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Härmed översändes för ditt arkiv det tidigare nämnda åminnestetalet
vid komminister Clas Johansson Ites jordfästning den 21 januari 1795
jämte några biografiska uppgifter om både Eek och den som officierade .

Hänvisar i övrigt till Komminister Eek och den herrnhutiska rörelsen i
Ödeshög genom seklerna av 1968.

Erinrar mig ytterligare ett par saker kring den nya boken .

Vore det inte lämpligt att där ha en artikel om Löfska stif telsen och
de bägge stiftarna?

För ett par år sedan utkom en av Henning 'sterberg redigerad bilderbok
om Sundbyberg, som kanske kan stå som modell .

Med hjärtlig h älsning

-41
Bil .

Det i kommentarerna till begravningstalet omnämnda häftet av LinkSpings
stifts herdaminne, utgivet 1943, torde väl gå att anskaffa ännu - om det

ej finns i biblioteket . Där finns översikt över prostarna i Lysings kontrakt
samt sedvanliga uppgifter om prästerna i Stora Rby, både kyrkoherden och ,i_å-
tida komministrar, samt motsvarande uppgifter frän Gdeshög, Rök, Heda . 1Pör
övriga församlingar i kontraktet torde väl uppgifter finnas i nästa häfte i
serien, om den förts fram längre . Jag har dock aldrig fått fatt i detta häfte,
men det fanns ju en tidigare upplaga av herdeminnet .



mående komminister Clas Johanssons Eek . Ode

Angående åminnelsetalet vid jordfästningen den 21 januari 1795 av kommi-
nister Clas Johansson Eek .

Jordfästningen förrättades i Udeshögs kyrka av kyrkoherden ehr Tenggreeu,
O

Stora diby,

Claes Johansson Eek föddes i Norrköping 17/11 1731 och avled i Udeshög
11/1 1795 .

Se vidare artikeln Komminister Lek och den herrnhutiska rörelsen i den
första hembygdsboken, ödeshög genom seklerna, 1968 .

I artikeln finns intagen en artikel av lektorn teol . dr Nils Jacobsson,
Linköping, tidigare publicerad i Linköpings stifts julbok 1928, i ,ven
andra kyrko'historiska författare har - som framgår av litteraturhänvisningen
efter nämnda artikel - behandlat komminister Eek . Han var medelpunkten i
en märklig inomkyrklig väckelserörelse .

Kyrkoherde Pehr Tenggr n Stora Isby . Namnets stavning sker här efter
Linköpings stifts herdaminne, femte delen, andra häftet . Linkö i varurr
uppgifterna om kyrkoherde `.Tenggren är hämtade .

ehr Tenggren föddes i Arboga 15 /2 1?42 . Stud , i Uppsala 1756, fil . ::pag .
1764, prästvigd 1767 , e . o, hovpredikant 1769, pastor vid Lifdrabanterna
1774, ordinarie hovpredikant 1777, 'kyrkoherde i Stora Aby ochdeshög 1788,
prost i Lysings kontrakt 1782, avliden 1/9 1803 .

Det nämnda häftet av stiftets herdaminne har några sidor om Tenggren, mest
upptagande utdrag ur den predikan som Tenggren höll vid prästmötet 1787 .

S

Men vidare berättas bl . a ., att kyrkoherden hade mycket dåliga affärer .
Vid hans död översteg skulderna med 439 riksdaler och 11 skilling till-
gångarna och det noteras att det då fanns tre omyndiga döttrar samt att
man skulle söka få ett andra nådeår . gomminister Neks efterlämnade maka
fick f, ö, ett sådant nådeår nr 2, då hon kunde vara kvar på prästgården
och åtnjuta dess avkastning ett år utöver det nådeår som alla fick .

Udeshögs prästgård låg på den tiden i kyrkbyn . Vill minnas att Carl August
Gustafsson uppgav att prästgården låg inte så långt från gamla tingshuset .

Av Herdaminnet framgår vidare att det fanns en fjärde dotter också, såvitt
jag förstår ej heller hon myndig .
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