BJUGG
Två släkter Bjugg är kända: den ena utgående från kyrkoherden i dhem
Johannes Haqvini Bjugg, den andra – som senare tog namnet från den
föra - från två kyrkoherdar i Frändefors, Hans Jonae (Brynte) och hans
svärfar Olavus Benedictus. Johannes Bjugg och en son till Hans Jonae
var båda gifta med Kristina Halvardsdotter, dock utan någon biologisk
släktskap mellan ättlingarna.

Bjugg från Gudhem
Kyrkoherden
Johannes
Haqvini
Bjugg (d. 1631) hade i sitt första gifte
sonen Petrus Jonae Bjugg född i Söderköping 1587, lektor i Linköping, kh i
Söderköping, biskop i Viborg, där han
avled 1656. Petrus var gift med Maria
Kylandra 1 , dotter till biskop Jonas Kylander i Linköping och sannolikt far till
kyrkoherden i Linderås Petrus Bjugg
(1634-1692), svärfar till assessor Balthasar Struve adlad Leijonsten i dennes
fjärde gifte.
När Johannes Bjugg 1608 tillträdde
en ny tjänst som kh i Gudhem, gifte
han sig med företrädaren Arvid Peter
Bechius’ änka Kristina Halvardsdotter,
(1575-1650) dotter till Halvard Petr 2 i,
död 1587 i Norra Vånga, där han troligen var kyrkoherde.
En son är känd i detta andra gifte,
Arvid Bjugg (1609-1676), officer vid
Österbottens regemente och gift med
faktorn Jöran Silvesterssons dotter
Kristina Jöransdotter Stormhatt.
Efter Bjuggs död 1631 gifte den 56åriga änkan Kristina Halvardsdotter om
sig med länsbokhållaren i Skaraborgs
län Anders Hansson Brinte. I detta sista
giftet blev hon styvmor till bl a mönsterskrivaren Bengt Andersson Brinte.

Brinte > Bjugg
Mönsterskrivaren var son till länsbokhållaren i Skaraborgs län Anders

Hansson Brinte (d. 1647), boende i
Holmene, Åsle, Falköping, och uppenbarligen en man som åtnjöt mycket
stort förtroende. Domböckerna talar om
’förståndhig Anders Hansson’.
Anders Hanssons far Hans Jonae
(Brinte) var kyrkoherde i Frändefors
och gift med dottern till företrädarens
Olavus Benedicti (<1550-1592).
Bengt Andersons son Lars Bengtsson
skickades 1674 till Åbo för studier och
skrev sig då Laurentius Benedicti Vestrogothus, men av borgarna i staden
kallades han Bjugg efter styvfarbrodern 3 Arvid Bjugg (se ovan), hos vilken
han skall ha bott.
Prästmannen Laurentius Bjugg var
sedan verksam som komminister i
Stengårdshult till sin död 1740, varvid
han varje söndag kunde gå två mil till
fots till pastoratets kyrkor bärande skor
och strumpor i en påse på ryggen. Eftersom han påståtts vara född 1639,
skulle han ha blivit över 100 år gammal, men födelseåret har ifrågasatts
med hänsyn till inskrivningen vid Brahegymnasiet 1665 och vid universitet i
Åbo 1674.
Laurentius Bjugg var gift med Katarina Johansdotter Austenius. Från den
yngsta dottern Ellica (Ulrika) Bjugg
(1707-1778) härstammar Peter Magnsussons i kap. 19 beskrivna släkt i
Stommen, N Unnaryd.

1

Marias bror Daniel Kylander var gift med Helena
Walleria och svärfar till prosten Anders Swebilius,
stamfadern för den andra grenen av sin ätt.
2
Kristina Halvardsdotter hade i sitt första gifte
sonen Petrus Arvidi Guthemus, som blev pastor i
Riga S;t Jakobs församling, samt en dotter Margareta.

3 Noga räknat var Arvid Bjugg och Bengt Brinte
inte halvbröder utan ’sammanbragta barn’, varför
officerssläkten Bugg och prästsläkten saknar biologisk släktskap.

STAMTABELL BRINTE >> BJUGG
STAMTABELL
HATT

BJUGG

& STORM-

JFR ÄVEN KYLANDER, LEIJONSTEN,
LILLIEBERG
SE SLÄKT OCH HÄVD NR.1, 1981
SID 227 OCH FRAMÅT.

