Memoria Beatæ Defunetæ.
Såsom af och brukeligt är / at man widh Jordefärder och Begraffningar / något om theras som saligen
äre hädanxxxxx /härkomst och Födelse / Christelig xxxxxxxxxx affgång / plågar omröra och berätta ;
Them effterlåtne Bedröfvade til Tröst och livfligh xxxxx / samt allom til fölgd och effterdömme ; Så
hafmer man midh närvarande oförmodelige / sorgelige och högtbeklagelige Dödsfall / ide kunnat
thet samma förbiigåå / uthan också här thet kortteligen ihoghkomma och förmähla.
Wad thenna fordom Ähreborne / Gudfruchtige och mycket Dygdesamme / nu salige Matronas /
hustru GERTRUD LEIJELS härkomst och Födelse anbelangar / så är hon född hijt til Werlden aff
Gudfruchtige / herderlige och Förnähme Föräldrar. Hennes Fader är then Ähreborne och Wälachtade
Hr. JACOB LEIJEL / förnähm handelsman i then kongl. Residens Staden Stockholm / samt Bruuksherre
öfver åthskillige Bruuk i Bergslagen. Modren war Ähreborne / Gudfruchtige och Dygdesamma / nu
salige Matrona, Hust. MARGARETA, then fordom Ädle och Wälb. Herr Claus Edenbergs till
Kipplingeberg och xxxxx / etc. älskelige äldsta Dotter och Lijffs: Arfvinge.
Utaff thesse förnähme Föräldrar är thenne salige Matrona född uti then Kongl. Residens Staden
Stockholm / Åhr 1645. Then 3. Maj Klockan emellan tree och fyra efter Middagen.
När nu thenne salige Matrona hijt til Welden födder war / är hon förmedelst käre Föräldrars
Christelige och tidige omsorg / genom thet heliga Doopsens Sacramente offrat Gudi sinom Skapare /
intagen i Guds Försambling / inskrefwen i Lijffgens Book / och blevwen til ewigt Liff och Salighet.
Sedan bleff hon aff bemålte sine käre Föräldrar såsom theras förstfödde käre Barn / medh största flijt
fött och upfostrat: Och efter som åhren tiltogo / uthi Guds Kundskap och sine Christendoms Stycker /
uthi Tucht och Herrans förmaning / samt alla loflige Dygder mål uppfödt ; The hafva låtit henne lära
läsa 7 skrifva och räkna / och wäl förstå sin Catechifmum, samt annat meera / som een förnähm och
Dygdesam Jungfru anståår at lära. Hwar til ock then salige Matronan een godh Lust och willie hade /
och giorde dageligen uthi alt thetta märckelige proff och framsteeg / at hennes käre Föräldrar the
raff stoor lust och hugnat togo; Ja hon således aff stelfwe Barndomen/ som sigh till Dygder och gode
Seder artade / gifmit them och androm een godh förhoppning om ett ährebart och dygdigt Lefwerne
; Thet hon ock in till sielfva Dödsstunden hafver eftersträfwart / therföre hon aff fine käre Föräldrar /
och allom them som henne omginge / täck och kiår war / och mycket affhållin.
När nu thenne salige Matrona således hemma hoos sine käre Föräldrar in til sitt Nionde ålders åhr
wid pass / wäl är worden uppfostrat ; Få hennes älskelige käre Moder alt för bittijda henne genom
döden frånkallat bleff / och hennes käre Fader medh Fem små och späde Barn uthi sorg och
eensligheet lembnat ; Hafver hennes käre MorFader / Ädle och Wälb. Herr Claus edenberg / aff een
sinnerligh affection och kärleek til thenna sin Dotterdotter / hämptat henne hem til sigh till Upsala
och sin Sätegård Kipplingeberg / låtit sigh ther hennes goda education på thet högsta angelägen wara
/ både stelf och förmedelst Præ ceptorer och alla goda Dygder / samt hwad meera thenna hans kära
Dotterdotter anstodh at lära. Uthi wälbemälte sin salige MoorFaders Huus bleff således thenna saliga
Matrona alt stadigt uthi tree åhr widh pass; Altijdh gåendes honom medh lydno / tienst / ödmiukhet
och ledigheet få under ögonen / at hon ther igenom sin käre MoorFaders hierta så intogh / at han
henne fast ogärna wille quittera och ifrån sigh släppa ; Doch efter såsom hennes käre Fader thet
ändteligen behagade / är hon ther ifrån hämptat till Stockholm / til sin käre fader / hwilken åter

tillijka medh thenna sin käre Hustru / Äreborne och Dydgesamma Hustru Barbro Dress / jempte
Gudachtigheetenes öffning / hållit henne til höfligheet / sådana xxxx och arbete / seder och dygder /
som enn Jungfru wäl pryda oc sijra plågar / genom hwilka hon och sedan kunde wara them 7 och sig
stelff i framtijden til istånd / gagn och goda. Hwar uthinnan hon medh största flijt och alfwarsamheet
/ medh berömligh wilfärdighet och tienst / altijd gådt sine käre Föräldrar tillhanda ( icke uthan theras
goda åthnöje och synnerlige behag. Ja så fort som thenna sal. Matrona wäxte til i ålderen och åhren /
så hafwer hon och med alla Menniskiors / som ther af wiste / behag / wärt så til i Gudachtigheet /
goda Seder och Dygder / at hwar och een giorde sig the wisse tankar / thet hon skulle blifwa een / för
goda seder / aff allom berömligh Quinna och Hussmoder. Hema uthi sine käre Föräldrars Hus / hafver
hon sigh berömligen förehållit / såsom een Gudsfruchtig / dygdesam och tuchtig Jungfru wäl anstod
och tiente; Och uthi sina blomstrande ungdoms åhr / alla the dygder framtedt och wijsat / som een
dygdig och ährebar och förnär Jungfru bör wara begpfwat med. Hwilket alle dygdälskande / som
henne kändt och umgådt hafwa / skola kunna henne then ähran / beröm och wittnesbörd gifva.
Uthi anseende til alt thetta / år hon aff allom affhållin och högt älskat worden; Men besynnerligen af
närwarande / nu i sorgen effterlemnade sin k. Man / then Högåhårewyrdige och Höglärde M.
JOHANNE BRODINO, thenne Provinciens förnähm förordnade Superintendens och andelige Ståndes
Förman. Hwilken effter innerlige böner til Gudh / om een godh ächta Maka / som sin framledne
dygdige käre Hustrus ledige ställe / med berömlig dygd / och een rätt ächtenskaps kärleek förträda
kunde / är utaff hennes aff mångom beprijfade dygder / hwilke uthi een deijeligh kropp och
Wålskapnad såsom ädle Steenar lyfte / förorfatat / at fatta til hennes Person ett stort behag och
kärleek / och att lefwa med heñe uthi ett Gudeligit och kärligt Ächtenskap. Hvilket efter som och thet
henne sielff / få och hennes käre Föräldrom / hennes sal. MoorFader / Slächt och Anförwandter
mächta wäl behagade / hafwer thet och medh alle Wederbörandes goda willia / ja och samtycke /
förmedelst wijgning uthi Stockholms store Kyrckia / och een folenn Bröllops : Fäst / wunnit sin
fortgång åhr 1663 på then 18. Dagen uthi Nov. Månadh. Och såsom thenna saliga Matrona få uppå
een Tijssdag war bemälte herr Superintendentens käre Brudh : Så är hon också nu på een Tijssdagh
förmedeste en saligh dödh / blefwen sin Brudgummes Jesu Christi älskelige Brudh.
Medh thenna sin käre Man hafver thenna salige Matrona lefwat uthi enn rätt liufligh ächtenskaps
kärleek uthi 10. åhr och six Månader ungefär / och aflat medh honom Otta Barn / nembl. Fem Söner
och tree Döttrar / uthaff hwilka Lijstsplantor een är i CHrzanom affsompnat / och til then himmelske
Glädien förs uthsändt / the öffrige fem Barnen effterlefwa / störste deelen så små och späde / at the
icke stilla kunna then högra handen ifrån then wänstra ; Eller förmå thetta Dödsfallet / som för them
alt för tideligen skedt är / behierta och begråta. Doch wid angående åhr och ålder / thet fuller lära
göra / och sin dygdige goda Moders kärlige omgånge / moderliga wårdnadt och upfostring / medh
sucktan och bittra tårar beklaga.
Huru thenna salige Matrona sig uthi sitt Lefwerne och Christendom stält och förhållit havfer / är
allom som med henne umgådt nogsampt funnigt och bekant : Neml. At såsom hon aff barndomen
hafwer begynnt fruchta Gudh / och sig som een hederlig och dygdesam Qwinnes person wäl förhållit
/ och ther uthi framhärdat alt in til sin sista ändalycht och dödsstund : få hafver ock then gode Guden
sijrat och beprydt henne med synnerlige Gåfvor / med een deijelig och wälskapat Kropp / med godt
Förstånd och Minne / wälsignat henne i sitt Echtenskap nästan åhrligen medh Barn och Liffsfrucht /
så att then Wälsignelsen / som Gudh öfwer Echtenskaps Ståndet gaff : Wårer til och föröker eder /
etc. hafver synnerligen drabbat på henne / at man nu alt annat / som för widlyfftigt wore at

ihogkomma / förbijgåår / så hafmer Gudh uthi hennes Sinne och Själ låtit komma få många härliga
dygder / som een wälprydd och dygdig Hustru / plågar och böör berömas ythaff. Gudh sin Skapare /
Återlösare och Saliggörare hafwer hon aff hiertat äslkat / och altijd ifrån thet hon begynte något om
Gudh weeta / sig til honom hållit / och låtit aff Gudachtigheten regera och ledsaga sitt meenlösa och i
Christen Troo rotade hierta / gärna hördi Guds ord / oförsumelig gådt i Kyrckian / (så offta elliest
hälsan thet tilsade / ) hemma i Huset flijtigt hafft Böneboken i handen / och ther uthi med största
andacht läsit ; Offta låtit sig spijsa och trösta aff Herzans högwärdiga Nattward / thet hon ock tillijka
medh sin käre Man / sidst gjorde i Lårbroo Kyrckia twå Weckor för sin dödelige affgång / tå hon sig
deelachtig giorde aff XXX Christi Lekamen och Blodh / sin troo til styrckio / til förfäring om fina
sysnders förlåtelse / och at bekomma thet ewiga Lijfwet. Meedh sin käre Man / then
Högähremyrdige Herr Superintendenten hafwer hon lefwat i största ächtenskaps kärlek / kyskheet
och troohet ; honom aff hiertat älskat / gådt honom tillhanda med all ähra / liufligheet / huldheet
och trooheet ; När han hade fådt någon anstööt af Siukdom och opassligheet / hafver thet dågt heñe
så til hiertat / at hon ther öfwer många tårar fäldt hafwer / innerligen bediandes Gudh / at han intet
wille taga honom ifrån sig ; Antingen han war hemma stadder reste bort eller hemkom / hafwer hom
honom med kärlige och gladelige åthäfwer fägnat och bemött. Hans Hinss hafwer hon medh stoor
ähra och beröm företått / så at hans hierta torde förlåta sigh på henne / han hafwer warit honom
een trogen hielp / och een Stolpe then han kunde stödia sigh widh. Förthenskul han och nu / öfwer
een så godh och duglig Makas alt förfastiga och oförmodeliga frånfälle / medh modige heeta tårar /
så mycket högre sörier och klagar / som han hennes oförtrune hielp / så uthi mycket annat / som til
sine Xsshåldningar / samt många små barns skiössel och upptuchtelse / nu aldramäst hafwer aff
nöden / och lijtmål sakna måste. Både emoot sine egne käre Barn och Styffdotter (then hon få högt
som een kisslig Måder älskade) hafwer thenna saliga Matrona sig altijd förehållit såsom een
rättsinning godh Moder / them hierteligen älskat / til Gudsfruchtan och Christelige dygder hållit /
medh skössel och all nödtorfft moderligen förfogt / och låtit sig intet arbete och möda så swårt wara
7 at hon icke gärna then för sine käre Barn / bittida och seent ospardt hade ; Ja war i sin Wälmacht
offta mycket bekymmnersam / hwart the månge små Barn skulle taga wägen / och huru th skole
kunna blifwa rätt upptuchtade / ther Föräldrarne förtijdeligen skulle falla ifrån. Gudh wari nu theras
hielp och tröst! Sine Syskon / Slächt och Anförwandter medh all kärleek och heder förekommit.
Medh Wänner och Grannar plågat ett sådant omgänge och wänskap / at the the raff hafwa fattat til
henne ett särdeles behagh / kärleek och förtroende. The fattige och nödstälte / lärdt them goda
Seder och lofliga Huussyslor / samt till Gudfruchtigheet och Dygd trooligen förmanat / så ock wäl
lönt. Uti sitt Huus och Husshållning hafwer hon warit een förståndig / alfwarsam / oförtruten / snäll
och flitigh Hustru och Huushållerska ; Fördt ett ährebart och prijssligit Dygdeleswerne / altijd dragit
een wämjelse til Högfärd / inga nya Seder eller högfärdige Kläder öfwer sitt Stånd älskat / hållit sigh
stilla och eenfaldig ; Talade aldrig ondt om någon Menniskia / kunde ock icke lijda eller höra någons
förtaal. In Summa, emoot Gudh och sin Tempnchriften hafwer hon sig få förhållit / som een
Christtrogen Siäl kan och böör. Och wore thet alt förlångt at uprå.
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