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En bock om tidzens stora för Endringar, och Wadh såm
passerat är i från 1679 in till min lefnas slut

                                Ingeborgh Fleming

1689 den förstha Maij så upbrand hella gransboo gård, mädh ladugård trägårdarna och der till den näst ligande
södra på ... -

1696 blef alla dessa nuwarande bygningar upsatta mädh ladugården så myke man ... sedan efther hand
... fattburen och ... ...

1679 påsk afthen klåckan 4 om afthen den 29 aprill, afsomnade iherranem min sallig kiär Elskande herfader
Riksrådh Erik Fleming såm skede på rikstens gårdh -

1780 (skall vara 1680) begrofz min K sall herfader i Stockholm, togs uthur stor kiörkan och mädh stor proses
fördes till ridarhollms kiörkan, och war den prossesen den sijsta på gambla manereth -
8 dagar Efter åth begrofs sall gref Axel Oxenstiärna på nyia mannerth i stor kiörkan, då licken blefwo i kiörkan
stånde, och, Eij burne till någen annan -
och war grefwinan Sophia Forbus lick däth förstha som ridarhoms kiörkan begrofz på nu warande Manneret att
strax utan widare prosses neder sattes blef -

1682 den stogh mitt brölop på Strömsnäs

den 25 jullij den 28 jullij blef jagh mädh min W(r)angell Confaijgerat eller förder mädh stor prosses i från min
frumors hus till Carlbij der som wij bode i 6 åhr -

1684 den 31 jullij födes till dena werden wår k son Adolph Herman Wrangell, gudh regera hans hiärtta till
gudzfrucktan hans helliga nammp till ähra

1686 den 9 agustigh födes wår k son Erick Wrangell i Stckholm i min sall herfaders hus lått honom få lefwa att
han behagar gudh och meniska

1687 födes wår k dotter Christina Elisabeth Wrangell hitt till Wärden den 22 october klåckan 6 om mårgon i
Stockholm i min sall herfaders hus och i min frumors kamare - hennes lilla ... behagade gudh

1688 den 2 dicember födes wår lilla son till wärden Carl Gustaf Wrangel klåckan 12 om mårgon i Stockhollm
hans lilla lefwnad behagade gudh well -

1689 den (datum utelämnat) stog min  k cousin Christer bondes Brölop mädh min k swägerska Anna Cattrina
Wrangell i Stockholm i mosters min hus på ridarhollmen

1690 den 21 Maij födes wår k son Axelpehr Wrangell i Stockholm i stora Wrangelska huset klockan 8 om
mårgon, guds nådh och mildhet regera och ledsaga honom att lefwa gudi behageligh och war Christen meniska

1691 den 12 jullij af såmnade i herranom wår lilla enda k dotter Christina Elissabeth Wrangel på rixtens gårdh
hos min frumor -



1694 den 20 april, af såmnade wår lilla k son Carl Gustaf Wrangel om afthon klåckan 7 i Stockholm hos min k
swägerska Anna Cathrina Wrangell-

1694 den 10 agusti såm war böndag skede i Stockhollm ett storth åskdunder såm stogh i från klåckan 12 till
klockan 3 eftter midagen mädh en litten jordebäfwning så ingen wiste annat än doms dagene wore.

1696 klockan 12 om natten den 23 februarij tändes Elden i koningens stall, såm neder brand mädh 23 hestar och
2 stora koningens wagnar såm kosta 13000 den andra 800 rixdr -

1697 andra dagen påsk såm war den 6 aprill blef koning Carll den 11 död sallig i herranom - i Stockholm, hans
lick stäldes i slåsskiörkan, mädh stor herlighet och prakt -

1697 den 7 maij klåckan 2 Efter midagen up tändes Elden i gambla slotte såm först wiste sigh ... så Elden öfwer
alt, både där Nyia och gambla up brandes sall koningens lik måste uthur kiörkan bäras mädh Gardij karlar och
sattes i gref pers hus å stora Comisions bord sama dagh flög Elden från slåtte och upbrand hella repeban på
Skephollmen -

1697 den 11 November antogo wij till bockhollare jonas Wernbom i Stockhollm såm då för tiden war hos hr
Christer bonde -

1697 den 2 adwänt giorde jagh brölop åth min Mertta Wefwenskyldh mädh Mester petter söderbergh i
Stockholm.

1698 blef moster min Ebba Cruus död wid åhnhamar den 10 Martz klockan 12 om natten

1698 blef kunglig rådeth hr Clas Rålamb döö i Stockholm

1698 den 2 junij såm war Cristi himelfärds dag stogh försten af Holsten brölop på Carlberg mädh Wår prinsses
Hedvick

1699 julle dagen om midagen af såmnade i herranom Rixrådh gref Nils brahe i Stockhollm -

1699 den 10 Martz blef kunglig rådh Lars Fleming död i Stockholm 1700 den 25 jullij kom koning Carl den 12
på Seland mädh hella krigmackten der i från foor

1700 den 20 Novembrijs stogh slagit widh Narfwa der gudh gaf os seger och Victoria herligen -

1701 den 6 aprill af såmnade i herranom min sallig k frumoder Christina Cruus på rixten siällen är wiserligen
hos gudh den henne fröidar Ewinnerlig -

1701 den 26 jullij begrofz min sallig k frumor, på rixten mädh stor heder, -

1701 blef gref gyllenborg dödh klåckan 4 om afton den 12 Martz

1702 den 22 januarij stog jagh mädh min Axel pehr och min Anna Maria van Rossen fad(d)er hos hr johan
Styvenius -

1702 klockan 1 om dagen Emillan den 15 och 16 maij - upsalla dom kiörkia mädh slåt och många andra hus i
staden till asko lagde -

1703 den 9 agusti af färdade jagh her i från gransbo till Calmar bege flikorna Anna Maria och Julijahna Wan
Rossen, der i från och till sin hr fader generall guwenör i Saxen Van rossen -

1703 blef min syster sallig h herranom insåmnad, fru Hellena Margretta fleming på sin gård uphusa(?) och till
alles wår graf Sorunda förder och begrafwen -

1704 den 25 Maij klåckan 2 Efter midagen reste wår k son Adolph Herman Wrangell i från Stockholm, mädh
gardij till Wår koning i pålland, den högste gud welsigna wegen för honom och hans hella mädh föllie -



1704 den 24 November giorde jagh brölop her wid gransbo ått fogden Swän jonson lund mädh Maria lundberg
(?)

1704 om wåren War Sommen full mädh blod lefwror, så alla sågo att dyng warade, så ingen kunde draga not
efther någon fisk uthan blod lefwror fylde nothen

1705 reste wij i från Stockholm och togo lilla jan bonde son mädh os till gransbo i från sin fader Jan bonde -

1705 blef min syster Ebba fleming död i Ståckholm begrafwen wid fittuna

1705 den 15 agusti blef rixmarsalken gref johan stenbock döö i Stockholm, och blef begrafwen mädh alt för
ringa prosses, om afttonen i ridarhollms kiörkia -

1706 den 10 November lefwerade jag min k son Axel pehr Wrangell till hr Christian Sparchultz under dess
information

1707 den 14.15.16.17 januarij stanade gulspång stridande ström så alt folk der öfwer (gingo)

1707 standade stora strömen i nårkiöping Efwen så alt fålk der öfwer gingo

1707 den 14 junij reste wår k son Erik Wrangell i herans namp i från gransbo, och wi honom földe til Ekesjiö,
och den 14 junij klockan 11 begaf han sig der i från på ista mädh tysken fredrik, gudh giöre resan lycklig i jesu
namp -

1707 den 18 februarij om natten syndes på himelen ett stort merkligit teckken, af åskildiga stora krigz herar
hwilka mädh stor storm emot war andra gingo, men den ena blef ruinerat gud ware wår stora hiälp

1707 i agusti månad War min Mertta Cruus mädh sin andra man, gud gifwe lyckan -

1707 den 4 jullij gofwo wij bockholl Wernbom ett bref på Warfztorp skatträttighet, såm af Wåra arfwes
dennsamma honorera Ell och der så hender kan igen lösas för 1000 dl kass, alt såm han disponto finnes Wara
efter dess döö, och kan ringa af sackna för mina k barn wara såm the hafwa sin fulla räntta och dagswerken -

1708 den 28 aprilis afsåmnade i heranom heratzhöfdingnes bergmans fru britta linde gren på högstorp och 8
dagar efter blef hon begrafwen i Säby kiörka -

1708 kom in k son Axelpehr Wrangel i från sin informattor hr Sparchiultz -

1708 War Siön Somen öfwerdragen mädh döda flugor så att intte Watten synes på 1 (?) dyng som för bådade
den gryma pestens grasserande

1708 den 11 November stog junfru Anna brittas bergmans brölop på högstorp, mädh magister Wlander, och jagh
klede henne,

1708 den 24 Martz blef gref polus kunglig råd död -

1708 såm begyndes Mickellmessedagen, begyntte den owanliga stränga kiölden och winttern mädh gruflig stor
snöö warade 1/2 åhr, till aprill mådnat 1709 i stadig kiöld

1709 blef gref gyllenstolpe döder den 4 november i Stockholm

1709 den 28 jullij passerade dät olyckliga feltslaget wid pultava i ryssland då min k Adolph (Herman) Wrangel
mädh flera blefwo fågna och alt för yncklig slagne -

1709 den 15 november wid Swinsund togo wij lasse lilla till os som då bars kring och tigde -

1709 4 dagar för Mickel Messe kom skredarn jonas lind (?) til os

1709 den 8 November afsåmnade i herranom min Cousin, Ingeborgh Cruus på Edeby hos sin frumor -



1709 blef halta Ebba spare död i Stockholm den 1 november

1709 hade min swåger Åcke rålamb brölop mädh sin fru Britta Ulfsparre -

1709 kom däian hustrun anna till gransbo den 28 september

1708 den 3 october klåckan 3 efther midagen skede en stor jordebäfning såm i smålla(nd) och westergyllen,
warade ungefär En 1/2 timma

1710 den 28 februarij wid helsingborgh stog ett blodit slag mädh the danske wåra arma swenske welsignad ware
gud såm oss då segern gafz oss stor nåd -

1710 den 15 aprill insåmnade i en sallig stund genneral Maior Johan Ulfspare upå rägnaholm

1710 den 13 (månaden utelämnad) skede hr heradzhöfding brölop mädh sin andra fruu leiondall på örnäs (?)

1710 satte jagh Carl oldenkoph och pehre Sperling till Magister ... att lära räckna och skrifwa -

1710 den 15 november reste wår k son Axelpehr Wrangel till skåne derest tiänst antaga hos Melchior falkenberg,
gud af nåde gifwe honom sin milda Welsingnlse - då mädh földe anders stenberg ryttare -

1710 kom ... Carl Sperling till oss, den 15 Maij

den 13 november 1710 tog anders Stenbergs ryttare päningar af oss

1710 begynttes her i Socknan Säby den gryma och starka pestilensian att grufliga regera så att her i Socknan
blefwo mädh gambla och unga 1800 döde -

1710 tomasmesedagen syndes på himelen 2 rängbogar, och trän mädh alla buskar uth sprocko att gränskas och
jullafton föle starckt skyfall neder lågo på marken alt för mycke öfwer alt

1710 den 18 februarij sende wij Wår fogde Anders olofson mädh wåra torpare och drängar samt bönder på
bonde tage ått Skåne, men hinde intte längre än till (utelämnat, kan ha varit Nissaryds Gästgivargård vid
Hallandsgränsen)

1710 antogo Wij ryttarn anders till Adels munttering (?), anders granberg såm mädh fogdens broder ått skåne
gingo - så skede den 28 februarij 1710

1710 den 23 december war junfru Anna gretta hollner brud på giöberg, mädh Capiten bogman -

1710 den 15 Mars om Mårgon bittigh af såmnade hofman Magnus Swan i Stockholm,

1710 den första october antogo wij Swän Mattzson till fogde på Swinsund

1711 18 martz kom från oss till gref pipers trägårdh lars erlason sebom up ått Stockholm

1711 den 14 januarij blef öfwerste lars hiärtta död på hegetorp(?) högstorp? -
och begrofws den 4 februarij -

1711 den 9 martz kom Maria kockerska i från Nårkiöping till migh

1711 den 15 aprill klockan 6 om mårgon blef guben hans Erikson död wid swinsuns bondegård

1711 den 8 junij reste pehr sperling från oss till Ernspetz -

1711 den 17 jullij om natten blef Beatta Oldenkoph död af af pesten och begrofws den 19 huius upå kiörgården -

1711 den 1 september war Elsa bergman brud och Wigdes i kiörkan mädh Capitten leiondall uthan lysningh -



1711 den 9 september blef kiörkoherden i Säby Magnus Emander död af pesten och några dgar föruth 3 hans
döttrar, och hans enda son döder -

1711 den 18 september blef wår fogde anders olofson mädh sin hustru i dess lifztid donerat nyija gård såm dess
bref wijsar

1711 den 8 december hafwa wij doneratt wår fogde i westergyllen Swäm jonson lundh mäd dess k hustru 1/2
hemman i bryckie (?) gården i dess lifztidh såm dess bref widare wijsar -

1711 den (överstruket: september) october reste min k axelpehr Wrangell i från skåne till pommern då warande
fendrik -

1712 den 29 aprill skilde jag min stina wid mig såm från swinsund reste ått stockhollm -

1712 den 20 junij sende jag lilla Cassia flikan ifrån mig till generalskan Bank (Rank?) på gripenberg -

1712 den 19 jullij af färdade jag Efter faderns begiäran Carl giösta oldenkoph i från mig, til sebarp -

1712 kom Anders Hörding till oss den 11 jullij -

1712 den 20 jullij giorde hr prosten i Wijij (Vi) sin första profpredickan i Säby kiörka

1712 affärdade jag david (?) sebom till min Axelpehr Wrangl ått pommern igenkom derifrån februari månad

1712 den 26 klåckan 2 om natten af såmnade min k Swåger Marskalk pehr bagge i Stockhollm och blef strax
begrafwen

1712 kom Anna Cathrina Swige till mig den 12 martz -

1712 den 20 agusti klockan Emillan 11 och 12 födes på bredwick den lilla knut Carlson bonde den 24 Christnas
han och jag bar honom.

1712 den 29 september sände jag från migh till stockholm jösse (?) bondeson till dess fader

1712 den 2 ochtober klåckan 5 om mårgon blef min k swåger och Cousin döeder på Springsta hos sin frumoder
Elssa Cruus - Christer bonde

1712 kom lifkn biörnbeck den 26 november till gransbo

den 2 december Emotog jag den lilla knut Carlson

1712 den 30 december - blef den lilla knut Carlson bonde döder på gransboo nyiårdagen 1713 begrofz han i wår
graf i Säbby -

1713 den 22 januarij kom Kerstin Walkulla hitt till gransbo, 1713 den 24 januarij kom till oss i från
Westergyllen Carl loman, den 6 october sende jag Carl loman up ått stockholm till Cammerer Cedergren -

1713 den 4 martz begrofz min k swåger Christer bonde på sin gård Säby -

den 10 Mars skilde jag lifkn biörnbek wid mig mädh ogunst

1713 den 10 aprill blef ... Casper Mickelson döder - då sama gången war en stor Eld lös i närkiöping som då
många skiöna hus till aska lade stora och små -

1713 den 16 maj blef maior Herman oldenkoph döder på sebarp och begrofz den 21 i samma månad -

1713 stade jag petter julander och kom han hit den 2 october 1713 kom Heduik (Hedvig) den 22 ochtober till
swinsund i från Stockholm -

1713 den 25 october stog fogden Swän Matzsons dotters brölop på Swinsund -



1713 den 10 November, giorde wij brölop her på gransbo ått bockhollar jonas Wernbom med kiörkher Enkian i
Säby Christina kijlander -

1713 den 14 november klåckan 2 om natten, sedan en stor förskrecklig storm stanade begyntes på himelen, Ett
stort swartt målln in under hwit såm mädh starkt blixande af starck Eldh kring hella himellen, och war så Clart
att man tycktes hella himelen yppnas såm uthan dunder hols till klockan 4 om natten

1713 den 11 November stog håckan rättare brudgum mädh Cristin min gambla piga -

1713 den    december begyntes herdagen, och Wår prinssese sattes på tron ell kunglig stoll den

1714 den 9 februarij stog bröop mädh hr assesoren Sternekloo och Regina Rebbinder på fagerhult der wij woro,

1714 den 26 Mars gaf jag till kiörkan på altare rött och hwitt siden tyg mädh röda silkesswansar omkring -

1714 den 31 Mars tog jag till mig sall Emanders dotter Anna Cathrina Emander -

1714 den 18 Maij kom gossen anders jorth till oss

1714 den 29 junij permessedagen på högstorp stog prosten dureus mädh Helena fillias bergmans brölop,

1714 1714 War en starck och stor tårcka om såmmaren så att trän och gräs mädh säden förtorkas och Creatturen
af törst ropade

1714 den 16 agustti kom om mårgonen en stor snö mädh starck kiöld och wintter så att all trän af snö lade sig till
jorden såmliga afbröttos och all fruckten förlorades, och i 3 dagar om nättarna mädh starkt blixande desslickes
stark fråst -

1714 den 23 september kom wår k Erick Wrangell i från Engeland till Gransboo i herans nammp -

och 24 september reste han ått stockholm i jesu nammp

1714 den 8 october kom till oss Elissabet dorothea Stålhandske såm wij mädh oss togo i från Nårkiöping derest
hon hafwer i 8 dagar waritt

1714 den 12 october blef min Cousin Hindrik Stållhandske dööd i Stockholm och i santte Jackop begrafwen

1714 den 16 nowember så giorde jag brölop ått fogden swän Matsons andra dåtter

1714 den 11 november klåckan 4 om mårgon, kom wår nådige koning till Stralsund siälf anan, så honom földe
war öfwerste dyring gudh bär ähran

1714 den 16 november blef syster mins enda barn och dotter, Elssa Ebba bagge döö i Stockholm och begrafwen,

1714 den 29 september kom trägårdmestaren Erik till gransbo från Cathrinehollm

1714 antogo wij till fogde jöns fordel (?) i september månad 1714 den 22 november togh jag Walkullan karin
andersdotter, som till mig fördes af bonde hustrun Marit i Sårgiäll (?), man hustru Erik jönsson, 1714

1714 den 1 december klåckan 12 om natten kallade gud min k bror Axel fleming i från denna jämmer dallen till
den .. ... ... siällen fröidar gud wisserligh -

1715 den 19 januarij kom arfförsth Von Cassell in trädande i Stockholm klåckan 3 efther midagen, och mädh
stor påmp -

1715 höll jag pålle lilla i linkiöpings skollan

1715 den 24 Martz stog hennes kungliga höghetz brölop mädh arfprinssen ell försten af hessenCassell i
Stockholm



1715 reste wij från swinsund den 14 junij till Säby den 21 huius kom wij till säby -

Den i Jullij reste wij från Säbby till ståckholm, den 19 agusti reste wij från Stockholm, -

1715 stog brölop mädh fru Erijanna kiöring och hr Rytter den 10 jullij på Ekhof -

1715 den 8 september om mårgon klåckan 4 afsåmnade i en sallig död prosten dureus i Säby Socken -

den första Nowember all helgons dag begrofs prosten af biskopen, den 2 stog brölop mädh prostens Doreus -
(änka???)
- den 25 komo wij till swinsund från åhnhammar -

1715 den 24 Nouembris - klåckan 3 fiärnde till 4 eftermidagen afsåmnade hennes Maijtz Enkiodrånningen
Hedwi Ellinor igenom En sallig död i Stockholm -

1715 den 20 october komo hit kudzen Mattias mädh sin hustru i från Stockholm -

1716 den 6 Martz om afton klåckan 1/28, begynttes ett stort himbla teken, såm up tendes, östersunan, mäd en
stor clarhet, blandandes mädh Eldstrimor, som öckade sigh alt mehr öfwer hella himlen kom så från alla sidor
mättandes eldskyiar såm samblas till hopa till ett underligt målln såm för wåra ögon wij Eij anas tyckte, än en
starck eld swäfwade i bland dät underliga målnet, och brand så hårt att hella himmelen mädh dess kraftter darade
och gaf en starck eld från sig såm 4 timar Widh pas på stog, jorden bäfwade och mången 1000 såm uthe stogo,
gretto och jämrade sigh för dess underliga och fasliga på se(e)nde, förmentte att gudz dom woro kommandes, der
efther skildes däth gryma mälnet mädh dess eld, och stiärnorna syndes Clara samt himelen blå wara och framb
kom ett stort hwit mälln såm mit på himelen satte sig stilla stånde, så kom från alla sidor på himelen stora
strimor såm pickar mädh eld i blant hwilka begyntte strida emot den hwitta fleken, mädh små strimer fäckte att
wäria sigh runtom, men the andre delte honom, så han aldeles förswan, sedan begynte ... himlen blifwa såm eld
brinande mädh en swart röck såm darade, och jämerlig swäfwade i stora underlige former, och mädh eld i hopa
gingo såm ett stort stric, detta mäd mycke mehra underligit åskådande och ett fasligit på sende warade till 4 och
till dagz rådan kom och sedan några weckor efther syndes mycke, men Eij så stort, gud misskunde sig öfwer oss

nok den 30 huius syndes på himmel stor eld och såsom starckt skinande af röck och kullor förskräcklig i 2 nätter,
gud war oss en nådig och mild domare,;

den 18 aprill 1716 blef Wår swägerska grefwinan Christina leionhufud dööd i Stockholm och strax begrafwen -

1716 den 20 september kom wår k son Adolph herman wrangell hitt till gransbo klåckan 9 om mårgon gud bär
ähran allena och reste till koninge i skåne den 23 huius -

1716 den 9 maij blef min Moster fru Elssa Crus död på åhnhamar och begrafdes på Säby den

1716 den 11 desember wid rafnäs stog Carl kaggs brölop mädh Marika kiörning, gud gifwe lykan

1716 slöt jag Contrat mädh inspectoren lundeman om godzet under swinsund att dät i sin dispution hafwa såm
dess fullmackt wijsar,

1716.   slutade jag arende mädh hr befallningman giötte om swinsuns 4 gård för 600 dl dok 50 dl aparto till lagh,
och i från 1716 åhrs upbörd förfaller Swinsuns räntta af dess under ligande godz till betallning ått kiörkio heren
Mallm i klockerike socken, såm och arende för sätte gården till Conttribution

1717 den 8 januarij stog på gripenberg gennerall Leutn Carl Gustaf Hårds brolöp mäd fröken falström

1717 den 12 aprill kom wår k son Axelpehr Wrangell hit gransbo i från hans Maitz koningen af ... (Lund?) i
skåne - den 21 Maij 1717 af såmnade i en sallig stund på ?rstad Britta Stina Wernstedt den 26 begrofz hon i Säby
kiörka

1717 den 10 junij Wiste sig wid säbysiön den gryma neken i alla handa postyr, och sedan alt stadit mess alla
dagar såm wi den 1710 åhrs pestlensja sig för ut teken gaf till en grym farsott, ell annor guds straf gud Ware oss
Nådig



1717 den 1 Maij kom prosten botwij lewin hitt Säbbij socken

1717 den 10 agusti förlåfwades min Axelpehr mäd Julejana Von rossen i min k swägerskas och bror pehrs när
waro gud dem welsigna begge -

den 22 december 1717 giorde min k swägerska deres brölop på Säbij gud welsinge the k barnen begge, i Jesu
nammp amen -

1718 den 28 januarij tog jag från dragon petter den lilla flikan kajsa till migh -

1718 kom lilla Maia hitt från Nårkiöping 2 dagar efter Mickels-Messa -

1718 War her en hård tid i lande, att En tuna råg ått minstone kosta 40 dl kass en tuna korn 30 dl kass och mädh
stor mödo ... sama åhr begyntes den nyia postgången mädh mehra såm skadit war

1718 2 aprill kom swän borein(?) hitt till gransboo

1718 den 21 jullij stade jag till fogde kulberg her på gransbo och i lön 40 dl kass samt en hud(?)jacka om åhret -

1718 den i december om Natten emillan 11 och 12, blef wår sallig koning Carl den 12 mädh en stycke (ordet
stycke överstruket och med annan handstil ändrat till: studzare eller musqueth) kulla till dödz slagen wid
fredrikzhall i däth förbanade Nårie

1719 den 4 januarij klåckan 8 om aftton förlåssade gud wår k juljana von rossen, och Welsignade oss och wåra
bege barn, mädh en wälskapad skiön son såm blef döpt och kristnad, wid Carl Herman Wrangel den 10 huius
afsåmnade han i den gryma döden klåckan 4 ell 1/2 5 den lill k kroppen blef af min swägerska, Anna Cathrina
Wrangel och flere anhörige förd till säby kiörka, begrafwen, den 14 huius i wår fädres graf -

1719 den 11 februarij blef baron giörtz dömeder att af bölen hals huggas och på galgeplassen begrafwas, såm
den 20 huius war fulbordat,

1719 den 26 februarij blef wår sall koning Carl den 12 begrafwen mädh stor proses från Carlberg förder till
ridarholm kiörka, hans lick text är predikat uthur 1 Mosse bock 47 Capitel litten och ond är min elendes tidh och
Warar till mina fäders tid dråning ullrica war eij mädh men af (endast?) kunglig höghett försten af Hessen och
den unga försten af hålsten

1719 blef wår drottning ulrica Eleonora den 21 februarij uthkorelse till swäries Crona, och regemente -

1719 den 17 Martzi så blef wår dråning krönt i upsalla,

1719 den 14 Maij drog herttia af hållsten till kiässarn (Tsar Peter)

1719 den 16 september blef Comendanten på Marsstrand, danckwardt, den förrädaren i giötteborg sin död fik

1719 den 25 jullij upbrands nykiöping af ryssen, den 28 ditto Näfwequarn Mauritzberg, färgstan och skiönäs den
29 ållnö, war, och samma dag stora eldar på kålmården 30 huius förstördes Nårkiöping den 31 swinsund och
roltan(?)berg -

1719 den 1 december om natten war ett stort himeltecken, så himelen förwandla sig i skyn blodröd, och en hwitt
fleck mitt uthi såm blef i från allo sidor mädh pillar och spiut angripen, af eld beblandat mädh blåferg,
undrstundom war den hwitta fleken 3 kantig, men på sistone kom till sin föra storleck igenom myckna swårhet,
dock inte så fulkomlig såm förr dena striden anstog på himelen till emot dager och af blod syndes en rängboga så
röd war den skyn,; och hafwer många andra nätter till dena dato warit flera himlateken gud war oss nådig

1720 den 18 Martzi om mårgon klåkan 8 afsåmnade igennom döden allas wår wän genneralskan gretta
leionhufud på assa(?) gud fröidar dess Edla siäll;,

1720 den 24 Martzi blef arfprins Fredrik af hessen Cassel till swäries koning af samtliga ständer antagen,_



den 4 jullij 1720 blef pastor hr bremer afdaga tagen och halshugen på gallgo baken och der begrafwen

den 22 aprill 1720 upbrandes den stora bosiö bygning i min k swägerskas från waro -

den 10 Maij 1720 blef wår son Adolph H Wrangel förlåfwat mädh fröken Sophia gylenstiärna gud gifwe sin
milda wälsignelse, -

1720 den 31 jullij blef Wår k dotter, juljana förlåssa och gaf oss En kär litten son, såm hans nammp är fredrik
otto den högste gud gifwe sin milda Welsingelse öfwer honom,

den 6 agusti 1720 stog wår Erik Wrangels brölop Mädh Elissabet Von Rossen på Cathrianhollm den högste gud
gifwe sin milda welsignelse der till -

1720 den 2 october, söndagen eftter Mikelmesadagen stog wår Adolph H Wrangels brölop på Nynäs mädh
sophia gylenstiärna den högste gud gifwe sin milda welsingnelse der till ammen -

1720 den 6 November, blef min systerdotter ingeborg bonde död i Westergyllen hos sin syster Maia bonde

1720 den 26 agusti blef flikan Kassia Maia rosswall hitt fördt af sina föredrar i från lommaryd marknan -

den 2 julij 1719 kom petter granquist hit från jönkiöping-

1720 den 20 februarij rest min kiäraste min k swägerska A C W up till säbbij gud gifwe lycklig resa

1721 den 23 aprill klåckan emot 12 welsignade gud wår k barn Erik och lissa mädh en wälskapade son såm
hetter Erik Wrangell - den högste gud Wällsigna begge faden Erik, och den lilla Erik Wranglar, i Jesu nammp
amen
den 4 april 1721 kom till Mig unga Mor Maria Almquist hitt till gransboo

1721 den 28 jullij Welsignade gud wår k barn A p W och Juljana mädh en Wällskapad dotter som hetter
Ingeborg Cattrina gud Welsigna henne att lefwa till gudz nammp ähro? sinna? och war Christen till gagn i Jesu
nammp amen -

1721 den 28 jullij blef Min sall k Wrangel siuker, och 3 september, afsåmnade han i en sall död den 11 huius
septem begrofwz han med hederlig process i sin graf Säbby kiörko

1722, den 13 april blef assesorn Arvid bergenAdler död på högstorp -

den 16 april 1722 reste min lissa stålhandske till olstorp? att fölia grefwinan Mörner till Warmma baden i
tyskland -

1722, den 4 aprill kallade gud igenom den gryma döden min k sonefruu, och dotter sophia gylenstierna mäd sin
lilla dotter, Mig till största sorg dess ädla siälar fröidas i den Ewiga glädien

1722 den 12 Junij åm mårgon wällsignade gud min k son Erik och gaf min dotter lissa rosen? blef honom gifwen
en liten dotter såm hetter Ingeborgh Wrangel, den högste gud hålle sin Milda hand öfwer dät k barnet, att hon må
träda i sina feders fottspår
                            amen

1722 den 8 october, klåkan 6 ommårgon, blef på aneby föd wår k sonneson såm kallad blef, Axel Herman
Wrangel den högste gud såm ähr spede barnans suck? uptager, welsigna, och låtte dät k barnet till gudz nammpn
ähra och sinna anhöriga till ... hugna amen -

1722 den 28 december her på gransbo giorde jag brölop ått Anders hördingh?  (och) lissa aspengren fogdens i
nynäs (?) dotter -

1723 den 28 julij klockan emellan 5 och 6, födes i Stockhollm, wår lilla k son (sonson) Carl otto Erick son
Wrangell gud låthe dät k barnet upfödas till gudz nammp ähr



1723 den 19 october, klåckan 1/2 12 för midag hwelsigna gud Wåra k barn A.p.W. och Juljana V.R. mädh litten
dotter såm blef kallat juljana sophia Wrangell, den högste gud welsigna dät k barnet att få lefwa till gudz
Nammpns ärho, och alla Christne till behag ammen

1723 den 28 december k 3 Eftermidagen blef Wår k lilla sonnedotter juljana sophia, her i från wärden kallat till
en gudz engel i himelen den lilla k siällen är i all fulkomlig glädie -

1724 den 2 Nouember klåckan 5 om mårgon kallade gud till sig i den efwiga glädien min högt elskande wän
swägerska Anna Cathrina Wrangell gud i jesu nampn låthe mig Mötha den edla siällen i den fulkomliga gläden
amen

                       --------------------

Ingeborg Eriksdotter Fleming föddes den 25 juli 1657 och dog den 14 mars 1725. Hon begravdes i Säby kyrka,
Säby socken, Norra Vedbo härad i Småland.


