. Ob Er auch allezeit dess Sontags, vnd vff den bestimbten 
Feijr- vnd Bettagen predige? 

1  welches der Hr Superintendens giitlich nicht beylegen köndte, till-
lagdt i den af öfverkonsistorium publicerade »Modus» etc. 
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Art. 3. \111b welche Zeit Er an gedachten Tagen predige? 
Art. 4. Ob Er seine Zuhörer neben dem Evangelio auch den 

Catechismum, alle Son- Fest- vnd Bettage auch fein deiitlich vnd 
langsahm vorlese, vnd Sie fleissig darin vnterrichte? 

Art. 5. Ob Er auch mit vielfeltigen Aussreisen sein Ampt ver-
seumet, vnd so Er lang aussbleibet, immittelst einen Andern der dass 
Ambt verrichte, an seine stelle substituire vnd verordne? 

Art. 6. Ob Er seinen Zuhörern neben den 5 Hauptstiicken des 
Catechismi, auch den Morgen vnd Abendsegen, Auch die Tisch-
gebetlein, auch die Beichtformular aus dem Catechismo Lutheri vor
lese vnd vorbette? 

Art. 7. Ob Er Auch die Kinder vnd dass iunge Gesiude, Wen Sie 
erstlicli zum tisclie dess Herrn gehen, zu Hause oder in der Kirchen 
auss dem Catechismo examinire, vnd in den selben auch gute beschei
denheit gebrauchet? 

Art. 8. Ob Er Auch dass Volck fleissig ermahne zur Busse, zum 
Christlich vnd Gottseligen Leben, vnd zum gebett fiir alle stände? 

Art. 9. Ob Er in der Kirchen oder in seinem Hause Beicht sitze? 
Art. 10. Ob Er auch mehr alss eine Person auff einmal absolvire? 
Art. 11. Ob Er Auch mit der Tauff, absolution, vnd Abentmal 

iemand verseume oder aus Rachgierigkeit vnd wiederwillen, Die ab
solution vnd das H. Abentmal versage, oder bei der Tauffe abtreibe? 

Art. 12. Ob Er auch sonst die offentliche Laster, vmb welcher 
willen der Zornn Gottes iiber die Menschen kommet, mit gebiihren-
den Eijffer vnd ernst straffe? 

Art. 13. Wie sich der Pastor in seinem straffampt erzeige, ob 
Er mit sanfftmutt vnd guter bescheidenheit straffe, oder auss Priuat 
affecten vnd Rachgier seine eigene sache vff die Cantzell bringe, die 
Leute nahmhafftig, oder vngemeldet iibell aussmache, vnd sich vnge-
biihrlicher stachlicher Worte in den Predigten gebrauche? 

Art. 14. Ob Er auch die gewöhnlichen Lieder auss dem Psalm-
biichlein D. Lutheri in der Kirchen singe? 

Art. 15. Ob er auch die Krancken fleissig besuche, zur busse 
vermahne, Die bussfertigen tröste vnd mit dem H. Abendmal zu rech-
ter Zeit versehe? , 

Art. 16. Ob Er auch selber mit zur leiclie gehe, vnd die Christ-
lichen Ceremonien mit singen vnd beten verrichte? 

Art. 17. Ob Er auch die ienigen welche sich wollen in den Ehe-
standt begeben, 3 Sontag nach einander offentlich in der Kirchen 
abkiindige, vnd die J ungen Leutte so sich wollen abkiindigen lassen, 
im Catechismo vorher examinire? 

Art. 18. Ob Er auch die ienigen so auss frembden Landen oder 
auss andern gebiethen kommen gelauffen, ohne genugsahmen Beweiss 
ihrer Herrschafft, vnd des Pastoris, dass Sie legitime verlobet, ver-
trawe? 

Art. 19. Ob Er auch den Nahmen Gottes Missbrauche, mit Las-
tern fluchen vnd schweren vnd damit Ergerniis bei der gemeine an-
richte? 

Ernst Lundström, 18 
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Art. 20. Ob Er auch in seinem Hause mit seinem Weibe friedlich 

lebe? 
Art. 2 1 .  Ob Er auch gehorsalmie Kinder habe, vnd dieselbe in 

Gottesforcht vnd Christlichen tugenden wolerziehe? 
Art. 22. Ob Er auch mit seinem gesinde, Knecht vnd Mägden 

tyrannisch vmbgehe, vnd ihn den verdienten Lohn vorenthalte? 
Art. 23. Ob Er auch den Patronis gebiihrliche Ehre beweise, 

vnd mit Ihnen, so woll auch mit den Haupt- vnd Amp[t]leutten, vnd 
samptlichen Zuhörern friedlich lebe, oder sich mit Ihnen haderkatze, 

lauffe vnd schlage? 
Art. 24. Ob Er sich auch eines vnordentlichen lebens fressens 

vnd sauffens sich befleissige? 
Art. 25. Ob er sich auch bei den pauren in den Kriigen finden 

lasse, das er mit Ihnen sauffe? 
Art. 26. Ob Er auch zuchtig lebe in Worten vnd Wercken? 
Art. 27. Ob Er auch verdächtige vnd beriichtigte Personen zu 

sich ziehe, behause vnd beherberge? 
Art. 28. Ob Er auch vnelirliche Hantierung treibe? 
Art. 29. Ob er auch verbottene Kriigerei treibe? 
Art. 30. Ob Er auch an getreide, flachs vnd dergleichen von den 

pauren mehr fordere vnd nehme alss verordnet ist? 
Art. 31. Ob Er auch vor die abkundigung vnd vertrawung iunger 

Ehleut, vor die Tauff vnd begräbniiss mehr fordere vnd nehme 
alss verordnet ist? 

Art. 32. Ob Er auch seine Hausshaltungh ihm mehr alss seine 
studia angelegen seinn lasse? 

Art. 33. Ob Er auch seinen Nechsten affterredet oder verleumbdet? 
Art. 34. Ob Er auch sonsten mit andern groben Argerlichen 

sunden vnd Lastern behafftet? 

Articvli 

Von den Patronen, Haupt- vnd Amb[t]leuttenu. 
Darauff der Pastor, vnd Kirchen Yorstelier, vnd drei von den 

Eltesten Biirgern oder bauren zu examiniren. 
Art. 1. Ob auch die Patronen Haupt- vnd Ambtleutten der 

Lutterischen Religion zugethan? 
Art. 2. Ob Sie auch fleissig zur Kirchen gehen, predigt hören? 
Art. 3. Ob Sie auch bei ihren Pastori zur beicht gehen? 
Art. 4. Ob Sie auch zum Tische dess Herren gehen? 
Art. 5. Ob Sie auch ihre Kinder von Ihrem Pastore tauff en lassen? 
Art. 6. Ob Sie auch zu erbaw vnd erhaltung der Kirchen vndt 

Kirchhöffen, Pfarheiisern vnd andern Zugehörigen gebewden zu-
stewren, vnd dieselbe in wesentlichen baw erhalten? 

Art. 7. Ob Sie auch den Pastoren seine gebiihr, an getreid, korn, 
flachss vnd dergleichen zu rechter Zeit vnweigerlich entrichten, oder 
aussreichen? 

Art. 8. Ob Sie auch den Pastoren die von altersshero vermachte 
Pfarlande, Ynmolestiret gebrauchen lassen? 
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Art. 9. Ob Sie auch den Pastori behiilfflich seinn, Dass die pau
ren Ihm die gebiihr, an Korn, flachs, vnd dergleichen, zu reehter Zeit 
entrichten? 

Art. i o. Ob Sie auch die Bauren vnd ihr gesinde durch die Ar-
beit, an Son- vnd Feijrtagen vom Gottesdienst abhalten? 

Art. I I . Ob Sie auch wieder Gott sein heiliges Wort vnd Sacra-
menten lästerlich reden, fluchen vnd schweren? 

Art. 12. Ob Sie ihre Pastoren gebiihrlich veneriren, friedlich mit 
Ihnen leben, vnd sich gutthätig kegen Sie bezeigen? 

Art. 13. Ob Sie Auch Christlich vnd friedlich mit Ihren Ehge-
nossen leben? 

Art. 14. Ob Sie auch ein Argerlich L,eben fiihren, mit fressen vnd 
sauffen, Hurereij vnd Ehbruch? 

Art. 15. Ob Sie auch in vnversönlichen Hass vnd feindschafft 
mit iemand leben? 

Art. 16. Ob Sie auch Wucher treiben, mit Korn, gelt vnd der
gleichen? 

Art. 17. Ob Sie auch ihre Ynterthanen oder Yntergebene mit 
YnChristlichen Vfflagen vnd Diensten, iiber die gebiihr, vnd wieder 
die Christliche Liebe beschweren? 

Art. 18. Ob Sie Auch sonst mit andern Argerlichen, groben Sun
den vnd Lastern beladen? 

Articvli, Von den Kirchen Vorstehern. 
Darauff die Patroni, Pastores, Haupt vnd Amptleutte, vnd dreij 

von den Eltesten pauren, abzuhören. 
Art. 1. Ob auch die Kirchen Yorstehere offt vnd fleissig zur Kir

chen kommen, die Predigten zuhören? 
Art. 2. Ob Sie sich auch offt im iahre zuni Beichtstuel finden, 

vnd zum tische des Herrn gehen? 
Art. 3. Ob Sie auch in ihrem anbefohlenem Ambte treu vnd 

fleissig seinn? 
Art. 4. Ob Sie auch zu reehter Zeit Brot vnd Wein, zum tische 

des Herrn verschaffen? 
Art. 5. Ob Sie auch fleissig befordern helffen, dass die Kirchen, 

Kirchenhäuser, vnd Kirchhöffe gebauet, gebessert, vnd im wesent-
lichen baw erhalten, so woll auch andere GottesAckere vff den Kirch-
höffen woll befestiget werden? 

Art. 6. Ob Sie auch die Kirchen intraden, in den Kirchenkasten 
legen? 

Art. 7. Ob Sie Auch dehnen dazu verordneten zu reehter Zeit, 
von den Kirchen Intraden vnd aussgaben, Rechnung thun? 

Art. 8. Ob Sie auch mit den Pastoren friedlich leben denselben 
gebiihrlich Ehren, vnd nach Ihren Yermögen sich in allén wilfährig 
vnd gutthätig kegen Ihn erzeigen? 

Art. 9. Ob Sie auch mit Ihrem neben Christen schied- vnd fried
lich leben, oder sich haderkatzen vnd schlagen? 
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Art. 10. Ob Sie auch ein Siindhafftiges Ärgerliehes Leben fiih-
ren, mit grawliehen Gotteslesterungen fluchen vnd schweren, mit 
fressen vnd sauffen, Hurerey vnd Ehbruch, blutsehand vnd der
gleichen groben Sunden vndt Lastern? 

Articvli Von der Eingepfarreten Biirger vnd Bauerschaft. 

Darauff die Patroni, Pastores, Haupt- vnd Amptleutt zubefra-

gen. 
Art. 1. Ob auch die Bauren so woll des Sonn: alss in den Fest- vnd 

Bettagen, fleissig zur Kirchen kommen? 
Art. 2. Ob Sie auch zue reehter Zeit, ehe die Ceremonien ange

fangen, zur Kirchen kommen? 
Art. 3. Ob Sie auch. niichtern zur Kirchen kommen? 
Art. 4. Ob Sie auch unter der Predigt, vnd vor gehaltenem 

gemeinem gebette ohn erhebliche noth auss der Kirchen lauffen? 
Art. 5. Ob Sie auch die Feijrtage mit Handarbeit, ausserhalb 

vnvmbgänglichen nothfall, entheiligen? 
Art. 6. Ob Sie auch den Catechismum D: Lutheri mit der auss-

legungh ausswendig gelernet? 
Art. 7. Ob Sie auch ihre Kinder fleissig mit zur Kirchen bringen? 
Art. 8. Ob vSie auch Ihre Kinder den Catechismen lehren? 
Art. 9. Ob Sie auch Ihre Kinder Morgens vnd Abents vor vnd 

nach der Mahlzeit beten lassen? 
Art. 10. Ob etliche vnter Ihnen seindt, die nicht zum Beichtstuel 

kommen, oder zum tische des H. gehen? 
Art. 11. Ob auch vor- vnd vnter Yerriehtung dess Gottesdienstes, 

Bier oder Brandtwein geschencket vnd verkaufft, Item Zechen, Wiirf-
fell vnd Karten spiel gehalten werden? 

Art. 12. Ob Sie auch ihre Kinder Lang vngetauffet liegen lassen? 
Art. 13. Ob Sie auch bei der tauff mehr Gevattern pitten, alss 

verordnet? 
Art. 14. Ob Auch die Welimutter in den glaubens Articuln, vnd 

sonderlich von der H. Tauff also vnterrichtet, dass Sie im nothfall 
die nothtauffe, Nach der einsetzung dess Herrn Christi recht ver
richten können? 

Art. 15. Ob Sie auch noch Abgotterei treiben, vnd auff ge wisse 
Zeiten oder J ahrmärckte an gewissen örtern auff hiigeln oder in griin-
den, oder bei den Capellen zusammen kommen, Ihre Abgottische Opffer 
zu verrichten, vnd wo dass Opffer bleibe? 

Art. 16. Ob Sie auch Ihre Todten mit Christlichen Ceremonien, 
Alss mit Klocken Klangk vnd Priestergesangh auff den Kirclihöffen, 
oder sonsten vff einem andern dazue verordneten vnd wolverwahr-
ten Gottes Acker begraben lassen? 

Art. 17. Ob die gräber auch tieff gnug gemachet werden, dass 
die Todten von den wilden Thieren nicht wieder aussgekratzet wer
den können? 

Art. 18. Ob Sie zum begräbniiss Ihrer Todten, Auch nicht andere 
benachbarte pauren einladen? 



2 7 7  

Art. 19. Ob Sie auch nach der Begräbniiss grosse gastereijen 
halten? 

Art. 20. Ob auch etliche vnter Ihnen sein, die Gottes Nahmen, 
sein Wort vnd Sacramenta lästern vnd schimpfflich davon reden? 

Art. 21. Ob auch etliche vnter Ihnen seien, die Gottes Nahmen 
Missbrauchen, mit Zaubereij, Segen, fluchen vnd schweren, vnd ob 
Sie wissen wer die ienigen seien, so zu den Zauberern vnd Segensprechern 
lauffen vnd Rath fragen? 

Art. 22. Ob Sie auch der Obrigkeit oder Ihrer Herschafft vnter -
thänig vnd gehorsam sein in allem, das nicht wieder Gottseligkeit 
vnd Erbarkeit ist? 

Art. 23. Ob Sie auch Ihren Pastoren gebiihrlich Ehren, seiner 
Vermahnung gehorchen vnd sich seinen straffpredigten nicht wieder-
setzen, sondern scliied- vnd friedlich mit Ihm leben, vnd ein ieglicher 
nach seinem Yermögen, sich in allén Wilfährig vnd gutthätig kegen 
ihm erzeigen? 

Art. 24. Ob Sie auch Ihrem Pastori sein gebiihr an gutten getreide, 
flachs vnd dergleichen, zu reehter Zeit, vnverziiglich vnd trewlich 
entrichten? 

Art. 25. Ob Sie auch den Pastori seine gebiihrliche accidentien, 
von der abkiindigung, Yertrawung, Tauff vnd Begrebniiss, vnd der
gleichen geben? 

Art. 26. Ob auch etliche vnter Ihnen vngehorsahme Kinder 
haben, die den Eltern fluchen, Sie Rauffen vnd schlagen oder Ihnen 
sonsten allés gebrandtes Hertzenleidt authuen? 

Art. 27. Ob auch die verlobten Eheleutte sich offentlich in der 
Kirchen, dreij Sontage vor der Yertrawung abkiindigen lassen? 

Art. 28. Ob auch die verlobten Eheleutte, bei der andern Ab
kiindigung zum tische des Herren gehen? 

Art. 29. Ob auch die Yertrawung dess Morgens vor Mittage 
geschehet, wan die gäste noch niichtern seinn? 

Art. 30. Ob auch in der Hochzeit, vor oder nach der Yertrawung, 
heidnische Ceremonien gebrauchet werden? 

Art. 31. Ob auch in der Hochzeit, wieder der Obrigkeit ordinantz 
grosse vnnötige Ynkosten vnd Yerschwendung gesehelien? 

Art. 32. Ob auch etliche vnter Ihnen sein, die sich offentlich 
mit einander verlobet, vnd wollen nochmahlig zu beiden theilen die 
Ehe nicht vollentziehen, sondern sich heimlich wieder vmb tremien, 
vnd anderweits befreien? 

Art. 33. Ob auch noch etliche vnter Ihnen sein, die in Ehbruch, 
Hurereij, vnd blutschanden leben? 

Art. 34. Ob auch etliche vnter Ihnen seinn, die in der YnEhe 
leben, vnd sich mit Ihren Weibern von dem Pastoren nicht haben 
trawen lassen? 

Art. 35. Ob auch etliche vnter Ihnen seien, Die Ihre Weiber 
geraubet, vnd ohu Vorwissen vnd willen der Eltern, heimlich oder 
mit gewalt entfiihret haben? 
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Art. 36. Ob auch etliche vnter Ihnen sein, die in Hader vnd Zwij-
tracht mit Ihren Weibern leben, vnd Sie iibell mit Rauffen vnd schla-

gen tractiren? 
Art. 37. Ob auch etliche vnter Ihnen seien, die Ihre \\ eiber 

mutwillig verlassen, oder sich von denselben getrennet haben, vnd 
wass die Vrsach solcher trennung seij? 

Art. 38. Ob auch etliche vnter [Ihnen] sein, die da stetss Leben 
in fressen vndt sauffen, Zanck vnd feindschafft mit Ihren negsten, 
vnd dergleichen groben Sunden vnd Lastern, 

Publicatum Dorpt d. 28 Junij A:o etc. 1638. 
Im Nahmen vnd von wegen dess Konigl. 
Ober Consistorij 

Gothardt Wellingh 
Prseses 

Efter samtida afskrift i R. A. [Liv. 18]. 

Bil. XXV. 

Mein freundlichen gruss nebenst erwunschung allés guttes zuvor. 
Ehrenveste v. wolweise gutte Freunde; Vessen sich K. K. Rath 
uber des Ober Consistorij wieder Sie ergangenes Yrtheil mit an-
fihrung allerhand Exceptionell beschwert, solches habe ich ver-
lesen v. erwogen, Ynd berge E. E. Rath Ihr endlichen antwort nicht, 
d[as]s ich meines theilsE. E. Rath gerne gönnen möchte, d[as]s Sie sich 
solcher Exceptionen in termino gebrauchet, v. da denselben hinwieder 
etwas were erkänt worden, Sie vermöge Königl. Consistorial Ordnung 
die Revisionem actorum an die Königl. M:t gebiihrlichen gesuchet 
hatten; Weilen aber solches von ihnen, wie ich vernehme, nicht ge-
schehe, vnd ich dennoch vber der Königl. Obern Collegien Constituoes 
nicht weinig, alss vber alle andere gutte Ordnungen in diesen 
Lande steiff Zuhalten verpflichtet; Alss will ich E. E. Rath hiemit 
ermahnet haben, d[as]s derselbe ohne erwartung der Execution sich 
numehr der gebiihr erinnern, v. dem Judicato gemess bezeigen wolte, 
v. thue hiemit E. E. Rath der Gottlichen obacht empfholen. Datum 
Dörpt d. 29 Augusti a:o 1638 

E. E. Radt 
freundtwilligen 

Bengt Ochsenstiern. 
A tevgo: Denen Ehrenvesten vnd Yolweisen H. Biirgermeistern 

v. Rath dieser Königl. Stadt Dorpt meinen gutten Freunden. 

(Sigill.) 

Efter original i Dorpats stadsarkiv, afd. IV, n:r 3. 
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Bil. XXVI. 

Puncta So die H H Pastoren suehen vnd bitten. 

1. Ob die H H :n Pastoren sonsten nirgends wollen hin verwiesen 
sein, alss zu Jhrem H:n Superintendenten? 

R.[espondent] Vnanimis Consensu: Ja. 
2. Wie die Zuhörer gegen J liren Pastoren sich verhalten? Da 

haben viele vber geklaget, Jnsonderheit aussgesagt, dass die Bauren 
auff die Fest- vnd BetTage von den Amptleutten zur Arbeit getrie-
ben wiirden, vnd wen[n] die Pastoren darumb sprechen, noch darzu 
werden aussgelacht. 

3. Auch ist geklagt worden, dass die Teutschen sich vnfleissig 
zum gehör Göttliches worttes halten, vnd dass kein verachteter Thier 
in ihren augen ist, alss ein Pastor, Ja wol thetliche hand an Jhm legen. 

4. Dass etzliche vom Adell am Sontag erst von der arbeit lassen 
ihre Bauren weggehen, dardurch der Gottesdienst versäumet. 

5. Auch ist geklagt, dass im Dörptisehen die Königl. Barnen 
Jahrmarekt halten am Sontag, welehes dem Gottesdienst sehr sehed-
lieh vnd billich abzuschaffen. 

6. Jst geklagt, dass die Kirchen vnd Pastoraten vbel gebawet 
werden. 

7. Dass Yiele Ja die meisten ihre besoldung nicht bekommen kön
nen, dauon sie leben mögen. 

8. Dass die Prediger mit dem Straff ampt vbel angesehen sein, 
vnd ein Jeder Amptman vnd Arrendator sich vnderstehet sie zu mei-
stern. 

9. Es ist geklagt, dass die Pauren im Papstthumb noch so ersoffen 
sein, vnd desswegen nicht zur Kirchen, viel weniger zur Communion 
kommen, vnd dass die Arrendatoren vnd Amptleute dem Priester 
nicht die hilffliche hand leisten. 

[10. Es1] ist geklagt, dass die Zäuberer vnd andere Laster hefftige 
Leutte andern zum Abschew nicht gestrafft werden, vnd da sie schon 
werden eingezogen, so behelt man sie so länge, dass sie eintweder dar-
uon lauffen, oder gar sterben, auch wol mit gelde sich loss kauffen, 
daher diss Ynheil entstehet, dass die Pauren, auch wol Teutsche die 
Zäuberer consuliren, welehes nachbleiben wiirde, wan sie abgethan 
wurden. 

i x .  E s s  i s t  g e k l a g t ,  d a s s  J a h r m a r e k t  v n d  A b l a s s  s e h r  s c h e d l i c h ,  
vnd viel Todtschläge vnd andere Sunden sich da begeben, wie wol 
der Eigennutz der vom Adell vnd Arrendatoren nicht gehrn abschaf-
fen will. 

12. Auch ist geklagt, dass die Pauren die Abgestorbene wider 
dess Pastoren wissen vnd willen in die Capellen stetten begraben, 
welehes grosse vnordnung gibt, Auch vnderstelxen sich ettliche olm[e] 

1  Handskriften här skadad och delvis bortrifven. 
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vorbewust dess Pastoreu ihre Todten so Gottloss gelebt, auff den 
Kirehhoff zu begraben, vnd die Klock zu leuten. 

13. Ess ist vor ratlisam angesehen, dass dem Ministerio die liand 
möge gebotten werden, damit die Athei vnd andere, so niclit com-
municiret, ausserhalb dem Kirehhoff ohn alle Ceremonien begraben 
werden. 

14. Aueh ist geklagt, dass die Pauren auff die Advents, aueh 
andere heilige vnd Sontage ihre hochtzeit verlegen, dadurch sie den 
Gottesdienst verseumen. 

15. Dass man gegen die Sontage die Fuder aussgibt, vnd man die 
Pauren mit maeht abhalte vom Gottesdienste. 

16. Aueh ist geklagt, dass man Brandtwein vnd Bier vor der 
Predigt sehencke, dass billieli abzusehaffen. 

17. Dass aueh ettliehe so verwegen sein, vnd diirffen dem Pas-
toren offentlich in der Kirchen auff der Cantzel widerspreclien. 

18. Aueh dass im Ehestand viel Pauren gar zu Jungsellen freyen, 
vnd ihre Kinder berathen, welches sehr ergerlieh. 

19. Aueh, dass die Hurerey gar vberhand nimpt, vnd wen sie 
dem Gerieht ihre Geltbuss erlegen, so will man vom Kirchensiihn niehts 
wissen. 

20. Dass sie am Sonnabend nach geendigter Arbeit ihren Arbei-
[ter]1 eine Tonne Bier zum besten geben, welches sie talp nenne[n 
vnd?]1 sie die Sontagsnacht iibersauffen, vnd also den Gottes[dienst]1 

verseumen. 
21. Dass Yiele ihre Kinder länge vngetaufft liegen lassen, vnd 

[sie] nicht zur Kirchen kommen, wegen mangel der Pferde, wen dast?]1 

so sie liaben, die Wochen iiber bey der arbeit abgetrieben. 
22. Dass viele Pauren noch leben vngeehliget. 
23. Aueh ist geklagt, dass etzliehe Pastoren gantz keine Pauren 

haben, welche Jhre Korn möchten verfiihren, vnd wird gebetten, dass 
die Herrschafft ihnen möehte behiilfflieh sein, dass ihre Körnisclien 
möehte verfiihret werden. 

24. Dass der Kinder vngehorsam vnd grobe Excess gegen die 
Eltern, gantz vnd gar vngestrafft bleibe. 

25. Aueh ist verabscheides, dass die H. H. Pastoren sich sollen 
halten zu ihren Herrn Superintendenten in rebus Ecclesiasticis, wass 
aber angelangt Causas judieiales, in dem vnderwerffen sie sich dem 
Consistorio. 

Aetum den 7 Februarij A:o 1638. 
A Tergo [med Superintendenten Mag. Herm. Samsonius' stil]: 
Grauamina der H. Pastoren in Piefflandt, welche in dem Synodo 

zu Wenden gehaltem Anno 1638 Dom: Esto mihi sindt auffgenom-
men worden. 

Efter original i R. A. [O. S.]. 

1  Handskriften här förstörd. 



2 8  l  

Bil. XXVII. 

Christina niedh Gudz nåde, Sweriges, Göthes och 
Wendes Ytkorade Drottning och Arffurstinna, Stor
furstinna till Finland, Hertiginna vthj Estland och 
Carelen, Fröken öffuer Jngermanland. 

Wår synnerlige ynnest och nådige benägenheet medh Gudh, Alz-
mechtigh tilförenne. Effter som wij her General Gouverneur, för 
denne tijdz fahrlige tilstånd skull, äre förorsakade wordne, att åter 
låta vthgå wåre Mandater öffuer heela wårt Rijke, och alle dess Vnder-
liggiande provincier om någre serdeles almänne Solen[ne] böne- och 
fastedagar, som wij wele vthj detta innewarande åhr på den 10 Julij, 
7 Augusti och 4 Septembris, nästkommande holles skole. Så skicke 
wij eder nu här medh någre aff samme Mandater tilhanda, nådehgen 
befallandes, och såsom wij haffue tilskriffuit Bisperne och Superin-
tendenterne om samme bön- och fastedagers anstälning; dhet ochså 
I vthj lijka motto wele på eder sijda haffua flitigt inseende der medh, 
så att dhe Vthj alle församblinger så i Städerne som på landet öffuer 
hela Lyff- och Jngermanland, medh alt som största devotion och 
gudeligheet måge bliffua celebrerade och holdne. Och där I befinnan-
des warde någon antingen öffuerdådeligen eller elliest i liwariehanda 
motto att bryta der emot: wele I icke allenast sielffue, vthan och til-
holla Gouverneurerne på Rijga och Narffueu så och andre Ynder-
haffuende befalningsmän, sampt Borgmästare och Rådh i Städerne, 
demsamme alffuarligen och sålunda att straffa, som vthj wåre förre 
vthgångne bönedags Mandater förmält är: Wij wele och dhet I til-
holle och förmane Presterskapedt, att hwar dhe någon finne som anten 
öffuerdådeligen eller elliest detta wårt höge påbudli i en eller annor 
motto emot bryter, dhe då giffue eder derom tilkänna, på dhet I måge 
wetta sådane, som förbe :te effter wåre placats innehold tilbörligen 
att straffa. Detta I således medh all flijt effterkonnna welen. Gudh 
Alzmechtigh eder befallandes synnerligen nådeligen. Aff Nyköping 
den 22 Aprilis A:o 1640. 

Högstbe:te H:nes Kungl. M:ts sampt Sweriges Rijkes respective 
Förmyndare och Regering 

Gabriel Oxenstierna Jacobus De La Gardie Carl Gyllenhielm 
Gustaff horn S. R. Marsk Richs ammiral 
S. R. Dråttz Gabriel Oxenstiern, 

Axell Oxenstierna Frijherr till Mörby och Lindholm 
S. R. Cantzler s- R- Skattmästare. 

(K. sigill) 

A tergo: Till Oss Ellskeligh wår Troo man, Rickz Skattmestere 
och General Gouverneur öffuer Liff- och Ingermanland, Edle och 
Welborne Her Bengt Oxenstierna, Frijherre till Ekeby och Söderbo 

synnerligen 
Nådeligen 

Efter original i Riga G. G. V, 2, s. 29. 
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Bil. XXVIII. 

Reverendis ac Doctissimis Dnn. Pastoribus et Praepositis Ecclesiarum 
Cis-Dunensium in Livonia. S. P. D. 

Ovandoquidem praeterito anno non tam mea, quam Yestra culpa 
Synodus nostra subversa fuit: Ideo jam novam ad diem 25. Ianuarij 
sequenti anno indico. Postulat id fides & obedientiä-, quam S. R. 
M. debemus: exigit lioc materiae gravitas: flagitat istud eorum desi-
derium, qui in aliis locis bellorum saevitia exaurantur, & exhauriuntur. 
Ne quis vero falsis causis me circumducat, quasi vel negotiorum undis 
fuerit obrutus: vel morbi violentia lecto affixus: Ideo mulctam ab-
senti nempe sex thaleros Imperiales constituo, quos Exactores si-
mili rigore, quo contributionem Regiam expriment [et] extundent. 
Nam licet aliquis exoculatus causäm hane, non recte dispiciat: nos ta-
men elaritatis fulgore tenebras ejus dispellere decet, & simul osten-
dere, quo modo studia nostra Christo desudare debeant. Materia, 
ut nostis, disputationis est de Ecclesia, in qua tantum Papicolse sa-
piunt, quantum de pictura Camelus: & tamen multis Furiis in nos 
debacchantur, & injuriosissimis atq[ue] atrocissimis elamoribus nos in-
seetantur, adeoq[ue] multos errorum modios e sententia nostra colli-
gunt. Yalete, & eum Sole caput erigente Yos quoq[ue] ad pietatem 
& puriorem doctrinam renascentem. Dabam Rigae e (ppoottarcpuj) 
meo 8 Decemb. Anno 1641. 

Conventus erit Y Vendse. 
M. Hermannus Samsonius 

Superintendens 

Etter en [år 1641] tryckt cirkulärskrifvelse bland H. Samsons bref till 
Axel Oxenstierna i R. A. [O. S.]. 

Bil. XXIX. 

Testimonium Confirmationis. 

Direetor, Superintendens und sämbtliche Assessores 
des Königl. Ober-Consistorij in Lieffland. 

Thue hiemit kundt und zuwissend, wass mässen Zeiger dieses 
der Ehrwiirdige und wollgelahrte H. N. N. beij der N. Kirchen von 
den Patronis zur Pfarre legitime vociret; der selbe dan alss er nach 
gemeinem gebrauch der Christlichen Kirchen ordiniret worden, 
beij den Ober-Consistorio umb Confirmation seiner vocation gebiihr-
lich angehalten, weil den bemelter Ehrw. N. N. in vorhergehenden 
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examine im Lehren, Leben und Wandell unsträfflich und zu dieseni 
Ampt wohl qvalificiret befunden. Alss thut dass Königl. Ober-Con-
sistorium aueh denselben vigore Juris Episcopalis, hiemit confiriniren 
und bestättigen, nicht zweiffelnd, dass Er in diesem seinem ordent-
lichen beruff aueh hinfiiro mit reiner Evangelischer Lehre, aueh Christ-
lichen Leben, und Wandell seinen zuhörern also fiirleuchten wird, wie 
er es vor Gott dem allmächtigen, und der hohen obrigkeit mit gutem 
reinen gewissen jederzeit zu verantworten weis. Uhrkiindlich dieses 
mit des Königl. ̂ Jber Consistorij Insiegell und Subseription begläu-
biget. Datum Dorpat den 5 Julij Anno 1642. 

Im Nahmen und von wegen des 
Königl. Ober4Consistorij 

Gotthard Welling M. Hermannus Samsonius 
Director Superintendens. 

Efter samtida afskrift i R. A. [Liv. 18]. 

Bil. XXX. 

Durehleuchtigste, Grossmeehtigste, Hochgeborne Fiirstin vnd 
Fräwlein, Aller gnädigste Königin vnd Fräwlein, nebenst wunsehung 
aus grundt meines Herzens von Godt dem Almechtigen, allés gna-
denreiehen segens an leib vnd seell, dureh vnsern Er löser vnd See-
liegmaeher, aueh schuldiger erbietung meines demutiegen gebetes: 
Kan vnd mag ich nicht vmbgang haben, E. Kön. Maiest: in aller vnter-
thänigkeit zu vermelden, wie das ich wegen erheischender nohtturfft 
der Kirchen in Liefflandt, vnd in ansehung meines Superintendent-
schafft eine Kirchenordnmig verfertieget, vnd zu publicieren bedacht 
bin. Weill aber solche Agenda vnd Kirchenordnung nicht ein priuat 
Werck ist, sondern von hoher handt her muss authorisieret werden: 
Also suche ich es billieg in allén vnterthäniegkeit beij Jhre Kön: Maiest:, 
ob es derselben belieben möehte, nach gebrauch anderer Königreichen 
vnd Ftirstentumer, in Ihre residentzstadt Stockholm, vnd in Jhrem 
nahmen, vnd mit Jhrem vnkosten, das buch an des tages licht zu kom
men lassen. Weill aueh eine vorrede in Jhr. Kön: M: nahmen muss 
dafiir gemacht werden! Also erbiete ich mich, wo fern kein änder 
vorhanden, das ich gleichfalls die miihe will vnterthäniegst auff mich 
nehmen, vnd dieselbe stellen, vnd ausrichten. Wan ich hirauff Gnä
digste resolution vnd antwort von E. Kön: Maiest: werde empfangen, 
will ich das buch ohn seumniiss hinvber schicken, vnd in allem E. Kön. 
Maiest. Gnädiegstes belieben mich gehorsamlich vnterwerffen. Das 
buch ist den Pastoren in Liefflandt selir fiirträglich vnd niitzlich, vnd 
ist lang begehret worden. Gefelt es aueh E. Kön. Maiest: dasselbe 
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buch der censur Jhrer Bisehöffe zu vnterwerffen, kan mir nicht zu-
wieder sein. Hiemit befehle ich vnterthänigst E. Kön: Maiest: Gottes 
gnädiegen schutz, zu gluck seeliger friedlicher regierung, gesundtheit 
vnd långes leben, vnd reconnnendiere mich dero könieglichen Gnade 
vnterthänigst zu allén vnd ieden zeiten inehr vnd mehr. 

I11 Riga den 26 Augusti Anno 1643 
Ewer Kön. Maij: 

Ynterthänigster Gehorsamer Diener 
vnd trewer FiirbittÄ zu Godt 

M. Hermannus Samsonius 
Superintendens in Liefflandt. 

A tevgo: 
Der Durchleuchtigsten, Grossmächtigstem Hochgebohrne Fiir-

stin vnd Fräwlein, Fräwlein Christina, der Schweden, Gotlien, vnd 
Wenden designierte Königin, GrossFiirstin in Finlandt, Herzogien 
zu Esthen vnd Carelen, Fräwlein zu Jngermanlandt etc. meiner Aller-
gnädigsten Königin vnd Fräwlein gantz vnterdienstlich vnd gehor-
samlich zubehändiegen. 

(L. S.) 

Efter original bland bref från H. Samsonius till Axel Oxenstierna i 
R. A. [O. S.]. 

Bil. XXXI. 

Fulhnacht för Doctor Johan Staleno, att wara Super
intendent uthi Lijflandh, så och vice Cancellarius Acade-
miae uthi Dorpt. [Stockholm d. 28 Febr. 1648]. 

Wij Christina etc. Giöre witterligen, effter som thet will hög-
nödigt wahra, att en lärdh och skickelig man förordnas till nu 
vacerande Superintendentie uthi Lijflandh, huilken tilbörligen den 
samma förestå, och 0111 Stifftes wårdande saker ordenteligen dispo
nera och förrätta kan och må. Wij hafwe fördenskulldh, så och uthi 
anseende af de godhe qualiteter medh huilke wår troo Vndersåthe och 
primarius professor Theologiae uthi wår Academia i Ypsala, Wyrdigh 
och Höglärde Doctor Johannes Stalenus ähr begåfwadh, iämwäl och 
hans långlige och ijdkesaimne, till den Studerande Yngdomens der-
sammastädes godha information, alt här till giorde praesterade tiän-
ster, nådigst tilbetrodt och förordnadt, effter som wij här medh tilbetro 
och förordne honom Doctorem Johannem Stalenum att wara Super
intendent uthi ofuanbe:de wår Provincie Lijflandh, så och tillijka 
vice Cancellarius af den Dorptiske Academien. Och skall han wara 
förplichtat, att wara oss och Sweriges Chrono huldh, trogen och rättrå
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dig i alla måtto, wårt och Rijkzens gagn altijdh troligen sökia, skada 
och förderff, der han förnimmer sådant wara å färde, i tijdh tillkänna 
gifua, och effter ytersta macht och förmågo, hielpa till afwäria och före
komma. Serdeles skall han bära der flitig omsorgli före, att så väl 
Gudz Salig giörande ordh reent, klart och oförfalskat, grundat i dee 
Prophetiske och Apostoliske skriffter, uthan någon menniskelig påfundh 
eller bijlära, uthi alle Församblinger i förbe :te Superintendentia må 
blif:a lärdt och Predikat, som och dee högwördige Sacramenten rätt 
administrerade och brukade, desslijkest en Christeligli och skäligh 
Kyrckio disciplin på alle orther tages uthi ackt. Sedan skall han iämväl 
draga ther om bekymmer att Academien dersammastädes må komma 
uthi gott flor och wälståndh och dee medell som der till deputerade 
ähre, eller her effter kunne förordnas, blifua rätt anlagde, medh mehra 
som detta ämbethet icke mindre widh Academise än Kyrckiowäsendet 
af honom requirerar, förhållandes sig uthi alt detta, som han för Gudh, 
Oss och hwar Erligh och Christen Man tryggeligen will och kan answara. 
Wij befalle fördenskull alle som uthi mehrbe:te wår Provincie Lijflandh 
boe, Adell och Oadell, i synnerheet Prästerskapet, sedan och Profes-
sorerne iämpte den Studerande Yngdomen uthi offtbe:te Academia att 
dee förbe:te Doctorem Johamiem Stalenum för deras respective rätte 
Superintendent och vice Cancellario erkänna och honom all tillbörligh 
respect, lydno och hörsamhet uthi hans ämbetes saker bewijse. Där 
alle som detta widkommer wetta sigh tilbörligen att effterrätta. Till 
yttermehra wisso etc. 

Christina. 
Ur Riksreg. 1648. Jan. apr. fol. 229 v. 

Bil. XXXII. 

Christina medh Gudz Nåde Sueriges, Göthes och 
Wendes uthkorade Drottning och arffurstinna, Storfur
stinna til Finland, Hertiginna uthi Esthland och Carelen, 
fröken öffuer Ingmanland. 

Wår Gunst och nådige benägenhet medh Gudh Alzmechtigh til-
förende. Trogne undersåther H:r Director och Assessoris uthi Öffuer 
Consistorio Ecclesiastico i Dorpt; thet är en rum tijd förlupen, som 
att superintendenten uthi Liffland M. Hermannus Samsonius igenom 
den timmelige döden ähr aff fordrad worden, liuaroppå Wij åthskillige 
gångor haffue warit betänkte om någon annan skickelig och bequemb 
man, antingen här ifrån Suerige eller ther i landet, uthi hanss ställe 
igen att förordna. Män ehuru gerna Wij thet hade giort, och hafft 
månge wåre motiver och orsaker att icke så länge ther medh fördröja, 
Så ähr oss lijkwäll kommit uthi wägen och till hinder, den Forma 
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Consistorij som för dhetta uthi Liffland opbracht, och sålunda anstält 
ähr, att then oppå en secular Praesident eller Director och sedhan super
intendenten, jempte någre Ecclesiastique och secular Assessorer be-
ståår, huilken wij fuller och in totum icke ogilla kunne, wetandes uthi 
meste parten dhe Lutherske församblingar uthrijkes dhet samma at 
wara i bruuk. Men aldenstund medh alla Consistorier här i Rijket och 
tillhörige provincier, som immediate aff Cronan dependera (dhetta i 
Liffland undantagandes) fast annorlunda förewetter, huilke uthaff 
Biskopar eller superintendenter medh theres Consistorialess uthaff 
kyrkioståndet inrådh och tillhielp bliffua administrerade, wij och här 
jempte nogsampt kunne spöria och afftaga, för kyrkiowäsendet uthi 
Liffland, icke mindre än annorstädes under wår och Sueriges Cronos 
höghet, wara heelt bequeinbt och tilldrägeligit, att thet utaff Superin
tendenten såsom Praesident och hanss Assessorer, beståående på Kyrkio-
personer, ordenteligen och uthi alla skälige manier worde dirigeret; 
sådant ock föda uthaff sig dhe minste processer, och månge differentier 
och missförstånd, som oss intet okunnige ähro, uthi förrige superinten-
dentis M. Samsonij tijd att wara passeradhe, derigenom kunna bliffua 
instelte och tillbakar. Så haffue Wij fördenskull till Gudz försambling 
uthi Liffland, förmodeligen goda tienst och nytta resolverat, att sända 
tijt en superintendent, then uthi skälig och rättmätig authoritet och 
respect medh sine Consistorialess inrådh och Cooperation föreståår 
kyrkiowäsendet på lijka sätt som elliest här i Rijket, och dher under 
hörande provincier ther medh hålles. Och altså för ordnat Wyrdige 
och Höglärde Doctoren Johannem Stalenum, Theol. professorem pri-
marium uthi Ubsala, till superintendent, och att I uthaff dhet andelige 
Ståndet, som uthi b:te Öffuer-Consistorio ähro Assessorer, bliffwe än 
yterligare där widh brukade honom till Assistence. Män Eder andre, 
så Director som secular Assessorer, wele wij haffua uthi nådige åtanker, 
och wara betänkte framdeles medh andre tienster att låta försöria, att 
I dem, huilke här till aff Eder praesterede ähre, skäligen må kunna niuta 
till godo, och warde I å alla sijdor wetandes edre saker der effter att 
disponera. Gudh Alzmechtig Eder befallandes, nådeligen. Aff Stok-
holm den 8 April Anno 1648. 

Christina 
(L. S.) 

Efter samtida afskrift i  R. A. [Liv. 2],  jämförd med afskrift i  G. G. V, 

6, s. 29 i Riga. 

Bil. XXXIII. 

Erleuchteter Hochwolgeborner Herr Reichs Cantzler, Gnädiger 
Herr, Ewer Erleuchteten Hochwolgebornen Gräflichen Gnaden 
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demiitiglich anzutreten bewegett mich dero hochgepreisete gnädige 
affection gegen die studia, vndt grosse promotion des Gottes-
dienstes. Denmach habe aueh ich in aller unterthänigkeitt der 
Religion vndt des Gottesdienstes halber hiemitt Ew. Erleuchtete 
hochwolgeborne Gräfliche Gnaden antreten wollen, vndt berichten, 
wie dass ich hochnöthig vndt niitzlich befinde, dass des Ehst-
nischen Yoleks halber, die Biblia oder heilige vSchrifft in Ehst-
nisch möge transferiret werden, Sintemahl die erfahrung leider auss-
weisett, dass man bisshero, da man die h. Schrifft im Ehstnischen nicht 
hatt, sehr infeliciter vndt unfruchtbarlich an diesem Yolck gearbeitett 
habe. Wenn ich denn etwa Sieben Jahr alhie im Predigampte gewesen, 
vndt mitt miihe die sprache erstlieh lernen iniissen, biss ich numehr 
mir getrawe, Ich habe in etwa das fundament dieser sprache ersehen, 
dariimb Ich aueh auss derselben etzliche observationes grammaticas zu 
papir gesetzett, die itzund sub prselo sind; habe aueh im etwa ein oder 
änder buch Mosis schon in diese sprache transsferiret, derer Ich beij 
meinen Zuhörern gebrauche: So wehre Ich woll geneigett meinen weni-
gen fleiss anzuwenden, vndt die wenigen gaben die mir Gott gegeben 
hatt, dazu zu gebrauchen, dass die Biblia gantz möchten ex fontibus 
in diese Ehstnisehe Dörptische sprache versetzett werden. Weill aber 
hierann der Yerlag mir die högste hinderniss ist, den Ich selber nicht 
habe, aueh von niemand zu erwartten weiss, alss einig vndt allein von 
Ihrer Königlichen Majestät: Alss hab Ich dessfals allerdemiitigest an 
Ihre Königliche Majestät suppliciren wollen vndt vernehmen, ob etwa 
Ihre Königliche Majestät allergnädigst beliebete den Yerlag auff diese 
Ehstnisehe Bibell zu wenden, damitt selbige zu des lieben Gottes Ehre 
vndt manchens, insonderheitt dieses armen Ehstnischen Yolcks er-
bawung vndt Seligkeitt möclite in den Druck verfertigett werden. Sol-
ches aber beij Ihrer Königlichen Majestät zu befodern, habe mitt dieser 
supplication bey Ewer Hoeherleuchteten Gräflichen Gnaden Ieh in 
aller demuth suchen vndt bitten wollen, Wie Ich denn hiemitt demii
tiglich suche vndt bitte, Ewer hocherleuchtete Gräfliche Gnaden 
geruhen Gnädiglich beij Ihrer Königlichen Majestät beförderlich zu 
seyn, dass diese arbeitt zu Gottes Ehre vndt dieses armen Ehstnischen 
Yolekes erbawung vorgenommen möge werden, vndt der Yerlag dazu 
möge verordnett werden. Solch hohe Gottsehlige werck wirdt Gott 
der allerhögste Ewer lioch Erleuchteten Gräflichen Gnaden reiehlich 
vergelten, woriiinb Ich aueh mitt meinem Gebete zu dem lieben Gott 
iimb E. H. E. Hwg Gr. Gn. långes leben, gesundheitt, Ewige vndt zeitt-
liche Wolfarth embsigst anhalten will, vndt befehle Ewer hoch Er-
leuehtete Gräfliche Gnaden Ieh hiemitt in des lieben Gottes Obacht 
vndt Göttliehe Protection. So geschehen in meiner Pfarr Urbss den 

E. H. Erl. Hwg. Gr. Gn. 
Yntertheniger vndt demiitiger 

Johannes Gutslaff 
Pastor zu Urbss in Liffland m:pria. 
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A tergo: Am Erleucliteten Hochwolgebornen Herrn H. Axelio 
Ochsenstiernen, Gr af en zu Söderniöre. 

Efter original i R. A. [O. S.]. Bref till  rikskansl. A. Oxenstierna från 

präster och församl. utom det egentliga Sverige. 

Bil. XXXIV. 

Gottes gnade vnnd Friede sampt vnsern sehiildigen 
Gebet vnd Ynterdemiithigsten Diensten! 

Erlauchter, Hochgeborner Graff, Reichs Cancellarie, Gnädiger 
Herr, wir haben abermahl auss hochdriingender noth, alss redlichen 
Predigern geblihren will, nicht unterlassen können E. Erl. Gräffl. Gn. 
vnterdemiithigst anzueflehen, wasmassen in hiesigen Kokenliausischen 
Creijss durch vorigen einreissenden Calvinianismum vnsere Kirchen 
vnd deroselben arme diener leider in extremis stehen, vnangesehen 
jiingsthin Ihro G. Herr General Gubernier, sowohl des Königl. Ober 
Consistorium hieriiber völligen abscheid ertheilet, welchen aber Herr 
LandR. Otto von Mengden eludiret vnd dagegen seinen Calvinianis 
Assessorib. dermassen bisshero den riicken gehaltten, dass wir wieder 
vnser Gewissen keine session mitt ihnen haltten können, wannenliero 
die execution in vnsern Ecclesiasticis nicht ohne verschmählerung 
Gottes vnd Königl. Nahmens verbleibet. Wann denn der wehrten 
Christenheit fiir augen, wasmassen des Christ vnd hoehlöbl. Reich 
Schweden von Gustavi primi Zeiten her nun in die hundert vnd fiinf-
vndzwanzig Jahr die einmahl bekände vnd erkände H. Auspurgische 
Confession rein vnd leuter erhaltten, gestalt dann aueh vrnb dero rettung 
willen zue vnsern Zeiten der Tewre König Gustav Adolph der Grosse 
Christ: glorwiirdiger Gedächtniis sei. Königl. Blut gestiirzet, welchen 
löbl. exempel nach so mancher Christl. Held bisshero gefolget: beson-
dern aueh die hoehlöbl. Reichsstände vnd Glieder hernach A:o 1633 
punet 4 in Offentlicher Reichsversamlung sich Christruhmlichen ver-
bunden, bey der besageten Heil. Ynveränderten Augspurgischen 
Confession biss ans ende beständig zueverbleiben, vmb welcher vrsaeh 
aueh in hiesiger Provinz beydes das Ober vnd die Ynter Creyss Consi-
storia Löbl. anverordnet, welcheret Ober Direction E. Erl. Greffl. G. 
Ex. juri Episcopali Reg. Maj. reservato bisshero mercklich beobachtet. 
Eben dieses hatt vns nach langer tolleranz endlichen ermundert, dass 
wir nechst Gott vns zue E. Erl. G. G. das beste versehende, wegen 
vnsers Creysses verlassenen Kirchen vnd nottleidenden Predigern 
fiirzeigern vnsern geliebten Consistorial Collegen Erw. Johan Georgium 
Rehehussen abgeferttiget, durch solchen E. Erl. Gräffl. G. vnterde
miithigst anflehende, nach dero angebornen Giite vnd geriilimten 
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pietät dahin zuegeruhen, laut mittgegebenen vnsern Yisitations-Proto-
eolls vnd acten intervenienti brachio seculari ein heilsames mittel zue-
erfinden, damitt vnsers de surrepenti Calvinianismo periclitirende 
Kirchen, ehe vnd be vor solches de familia in familiam propagiret ent-
freiet, die rechte h. Augspurgische Confession vnd Consistoria in hiesiges 
Provinz ohne fernerer hemmung vnserer wiederwertigen rein vnd leuter 
erhaltten vnd hochbesagete hoehlöbl. Reichsvereinigung nach auff die 
liebe posterität propagiret, vnsere nottleidende mittbriider zue ihren 
auffstehenden salarijs vnd die Gottesheuser vnd Pfarrgeben in gutes 
esse gebracht werden mögen. Woran K. Erl. Gräffl. G. Gottes des 
höchsten Ehre vnd deroselbsteigen vnsterblichen Ruhmstifften. Welche 
wir immittelst zuesampt dero hoehlöbl. Gräffl. hause mitt vnsern 
schuldigen Gebet in die Obacht des Höchsten zue langwieriger bestän-
diger gesundheit vnd gedewlicher wohlfahrt leibes vnd der seelen emp-
fehlen. 

Bärsohn den 30 May A:o 1648. 
Ewer Erl. Greffl. Gn. 

vnterdemiithigster Clienten 
Jacobus Gray Henningus Frick. 
Ppositus m m. Assessor mp. 

Efter original i R. A. [O. S.]. Bref till  rikskansl. A. Oxenstierna från 
präster och församl. utom det egentliga Sverige. 

Bil. XXXV. 

Bericht Des Kirchen zustandes beij den armen Yn-
deutschen in Lieffland vnd wie^demselben zu remediren. 

Es thut der Apostell Paulus eine trewhertzige Vermahnung an 
alle lehrer Act. 20 v. 28 Habt achtung auff die gantze herde vnter welche 
aueh [euch] der H. Geist gesetzet hatt zu Bischoffen zu weiden die Ge-
meine welche er mit seineni eigenem Blutt erlöset hatt. Diesen Sprach zu 
folge habe Ich nicht allein meine mir anbefohlene Geineine in privata, 
sondern aueh andere in Publica visitatione (so länge Ich alss ein Vn-
wiirdiger Assessor die Kirchen hab[e] Visitiren helffen) woll in acht 
genonmien, vnd, leider Gottes! dieses befunden, dass der meiste theil 
kaum das Yater vnser, will geschweigen die hauptstiick Christlicher 
lehr[e] könne, vnd so er ja dieselben zur recitiren weiss, Y[er]stehet 
er doch so viel da von alss die Nonne vom Psalter vnd so sich aueh 
gleich ezliche zum H. Abendmahl finden, ist es doch gar schlecht 
bestellet, vnd musz sie der Priester nur in spem futurse emendationis 
admittiren, damit die andere nicht abgeschrecket vnd also die Pietas 
nicht gar ver jaget werde. 

Ernst Lundström. I g 
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Dahero denn dieser jämmer kompt, dass, wenn ein Priester Ambts 
halber einen Kraneken besueht vnd ihn umb seiner Seelen Seeligkeit 
fragt, er von seinem Erlöser Jesu Cliristo so viel alsz nielits weiss, 
darumb er aueh eine solehe Antwortt giebt, dass einem frommen Chris
ten das Hertz dariiber erzittert, sonderlich, wenn man die Selaverei 
vnd betriibten zustand, darin sie hier in dieser welt leben miissen vnd 
die darauff erfolgende ewige pein, weil sie Gott vnd seinen Christum 
nicht haben erkennen lernen, betrachtet, vnd werdens alle Christgläu-
bige in den grossen Yersamblung am jiingsten tag sehen, dass Ich nicht 
liige, wenn Ich sage, von 100 Yndeutschen bekomme Gott nur fiinff, 
es wehre denn ein junger mensch auff Christum getaufft vud in den 
Ynschuld gestorben. 

Dieser elender jämmer vnd der armen leute v[er]damniiss riihret 

mehrentheils her 
1. Yon der Nachlässigkeitt der anwesenden Erbherren, Arrhen-

datoren vnd Ambtleute, die dem Priester nicht wollen die handt bieten 
vnd ihre Ynterhabende bawren zur Kirehe vnd Gottes wortt halten,1 

nicht bedenckende, dass man mit diesen Barbaren das Compelle intrare 
Luc. 14 practiciren miisse. Denn weil der bawr nicht sehreiben vnd 
lesen kan, aueh solches in ewigkeit zu lernen nicht gedencket, so kan 
ihm anderer art nicht geholffen werden, aueh nicht zur erkiindniiss 
Christi kommen alss dureh miindliche Ynterrichtung. Wie soll er aber 
vnterwiesen werden, wenn er nicht zur Kirchen gehalten wiirde. Ynd 
wie es dem Ambtman nicht vnmiiglich, die bawren täglich zur arbeit 
zu treiben, also ist es ihme nicht vnmiiglich dieselben Sontäglich zur 
Kirchen zu halten. 

2. Riihret es her von Karckheit [= Kargheit] der Herrschafft, 
da sie an den orten da die bawren ein zwe[y] meil weges von der haubt-
kirche ein filial haben, nichts d[a]ran werden wollen,2 sondern mit einen 
priester contrahiren, dass er in die 4 oder dritte woche einmahl da pre-
dige. Ob nun die bawren, das Yater vnser, will nicht sägen den Cate-
ehismum lernen können, wenn sie's in vier wochen einmahl hören; 
\ nd ob nicht der Priester wegen grund bösen weges,3 da er offt Vorjahr 
vnd herbstzeit mit gefahr seines lebens vnd seiner pferde vntergangs 
reisens muss nicht aueh offt versäumet, lasse Ich vernunfftige judiciren. 
— A nd solten billich die Erbherren bedencken, dass ihnen Gott vnd die 
Konigl. Majestäten, die armen leute nicht principaliter darumb geschenc-
ket, dass sie dieselben nur zur arbeit alss die vnvernunfftigen bestien 
gebrauchen sollen, sondern dass sie aueh darneben verpfliehtet von der 
armen leute Seelen Seeligkeit zur danekbarkeit mit allem fleiss in aller 

1  I andra texten står: »ihre vnterhabende bawren mehr zur arbeit alss 
zur Gottes furcht vnd Wort anhalten vnd nicht bedencken» etc. 

2  I andra texten står här tillagdt: »ja mancher wolte das ganz kein 
priester in rerum natura, so diirffte er aueh demselben nichts geben.» 

8  I andra texten står här tillagdt: »auff einen pass an pferden mehr 
verderben kan alss er in 4 Jahren verdienet: Wurdt offt aueh eine versäum-
niss.» 
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Gottes fureht vorsorg zu trägen, damit die elenden menschen vor die 
zeitliehe grosse Selaverei, damit sie ihnen die zeitliehen guter vor ver -
dienen miissen, die ewige himlische frewde erlangen möehten. [I andra 
texten står: »versorg zu trägen, dass die elenden menschen, die ewigen 
himlisehen giiter möehten erlangen weil sie ihnen die zeitliehen vor 
verdienen miissen.»] 

3. Kombts am allermeisten mit her ex prsepostera institutione, 
da man die pferde hinder [= hinter] den Wagen mit ihnen anspannet, 
vnd nieht nach dem Exempel primitivae Ecclesiae mit diesen rohen leuten 
den Catechismmn vnd dessen einfältige erklärung treibet vnd sie mit 
milch, wie die Epistell Hebr: 5 haben will speiset, sondern1 alssbald 
hohe sahen vorpredigt, von welchen der vnverständige bawr auss der 
Kirche gehend saget: (La bie lubba pusza oka[?]), das war eine 
hupsche [= hiibsche] stubel oder mährlein. Wie der junge Priester 
der Sprach nicht recht kundig, zum offtern ihre predigten mit solchen 
\Tndeutschen worten geben, dass nicht allein kein sensus, sondern 
derselbe offt verriiekt vnd gantz ketzerisch wiirdt. J a es miissen mir 
aueh woll zi[e]mlich geiibte priester concediren, dass, weil diese lingua 
sehr contracta et egena[?], sie offt umb eines eintzigen Wortes willen 
einen articulum fidei vntractiret lassen miissen. Ynd wenn gleich der 
Priester der Sprach so weit mächtig, dass er den articulum fidei zu trac-
tiren weiss, so ist doch di[e]ss woll zu behertzigen, dass derselbe nicht 
sontäglieh oder monatlich, sondern des jahrs offt nur einmahl recurrire 
vnd tractiret werde. Ob nun die armen elenden leute solehes, biss 
sie's iiber's jahr wieder hören im gedächtniss behalten können, lasse 
ich abermahl vernunftlige leute judiciren. 

Darumb schliesze Ich, dass den armen Yndeutsehen zu ihrer Seelig
keit am aller niitzlichsten vnd nöthigsten eine kurtze erklärung dess 
Catechismi in frag vnd andtwortt darinnen auff lehre vnd tröst gesehen 
nach der ersten Kirch[en] exempell Sontäglieh vorgetragen vnd vorge-
sagt wiirde, so länge biss ise in fundamento religionis zimlieh confirmiret 
wehren, alss denn könte ein verniinfftiger Priester das Evangelium auff 
die Cateehismus fragen dirigiren vnd dieselbe mit Exempeln vnd son
sten ettwas weitläufftiger erklären. 

Durch solchen modum konten die armen menschen 
1. Zur erkäntniiss Gottes vnd seines Christi reeht gebracht werden, 
2. Wurde dadureh ein allgemeiner Methodus bey allén Kirchen 

eingefiihret, dabeij die armen Ynverständigen leute blieben vnd ihnen 
von keinem newerung oder Yerwirrung gemaeht werden diirffte, da 
sonst in der erklärung der Ewangelien fast von einem ieden was sönder -
liches, aber den Yndeutschen Yndienliehes gemaeht wiirdt. 

Diese meine meinung liab Ich auss gewissens zwang vnd ampts 
halber E. K. M. eröffnen sollen; weil Ieh nicht glaube solcher elender 

1  I andra texten står här tillagdt: 5da wollen die jungen priester ihre 
Teudsche predigt so sie mit grosser Kunst vermeinen concipiret zu haben 

von wort zu wort den armen leuten vortragen, vnd thun solehes offt mit 

solehem Vndeutsehem, dass nicht allein kein sensus» etc. 
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Lieffländischer Kirchen zustande I. K. M. bewust, vnd deroselben hochst 
Vorständiges judicium vnd aller recht vorstandigen Censur erwarten 
wollen, ob das nicht der rechte niodus seij die armen leute durch den 
Catechismum nach dem Exempell primitivae Ecclesiae zum Christen-
thumb zu bringen. Ich zweifele nicht wenn I. K. M. durch den kiinff-
tigen Superintendenten Regia Autoritate die Catechismus erklärvmg 
einfuhren liesse, es wiirden viel iooo vndeutscher Seelen zu Gott ge-
fiihret, der H. hochgelobten Dreijeinigkeit, den H. Engels vnd allén 
ausserwehlten im himmel eine grosse frewde gemaeht werden: In J. K. 
M. selbsten wurden eine Ynaussprechliehe frewde darob empfinden, 
wenn sie der mahl einst ezliche iooo Vndeutscher Seelen in der ewige 
frewde vor sich sehe, die dero K. M. von hertzen dancketen, dass sie 
durch die königliche Vorsorge mit introducirung der Catechismus 
erklärung zur ewigen frewde befor der t worden. Mitt weitläuf tiger 
deducirung der Nothwendigkeit vnd nutzbarkeit des h. Cateehismi, 
welchen Lutherus nicht vnbillig Par va Biblia genennet I. K. M. molest 
zu seije, erachte Ich gantz vnnöthig, weil es ohne das genug am tage. 
Allein iiberreiehe hiermit in aller Vnterthanigkeit eine von mir kurtze 
zusammengefassete vnd in vndeutsch vndt Deutsch gegen einander 
gesetzte Catechismus erklärung, demuthigst bittendt, I. K. M. wolle 
geruhen endtweder nach selbst eigener oder ihres H. Hoffpredigers 
iiberlesung der Deutschen fragen vnd befindung deroselben nutzbarkeit 
auff Königliche Vnkosten zu Riga, worselbst der Drucker die sprache 
verstehet vnd Ich es aueh selbst corrigiren kan zum druck zubefördern, 
weile mir der Verlag wegen des Verrätherischen Rotischen einfalls(P) 
vnd verlust aller meiner liaabseeligkeit in demselben Vnmiiglich. — 
Ich bin's in meinem hertzen Versichert, es gereiche zu Gottes ehren 
vnd erbawung der Vndeutschen Christenheit: Ja Ich weiss gewiss, es 
werden sich junge vnd der Sprach vnerfahrne Priester dadurch sehr 
geholfen befinden, Insonderheit werden Deutsche haussväter vnd iniit-
ter durch stätiges Verlesen ihren Volckern dadurch aueh vngebessert 
nicht bleiben. 

Dieses wie es zur ehre Gottes, erbawung der Vndeutschen Christen
heit vnd ihrer Königl. Maij: ewigem Vnsterblichem ruhm gereichet; 
Alss verhoffe Ich dieses wercks zum druck allergnädigste beförderung. 
Solehes will nicht allein Ich, sondern es werdens aueh alle fromme hert
zen, so darauss durch Gottes hiilff werden gebessert werden, vor I. K. M. 
gliickliche Regierung, langwierige leibes gesundheitt, zeitliches vnd 
ewiges wollergehen vorbitten helffen. Datum Stockholm den 26 Julij 
Anno 1648. 

E. K. M. 

Vnterthänigster diener am Wortt Christi 
Johann Georg Rehehusen 

pastor zu Ascherad vnd des Kön. Kokenhusischen Consistorij 
Assessor mpp. 

Afskrift af Acta Ecclesiastica Livonica 2 i R. A. 
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Bil. XXXVI. 

Kongl. Maij:tz Wår Allernådigste Drottningz och 
Frökens Nådige resolution för Superintendenten vthi 
Liflandh, Wyrdige och Höglärde Doctor Johan Staleno, 
på någre af honom andragne puncter och ährender. 
Gifwin vthi Stockholm den 31 Augusti Anno 1649. 

Aldenstundh Kongl. Maij:t förnimmer Superintendenten icke 
hafwa medh Landtrådet och Adelen vthi Liflandh kunnat koimna 
öfwereens de modo ecclesias partieulares visitandi, nämbligen, 0111 sam
ma visitation effter Superintendentens mening skall skee vthaf ec-
clesiasticis personis alena, eller vthaf Secularibus tillijka som Landt-
rådet dedh intendere; Så ehuruwäl dem vthaf ordine seculari inted 
tillkommer, sigh något medh dee saker att befatta, som siälfwa exa
men eller förhöret angåå, både medh Lärarne huru the föra sitt äm
bete och lefwerne, som och medh Åhörarne, huru the vthi Gudz ordh 
informeradhe och underwijste blifwe, vthan sådant medh hwadh 
mehr a där vthaf dependera kan, tillhörer egentligen Superintendenten 
och hans Colleger af Consistorio eeclesiastico; Dock liqwäl mädan 
på sådane visitationer vndertijden förefalle casus, särdeles in causis 
mixtus, hwilke Superintendenten och dee honom adjungeradhe Kyrckio 
personer icke kunna expediera, vthan difficulteter, Hennes Kongl. 
Maij:t och här iämpte förmodar dedh Superintendenten skall vthaf 
Landtrådet eller Adelen, när någon af them föllia medh på visitatio
ner, då hafwa så myckin bätter adsistence till gåå medh sitt Wärck 
igenom: Ty will Hennes Kongl. Maij:t till widare förordning dedh låta 
skee, att när visitationer hålles, då någon vthaf Landträtten i samma 
Creitz, som där till skiekeligh, och medh Oss vthi religionen eenigh 
ähr, må wara ther hooss och tillstädes. 

2. 

Att på såmblige orther vthi Liflandh, kyrkiorne effter handen 
mehra och mehr förfalla, ähr Kongl. Maij:t missliageligh, särdeles 
att dee som äge godzen vthi Landet, där vthaf niuta dee fallande rän
tor och inkombster, och elliest ius patronatus vthi Församblingerne 
sigh tillhålla wele, så swåra litedh, eller intedh om kyrkiornes repara
tion och widh mackt hållande dragé bekymmer; Derföre Hennes Kongl. 
Maij:t will gifwa order till sin General Gouverneur i Liflandh, att 
medh forderligste oppå någon Landdagh förafskeda här öfwer medh 
Landhsåtherne, och vthi dee församblingar som medh kyrkiorne så 
illa ähr bestält, att för taaklösa eller andre feel Gudztiänsten i dem 
intedh kan, eller medh beswär måste förrättas, tillhålla patronos 
och compatronos att skaffa där oppå böther. 

3-
Medh dee ööl och brännewijns krogar som hållas widh kyr

kiorne, och förorsaka vthi Gudztiänsten stort hinder, will H. K. M:t 
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iämwäl till General Gouverneuren sin nådige order låta afgåå, att dee 
skole afskaffadhe blifwa. 

4 \  
Till att förekomma den oordning oeh missbruk, som ähr medh 

tiggerijet vthi Liflandh, icke allenast af Inheemske, vthan iämwäl 
frennnande, enkannerligen Ryssar och Påler, eracktar H. Kongl. M:t 
wara gått, att den giorde tiggiare ordning här i Swerige, så wida then 
dee ortherne tillämpas kan, oeh må blifwa där exeeuteradh. 

5-
Om oppehälle för dhe fattige, gamble, siuke och förlammade 

såldater vthi Chronones hospital i Dorpt, will H. K. M:t i nåder wara 
betänkt widh General Gouverneurens öfwerkåmpst till Liflandh, nå
got wist att låta förordna, effter som då pröfwas kan, hwadh till deres 
nödtårfftige underhållande will wara vthaf nöden. 

6. 

På den pastorats lägenheet, medh tillhörige bönder, som att 
Superintendenten hafwer widh Dorpt på sitt ämbete, will H. K. M:t 
honom nådigst effterlåta frijheet för statien och hwadh andre uthla-
gor som fordras kunna. Men elliest oeh här iämpte till att ex publico 
låta gifwa honom weedh till sitt huusshåldh, hafwer Hennes Kongl. 
Maij:t sine betänekiande, effter som för Chronan inge skogar kring 
om Dorpt finnas behåldne, och den weden oppå slottedh ähr, behöf-
wes nödigt på hwariehanda händelse pro inventario till blifwa con-
serveradh. 

7-
Dee privilegier som begäras för prästerskapet vthi Liflandh, att 

them må gifwas, lika medh dem hwilke prästerskapet här i Swerige 
bekommit hafwe, såsom och där vthinnan förefalla någre eonsideratio-
ner, så will Hennes Kongl. Maij:t dedh till en annan och bätter lägen
heet hafwa vthstält, och effter intagin noga information om kyrckio-
wäsendet vthi Liflandh, sigh här oppå förklara. 

8. 

Att oppå fångar, som för theres missgärningar skull ifrå lifwet 
dömmas, må skee tijdig exeeution, befinner Hennes Kongl. Maij:t 
wara skäligt, will och gifwa sin befallning till Hofrätten i Dorpt, att 
låta sigh wara anlägit, dedh sådant må tillbörligen blifwa tagit vthi 
ackt. Actum ut supra 

Christina. 
(L. S.) 

Efter original i R. A. [Liv. 2]. 
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Bil. XXXVII. 

Erklärung 
Seiner Erl. Hoehwohlgeb. Gräfl. Exeell: Herrn Magni 
Gabrielis de la Gar die, Reiehs Rahts vndt General 
Gouverneures alhie iiber die von S:r Ehrwiirden dem 
Herrn Superintendenten J ohanne Laurentio Staleno 
S. S. Theologiae Doctore, in Nahmen des Königl. Ober 
Consistorij eingereichte puncta. 

i) Die H. Landzhöffdinge vndt Stathalter werden hiemit noch-
mals erinnert, des Königl. Ober Consistorij in rem iudicatam ergangene 
Deereta Ihrer Instruetion vndt der Consistorial Ordnung zue folge 
Yndisputirlieh vndt Ynnachlässig zu exequiren. 

2 vndt 3) Wegen der Kirchen Lande, aueh Kirchen vndt Pasto
rat gebäwde ist E. E. Ritter vndt Landtschafft eine aussfiihrliehe 
resolution vndt Ordnung ertheilet worden, da von eine Abschrift dem 
Königl. Ober Consistorio ausgegeben werden soll. 

4) Wegen des Kiisters will S:e Ehrwiird. dem H. Superinten-
denti, wie aueh denen H. Prsepositis obliegen, dass sie beij Kiinffti-
ger visitation beij den Patronis vndt Eingepfarreten es dahin bear-
beiten, damit ein Kiister beij ieder Kirche verordnet werden möge, 
vndt hat in dieser vndt andern Yorfallenden Sachen S:e Ehrwiird. 
der H. Superintendens mit denen H. Landträhten, alss verordnete 
Oberkirchen Yorstehere Yertrawlich zue Communiciren. 

5, 6 vndt 7) Wegen der H. Pastoren Ynterhalt, aueh der Bauren' 
gerechtigkeit, verbleibet es billig dabeij, wass das auffm Landtage 
Anno 1646 resolviret vndt geschlossen worden, vndt wozue E. E. 
Ritter- vndt Landtschafft selbige dazumahl, wie aueh anietzo sich 
veranlasset. 

8) Dieser punct wirdt, wie er vom Ober Consistorio vorgeschlagen, 
vndt von der Ritterschafft beliebet worden, hiemit bestetiget. 

9) Wie es aber mit Ynterhaltung der H. Pastoren hinterlassener 
Wittwen vndt Waijsen hinfiihro zue halten seij, dariiber wollen Ihr 
Hoehwohlgeb. Gräffl. Exeell: Ihrer Königl. M:t gnädigste erklärung 
zue bitten vndt einzueholen wissen. 

10) Es wehre wohl zue wunschen, dass dieser punct der alge-
meinen Kirchen Ordnung nach Stricte allenthalben vndt von allén 
observiret werden möehte; We[i]ln aber allerhandt Casus hierinnen 
eonsideriret werden miissen, so werden S:e Ehrwiird. der H. Super
intendens, wie aueh die H. Prsepositi geflissen sein, allén solchen Ynord-
nungen beij der visitation durch bedienliche mittele Yorzubeugen, 
alle feindseligkeiten zwischen Lehrern vndt Zuhörern auffzuheben 
vndt einen Jeden Seines Ambts zuerinnern. 

11 vndt 17) Yber diese puncten miissen zuevor E. E. Rahts zu 
Dörpt deputirten gehöret werden. 

12, 13, 14 vndt 15) Was in diesen Yier puncten geklaget wirdt, 



2 9 6  

kan viel besser vnd ehender dinrch die fleissige visitationes vndt Christ -
liehe Vermahnungen, alss durch einige andere weltliche mittell corri-
girdte vnd geendert werden. 

16) Wegen des St andes vnd Sitzens in der Kirchen, hat zwar 
E. E. Rittersehafft auffm Landtage A:o 1646 ilir bedencken Schrift-
lich eingegeben, weiln es aber allenthalben nicht wohl practicable zu 
sein scheinet; Alss wirdt die vollige Ordinantz dariiber biss zur anderen 
Zeit differiret. 

17) Die bereijgung der accise möehten Ihr Wohlgeb: Gräfl. Exeell. 
der Her General denen H. Consistorialibus gärne gönnen, können aber 
die dariiber forhin verfasste ordinantz fur dismahl nicht endern, ehe-
bevor sie die Sache etwas reiffer erwogen, vndt Ihr Königl. M:t gnä-
digste resolution dariiber eingeholet wirdt, verbleiben, sonsten denen 
H. Consistoriali[b]us zue alle willfährligkeit geneigt vnd geflissen. 

18) Wass die wegen der Marienkirchen zue Dörpt eingerichte 
neben puncten betrifft, sollen nebenst dem H. vice Prseside Ylrich noeh 
zwei andrer Commissarien verordnet werden, welche vber den 1. 2. 
vnd 4 punct die Interessenten alle vor sich bescheiden, die beschaf-
fenheit der Sachen erforschen, vndt davon zur fernern disposition 
vndt erklärung anhero referiren sollen, zue welchem ende dem Ober 
Fiscali daselbsten obliegen soll, nebenst denen vorstehern, sich der 
Kirchen anzunehmen, vndt Ihr wort bey den H. Commissarien zu-
fiihren. Den 3 vndt 5 punct belangend, Nembl. wegen erhaltung 
selbiger Marienkirchen, derselben oeconomi will man bedacht sein 
durch wass mittele solehes hinfiiro fiiglichst vnd forderlichst möge 
geschehen können, immittelst soll an dem Landzhöffdinge geschrie-
ben werden, dass er diesen Sommer vnd so offt er hinfiihro von nöthen, 
6 Soldaten zur Kirchen arbeit verordnen thue. Datum Rijga d. 8 
Maij 1650. 

Efter samtida afskrift i R. A. [Liv. 17]. 

Bil. XXXVIII. 

Extract 
Seiner Erl. Hoehwohlgeb.: Gräffl. Exeell: Herrn Magni 
Gabrielis de la Gardie Reichs Rahts Undt General 
Gouverneurs alhie, der E. E. Ritter- Undt Landtschafft 
hiesig ortts, ertheilten Resolution: de dat. Rigse den 
8 Maij 1650. 

1. Wass den ersten punct betrifft, ist aueh Ihr bezeigter eijffer 
zue reparirung der Kirchen alhie zwar billig zuriihmen; allein damit 
diesem so Christlichen Undt nohtwendigen Wercke forderlichst möge 
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geholffen werden, wirdt dabeij nachfolgendes hinfiihro nohtwendig 
observiret, Undt wieder die naehlessigen exequiret werden miissen. 
i. Wirdt Einer auss den H:n Landträhten in ieder Landrichterschafft 
zum Ober Kirchen Yorsteher, Undt zwar im Wendischen der Herr 
Landraht Otto von Mengden, im Rigischen der Herr Landraht Hein
rich Pattkull, im Pernawschen der Herr Landraht Ernst von Mengden, 
im Dörptisehen aber der Herr Landraht Gotthardt Wilhelm von Bud
berg hiemit Undt krafft dieses verordnet, derer Offieium sein soll, 
noch in diesein Jahre Undt zwar ein ieder prsecise in Untengemeldtem 
Dato alle Undt iede in Selbiger Landrichterschafft gelegene Kirchen 
folgender gestalt zue visitiren; Erstlieh wirdt er einen gewissen ter-
minum bey ieder Kirchen allén Patronis Undt respective Compa-
tronis ansetzen, Undt in termino nebenst dem Herrn Prseposito Sel
biger Prsepositur, aueh dem Weltliehen Landgerichts Assessore Lite-
rato bey Selbiger Kirchen Persöhnlich erscheinen, den Sämbtlichen 
Patronis, Kirchen Yorstehern Undt Pastoris der Kirchen Seine Com-
mission eröffnen, Undt darauff mit ihren Sämbtlichen der Kirchen 
Undt des Pastorats Mängele in augenschein nehmen, aueh die repara
tion derselben mit ihnen also iiberlegen, dass wass bestendiges ge-
bawet, Undt doch Uberfliissige Undt Unnötige kosten verhiitet werden 
mögen; Solte nun der Herr Landraht einen von den Patronis giitlich 
dahin disponiren Undt Uberreden können, dass er mit consens der 
andren Compatronorum allein solch Kirchen LTndt Pastorati gebäwd 
auff Sich nehmen, Undt soleh Christlich Werck nach genommener 
algemeinen abrede auff Seinen Yorschuss zue Seiner endtschafft be-
fordern wollte, so hatte der Herr Landraht denselben gewisslich zue 
versichern, dass er nicht allein ein sonderbahres Lob Undt dank ver-
dienen wiirde, sondern aueh zue Seinen verschossenen geldern Un-
fehlbahr wieder verholffen werden solte; iedoch dass zuevor ein son-
derlicher contract mit den Compatronis hieriiber geschlossen Undt 
schrifftlich verfasset werden miiste; Daferne Sich aber hiezue niemand 
in der gute erfinden lassen wolte, auff solehem fall muss die bisher im 
Lande Ubliche Ordnung ferner beobaehtet, Undt nach erwegung der 
nohtwendigen gebäwden ein Uberschlag gemachet werden, wass Undt 
wie viel einem ieden Compatrono nach der revision haaken zue bawen 
komme, welches dan einem ieden in specie benennet Undt aufferieget, 
aueh richtig prothocolliret werden soll: damit man sich aber wegen 
des kurtzen terminis nicht zuebeschweren habe, so werden die H:n 
Landrähte hiemit ermahnet, dass Sie solche visitation, Undt zwar 
ein ieder in Seiner Landrichterschafft noch diesen Sommer Undt 
Herbst Unnachlessig forttstellen, Undt die Zeitt von negstkiinfftigen 
Miehaelis bis iibers Jahr auff Michaelis Ihnen Sämbtlichen ansetzen 
wolten, in welcher frist alle Undt iede Kirchen erbawet Undt repariret 
sein miissen; Was nun einem ieden Compatrono zuerbawen ange-
wiesen wirdt, soll ihm aueh hinfiihro zue repariren Undt in stetem 
gebäwd zuerhalten obliegen; Weiln aber zuebesorgen, dass einer oder 
mehr Sich hierinnen sperren aueh wohl gahr nachlessig Sich erzeigen 
werde, so soll dabeij dieses observiret werden, dass worinnen die plu-
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ralität der Compatronen mit dem H. Landraht Undt dem Praeposito 
eonsentiren werden, solehem soll ein ieder ohn einige aussrede nach-
zukommen sehuldig Undt pfliehtig sein; Weswegen alle einer ieden 
Kirchen Undt Pastorats Mängele aueh gemachte Ordnungen speci-
aliter prothocolliret, LTndt da von eine Copeij in die Schloss Cancelleij 
alhie Unfehlbar zue dem Ende eingeschicket werden soll, damit man 
nach verflossener dilation wieder die contumaces mit der execution 
ohnfehlbar möge verfahren können. Sonsten soll pro 2:do des H. 
Landrahts alss verordneten Ober Kirchen-Yorstehers Ambt ferner 
darinnen bestehen, dass er nebenst dem Herrn Praeposito, alle special 
Kirchenrechnungen von der Kirchen Yorstehern einnehmen, examini-
ren, Undt nach befindung dieselbige ihnen zueschreiben, oder aber die 
Mängele zuergäntzen aussetzen Undt ihnen aufferiegen soll; daferne 
aueh bey einer Kirche keine oder ia aueh Untaugliehe Yorsteher gefun-
den werden solten, soll der H. Landraht nebenst dem H. Praeposito 
selbige gestalten Sachen noch ein- LTndt abzusetzen bemächtiget 
sein, welchem dan ein ieder zue pariren sehuldig sein soll; Undt damit 
solche last nicht etliche weinige immerfortt beschweren möge, sollen 
alle dreij J ahren zwo andere Persohnen zue Yorstehern gesetzet werden, 
es were dan, dass die vorigen zue continuirung ihrer Ambten giitlich 
beredet werden könten: Diese Kirchen Undt Pastorat visitation soll 
oberwelmter mässen hinfiihro iährlich einmahl Undt Zwar im Sonmier 
oder Herbst darumb gehalten werden, damit man die Sämbtliche Einge-
pfarreten allemahl zuer Stelle möge finden können: 3:tio Wiirden aueh 
die verordneten Ober Kirchen Yorsteher befinden, dass den H. Pasto-
ribus ihre Gereehtigkeit auss den Giitern Undt von den Bauern vor-
enthalten, oder aueh auss den Höffen Undt grossen Giitern nichts ge-
wisses den H. Pastoribus erleget wiirde, sollen Sie ihnen dazu verhelffen. 
Item alle eingerissene Zweij ungen zwischen denen H. Pastoren Undt 
ihren Eingepfarreten bonis modis beijzuelegen bemiihet sein, was aber 
der H. Pastoren wie aueh der Eingepfarreten Lehr Undt Leben aueh 
andere casus Consistoriales betrifft, selbige wTerden dem Herrn Super
intendenten wie aueh denen Consistorijs vorbehalten. 4:to Werden 
ihnen die H. Ober Kirchen Yorsteher angelegen sein lassen, die 
alten Kirchen Lande zuerforschen, Undt dieselbe durch die Ordinarij 
Kirchen Yorsteher vermittelst des Fiscalis hiilffe coram judicio 
Seculari vindiciren zue lassen; Undt weiln dass Abgöttisch Opffern 
im Lande zwar offt verbotten, aber gleichwohl nicht allenthalben ab-
gesehaffet ist; Alss werden die H. Ober Kirchen Yorsteher aueh solehes 
bey ieder Kirchen eyfferig zue exequiren ihnen hiemit aufferleget sein 
lassen; daferne aueh die H. Praepositi verhindert werden möehten, die-
sem Heijlsamen Wercke Persöhnlieh beyzuwohnen, soll nicht desto 
weiniger der H. Landtraht damit obbeschriebener mässen zue verfahren 
ihm angelegen sein lassen. 

2. Betreffend die vom Herrn Superintendenten eingereichte neben-
puncten, selbige seind in der dem Herrn Superintendenti absonderlich 
dariiber ertheilten resolution verfasset worden. 

3. Die Landgerichts Assessores Literati sollen vorgesehlagener 
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mässen sehuldig sein, aueh dem Herrn Superintendenti liinfiihro beij 
der iährliehen ordinari visitation zue assistiren Undt die prothocolla 
visitationis dem Königl. Ober Consistorio zeitig einzuschieken, ete. 
etc. etc. 

S:r Hoch Gräffl. Exeell: des Herrn General Gouver-
neurns alhie Resolution, hiesiger E. E. Ritter Undt Land-
schafft ertheilet. 

Efter samtida afskrift i  R. A. [Liv. 17]. 

Bil. XXXIX. 

Instruct. för Theodorum Prsetorium till visitationen. 
Der Königl. Maij:t vnd Cron Schweden Reichs: 

vnd Kriegss-Rath, General iiber die Schwedische Milice, 
Obrister iiber Allerhöchst ermellter Ihrer Maij:t Leib-
Guardie, wie aueh General Gouverneur iiber Liefland etc. 

Magnus Gabriel de la Gardie Graf zu Lecköö, vnd 
Arenssburg Freyherr zu Eekholm, Herr zu Hapsahl, 
Magnushof vnd Heyndorff etc. 

Demnach durch die von Vns vnlängst nacher Össel abgeordnete 
Herren Commissarien eine absonderliche Consistorial Ordnung sambt 
anderen darbeij angehaffteten hochnu[t]zbaren puncten verfasset, vnd 
dieselbe vns nunmehr zu Ynsserer ferneren ratification von dem Wiir-
digen Ministerio Ösiliensi durch dero anhero Abgeordneten denen Ehr-
wiirdigen Ynsseren lieben Getrewen Andächtigen vnd Wohlgelehrten 
Herren Theodorum Prgetorium Superintendenten vnd J acobuin Ewaldi 
der Kirchen zu Jenna verordneten Pastorn, insinuiret vnd iiberreichet 
worden: Wir aueh, umb weiln Wir dieselbe dieses Reichs Consistorial-
Ordnung fast gemess, vnd die derselben angehefftete puncten zur 
Kirchen disciplin hochnöthig befunden, Sie in allén puncten vnd clau-
sulen gnädig approbiret vnd ratificiret haben; Alls wird gemellter Ynsser 
Superintendent, damit er eine absonderliche Instruction, wornach 
Er sich insonderheit in der General Yisitation zu richten haben möge, 
sich nachfollgender puncten zu solchem ende zu bedienen wissen. 

1) Anfänglicli vnd zum Ersten wird der Superintendens tragenden 
seines hohen Ampts ob allem dem, was in obenberiirtter Consistorial-
Ordnung vnd anderen beygefiigten puncten begriffen, vnd verfasset, 
mit allem ernst vnd fleiss hallten, vnd zuvorderst sich selbsten in allem, 
wie einem getreuwen Seelen Sorgern gebiihret, im Lehren, Leben, vnd 
Christliehem Wandel vnsträfflich bezeigen, vnd allso allén Zuhörern 
in guten Wereken fiirleuchten. 
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2) Zum Anderen wird hoeh von nöthen sein, dass der Super
intendens J ährlieh einen Synodum vnder seinen Ampts Briidern an-
stelle, vnd darbeij allés, so Kr zu beförderung vnd fortpflanzung 
Gottes ehr, vnd Heiligen Wortts, wie aueh der Menschen Heil vnd 
Wolfarth nöthig zu sein ermessen wird, mit Ihnen conferire vnd iiber-
lege. 

3) Was aueh Drittens dem Superintendenten von denen ande
ren Kirehspiels Pastoribus an ärgerliehen vnd hochstraffbaren fallen 
angedeutet, dieselbe wird Er gewissens halben, vnd ohn ansehen ei-
niger person, nicht verschweigen, sondern viel mehr, besonders da 
periculum in mora, allsobalden Ynsserem Directori des Consistorij 
notificiren, vnd darauf gebiihrlichen Wandel vrgiren. 

4) Yierttens wird Er aueh seine Ampts Briider die Land Pastores 
zu einem Christlichen, vnd Ihrem hohen Ampt gleiehmässigen Leben 
vnd Wandel erinnern, aueh darbeij mit allem ernst andeuten, dass 
dieselbe nieht allein sich der Consistorial-Ordnung gemess verhallten, 
sondern aueh die Local-Yisitation mit allem fleiss in gebiihrende obacht 
ziehen, vnd von den fiirfallenden ärgerliehen Casibus, sie geschehen 
von was Ståndspersonen sie immer wollen, allerförderlichst dem Super
intendenten schrifftliche information vnd nachricht einbringen sollen. 

5) Die General Yisitation belangendt, wird der Superintendens 
J ährlieh einmahl vnabseumlich nebenst Zuziehung zween der nech-
sten Kirchspiel Pastoren iedes ortts die nöthige vndersuchung thun, 
vnd Ihme zu dem ende der Mannrichter sampt seinen beeden Assesso-
ren von Ynserem Statthallter adiungiret vnd beijgeordnet werden. 

6) Der Jiingste Priester in der General Visitation soll alle weeg 
das protoeol fiihren, vnd die vorfallende excessen fideliter vnd mit 
allén vmbständen verzeichnen, welches dann nach geendigter Yisi
tation von dem Superintendenten mundiret Ynserem Directori des 
Consistorij eingerichtet werden soll. 

7) Das Examen Yisitationis soll beij einer iedwederen Kirchen 
im pastorat gehallten, vnd acht tag zuvoren von der Canzel abge-
kiindiget werden, damit ein iedweder der einige gewissens beschwe-
rungen fiir zubringen, oder sonsten aueh zu klagen hätte, gehöret, 
vnd zu recht geholffen werden möehte. 

8) Beij anhebung der Yisitation wird der Superintendens mit 
allem fleiss nachforschen, wie es die Priester in der Kirchen zu Teutsch 
vnd Vnteutsch mit denen Ceremonien im singen, ablesen, beten, pre-
digen, tauffen, beicht hören, vnd darreichung des Heiligen Nacht-
inahls hallten, damit im ganzen Lande eine einstimmigkeit seij, vnd 
keine veränderung eingefiihret werden möge. 

9) Hiernechst wird Er mit fleiss vndersuchen, wie die Pastores 
Ihre Ampt verrichten, ob Sie die Kranken fleissig besuchen; oder durch 
dero abwesenheit die Kindertauff versäumen, denen Zuhörern vnge-
wohnliche vnd verbottene dinge aufdringen, fiir sich vnd die Ihrigen 
ärgerlich leben, dieselbe aueh iippigen pracht vnd hoffart, durch an-
nehmung neuer Modellen, oder å la Mode, in Kleidungen treiben, 
vnd die Gemeine dadurch ärgern. 
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10) Darbeij wird diåes in acht zu nemmen, vnd mit fleiss zu vnder-
suehen sein, wie sich die Kirchspiels Yerwantten, vnd gemeine Zu-
hörer iedes ortts im Christenthumb bezeigen, ob dieselbe fleissig zur 
Kirchen gehen, oder die Ihrigen zmn gehör Göttlichen Wortts vnd 
Heiligem Nachtmahl gehallten, ob sie ärgerlich leben, Yerächter, Got-
teslästerer, Epicurer, Gottlose, vnd verkehrte Kezer seien, durch 
vnnöthige disputationes die Leuthe irre machen, ob vnder Ihnen 
seien Ehebrecher, Hurer, Trunckenbollten, Todtschlägere, vnver-
söhnliche Herzen, Wucherer, geizige, betrieger, die mit falschen wahren, 
gewicht vnd mäss vmbgehen. 

11) Das aueh beij einer iedwederen Kirchen absonderliche Cu-
ratores aus denen Kirchspiels Yerwantten angeordnet, die dem allten 
Inventario nachgehen, oder ein neues aufrichten, die Kirchen, Kireh
hoff vnd dero gebewden verbesseren, vnd die Eande, die vorhin Kir
chen bauren besessen, vnd von anderen darvon abgebracht, wider 
an die Kirchen verschaffen mögen: Solehes wird der Superintendens 
beij Vnserem Statthallter billich zu suchen wissen. 

12) Die Curatores Ecclesise, vnd sämptliche Kirchspiels Yer-
wantte können ebener mässen befraget werden, wie sie mit ihren Pas
toren zu frieden, wie sie ihr Ampt im predigen, lehr vnd leben verrich-
ten, vnd wessen Sie sonsten sich iiber Ihnen zu beschweren haben 
mögen. 

13) Nach gehalltener Yisitation beij einer iedwederen Kirchen 
sollen die Curatores Ecclesise in praesentz des Superintendentens, des 
Mannrichters, vnd Pastoris Loci von denen Kirchen gellteren, vnd 
einkunfften richtige rechnung thun, vnd was beij vngewiissen Leu-
then an schullden ausstehet, durch Ynseren Landtfiscalen einforderen, 
vnd dasselbe mit deme, was an vorrath noch iibrig, auf gewiisse real 
pfandt aussthun lassen. 

14) Alle Abgöttische Capellen, heilige Biische vnd Creuz sollen 
gänzlich destruiret, vnd zerstört, wie aueh die Abgöttereij vnd 
gesöffe auf Aller Seelen vnd Heiligen Tage; Ingleichen allerleij opffe-
rung des Wechstes, der Liechte, vnd Kerzen, Item ihre Bier Gylden, 
auf dem Acker das Bier ausszutrinken, gänzlich vnd beij Leibsstraff 
verbotten vnd abgethan werden. 

15) Die bey sothaner gehalltenen General Yisitation angewandte 
Ynkostungen sollen dem Pastori von Ynserem Ambtmann, vnd ande
ren Kirchspiels Yerwantten pro quota erbehret, vnd bezahlet werden. 

Wornach der Superintendens auf dissmahl alls in antecessum 
sich wird zu richten, vnd zu schicken haben. Stockholm den 29 Oc-
tobr. 1650. 

Magnus Gabriel de la Gardie. 

Efter samtida afskrift i R. A. [Liv. 17]. 



Rättelser 

t i l l  ERNST HJ.  J .  LUNDSTRÖM: Bidrag till Livlands kyrkohistoria. 

Inledn. sid. i ,  rad 6 uppifr. stdr: »har Livland vanligen betecknat det i norr 

af ester, i söder af letter» o. s. v.; las; »har Livland vanligen beteck
nat det i söder af letter, i  norr af ester» o. s. v. 

Kap. i ,  sid. 19, rad 5 nedifr. stdr: »hertig Karl 1601» o. s. v.; läs: »hertig 
Karl 1600» o. s. v. 

Sid. 20, rad 10 uppifr. stdr: »i Knäröd 1615» o. s. v.; läs: »i Knäred 1613». 

>> 20, not 3, sista raden stdr: »s. 81, 86»; läs: »s. 86». 
» 21, not 2, näst sista raden stdr: »vorley»; läs: »vorbev». 

» 29, rad 3 nedifr. stdr: »Född i Reval d. 2 juni 1583» o. s. v.; läs: »Född 
i Reval d. 20 juni 1583 blef han såsom 18 år gammal öfverste» o. s. v. 

» 30, rad 1 uppifr. stdr: »hela fem år»; läs: »öfver fyra år». 

» 34, not 1, rad 3 stdr: »trvckta»; läs: »otryckta». 
» 46, rad 5 uppifr. stdr: »DIDERICHS»; läs: »DIEDERICHS». 
» 46, not 2 stdr: »s. 110»; läs: »s. 112». 
» 47, noten, rad 4 uppifr. stdr: »subecundum»; läs: nsubeundum». 
» 55, not 1 stdr: »Jfr not 1 sid. 53.»; läs: »Jfr not 2 sid. 54.» 
» 64, not 2, nedersta raden stdr: »1527»; läs: »1627.» 
» 64, not 3, rad 3 stdr: »D[om]nis»; läs: »D[omi]nis». 
» 83, 2:dra stycket, rad 2 stdr: »sex dagar»; läs: »tolf dagar». 
» 90, not 2, r d 3 stdr: »lämnat Livland d. 13»; läs: »lämnat Livland efter 

d. 13». 
» 108, not 3, rad 3 stdr: », a,»; läs: », ja,». 
» 129, rad 3 uppifr. stdr: »(1550)»; läs: »(1650)». 
» 133, nedersta raden stdr: »löften.8»; läs: »löften4». 
» 139, senare stycket stdr: »GOTTHARDT WILHELM VON RUDUERG»; läs: 

»GOTTHARDT WILHELM VON BUDBERG». 
148, rad 6 nedifr. stdr: »Magnus de la Gardie»; läs: »Magnus Gabriel de 

la Gardie». 
» 192, 2:dra stycket stdr: »Det allra största hindret»; läs: »Den allra största 

anledningen». 
» 197. not 2 stdr: »Han återfinnes dock icke»; läs: »Han återfinnes dock». 

» 200, rad 1 stdr: »Stahls»; läs: »Stahl». 
» 209, rad 6 nedifr. stdr: »gäsande»; läs: »jäsande». 
» 210, rad 5 o. 6 uppifr. stdr: »universitet»; läs: »universitetet». 
» 211, 3:dje stycket, rad 3 stdr: »porlackerna»; läs: »polackerna». 

k 220, rad 5 uppifr. stdr: »Vendae1»; läs: »\enda:1)». 
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