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INLEDNING. 

Sedan 1892 har undertecknad varit sysselsatt med att enligt tryckta 

och handskrifna källor sammanföra anteckningar om Sveriges och dess 

utländska besittningars — ”Kronan Sveriges” — skogs- och jaktförhållan¬ 

den, äfvensom hopbringandet af material till lefnadsteckningar öfver per¬ 

sonal af tjänstemannagrad. För att afhjälpa den rådande bristen på ett 

samlingsverk inom dessa områden har jag redan tidigare publicerat ett 

par i bokhandeln numera utgångna arbeten — ”Kongl. Skogs- och Jägeri- 

staten. Biografiska studier 1539—1898. Jämte en historisk inledning” 

(Sthlm 1898—1899) samt "Kongl. Skogs- och Jägeristaten 1539—1900. 

Biografiska studier. Andra delen” (Sthlm 1902) — men det nu framträ¬ 

dande kan efter ständigt fortsatta litteraturstudier och arkivforskningar 

gärna anses såsom ett fullständigt nytt verk. Uttalandet vinner stöd däraf. 

att en utförlig historik nu inleder såväl afdelningen Hofjägeristaten som 

afdelningen Riksjägeristaten, att den förut icke afhandlade hofjägeristaten 

här intagits, att omkring 1,000 nya biografier meddelats samt att förut upp¬ 

tagna sådana nu samtliga reviderats och nästan utan undantag högst 

väsentligt utvidgats. Vidare ingå afdelningar med den resp. stater till¬ 

hörande personalen jämväl i Finland och Östersjöprovinserna samt Pom¬ 

mern, Bremen och Verden, Wismar samt Preussen. Såsom af den i 

slutet införda innehållsförteckningen närmare framgår, äro biografierna 

kronologiskt ordnade samt eleverna vid skogsinstitutet från 1828 upptagna 

kursvis efter matriklarna och numrerade enligt dessa. 
Svårigheterna att i fråga om dessa kårer i äldre tider vinna ens en 

fullständig /mmnförteckning är påtaglig redan genom att arbetet går till¬ 

baka till början af 1500-talet, att källor saknas för afsevärda tidsperioder 

samt att öfver de från skilda håll rekryterade kårerna så godt som inga 

rullor finnas (den första tryckta specialrullan öfver skogsstaten utgafs 

1876: ”Matrikel öfver Kongl. Skogs-Styrelsens, Skogs-Statens och Skogs- 

Läroverkens embets- och tjenstemän samt betjcnte år 1876”). Vid flera 

skilda tillfällen t. o. m. upplöstes jägeristaten. Endast de högsta tjänste 
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männen hafva förordnats af k. m:t linen hvarken i riksarkivet, slotts¬ 
arkivet eller riksinarskalksämbetets arkiv hafva åtskilliga äldie utnäm¬ 

ningar till hofjägmästare kunnat anträffas], medan åter relativt under¬ 
ordnade tjänstemannasysslor blifvit under århundradenas lopp tillsatta af 
riksjägmästaren, guvernörer, landshöfdingar eller öfverhofjägmästareäm- 

betet. Af riksjägmästarens expedition har endast en relikt råkats i kam¬ 
mararkivet. För att vidare utröna, hvilka personer af landshöfdingarne 

förordnats, måste samtliga länsstyrelsers, efter olika principer ordnade 
arkiv genomgås på ort och ställe eller i ett landsarkiv (stundom för 
forskaren inom ett specialämne såsom detta praktiskt taget icke använd¬ 

bara. enär det skulle kräfva ett helt människolif att genomgå blott ett 
enda dylikt arkiv, ordnadt icke efter ämnen, utan enligt den nya arkiv- 

ordningen). En hel del af dessa arkiv hafva emellertid vid tiden för mina 
forskningar ännu varit ordnade i ”ämnen” (eller ock har en större, redan 
förefintlig afdelning "Jägeristaten” kommit att bibehållas) och sålunda 
kunnat lämna de uppgifter om jägeristaten, som funnits i de särskildt 

uttagna akterna — medan åter Kopparbärgs, \ ästmanlands, Blekinge. 
Kristianstads, Malmöhus. Göteborgs och Bohus. Jönköpings och Krono- 

bärgs län ledsamt nog måst utan vidare lämnas. Hvad ändtligen öfver- 
hofjägmästareämbetets tjänsteexpedition vidkommer, synes denna vid äm¬ 
betets upphörande att vara chefskap för skogs- och jägeristaten i stort 

sedt blifvit styckad och utsänd till vidkommande länsstyrelser, då endast 

smärre rester kunnat i riksarkivet anträffas. Jämväl må erinras om 

hvilka oersättliga arkivalier gått förlorade vid branden af Stockholms 
slott. Flerc länsstyrelsers och kyrkors arkiv hafva likaså uppgått i lågor 
samt stora mängder äldre handlingar blifvit tillintetgjorda i samband 

ined krigen. I Finland, östersjöprovinserna och Pommern finnas ock 
för kännedomen om det svenska väldet viktiga arkivhandlingar, af hvilka 

jag dock knappast mer än tagit i ögonsikte dem i Helsingfors, Åbo, Rcval 

och Riga. 
Emellertid är arbetet, som väsentligen grundats på själfständiga arkiv¬ 

forskningar, så till vida fullständigt, att det upptager all i von Hencls 

kalender 1729 och 1735 samt i Hof-Calendern sedan 1750 angifven per¬ 
sonal under hofjägeriet. alla tjänstemän under jägeristaten i Sveriges 

Krigs- och Civilkalender, äfvensom Sveriges och Norrigcs Calendcr och 
Statskalendern, samt alla vid skogsinstitutet sedan 1828 studerande ordi¬ 

narie elever af högre kursen. Det har likväl visat sig. att Hof-Calendern 

är väsentligt både ofullständig och otillförlitlig samt att uppgifter om de 
endast tituläre hofjägeritjänsteniännens (eller på tjänstefria hofjägeri- 

staten placerade personalens) utnämningsdata varit särdeles svåra att i 

arkiven framleta. 
Den historiska framställningen verkar måhända ibland delvis knapp 

och ojämn, men detta har närmast vållats af materialets fördelning på 
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hofjägeri- och riksjägeristaterna samt svårigheten att utföra detta på bästa 

sätt. Tillsammans, sedda såsom helhet, torde emellertid de meddelade 

historikerna innehålla den utförligaste redogörelse, som hittills lämnats 

i fråga om vårt lands skogs- och jaktväsen, särskildt med hänsyn till 
äldre tider. 

I fråga om biografierna hafva skogs- och jakthistoriskt samt kultur¬ 

historiskt betydande förhållanden i största möjliga utsträckning anteck¬ 

nats, hvarigenom biografierna ofta blifvit sammanträngda tidsbilder. Nå¬ 

got realregister har icke utarbetats, af utrymmesskäl, men väl ett full¬ 
ständigt register öfver de i arbetet ingående biografierna. 

Åtskilliga af de i arbetet upptagna hafva hugfäst sitt minne i vår histo¬ 

ria, beklädt höga värdigheter eller gjort sig ett namn i det allmänna. Så 

må t. ex. erinras om följande: C. Ankarcrona, Claes och Svante Banér, 

C. A. Th. Björkman, M. Bunge, C. F. R. von Essen, L. B. Falkman, C. 

R. von Fersen, J. L. B. von Greiff, G. A. Horn till Åminne, Carl Hård, A. 

von Lantingshausen, C. M. Lewenhaupt, C. de Mornay, Otto och Stellan 

Mörner, Axel och Gabriel Oxenstierna, C. F. Piper, Hans Reutercrantz, 

A. E. Ros, R. M. von Rosen, O. J. von Schwerin, Axel Sparre, C. G. 
Spens, J. W. Sprengtporten, J. G. Stenbock, E. H. Stierncrona, I. A. af 

Ström, H. Strömfelt, Tage Thott, J. C. Toll, Ebbe Ulfelt, Fr. Wacht- 

meister, Afrikaforskaren J. A. Wahlberg, C. von Warenstedt m. fl., för att 

nu ej tala om de från Gustaf Vasas irrfärder i Dalarne bekante djur- 

karlarne eller djurskyttarne. Under rubrikerna Falkjakten samt Jägeri- 

statens krigshistoria finnas jämväl ett par kapitel af allmännare intresse. 

Adlade hafva blifvit: S. Branting (Adlerbrant), G. Ahl (Ahlefelt), E. B. 

Agrell (Cedercrantz), G. Hammarin (Hammarberg), S. Hammarin (Ham- 

marfelt), C. F. Huldt (Hultenheim), M. Petersson (Leijonflycht), G. T. 

Hadelin (Leijonstolpe), L. Lundeblad (Lundeblad), C. W. Malm (Malm), 

A. E. Ros (Ros), C. F. Rotenburg (Rotenburg), O. Stjernman (von Stjer- 

neman), I. A. Ström (af Ström), J. C. Toll (Toll), P. Roback (Vogelhjelm) 

och J. Hertzen (Åkerhjelm). 
Upphöjda i friherrligt stånd hafva blifvit: Claes Banér. H. H. Boije 

till Gennäs, F. Gripenstierna, C. F. Klingspor, O. J. von Schwerin, A. G. 

Silfversparre, A. Sparre till Rossvik (Sparre till Kronoberg), H. Ström¬ 

felt och J. C. Toll samt i grefligt stånd: G. A. Horn till Åminne. A. von 

Lantingshausen och J. C. Toll. 
* # 

Sin tacksamhet för benägen medverkan har utgifvaren att betyga 

följande numera bortgångne: Förste Hofjägmästaren I. L. af Ström, Revisor 

K. K. A. Jungbeck, Förste Aktuarien K. G. Odén, Bibliotekarien P. G. 

Wistrand, Friherre E. Lagerheim och Kapten Otto Bergström, äfvensom 
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följande lefvande: Ofverkammarherre O. Celsing (uppgifter ur ordens- 
matriklarna). Apotekare Rich. Hjorth (meddelanden ur Vadstena lands¬ 
arkiv). Landsarkivarien (i. Berg (meddelanden ur Uppsala landsarkiv), 

Revisor Otio Kindberg. Byråchefen WUh. Berg, Fröken Mila Hallman. 
Major O. Bteckström. Komminister J. A. Setterdahl och Ingenior Viktor 

Ekstrand. 

FÖRTECKNING PA KÄLLSKRIFTER: 

I Kungl. biblioteket o. s. v. har genomgåtts tryckt historisk, biografisk, 

gcnealogisk. topografisk o. s. v. litteratur, hvarjämte följande arkivalier 

blifvit använda vid forskningarna för här föreliggande arbete: 
Riksarkivet: Diarier till riksregistraturet 1588—1849 (med rädfrå- 

gande af riksregistraturet); Handlingar rörande hofjägeri- och jägeri- 
staten (buntar); Skogs- och allmänningskommissionerna under landshöf- 

dingarnes ordförandeskap 1694 1697 samt skogs- och jaktkommissio¬ 

nerna 1749. 1773. 1790 o, 1792; Instructioner och förordningar rör. skogs- 
väsendet 1537 1819; Riksstater för Sverige och östersjöprovinserna; 

Hofhållningen under <lustaf Vasa Qustaf IV Adolf; Placeringskommis- 
sionens handlingar 1722 1723; Meritförteckningar af landsstatst jänste- 
män; Ofverhofjägmästareämbetets expeditioner; Skogsinstitutets expe¬ 

ditioner t. o. m. 18.39; Finansdepartementets diarier (utgående expedi¬ 

tioner) och akter 1840—1859; Låstboms Embetsmanna Matriklar och 
Rehbinders lexicon; Biographica; Militaria; Pommerska hufvudböckerna 
1681—1703. 1724 1739. 1742 1748. 1788. 1800—1805; Bremiska Capital- 

böckerna 1667-1672. 1695; Bremcnsia. Wismariana och Pommeranica 
(Militaria, Stater och räkenskaper. Instructioner, kungl. skrifvclser till 
generalguvernörerna och regeringens skrifvclser. skrifvclser frän di\erse 

personer till pommerska regeringen, guvernörer m. fl., handlingar rör. 
pommerska statsverket 1768 1817); diverse räkenskaper rör. Preussen; 

Esthnica; Livonica. m. fl. 
Kammararkivet: den delvis defekta serien af de olika länens lands¬ 

böcker frän äldsta tid t. o. m. 1849; Räntekammarböckerna 1527—1623; 

åtskilliga af Reduktionskollcgii akter; Liquidations Commissioncns hand¬ 
lingar; Sandbergska samlingarna: lösa handlingar; Pommerska hufvud¬ 

böckerna 1629 1668. med journaler. 
Kammarkollegii aktuarlekontor: protokoll från 1600-talet; lösa hand- 

Imgar .mg. lageristatcn och skogSltaten, flygsandsfälten. stater, boställen 

O. S. V. I 
Rikshiblinicket: handskriftsafdelningens biografiska och geneologiska 

utdelningar; Sv. Jägareförbundets därst. förvarade arkiv. 

Krigsarkivet: Biographica m. m. 
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Slottsarkivet: Räkenskapsböcker från äldsta tid t. o. rn. 1824 ‘"/a; 

Ofre och Nedre Borgrättens protokoll; Hofkassaräkningar; Riksmar- 

skalksämbetets handlingar jämförda i Riksmarskalksämbetets arkiv med 

Hofstatsböckerna (Riksmarskalksämbetets och Hofexpeditionens diarier 
och protokoll). 

Djurgärdsförvaltningens arkiv: Öfverhof jägmästareämbetets, djur- 
gårdsinspectorernas och djurgårdsintendenternas tjänsteakter; Räken¬ 
skapsböcker 1741—1835. 

Domänstyrelsens arkiv: Div. handlingar från 1700- och början af 1800- 

talet; Kronoskogs- och allmänningsregleringarna på 1820- och 1830-talen; 

Ekplanteringsstyrelsens handlingar; Skogsinstitutets inkomna bref och ut¬ 
gående expeditioner; Kungl. bref till skogsinstitutet, skogsstyrelsen och 

domänstyrelsen; Skogsstyrelsens och domänstyrelsens registratur och 
tjänstemannamatriklar, o. s. v. 

Skogsinstitutet: elevmatriklarna. 

Länsstyrelsens i Stockholm arkiv: allmänningsredogörelser.. 
Riddarhuset: Genealogierna. 

Statskontoret: matriklar. 

Nedre Justitierevisionen: matriklar. 

Svea Hofrätt: matriklar från 1801. 

H. M. Konungens Jaktklubbs protokoll 1863—1914. 

Sv. Jägareförbundets Stockholmsafdelnings protokoll 1883—1914. 
Generallandtmäterikontoret: elev- och tjänstemannamatriklar. 

Kapten Otto Bergströms samlingar af utdrag ur svenska kyrkböcker 
samt kyrk- och domböcker i Finland och Östersjöprovinserna. 

I landsorten hafva forskningar blifvit utförda i landsarkiven i Uppsala 

och Vadstena (incl. länsstyrelsernas arkiv i Östergötlands, Kalmar, Skara¬ 

borgs och Älfsborgs län) samt arkivdepoten i Visby, länsstyrelsernas 

arkiv i Uppsala, Stockholm och Nyköping (sammanförda i landsarkivet i 

Uppsala), äfvensom länsstyrelsernas arkiv i Örebro, Gefle, Härnösand, 

Umeå och Östersund. Dessutom hafva genom korrespondens uppgifter 

erhållits från landsarkiven i Vadstena, Lund och Göteborg samt ett stort 

antal pastorsämbeten. I Finlands statsarkiv, Helsingfors, hafva arkivalier 

blifvit genomgångna. 
Hugo Samzelius. 



HISTORIK. 

Våra gamla landskapslagar lämna de första pålitliga uppgifterna om 

svensk jakt och fångst samt svenska jaktförhållanden. Den äldsta be¬ 

varade af dessa, Västgölalagen. ålägger i 46 kap. Forn. B. alla att un¬ 

derhålla varggårdar och i skoglösa trakter vargnät: 

ALLIR FER I W/ESTR/E OÖTLANDE BO SWA AT INGIN SE VNDAN 

TAKIN. SCULU BYGIA VARGHAGARF/E. F/ER SOM TIL1 /F.R FALLIT. ./ELLER 

HAUA VARGH/EN/ET. FEER SUM EIG HAUA SCOGH/E. 

Vidare stadgas, i fråga om jakten, att hare tillhör den som fångar, 

räf den som uppjagar, varg den som vinner, björn den som binder, älg 
den som fäller och utter den som från ström utdrager; eller enligt texten 

(15 kap. Utgj. B.): 

FEN A H^RA ER HENDIR. FEN R/EF /ER RESER. FEN VAROH ER 

VINDER. FEN BIORN ER BINDER. FEN /ELGH ER F/ELLIR. FEN A OTER 

VR A DR/EGHER. 

östgdtalagen har äfven jaktbestämmelser. Den talar om vargnät och 

vargskall samt om rådjur, som bonden ej får taga, ty det är konungens 

djur. Älgjakten är däremot icke angifvcti såsom regale. Texten lyder, 

med nutida skrifsätt: 
Nu skall hvarje bonde hafva tre famnar vargnät. Hafver han ej nät, 

böte därför 3 öre. Då skall man taga två män från hvar socken, som 

skola skära upp budkafle. Kommer ej bonde från hvarje hus, då böte 
3 öre. De männen, som nämnda äro, skola utsöka penningarna, och de 

taga en tredjedel af dessa penningar, och de som följa skallet, tage två 

delar. 
Nu säger bonde, att han halver ej fått skallbud, eller att han hade 

förfall. Då bevise med två mans ed och hans själf tredje, att han hade 
laga förfall, eller att han hvarken fick bud eller budkafle. Börjar skallet 

och han lyder icke. böte därför 4 öre eller värje sig med samma ed. som 
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bestämd är. - Nu kan rådjur i nät komma under vargskall, ligge ogillt. 

Sätter man nät utan vargskall och dödar rå, böte tre mark. Nu har 

räf den, som drifver upp honom, hafve den honom med händerna tager. 

Nu må ej bönder räf taga, utan att de göra sig skyldiga till tre markers 
böter; ty det är konungens djur. 

Jämväl Västmanna- och Södermannalagarne orda om vargskall, varg¬ 

gårdar och vargnät. En vederbörligen ”ludrad” (med lockbete försedd) 

varggård råkas redan i hällristning (A. E. Holmberg: Nordbon under 

hednatiden, Sthlm 1854, sid. 117, och Skandinaviens hällristningar, sid. 

18 och pl. 122). 

Enligt E. V. Södervall: Ordbok öfver svenska medeltidsspråket redo- 

göres här för följande facktermer ur den äldre handskriftslitteraturen: 

iägha (iagha, iaga, jaga). I Codex Bildstenianus (i Ett Forn-Svenskt 
Legendarium, utg. af Q. Stephens) heter det: 

JÄGHARE JÄGHADE HINDENA FRAM TIL ERMETANS HWS 

samt i den gamla medeltidsskriften Själens Tröst, utg. af E. Q. Kleni- 

ming: 

ATT IÄGHA VILDYUR J SKOGHENOM. 

iäghare (iaghare, jaghare). I förenämnda ”Codex'.’ läses: 

SKOGHMÄN OK IÄGHARA SENDUS WT AT VEDHA LEONIT (skogsfolk 

och jägare skickades ut att söka fälla lejonet). 

iiighara huruler, jakthundar, omtalas i Helige Bernhards skrifter (utg. 

af H. Wieselgren). 

iäkt (iakt, iacht), jakt, det medelnedertyska jacht. 
veba (weyda; isl. veida, medelnedertyska weiden), jaga, söka fälla. 

Denna term förekommer i Helsingelagen, men också i exempelvis Sagan 

om Didrik af Bern. utg. af G. O. Hyltén-Cavallius: 

AT RIDA I SKOG OC WEDA DIUR, 

samt i Stephens’ upplaga af legendariet: 

SÄGHIANDES SIK WILIA WTFARA AT WEDHA, ÄLLAR FARA I IAKT 

ÄLLAR ÄPTHER WILLEBRADH. 

vedhehunder, jakthundar. 

\edheman, jägare. 
bärsa (medelnedertyska bersen, fornfranska berser), jaga. 
bärsan (bersan), jakt. Det heter i Hertig Fredrik af Normandie, utg. 

af J. A. Ahlstrand: 

THER HAN OPTA AT BERSAN REEDH. 

bärsare (bersare), jägare. 



10 
JAKTI ÖRORDNINOAR UNDF.R MEDELTIDEN. 

I Ynglingasagan berättas om konung Egil, att denne var en stor veide- 

"^Magnus Erikssons landslag (framlagd under tiden 1347—1352) gjorde 

jakten på såväl rå som älg eller de s. k. högdjuren till ett regale. med 
undantag dock för Helsingland och Finland samt några mindre ti akter 

i det öfriga riket. Skattebönderna förbjödos nu att låta annan jaga i 

»»skiftad skog. . ., 
Konung Albrecht påbjöd 1376. att 6 bönder eller landbor årligen skulle 

aflämna ett vargskinn. Karl Knutsson skref emellertid till Söderman¬ 

land 1455 */. om "efftergifft uppå ulfskinnen". Konung Albrecht gaf 137, 
(perg.-br.. R. a.) tillstånd för Vårfrubärga kloster att enligt lagboken 

och gammal sedvänja låta livar som helst i klostrets skogar satta spjut 

och giller för björnar, älgar och andra djur. Konung Christiern kom se¬ 
dermera. 1462 ”/.. med en sträng stadga i fråga om Västergötland om 

"Jägande. ståckläggiande i Skogen. Land/ Kööp. Wapenbärande och 4 

Vlfskin som aff hwart härad uthgöras skola" — blefve dessa skinn icke 
framvisade vid Valborgsmässan. hvilket var nära nog omöjligt på grun 

af den förbjudna jakten och fångsten, måste i stället 4 mark erlaggas. 
Denna Jägeriförordning. som sålunda icke blott förbjöd jakten utan ock 

uppgillrandct af stockar för djurfångst, fick i Kalmarstadgan af 1474 /• 
(«/s original R. a.) den tillämpningen, att fogdarne hotas med 40 marks 

bot.’ om de gifva någon lof att jaga. Vidare kungöres där om "Jagt. 
Wargagårdar. Näät och Hundar och Skallandc”. Vidare meddelar La ¬ 

mare Recess och Stadga 14S4 åtskilligt om Rååreep. löpande Hundar och 
Jägande. som var förbjudet. Riksföreståndarens bref 1488 7# till Hråbo 

och Lösings härad i>å Kolmoren nämner, att riksrådet nyligen på ett 

möte i Arboga stadfästat ett föregående beslut, som förbjöd både bön¬ 
der och klerker att bruka någon jakt. samt att riksföreståndaren själf 

nödgats återkalla de tillståndsbref. han i sådana mål utfärdat, endast med 
undantag för dåvarande prästen "her Joffwen” i Kvillinge. "hwilkin iak 

gifwer lof besynnerlige att iäglie (jaga) sigli till behof . 
I C. (1. Styffes enligt pergamentbrefven utgifna samlingar af Bidrag 

till Skandinaviens historia råkas några namn. hvilkas innehafvare möjli¬ 

gen haft jaktlig funktion: Olof Skylte 1364 *7»; Biörn Skötta> i Åke. Bar- 
nc och Kullings härad 1396 Nisse Skötta i Karlaby s:n. Vartofta hä¬ 

rad. 1397 ’7i; Haquon Skytta i Ulleråkers härad 1409 7» och Gunnar 
Skvtte 1497 '*/•. Möjligen voro dc&a beställningsmän vid jägeriet. och 

kanske någon af dem tillhörde stammen för adl. ätten Skytte till Sätra. 

Inars eljest kanda äldsta stamfader voro hemma från Nyköping på 1500- 
talct. Hartwllck Weydeman var 1505-1508 herbergerare (gästgifvare. 

värdshusvärd) I Stockholm. 
Pedher Skytta var tullskrifvare i Stockholm 1475. It inrik Skytta liodde 

1501 i Stockholm. 
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Urkunderna veta sedermera berätta om i olika landskap anställda jä¬ 
gare och fångstmän, hvilkas uppgift var att till hofhållningen lämna ville¬ 

bråd eller vildskinn samt freda jaktmarken för obehöriga. Wilskytt (Will- 

skytt, Wijlskytt, Wildskytt). Foglefängare (Foglefängier, Fouglefängiare). 

Falkefänger (Falkefängier, Falckefängiare, Falckfengier), Unghare (Je- 

gare) och Jägemester — hvilken titel första gången kommer till synes 

1551 '/<■. — heta olika beställningsmän inom det svenska jägeriet under 1500- 

talet. Vidare nämnas Diurekarlar (högdjursjägare), Bjurkarlar (bäfver- 

jägare), Ntiiit-Jegare (fångstmän), Crotiones skytter (kronoskyttar) m. fl. 
i dåtida jaktmetoder förfarna personer. 

Om man också redan under Qustaf Vasas tid kan börja göra åtskill¬ 

nad mellan kronans (som i detta fall ofta blef liktydigt med konungens 

eller hofvets) jägerifolk och å andra sidan rikets, äro till en början grän¬ 

serna mellan dessa båda grupper särdeles obestämda, och ofta samt 

länge framåt under följande århundraden synas vederbörande tjänat un¬ 
der såväl hofjägeriet som riksjägeriet. Såsom allmän regel för här före¬ 

liggande arbete har emellertid blifvit iakttaget, att i afdelning I. Hofjä- 

geristaten de blifvit uppförda, som tillhört uteslutande hofjägeriet eller 

samtidigt landtregeringen, medan i afdelningen II. Riksjägeristaten uppta¬ 

gits den personal, som uteslutande verkat i rikets tjänst och de, som 

jämväl tjänat under hofjägeriet, i senare fallet endast med hänvisning till 

afdelning I. 

Kända från Gustaf Vasas äfventyr såsom flykting i Dalarne äro 

några kronans diurkarlar (högdjursjägare) eller kronoskyttar. Sven i 

Isala, Svärdsjö, var 1520 en kronans djurkarl, som ”en god tid öfver vin¬ 

tern in til våren” hyste den fredlöse fosterlandsvännen Gustaf Eriks¬ 

son af vasevapnet. På skilda tider har denna Sven fått heta Sven Nils¬ 

son, Algsson, Algotson och Elfsson. Skildringen huruledes han dref Gu¬ 

staf att tröska i ladan, då konung Christierns parti kom, är välbekant. 

På sista föret bragte Sven den flyktige från Svärdsjö till Rättvik i ett 

halmlass samt därifrån vidare fram till Mora. Matts Olsson i Marnas 

var 1520 kronoskytt eller djurkarl. Äfven han hjälpte Gustaf samt er¬ 

höll därför 1555 9A besittningsrätt till sin nyodling Kysveden. 

Kommen till tronen visade sig Gustaf Vasa intresserad äfven af den 

svenska skogen och den svenska jakten. Vårdsam att tillvarataga rikets 

klenodier, uppskattade han högre än alla de andra värdet af skönt skepps¬ 

virke och vackert pälsverk, utfärdade stränga påbud i bägge hänseenden, 

byggde sågkvarnar och pådref sina jägare i Norrlanden och Finland att 

lämna skinnvaror till den kungliga fatburen och skinnkammaren: mård 

och bäfver samt björnskinn ”beste och suarthc”. Äfven personligen sy¬ 

nes han varit road af jakten. Så t. ex. anmodas danske riksmarsken 

Tyge Krabbe i ett bref 1525 7/» att sända ”noghen godh iaeghare”. Saken 

upptogs på nytt i bref 1526 "/-> m. fl. och konungen förefaller mycket 
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angelägen att bekomma en skickliK jägare med goda hundar. Kanske är 
det samma person, som afses i k. br. 1529 sl/*. där Bengt Skrifvare be- 
falles att i Småland ”bespana" en jägare med hundar, oni hvilkens vis¬ 
telseort konungen da var okunnig. Till Nils Grabbe i Viborgs län skref 

konungen 154*1 r » med anmodan att sända goda fågclfängare och skyt¬ 

tar. som kunde skjuta hvarjehanda skogsfågel, i synnerhet järpar. Den 
9 oktober v ä. anbefalldes anskaffandet af en hornbåge till den finska 
vildskytt, som dragit till Oripsholm. Claus Djurskytt i Västergötland, 
omnämnd 1531 1552. var en af konungen särdeles betrodd och med 

donationer rikt bcgåfvad man. Därnäst råkas Anders Jägare eller An¬ 
ders Meolai (omtalas 1532 1541). hvilken egendomligt nog samtidigt sy¬ 
nes varit präst (i Torsö pastorat), enär ett "Her” (Dominus) alltid före¬ 

går namnet. Titeln jägmästare förekommer såsom redan blifvit nämndt 
första gången 1551 * •. då ett k. hr. förordnar en viss Vithes eller Vitus 

att vara Jägemester (i detta fall alltså hofjägmfistare) i Svartsjö län. 
Brefvct adresseras till Vithes Jägemester. En i litteraturen synlig upp¬ 

gift att den möjligen från Tyskland hämtade titeln hejderidare skulle varit 
hos oss i bruk redan 1580. då 20 hejderidare af drottningens hofstat skulle 
med anledning af pesten blifvit inkvarterade i Arboga, är med säkerhet 

oriktig, och antagligen afses här hingstridare. Titeln i fråga råkas i 

Sverige först 1629 och då såsom Heijderijdere. (Af det tyska Heide = 
skog eller ock det forngermanska häghn, inhägnadt område, samt i se¬ 

nare fallet stående i samband med geliäg. Ordet skrefs nämligen också 
heigderidare och betydde i så fall vakt- och jaktpersonal vid djurgårdar 
och linhägnadel jaktmarker. I k. br. 1623 V» till Bengt Kafle, med order 

för jägmästaren t'rieh Krabbe, talas det om "hejdestenar", som skulle 
uppsättas i skogarna mellan Vättern och Vänern). 

I handskrifterna träffas föga om Gustaf Vasas jägarelif mer än att 

han i november 1552 med sin tredje gemål. Catharina Stenbock, reste 

till Kalmar samt i den talrika sviten medförde fågelfängare, djurskyttar 
och 10 hunddrängar. Jakt bedrefs sedermera på Öland. Vidare är 

veterligt. att han roat sig att bedrifva fångst med limspö. I riksarkivet 

finnes nämligen ett slags jaktjournal eller villebrådsrapport öfver leve¬ 

ranser till hofvet. lydande: Haffuer Kongl. Mai.tt, Hertigh V.rijck och 
foaglefängarne fatt medh lljmm slang anno (15)54. Häraf erfar man, 
att konungen och prins Erik 1554 "7» med fågelfängarnes tillhjälp togo 11 

starar på limstång, den 25 augusti 8 stycken och den 5 september 18 
stycken. Ar 1555 J7n togo konungen, prins Erik och fågelfängarne i 

Stockholm 90 stycken "Tättlingar" på limstång — gråsparfvarna måtte 
varit talrika redan då. Erån Tyskland lät (lustaf Vasa till Sverige in¬ 

föra och utplantera rapphöns (repphöns eller räpphöns), hvarjämte må 
erinras därom, att han 1527 lade Djurgården, den s. k. Vallmarsön vid 

Stockholm, under kronan. Den förste för utg. bekante ”intendenten" där- 
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städes är lammewachteren (d. v. s. hindvaktaren; sedan blef titulaturen 

djurvaktare, Djurgårdsinspector och ändtligen intendent) Niclas Witlef 

(Nicolaus Wittlo), som omtalas 1592. Beträffande kramsfågeln må ändt¬ 

ligen nämnas, att k. br. 1558 % ger Sigfrid Jönsson befallning att låta 

några, som på Öland skola taga ”kramsfoglar”, bekomma öl och mat och 
annan fordenskap. 

Jämväl Erik XIV och Johan III voro roade af jakt. Räntekammarböc¬ 

kerna lämna det bästa materialet för kännedom om jägeriet vid denna 

tid, om också endast undantagsvis, liksom under föregående regent, nå¬ 

got mer än namnen på vederbörande står att anträffa och kanske icke 

alltid ens detta. Under sin krafts dagar skattade Erik flitigt åt jaktens 

nöje och jagade såsom hertig i sin förläning Småland bl. a. vildsvin, som 

blifvit inplanterade på Öland. Alfreskomålningarna å frisen i s. k. hertig 

Eriks gemak i Kalmar slott afbilda jakter på vildsvin, och enligt tradi¬ 

tionen finnes Erik där in effigie i en farlig situation, som antagligen yppade 

sig år 1558, då hertigen vistades i Kalmar. Johan III lät från England 

införa dofhjortar — tidigare funnos dylika vid Älfsborg — samt tog från 

Västergötland hjortar, hindar och rådjur upp till Ulfvesunds gård 

(Kongsör) för utplantering (k. br. 1571 ^/s). Under hans tid sköt Per 

Byrgersson Fogleskytt en trapp på Öland 1572. Ståthållaren i Kalmar 

Bengt Ribbing hade af Johan erhållit uppdrag att införskrifva rapphöns 

till Kalmar men år 1579 endast infört 8 till djurgården i Kalmar. Konun¬ 

gen fann emellertid antalet för obetydligt och säger sig hoppats att R. 

införskrifvit 800. Ribbing borde därför jäml. k. br. 1579 28/a skicka de 8 

till Stockholm och därefter strax införskrifva andra, ”ehvad de helst kosta 

kunne effter vi thertill behag och lust hafve”. Vid Bråborgs djurgård i 

Östergötland funnos på drottning Gunilla Bielkes tid (död på Bråborg 

1597 25/«) ej mindre än 230 rådjur och 12 hjortar. När Fant (Observ. 

sel. hist. Suec. illustr. V) anger, att hofjägeriet 1571 3A mönstrade två 

foglefängiare och tolf villskyttare, bestyrkes detta icke af räntekammar¬ 

böckerna, som endast känna 11 Wildskyttere. 
Johan III utfärdade en hel del författningar, till hvilka vi framdeles 

komma, inrättade nya och utvidgade redan befintliga djurgårdar samt 

inplanterade vid Svartsjö och Vendtholms kungsgårdar renar från Väster¬ 

botten och Lappland åren 1571—1572. Den 10 april 1572 föreskrifves det, 

att 50 djur skulle bibehållas på hvardera gården och de öfriga skickas till 
Äkerön, Lidingön, Lofön o. s. v. Lasse Nilsonn reneffougte redovisade 

efter kalfningen 1572 för 208 djur — några skickades samma år till Kal¬ 

mar, Stäkeborg och Tyskland — men hade 1573 14/s endast 4 renar ”jgen 

leffuandes” (R. a.). Ej mindre än 132 fullväxta och 29 renkalfvar hade 

dött vid Svartsjö och Vendtholmen åren 1571—1572. Fogden i Väster¬ 

botten fick 1572 5/i befallning att sända ned 200 renar till Uppland. 1 ill 
inköp för den kungliga skinnkammaren förbehöll sig konungen genom 
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brcfvet 1572 n ensamrätt i fraga om alla bättre skinnvaror i Väster¬ 
botten. Finland. Norrland. Västmanland, Dalarne och Bärgslagen. 

Hertig Carl. ifrig stöfvarejägare. höll vindhundar redan under sin her¬ 

tigtid och hetsade hjort på Vallmarsön. Han anställde 1579 jäRtnästaren 
Jakob Koskild eller Koskill såsom chef för de vildtskyttar, som underhöllos 

i furstendömet för att freda jakten på gårdarne och försörja hofhållningen 
med villebråd. Koskild omnämnes i denna egenskap ännu 1588 och 1594. 

men såsom chef för djurskyttarnc ar 1581 nämnes Walter Jegemeslere. 
För utplantering af "fälthöns” (rapphöns) vände siR Carl i en skrifvelse 
1582 *•/» till Flisabeth af Mecklenburg. Han utplanterade ock tyska harar 

i Sverige. 
(iustaf II Adoll gjorde åtskilliga anstalter till djurgårdarnes upprätt¬ 

hållande och hade en betydande jägeristat. Om honom är kändt, att han 
strängt fasthöll vid konungens ”höghetsrätt” till all den jakt. som Sveriges 

konungar af gammalt haft och sedermera af frälseståndet vunnit. Hans 
dotter Christina hade emellertid mer än fadern tid och lust till jakt. dref 

veterligen både stöfvarjakt. spelskytte och falkjakt med falkar, hvilket 
sistnämnda förhållande framgår af hennes porträtt å Pradomuseet i Mad¬ 

rid. Mr Chanut (Mémoires etc.. Paris 1675) säger, att hon kunde ”jaga 
till häst i tio timmar” och "med en enda kula fälla en hare i språnget". 

På öar i Mälaren lät hon utsläppa tyska harar. Under hennes tid såg lan¬ 
dets första jaktstadga dagen: Kongl. May:tz til Swerige Ordning och 

Stadga huru alle Rijkzens Inbyggiarc sigh förhålla skole med Jachtcr. 

Diurefång och Fugleskiutande. Giord på Rijkzdagen i Stockholm Åhr 1647. 
Carl X (iustaf var stöfvarejägare. jagade åren 1652—1654 kring Borg¬ 

holms slott, där han då residerade. och företog sommaren 1652 en jakt- 

utflykt till Karlsöarne utanför Visby. Han hade därvid hl. a. med sig tull- 

nfiren i Visby Sven Orre, stark jägare och god skytt, som till belöning 
erhöll den jaktflaska af silfver, som nu utgör en af "Gotlands Skarp 

Skytte- och Jägare Gilles" klenoder. Första inplanteringen af fasan i 
riket skedde under denna tid (1654 omtalas k. fasanvaktaren pä Borg¬ 

holm Hindrich Brauns från Oldenburg). 
Ont Carl XI är att mfila. att han brukade hjort- och rådjursjakt i djur- 

gårdarne. björnjakt i Upplands och Västmanlands skogar samt varg- och 
lojakter i Stockholmstrakten, där sistnämnda djurart uppehöll sig ända 

till 1833. då två stycken skötos i nuvarande Humlegården. På Oland, 
under en jakt från Köping till Ottcnby, sköt han 1688, jämte sällskap: 20 

kronhjortar. 3 hindar. 15 dofhjortar, 8 rådjur och vidare 1 vildsvin. Nästan 
hvarje vår var han dessutom på orr- eller "tjädcrhaneleken” i trakten af 
Kungsor. sköt änder i åarne och jagade med vindhundar på Öland. Fem 
"streck" (släpp) dylika hundar skulle därstädes för hans räkning under¬ 
hållas (k. br. 1681 7*/r). I sina djurgårdar lät han ofta "hissa”, "hitsa" 

eller "forcera" villebrådet. Hans dagboksanteckningar i almanackor åren 



CARL XI—CARL XII. 15 

1676—1697 (utg. af biskop C. Q. Nordin, Härnösand 1808) vittna otvetydigt 

om hans passion för jakten. Åtskilligt af hans^jaktbyte fick Ehrenstrahl 

sedan af måla. Hertiginnan Hedvig Sofia af Holstein-Gottorp, Carl X 

Gustafs änka, och prinsessan Ulrika Eleonora voro med om flere jakter, 
den förra sköt 1692 3% två hjortar i Köpings djurgård. 

En sammanställning enligt dagböckerna af jaktbytet vid de tillfällen, 

då konungen själf varit med, lämnar följande skottlista: 22 björnar. 62 

vargar, 9 lodjur, 12 räfvar, 26 harar, 53 hjortar (kron-, dof- och råvildt) 

samt 16 älgar, inalles alltså omkring 200 st. större villebråd. Ett festligt 

mottagande vid besöket i Dalarne 1673 synes beredt konungen stort nöje. 

Kungsgården, där han tog in, var rundt omkring prydd med granar, och 

vid ingången syntes pyramider af enbuskar på målade fotställningar. 

Hela salen var klädd med björnhudar, öfver dörrarne och fönstren samt 

i alla hörnen hängde kransar af en- och granris, sammanflätade med röda 

band. På borden stodo, jämte dryckeskärl af glas och silfver, äfven 

kannor och bägare af trä. Om ett besök i Uppsala i augusti 1689, då enligt 

Starbäck en dylik fest skulle blifvit anordnad efter en jakt, veta dagboks¬ 

anteckningarna ej att berätta. 

Carl XII var mycket road af jakt och säker kulskytt. Vid 7 års ålder 

sköt han sin första räf och vid 11 år en fullväxt björn (på Valby skog i 

Sätterbo socken 1694 5h). En räf, ”den största räfven”, sköt han 1694 

uh ”i fullt språng” (Carl XI:s dagbok) och enligt samma källa 1695 2A> 

i Köpings djurgård en dofhjort ”uppå 96 steg knall och fall”. Hans oför- 

vägna björnjakter äro kända. Vid dessa björnjakter tillgick sålunda, att 

man endast beväpnade sig med långa trägafflar. När björnen sedan gick 

till anfall, borde jägarne, som stodo skyddade af lågt uppspända nät, 

stöta gaffeln mot björnens hals, så att besten tumlade omkull och togs lef- 

vande i rännsnaror. Under Carl XII:s första regeringstid gick en sålunda 

fångad björn lös omkring på slottet samt ställde där till en massa ofog, 

hvarom en samtida humoristisk skald, Israel Holmström, på vers berättat. 

På en björnjakt vid Kungsör, där den gången endast päkar fingo nyttjas 

som vapen, befann sig konung Carl, när underrättelsen anlände om sacli- 

sarnes infall i Livland (Jöran Nordberg, Carl XII:s historia I, sid. 78). 

Emellertid stundade snart en annan jakt, krigets stora jakt, men t. o. m. 

då gafs någon gång tillfälle till jagande. Så t. ex. berättas (Rein. Brooc- 

man: Then Swenska Hus-Hålds-Boken III: 4), att konungen vid Lais 

nära Narva själf sköt tre älgar en dag om vintern 1700—1701. Om hans 

beryktade hund Pompe (Pompejus) läses en redogörelse af utgifvaren i 

Sv. Kennelklubbens Tidskrift 1914, sid. 491—493. Genom k. br. 1711 ®/n 

beordrades, emedan konung Stanislaus af Polen (som under landsflykten 

uppehöll sig i Christianstad) och hans marskalk Adlerfeldt ville ”divertera 

sig med diurjacht neder i Skåne”, två af k. maj:ts jägare att med några 

”windt och Jachthundar” stå till förfogande. 
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Fredrik I var stark och skicklig jägare. Vid det sommarskall. som 
hofjägmästare Andreas Schönberg ("generalen for hjortarne kallad) 17 

•/. anordnade i Nora socken såsom en sista jakt fore sitt a skedstagande, 

fällde konungen ensam 5 ”fullkomligen store" björnar 12 a gar. 3 vzxgzr 

3 loar och 1 räf. Inalles anställde Schönberg åren 1720-1737 ej mindre 
ä„ « ioktcr for konunE Fredrik. Att dylika s.ora skall emellanåt Mven 

kunde vara iarliita för manskapet, bevisas darai. att på en skallKång i 

,755 korpralen vid Ostgöta kavalleri Anders Reuterswärd biet 
Ofta medförde konungen till iakten sin broder, prins Wilhelm al Hessen. 
samt antagligen någon gång älven sin syster Sophia Charlotta, som, han 

11 iiaRwii - “ 

1721 *•/• utnämnde till "öfverjägmästare öfver alla ofverjagmastare 
r? J_! 1 _ 1 » UfiiLid O T t 

Pommern och Wismar. Det uppges, att Fredrik 1 infört bruket af ta. - 

hundar för jakt å räf och gräfsvin i gryt. Till hetsjakt på bjorn och varg 

användes ett slags större björn- eller s. k. packarhundar (af packen, an¬ 

falla). Stammen till våra stöfvare inkom från Tyskland med svenska 

officerare under 1600-talet. 

Lovisa Ulrika, konung Adolf Fredriks gemål, lät utplantera tyska harar 

vid Svartsjö slott och åtskilliga öar i Mälaren och gjorde ett misslyckadt 

försök att utplantera fasaner vid Svartsjö. 

Oscar I var jämte sina söner särdeles road af jakt. Konungen lät åren 

1H46- 1K52 dåvarande jägmästaren vid hofjägeristaten I. L. Ström för¬ 
söka med fasankläckning vid Fiskartorpet på Djurgården, men alltsam¬ 

mans misslyckades. Bättre tur rönte emellertid friherre Oscar Dtckson 

vid sina egendomar, hvarigenom H. M. Konungens jaktklubb föranleddes 

att anlägga fasaneriet på Visingsö och arrendera jakträtten å Visingso 

kronopark och ekplanteringar (upplåtelse genom k. br. 1879 V0. På Oot- 

land lät Oscar I såsom kronprins utplantera rapphöns år 1818. 

Carl XV älskade jaktens fria och glada idrott, jagade på skilda håll 

i landet, icke minst kring sitt kära Ulriksdal, var företrädesvis road af 
skogsfågclskytte. På Öland gjorde han med sin klubb jaktbesök åren 

1864. 1866 och 1868. och en väldig bautasten restes där 1873 **/• till minne 
af den folkkäre konungen. 1 jaktligt hänseende är att särskildt anteckna, 

att under hans tid landet erhöll en ny jaktstadga (af 1864 “/»•) i stället för 

den föråldrade af 1808 **/., att året förut bildades Konung Carl XV :s 
.lagt Klubb (1863 *'/•) och började utgifvas Svenska Jägareförbundets 

Nya Tidskrift samt att statsprcmlerna för räf. örn. uf och hök borttogos 

1869. medan det dröjde ända till 1893. innan de indrogos för den beskedlige 

fjflllgubbcn björnen (och samtidigt ökades till det dubbla för varg). 

Oscar II var intresserad af Jägarlifvct. ställde sig städse mycket väl¬ 

villigt och förstående till jaktvårdens alltmer framträdande kraf samt be¬ 

fordrade landets jägeriväsen i flerc hänseenden. Om den nuvarande 

regenten. 
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Konung Gustaf V, må endast yttras, att jakten är hans käraste nöje och 

bästa hvila samt att han säkerligen är landets skickligaste jaktskytt. Att 
1864 års jaktstadga blifvit aflöst af lagen om rätt till jakt af 1912 8/n och 

en ny jaktstadga af samma datum, härleder sig icke minst af konungens 

varma nitälskan om jakthushållningen och jaktvården samt utvecklingen 
af bådadera. 

De år 1527 begynnande räntekammarböckerna (i Kammararkivet) inne¬ 

hålla först 1531 något namn på hofjägeripersonal, och råka vi då Eric 

Holst, wilskytte på Åland. 1542 träffas 2 Fogelfengere: Hieronymus, som 

uppbar 10 mark i lön och uppenbarligen var hemma från Frankrike, efter¬ 

som han på ett ställe benämnes Frannts Mannden, samt Christoffer, som 

erhöll 12 mark. 1544 komma Ambrosius Priitz, wilskytte hos konungen 

med lön af 25 mark, Christopher Foglefängare, Mortenn Benctson Jegare 

och Michel Jegare, hvardera med 12 mark, och Frans Liffleiuler 10. 1550 

finnas 12 wilskytter och jägare, bl. a. Ambrosius Wilskytta, som var bäst 

lönad. [Från 1554 finnes i R. a. en rulla öfver ”wijlskyttere”: Ambrosius 

(h. Erics), Jöns Olsson (konungens), Per Olson (h. Johans), Per Anderson 

(konungens), Joen Andersson (konungens) och Ambiörn (h. Erics)]. 1555 

träffas Matz falkefänger hos konungen jämte en jägardräng Henrik. 1556 

voro hos hertig Erik anställda: Vilskytter: Ambrosius vilskytta med 

25 mark i lön, Jonn Anderssonn 8 mark, Per Anderssonn 8, Jonn Olsson 6, 

Per Hetiricsson 5, Bengt Månsson 9; Foglefängier: Franns Monsson 12 

mark, Hinric 10; Fålkefängier: Matz falkefängier 25, Jörann Hendelme 25; 

J ä g a r: Ambiornn Perssonn 8; Garnndrenng: Ty nis Knutzonn 4. 

Följande år, 1557, upplysa räntekammarböckerna i första hand om 

k. m a j :t s j ä g a r e, som var: Jöran Ödgrimsson Jägar 40, vidare Mechil 

Jonsson garndreng 8; Vilskyttor: Bengt Larsson 20, Bertil 10, Birger 

Persson 18, Mats Räff 6, Morthen Morthensson 20, en biurkarl (bäfver- 

fångare) 8; Foglefängiere: Frans Monsson 24, Hinric Iffuarssonn 

22, Hinric Jacobsson 12, Hans von Danske 36 mark. Komma så hertig 

Eriks Falckefängiare: Matz Swan 50, Jörgen Baijer 50 och Hans 

foglefengier 36; Vilskytter: Ambrosius wilskytta 50, Per Andersson 

16, Joen vilskytte 16, Poffuel Persson 16; Jägare: Ambiörn Jägare 18, 

Thomas garndreng 8, Lasse Larsson 8. [I ett register på hertig Erics hof- 

folk 1557 (R. a.) upptagas: Matz Falkefengere, Hans v. Dansk och Kiels 

Person Foglefängere samt Joen Olsson, Per Andersson, Päffwell Person 

och Ambrosius Bimen Wilskyttere. Bland drabanterna står Hans Jägere.l 

Räntekammarboken för 1560 anger följande Willskytter: Ambro¬ 

sius, Joen Anderszon, Pedher Anderszonn, Måens Pedherszonn, Lasse 

Larszonn; Foglefenger: Hanns v. Danske, Erich Nielssonn (en rulla 

i R. a. öfver konung Eriks hoffolk från samma år upptar äfven Jonn 

2 
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Olsonn och Birger Person såsom vildskyttar och Ench Nilson såsom fog- 
lefengere).Falckefengere: Hans Reen. Mattz Swaeni (omnamnes i 

sin egenskap af falkfångare lios hertig, sedermera konung Erik XIV åren 

1556— 1562): Jfighere: Jurgen Jäger. Hendrick Wasieszon; Hnnde- 

drengh: Tönies Knutssonn. 
År 1565 angifvas under rubriken k. maj:ts lioffolk följande i 

s k y 11 e r e. som alla hade 40 mark i lön: Ambrosius von Bcmenn. To- 
nies Knutsson. Mårthen Monnsson. Per Joensson. Joenn Andersonn. An¬ 
ders Raffualdsson. Nieles Monsonn. Per Andersonn, Oluff Pcrsonn, Joenn 
Olsonn. Bengt Mdnson; Foglefengiere: Hanns v. Danske. Lasse 

Larsonn. hindrich Jaeopsonn. Bibrnn Andersonn. Frantts Monsonn (tyckes 

samma år blifvit utbytt mot Henric Iffuarsonn); Falckfengicre: 
Hanns Rinnder (eller Rinder) 25, F.rich Salmundsonn. [År 1568 funnos 

vid Johan 111 :s hof 21 vildtskyttar.] 
ICarolus de Mornay erhöll 1573 "/« k. befallning att i Västergötland 

hafva uppseende och noga akt med jakt och djurfällandc. att sådant icke 

måtte så obeskedeligen brukas som här till skedt är. F.rich Goslaffsson 

(Stenbock) undfick 1575 '*/. k. fullmakt att hafva uppseende med dem som 
fålla fredkalladc djur och bärande träd. Jakob Koskild var 1579 -1594 

jägmästare och chef för vildtskyttarne i hertig Carls furstendöme. Af de 
senare decenniernas tjänstemän (se biografiska af delningen) må namnas 

Nils Claesson F.keblad. 1595 “/• förordnad till jägmästare i Västergötland 

och att hafva noga inseende öfver kronans djurgårdar och försvara .kro¬ 

nans skogsparker mot all djurcfällning.] 
1571 upptagas inga andra än 11 W i 1 d s k y 11 e r e, mot lnilken upp¬ 

gift Fants i det förestående omförmälda finnes stridande. År 15/6 angif¬ 
vas såsom Falckefängiere: Hinrich von Reich. Hans Matzsonn. 

Gudmund NUsonn; Jägare: Wellam Diur och 4 Jägaredrengier; 
Wlllskyttere: 14 stycken. 1580 nämnas 1 jägare, 2 hunddrängar, 

17 vildtskyttar. 2 fågclfängare. 1581 angifves Walter Jegemestere föra bc- 

ffil öfver djurskyttarnc (förste kände chefsperson). 1584 råkas 5 J ä- 

g a r e (af hvilka Casper Salus och Jörren Hansonn voro de bäst aflo- 
nade) i fouglefinglare <»ch 18 wilskyttare. 1591 upptages 
Thomas Mdrthenson såsom Foglefengiare, 1 jägardräng. 17 vildt¬ 

skyttar. äfvensom 4 villskyttar hos vår nådiga fröken. 1602 förekomma 

20 J fl ge re. Diur och W i I d s k y 11 c r c. bl. a. Jörgcnn von Frei- 

bergk. Michil Jilgcre. Tönies Jacobsson. Jörenn Jegcre, Peer Bortres och 
Albrieht Schitlofph. (Det i R. a. förvarade "Mantalet” etc. Ifrån 4 oktober 

1602 nämner bland Em be t z Personer vid Carl IX :s hof 1 Jägare, 3 lmnde- 

drengar. 2 falkcfflngarc. 7 fougclskyttar. 1603 omnämnas främst Michill 
Wachtmesterc eller Wachtmister (omnämnd 1603—1629 och att anteckna 

såsom chef), dirnåst Jöran von Frennsborgh, tysk jägmästare, Jörenn 
Jdgare. Tönnes Jägare. Tynis Gogronn Jägare (förmodl. skotte till börden) 
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och Willatn fugleskytt]. 1605 finnas i räntekammarböckerna endast 5 

jägare, bland dem Uanns von Gripzholm, medan däremot 1606 antalet är 

uppe i 16 jägare, djur- och vildskyttar. En djurvaktare vid Stockholm, 

Jacob Königk, omnämnes här, en föregångare till Djurgårdsinspectorerna 
och Djurgårdsintendenterna. 

1607 träffas djurvaktaren Jacob Konigk, 4 jägare och vildtskyttar 

(bland hvilka Hindrich Persson var jägare i Norrland), fågelfängaren 

Eggert Corneliussonn (erhöll fullmakt genom k. br. 1613 19/r ss. fågel- 

fängare; 30 dir, samma aflöning som bestods undermarskalken och en- 

spännaren Rasmus Nilsson). Michill Wachtmester (se denne) var hof- 

junkare och chef för hela hofjägeriet i landet. Han uppbar 40 dir, me¬ 

dan Johann Klingspor (se denne), äfven han hofjunkare, lönades med 35 

dir från hofjägeriet. Följande år, 1608, är Michill Wachtmester borta och 

Johann Klingspor lönad med endast 6 dir; 30 jägare, diur- och wild- 

skyttere nämnas. 1609 upptages Michel Wachtmestere, hofjunkare, med 
10 dir och Peter Paul (antagligen Pauli, se personafdelningen), hofjunkare, 

med 40 dir. 1610 råkas den sistnämnde med 17 dlrs aflöning samt vidare 

14 jägare, djur- och vildskyttar. 1613 meddelar en chef, Stellan Mörner, 

som nämnes till öfverste jägmästare och i denna egenskap förekommer till 

1634 3/s (se Mörners biografi). 1614 är staten ökad. Vi anteckna nu 5 

Jägare, 6 diurskyttere, 10 fogelskyttere, Edgert Eogelfen- 

gier å 10 dir samt Peder Ueinrichsson och Bertil Matsson diurwaclitere. 

K. pass utfärdas s. å. 14/12 för Olof och Peder Siwardssöner att skjuta 

”allehanda slags willdjur”. 1615 uppbär hofjunkaren Peter Pauli från 

hofjägeristaten 140 dir samt hofjunkaren Stelamberno Mörner såsom 

jägare 120 dir; dessutom nämnas 19 jägare och vildtskyttar, äfvensom 

djurvaktaren Peder Hinrichsson. 
År 1616 finnes Stelann Mörner upptagen bland ”Cammer- och Hoff 

Junckere” med 200 dir i lön, likaså Michil Wachtmester 48 dir; såsom 

jägare, djur- och vildskyttar omnämnas 8, däraf Banns Holst var högst 

aflönad med 10 dir och Mats Tomasson med 8 (de öfriga hade 3—6 dir); 
Eggerdt Fogelfängiere, upptagen bland ”Bestelninzmän”, hade 20 dir; 

djurvaktare var Peder Hendrichssonn. Följande år, 1617, finnas bland 

Cammer- och Hoff Junckere Stellan Mörner med 275 dir, Peter Pauli 

110 dir och Michill Wachtmester 120; såsom jägare, djur- och vildskyt- 

tare upptagas 26 personer, däraf Uanns Holst var bäst aflönad med 29 

dir; Hendrich Schtitz uppbar 5 dir; såsom Jäger e upptagas särskildt 3 

af dessa 26: Matz Tommesson 5 dir, Daniel Erichssonn 4 och Joenn An¬ 

dersson 4; Fogelfängiere Eggerdt var lönad med 10 dir. 1623 finnes Stel¬ 

lan Mörner rubricerad efter marskalken och stallmästaren samt uppbär 

94 V2 dir till tjänare; hofjunkare Peter Pauli lönas med 120 dir och till 

tjänare 91 dir, hofjunkare Michell Wachtmestere 120 dir och till tjänare 

471A dir; F a 1 c k e f ä n g i a r e äro Antonius Spilemakare å 20 dir och 
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Laurentius von T i ill; vidare 2 jägare, 3 jägaredrängar, 9 fougleskytter 

(därai bäst lönad Rasmus Prostlx med 25 V» dir, de ofnga endast 3 /» 7 
dir) och 7 djurskyttar. År 1623 återfinnas Peter Pauli och Michill Jage- 
mester å 120 dir. Rasmus Fougleskytta har 30. 10 fågelskyttar 8 dir hvar- 

dera, 2 jägare 12 dir hvar. 2 jägaredrängar endast 2 dir hvar och 7 djur- 

skyttar 12 dir hvardera. . . 
1 riksarkivet förvarade arkivalier, hvilkas innehåll redan i det före¬ 

stående blifvit användt. där det gällt att komplettera räntekammarboc- 
keraa. lämna uppgifter äfven om några mellanliggande år samt fortsatta 
serien af hofjägeristatens organisations-, personal- och aflöningsforhål an¬ 

den efter 1623. . . , 
Enligt "Hofmantalett innelagilt den 22 Julil 1613 ’ (R. a.) upptog to - 

jägeristaten 10 Jägare. 2 Fogelskyttere, 2 Rcnwacktere, 6 Lapper och 2 

Hunde Drenger. Staten af 1625 ”I« (öfversedd och stadfast af Oustaf II 
Adolf i Sandhamn) mönstrar Rasmus Fogleskytt, 10 fågelskyttar, 2 ja¬ 

gare 2 jägaredrängar och 2 djurskyttar. Staten för 1629 namner 3 hof- 

junkare. 3 hofskyttar. 14 fågelskyttar. 4 jägare och 8 djurskyttar. 
Hofstaten 1627 upptar 8 Fougell Skytter å 13 dir. 3 Jägare (daraf tnch 

Jägare i Diuregården i Stockholm å 130 dir. Oluff Hansson å 71:»«, 77m- 

mass Larsson å 71:». 1 Jägare Dräng å 52, 1 Foglefängiare Bengdtvon 
Tum å 52. 2 Hundwachtare å 83:«. 1 Hundedrengh å 34:i« samt 8 Diure 

Skytter å 26 dir. 
I riksstaten för 1632 upptages under "HoftolcketC: Mäns Fogellfängia- 

rr å 66 dir ; lönns Pedherssonn (i tjänst äfven 1631). Tönes Carlssonn och 
Muns Erichssonn. samtliga Jägere å 85 dir; 2 Diureskiyttere hvar 26 dir; 

4 FoghelsUyttere livar 13 dir. 1 ”Löningz Räste Längdh til 1 Januaru 
1632" omnämnas dessutom Bona Ven Tura Fogellfängiare. 10 fågelskyttar 

och 8 djurskyttar. Få Stockholms slott upptages Diurewachtaren med 

en lön af 142 dir 12 öre smt. på Nyköpings slott en Heideridhere 60 dir 

smt. på Gripsholms slott 2 djurvaktarc (däraf en vid Tönnersjö eller Tön- 
nclssöö iTynnilsöl) och 1 djurvaktarens dräng, på Vibyholms gärd 1 
djurvaktarc och 1 djurvaktarens dräng, på Vadstena slott 1 djurvaktarc 

vid Åmmcbcrg (Ombärg), på Johannisborg 1 djurvaktarc vid Bråbcrge 

och Jägemestercn Märten Michelsson. den förre med 45:.«, den senare 

med 95: >■ dir smt i lön. på Linköpings huus 1 djurvaktare, på Kalmar slott 
3 Falckcfängiarc å 2fX) dir smt hvar. på Älfsborgs slott 1 hejderidarc, på 

Skaraborgh Under Jägemestercn å 120 dir smt och Hörge Jägare å 45.■«. 

på Västerds slott: Hcijderijdcren å 08 dir. på Ulfvesunds gärd 1 djurvak¬ 
tarc å 56:— och 1 djurvaktarens dräng samt på Alandh och Casterholms 

slott 1 djurvaktarc å 264 dir. 
Hofstaten för år 1633 Innehåller på Jägcrictt: Hoff Jägcmästaren med 

.»0 rdr lön. 150 rdr till commiss (kläder) och 2 tjänstehästar. \ idare 4 

Nftth Jägare å 45 rdr. 1 Fogelfänglarc 45. 12 Diur- och Fogclskyttcr å 
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15, Ähn huardera 2 T:r Spanmål, 1 Hoff Jägare sielf 2:dre å 22 V2, J 

Poike [på annat håll Påike] å 9, Hundarnes Förthäringh 200 T:r Hafra 

å 6, 2 Falckenerer å 78. Hela staten slutar på 1,387: 16 dir. 

Sedermera komma vi till den jämlikt 1634 års regeringsform anställde 

riksjägmästaren, hvartill 1635 31A2 (med utförlig k. instruktion) kallades 

öfversten Carl Hård, med uppdrag och befogenhet ingalunda uteslutande 

för riksjägeriet, utan också med hänsyn till hofjägeriet, såsom jämväl 

sedermera framgår af den k. ordern till honom 1636 3A att i öster- och 

Västergötland samt annorstädes i riket ”uprätta och till macht bringa 

låta wåre och Cronones Diuregårdar”, som särskildt i de båda nämnda 

provinserna sägas vara mycket förfallna och fördärfvade (se hans bio¬ 

grafi). Visserligen anställdes Wulf Dieterich von Stoisloff såsom speciell 

hofjägmästare och chef för hofjägeriet 1642 31A — han kallas äfven öfver- 

hofjägmästare (hvartill han genom k. br. 1673 4Ao uttryckligen förordnas 

i Skåne, Halland och Blekinge) samt fortfor med sin verksamhet till 

1685 29A — men äfven under följande riksjägmästare: friherre Axel 

Sparre (förordnad vid tre särskilda tillfällen), grefve Gabriel Oxenstierna, 

friherre Clas Banér och Ebbe Ulfelt (Ulffelt) fortsattes denna samverkan 

mellan hofjägeriet och riksjägeriet, tills stridigheter yppade sig. Angå¬ 

ende dispositionen af Stockholms djurgård yttrar sig nämligen k. br. till 

riksjägmästaren 1676 17A på följande sätt: Wår diurgårdh här wid Stock¬ 

holm och hwad som dertill hörer, bör sortera under wår Egen Dispo¬ 

sition, och lyder till Wår Hofstat; Ty befallom Wij Eder härmed Nådel. 

at I med den samma Eder i ingen måtto befatten, utan lämnar den som 

sagt är till Wår egen försorg.” Chef för hofjägeriet var vid denna tid, 

sedan 1672 och 1675 2A samt intill 1695 5Ai, Hans Reutercrantz. Nästa 
gång gällde det Öland, där k. br. 1681 23A konfirmerar Reutercrantz så¬ 

som ”wår öfverjägmästare, utan at hafwa någon dependance af Hr Rijkz 

Jägemästaren, effter som wij willa at detta under wår Disposition allena 

skall stå och höra”. Genom k. br. 1695 19/« erhöll R. rätt att behålla alla 

hjorthudar och djurskinn, som fällas på Öland och andra orter under hans 

uppsikt (tidigare hade han genom k. br. 1680 19A berättigats erhålla 36 

parmar hö årligen för utfodring af 3 hästar). 
Angående den i det föregående nämnde von Stoisloff må här anföras 

hvad i riksrådets protokoll 1642 15/s förekommer: ”Den Tyske Jägemäs¬ 

taren Stesslaw, som Rijkz Marskalken opsat hade, blef bevilljat at föhras 

på staten, och skal denne lijkväl enkannerligen höra under Rijkz-Jäge- 

mästarens disposition, ehuru väl han blifver så vidha stadigt vidli hofvet, 

och Rijkz- Marskalken befahler honom hvadh han skal giöra. Hans tie- 

nare skole ock bekomma jämpte deres löhn hvardere 30 Rdrs commiss 

till kläder medh mehre, som uthi längden infördt och anteknat är.” 

Wulf Dieterich von Stoisloff var först i tjänst hos kurfursten af Bran- 

denburg men värfvades enligt riksrådets bemyndigande 1641 8/u af riksjäg- 
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mästaren Carl Hård öf\cr till Sverige såsom hof jägmästare och kom att så¬ 
väl här hemma som i Ponnncrn intaga en särdeles bemärkt plats. (Förutom 

att skaffa en ”hofjägarc" [W. D. von S.] hade Hård jämväl riksrådets 
uppdrag att värfva en besuch-knecht, fyra zeuch-knechter [jakttygsvak- 

tare. nätjägare] och två jägaredrängar). När von S. 1673 /»« utnämn 
des till öfverhofjägmästare i de sydsvenska provinserna gafs honom en 

vidlyftig instruktion, "verterat" ("mutatis mutandis”) efter den af 1661 
V». Det nämnes där. att von S. skall hafva tillsyn öfver de vid hof- 

jägeriet anställde personer: ”Jagemestare. Jägare. Besuch-knecht. lyg- 
drängar. Jäger Junger. eller dränger. till samptelige Hofuet behörige 

persohner: Thesslijkest och öfuer des Holtzförster, eller Land Jägare, 

som nu äro, eller i framtijden i samma provincierer bestält blifua: Så 

och dec gehäge- och Heijderijdare Rapphönss fängare. Weijdemän. sainpt 

Skogfugder och Skogewachtare-Falckenerarc falckcnfengcre 
Kring midten af 1600-talet är hofjägare ofta liktydigt med hofjägmäs- 

tare, hvarigenom oreda lätt uppkommer. Jämväl voro hofjägeriets tjän¬ 

stemän. liksom både tidigare och senare, aflönade af såväl hofjägeri- 

som riksjägeristaterna. tillhöra såväl hofvet som det allmänna. 
Riksstaten upptar år 163S på Hoff Jägerijdt: Hoff Jägmästaren lön 

.100 dir smt och 150 dir till commiss (kläder). 4 Näte Jägare å 45 dir, 
1 Pogellfängiare å 45. 12 Diur- och Pogell: Skyttar å 15. 2 t:r spann¬ 

mål till hundarne, 1 hoff Jägare, 1 puka, hundarnes förtäring (200 t.r 
hafre), 2 Falcknärcr å 75 och 1 Pogellwachtare å 90; inalles 1.477: i". 

Staten för Hoff Jägerifef upptar 1640: Hoff Jägmästaren å 300 dir och 

150 dir till commiss. 4 Nät Jägare å 45. 1 Pogellfängiare å 45. 12 Diur- 

och Fogellskyttere å 15. Älm hwar två T:r Spannemåhl 45. 1 Weideman 
sotn tager Raphöns å 60 samt till commiss 10, 1 Hoffjägare. 2 Fallckcne- 

rarc å 75. I Pogellwachtare å 90. 1 weidman som ligger på heden; in¬ 

alles 1,741:» dir smt. 
Hofjägeriets stat för 1643 slutar på omkring 2.100 dir smt (i enlighet 

med riksrådets diskussion 1641 */•■; rikskanslären underskref beslutet om 

staten 1642 '*/•). 
Hoff Jiigirii’1 år I64S har en betydande omfattning samt finnes upp- 

dcladt på tyska Jägare, svenska jägare och Stockholms slottsstat. Bland 
Tyske Jägare står främst 1 Hof Jägemcstarc Stoisslof 900, till Kåst- 

penningar a 6 D. wekan 312. summa 1.212. 4 Hans Tienarc Commiss å 
45 (180), än Kostpenningar a I Rd om wekan 312, 1 Hofiägare medh sine 

tiänare till Lohnn och Kostpenningar 645. 1 Besuch Knecht till Lön och 
Kåstpenningar 465. 1 hans Dreng 1 Rd. om wekan 78. 4 Jägaredrengar 

till Löhnn 240. än Kostpenningar 1 Rd. om wekan 312. 4 Tygh Kncchtar 
till Löhnn .J00. älm Kostpenningar I Rd. om wekann 312. Hundarnes för- 

taringh 50 Tunnor Rogh 112: 16 och 300 I unnor Hafra 337: 16. summa 
450, inalles på tyska jägare 4,506. På S w c n s k c Jägare uppföres 
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främst Nillsz Kraak med lön, förutom kyrkotionden, 300 och till commiss 

150, 4 Nät Jägare 180, 1 Fougellfängiare 45, 12 Diuhr- och Fougcllskytter 

180, Ähnn huardera 2 Tunnor Spannemåhl 54, 1 Weidemati som tager 

Raphöns 60, commiss åt denne 10, 1 Hofiägare 35, 2 hanns drengar Com¬ 

miss 48, 1 Heideridare widh Stockholm 60, 1 Weideman som ligger på 
Härdhen (heden) 200, 1 Fallkenährer 150, summa 1,472. På Stock¬ 

holms slottsstat finnas upptagna: På Stockholms djurgård: 1 

Diuhrewachtare sielf annan 100, Svartsjö djurgård: 1 Diuhrewachtare 72, 

2 Drängiar 108, Östergiötland: i Djurgården 1 Diuhregårdzwachtare 

50, i Västerås landshöfd. Ulfwesundz Diurgårdh 1 Diurgårdzwachtare 78. 

Staten för 1652 slutar på icke mindre än 13,650 dir. Hofjägeriets stat 

synes emellertid här sammanslagen med riksjägeriets, ty i anordningen 
står uttryckligen, att densamma afskrifves på hofjägeristaten och föres 

in på riksjägeristaten. Riksjägmästaren uppbär i lön 1,800 dir, förutom 

anslaget till 4 hästar, samt har en handskrifvare å 225 dir; 1 öfverliofjäg¬ 

mästare på sig och sina tjänare till lön, kostpenningar och commiss 1,704, 

1 hofjägare i Stockholm med 1 tjänare 645, 1 jägare vid hofvet med 1 tjä¬ 

nare 525, 4 jägardrängar 582, 2 Jacht Pagien 900, 6 Tygknechtar, 1 Duuk- 

skräddare, 1 Falkenär, 1 fågelfängare, 1 hejderidare vid Stockholm, 4 nät¬ 

drängar eller harefengare, 12 hofskyttar. Vidare i landsändarne: Upp¬ 

land: 1 hejderidare, 3 skogvaktare, 1 djurvaktare, 1 dräng; Södermanland 

och Nerike: 1 hejderidare, 3 skogvaktare; Östergötland: 1 hejderidare, 

9 skogvaktare, 1 djurvaktare vid Linköping, 3 drängar, 1 djurvaktare vid 

Omberg, 2 ledevaktare, 5 drängar; Småland: 1 hejderidare och 20 skog¬ 

vaktare (6 i Kalmar län, 7 i Växjö, 7 i Jönköpings),, Västergötland: 1 hej¬ 

deridare, 27 skogvaktare, 1 djurvaktare, 1 dräng; Västmanland: 1 skog¬ 

vaktare, 1 djurvaktare, 2 drängar; Åland: 1 hejderidare, 2 skogvaktare, 4 

skallfogdar. 

Staten för hofjägeriet 1660 slutar på 5,011 dir 30 öre smt. 1661 års 

stat nämner 1 Hoff Jägmestare, 1 Hoff Jägare å 300 dir, 4 Näät Jägare 

å 45, 1 Fougellfengiare å 45, 1 Leijonwachtare å 225 dir. 1662 nämner 1 

öfwer Hoff Jägmester, som hafwer sin Löhn i Skåne; eljest lika föregå¬ 

ende år; staten slutar på 1,265 dir. 1663 talas om 1 Öfwer Jägmestare, 

som haf:r sin Löhn i Skåne; lejonvaktaren är nu borta (lejonet dog och 

tjänsten indrogs). Sedermera är staten lika intill år 1667, då den ter sig 

sålunda: 1 öfwer Hof Jägemästare, som har sin lön från Skåne, 1 Hoff 

Jägare å 400, 1 Tyghwachtare (förvaltare af jakttyget) 300 och 1 /Duuk- 

skräddare 120, 1 Weidman medh 1 Dräng 150, 1 Skytte eller Rapphöns 

Fängiare 120, 2 Jägare Drängiar å 100, 4 Näth Jägare å 45, staten slutar 

på 2,240 dir. Under Hoff Jägeriet står såsom underrubrik Falkeneriet, 

där man träffar 1 Mäster Falknär 300, 2 hans drängiar å 100 etc., denna 

stat slutande på 884 dir. Hofjägeriet 1669 upptar 1 Hof Jägemästare å 400, 

1 Dukskräddare 120, 1 Weidman med 1 drängh 200, 1 Skytt och Rapphöns- 
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fängiare 120 2 Jägare Dränjpar å 100, 4 Nät Jägare, in summa 1.690 dir. 
Falkeneriet omfattar: 1 Mäster Fallknär, mädh sine Drängiar (inclusive 

hästars fourage. sampt Fouglarnees spijsning, och hwadh mehra nödigt 
wara kan. som kappor. Biällror. Falikoner Handskar, Weidetaskor Ijakt¬ 

väskor] etc.) 600. 
N. instruktion för djurgärdsvaktarne och skogvaktarne vid Stockholms 

djurgärd meddelades 1674 "lu. Samtidigt stadgades, att djurvaktaren 

(senare tiders "intendent”) skulle i ärlig lön uppbära 150 dir snit ärligen 
samt 8 skogvaktare (däri inräknad en som 1681 “’/• fick lönestat) hvardera 

45 dir smt ärligen, (lenom k. br. 1676 *'/* ställdes Stockholms djurgärd 
med livad därtill hörde under konungens egen disposition såsom lydande 

till hans hofstat, hvilket redan i det förestående blifvit omförmäldt. 1690 
•/, stadgades, att ärenden rörande Stockholms djurgård skulle sortera un¬ 

der borgrättens jurisdiktion. 
År 1696 utgjordes hofjägeristaten af 1 öfverstejägmästare (grefve Jo¬ 

han Stenbock), 1 hofjägmästare (friherre Otto Mörner till Morlamla), 8 

jägmästare, 6 hofjägare och 6 jaktdrängar. 
Efter Hans Rcutercrantz utnämndes friherre Otto Mörner till chef för 

hofjägeriet 1695 ‘/u. men grefve Johan Gabriel Stenbock var 1696 öfver- 

jägmästare vid hofjägeristaten. Emellertid fortsatte Mörner med chef¬ 

skapet till 1716. då han •/• efterträddes af grefve Carl Gustaf Spens, som 

fortsatte till 17.11 “/». (lenom k. br. 1695 3,/*a undfick Mörner k. maj:ts 
andel af sakören på Öland mot förpliktelse att en gång årligen resa till 
Öland och "giöra sig underrättat om det som der kan wara föreluppit 
Jägerijwäsendet beträffande". S. å. o. d. erhöll han liksom sin företrädare 

alla hjorthudar och djurskinn, som fällas på Öland och andra orter under 

hans uppsikt. 
Änkedrottning Hedvig Eleonoras lifgedingstat år 1703 upptar en djur- 

vaktare vid (Iripsholm å 103:»« dir smt; en "jägare därstädes, som åt¬ 
njuter 150 dir i lön samt enligt k. maj:ts bref af 1685 SHh augment 50, 

alltsä 200 dir; "under hans Commando lyda efterskrefne skyttar’ : 6 

Fougell Skyttar wed (iripsholm. 2 Loo Skyttar wed (iripsholm, 3 Eou- 

gcll Skyttar wed Eskellstuna. 2 Fougell Skyttar wed Strömsholm, d. 

v. s. 13 skyttar å 13 dir = 195. Dessutom 2 skogvaktare vid (irips¬ 

holm å .10. en djurvaktarc vid Tynnelsö å 13, io, ««. En skogvaktare 

vid Eskilstuna 15, en skogvaktare vid Stockholm å 21:*, 1 djurvaktarc 
vid Svartsjö med sin dräng 160, 1 skytt därst. 15, 2 skogvaktare därst. 

å 13;u. Vid Ulriksdal 1 djurvaktarc med sin dräng 120. I skytt 15. 2 

skogvaktare å 13: »•. 
Hofjägeristaten 1707 utgjordes af: Hofjägmästaren Otto Mörner med 

1,000 dir i lön och 200 i "uthforing", 2 Håf Skyttar å 140 dir (befunno 

sig i fält; år 1708 får man veta, att dessa hette Christopher liera och 
Samuel lilrschman), 6 Håf Jägare å .100 dir (Christian Vreundi hemma. 



HOFJÄGERISTATENS ORGANISATION OCH LÖNESTATER 1707 — 1741. 25 

de öfriga 5 i fält [1708 upplyses, att en af dessa fem hette Johan Casi- 

mir Leibell), 4 Näät Jägare å 120 (Olof Örn, John Biörn, Johan Lund¬ 

berg, en i fält), 2 unga Jägaredrängar å 120 (Lars Härberg och Jöran 

Spennare), 1 Elg- och Biörnewachtare å 120 (Lars Tillieström), 1 duuk- 

skräddare å 60 (Olof Andersson), 2 Jägarepoikar å 100 (Johan Steenberg 

och Schiuvel Isberg), 2 Hundedrängar å 100 (Botved Hagman och Erich 

Hand), 1 Fogelfängare i Lähran 60 (Jacob Gråberg), 1 Diurewachtare, af 
diurgårdzmedlen 200 (Lars Utter), 9 Skougzwachtare å 45, 1 Mäster- 

falckenär å 250 (Johan Boij). 

Hofjägeriets stat 1719 slutade på samma siffra, 3,240 dir, som år 

1696. Riksens ständer förordade 1720 13/s o. *% ”utrifning” af djurgår¬ 

darna vid Bråborg, Stegeborg, Köping, Skara och Höjentorp, så att 

allmogen ej ”alt för mycket graveras med underhållande af de många 

onödige diurgårdar i riket”. 

Under grefve Spens’ tid utkom 1729 von Henels kalender, där det 

uttryckligen skiljes mellan tjänstemännen vid ”hofjägeristatcn” och ”vid 

landtregeringen”, men där egendomligt nog Spens själf icke finnes upp¬ 

tagen. Däremot nämnes, under hofjägeriet, såsom öfverjägmästare öf- 

versten Johan Adolf Gottlieb Freudenberg och Melcher Birckholtz (den 

förre af dessa hade varit general i hessisk tjänst och gjort sig bekant 

för att vid en vargjakt i Stockholms djurgård 1723 hafva med ett 

enda kulskott bräckt alla fyra benen på en hare, den senare hade varit 

öfverjägmästare och hofmarskalk i Mecklenburg-Schwerin, var en utom¬ 

ordentlig rofdjursjägare samt hade 1724 “/a blifvit t. f. hofjägmästare för 

grefve C O. Spens). Såsom jaktjunkare upptages hofjunkaren Martin 

Fleetxvood; såsom jaktpager, med beteckning ordinarie pager, friherre 

Antonius (Anton) Magnus Appelman och Samuel Wallenstierna; såsom 

öfverjägare Hinrich Flotton och Jost Hinrich Holland. Grefve Spens, 

hofmarskalk 17 1 9 29/s, blef tjänstefri såsom hofjägmästare 1731 25/a (icke 

10/u) samt efterträddes af friherre Carl Fleetxvood, men skulle få bibe¬ 

hålla sin lön och öfriga förmåner. Detta synes vara anledningen till 

att han 1735 hos von Henel står upptagen såsom hofjägmästare (ensam 

på staten) samt han ända till sin död 1751 10/i finnes upptagen på sta¬ 

ten. Friherre Carl Mårten Fleetxvood fungerade emellertid 1731 23/=—1745 

22/t såsom chef för hofjägeriet, och efter honom blef grefve Carl Rein¬ 

hold von Fersen 1745 1#/b hofjägmästare och chef för hofjägeriet. Om¬ 

kring två år efter grefve Spens’ frånfälle utnämndes grefve von Fersen 
1752 t2/i2 till öfverhofjägmästare, i hvilken egenskap han stod kvar till 

1776 9A>. 
För hofjägeristaten utfärdades 1738 25/n n. reglemente. Enligt hand¬ 

lingar i Djurgårdens arkiv utgjordes Djurgårdsstaten 1741 af 1 inspec- 

tor, Carl Stenberg, å 200 dir smt och 9 skogvaktare å 45 dir smt, däri¬ 

bland Anders Kiellberg, Per Lindh, Olof Liptovius och Schaul Isberg. 



26 
MOfjAOF.RISTATENS ORGANISATION 174 1 —17 69. 

Detta är försåldes från Djurgården 36 fullväxta dofhjortar, 13 snialdjur 

och 29 kallvar för en summa af 1.4*46 dir smt, medan 175S försåldes 33 
kalfvar, 9 smaldjur. 3 galldjur, 30 spetsdjur och 6 dofhjortar för inalles 

1,521 dir smt. 
Hof-Calendern 1750 nämner fyra hofjägmästare: främst hofmarskal- 

ken, grefve C. G. Spens, därefter grefve Carl Reinhold von Versen, så 
Samuel Hammarberg och (utan förnamn) Silfversparre. Följande år är 

lika. men 1752 upptagas såsom hofjägmästare grefve Carl Reinhold von 
Versen, Samuel Hammarberg och Lars Johan Silfversparre. Åren 1753 

-1755 äro lika föregående. (Till hofjägmästaren utfärdades 1754 ”/« ett 
bref med anmodan till hofjägeribetjäningen. att de "med hustrur, barn 

och tjenstefolk till Gudstjcnstens biwistande och de flere Gudaktighcts 

öfningars begående måge sig uti Kongl. liåf capellet hädanefter infinna ). 
175b förekomma såsom hofjägmästare följande två: grefve (.arl Rein¬ 

hold von Versen och Samuel Hammarberg. Åren 1757—1758 äro lika 
föregående. (Ur Djurgårdens arkiv meddelas här namnen på skogvak- 

tarne eller djurgårdsvaktarne vid Stockholms djurgård 1758: Daniel Bro¬ 

berg, Lorentz Floberg. Johan Stenberg Carlsson, Anders Angeltorn, Pet¬ 

ter Kåre, Anders Fogel. Lars Isberg, Carl (lideon Berg och Jonas Algren). 
1759 är jämväl lika föregående, men von Forsen kallas här öfverjägmäs- 

tare, hvilket bibehåller sig äfven 1760, då endast han och Hammarberg 
finnas upptagna. (Fuligt Djurgårdens arkiv lämnas emellertid här föl¬ 

jande längd på Hoffjägerije och Djurgårds Betieningen 1760: Inspector 

Carl Valenlin Valentinsson; Jägmästare Johan Heller Vogel; Mäster Fal- 

koner l.ucas Hoogers; Håf Jägare: Olof Quarnström, Anders Stare, Johan 
Fredrik Severin. Olof Multgren. Lars F. Nordberg, Carl Hindrik Roulandt, 

Johan Höijer. Christian Kylme; Älg och Biörnwaktaren Johan Spen- 

narc: Hundreng Jonas Bush; Skogvaktare Lars Isberg It 1764 **/»], 
Jonas Ahlgren, Carl (lideon Berg, Anders Fogel, Petter Kåre It 1761 

,T/»1. Johan Stenberg, Anders Angeltorn |t 1769 "’/<]. Samuel Hindrik 

Kasten och Anders Edberg). 
1761 upptager kalendern: Hofjägmästaren, grefve (.arl Reinhold von 

Versen, hofjunkare. jaktjunkaren Midi. Hammarschiöld. 1762 börja sär¬ 

skilda rubriker förekomma. Under Hofjägmästare nämnes grefve Carl 
Reinhold von Versen, under Jagt Junkare: Aron Gustaf Silfversparre, 

hofjunkare. och Midi. Hammarschiöld. 1763 lika föregående. 1764: Hof¬ 
jägmästaren grefve (^arl Reinhold von Lersen, Jaktjunkare Mit h. Ham- 
maruhUHd, Hofjägmästare 1765 lika föregående, men nu tillkom¬ 

mer under jaktjunkare Adolph Vredric HergensUerna. 1766—1767 lika 

med föregående. I76S står grefve Carl Reinhold von Versen för första 
gången upptagen såsom Öfver-Hof-Jfigmästare; jaktjunkarne äro de¬ 
samma som 1765. (Djurgårdsstaten utgjordes 1768 af 1 inspector, 1 

mästcrfalkcnär, i öfverjägare, il hofjtgare och 9 skogvaktare). 1769 
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Fersen, samt följande Jagt-Junkare: Mich. Hammarschiöld, Hofjägmäs- 

tare, Adolph Fr. Bergensliertia, Hofjunkare, och Olof Holmcreutz, Hof- 

junkare. 1770—1771 lika med föregående, men sistnämnda år tillkom¬ 

mer Herr Eric Nordström, Inspector vid K. Maj:ts Djurgård (han hette 
dock rätteligen Norström). 

Jämväl 1772 är lika, men här tillkommer under jaktjunkarne Herr 

Jacob Gripenstedt, hvar jämte den år 1771 utnämnde Erland Ström, som 

1776 befordrades till öfverjägmästare, finnes angifven såsom Djurgårds- 

inspektor. 1773 tillkommer bland jaktjunkarne Olof Petter Rudbeck, hof¬ 

junkare. 1774—1776 lika föregående. (Enligt handlingar i Djurgårdens 

arkiv funnos 1776 10A på Valdemarsön 4 kronhjortar och 40 dofhjortar, 
på Lindarängen 33 dofhjortar, på Storängen 6 kron- och 46 dofhjortar, 

samt i Skiepsbroäng 27 kron- och 8 dofhjortar, inalles 37 kron- och 127 

dofhjortar). Emellertid hade öfverjägmästaren på Öland, friherre Axel 

Oxenstierna 1776 °/n efterträdt grefve von Fersen såsom öfverhofjägmäs- 

tare, hvadan kalendern för 1777 har följande personal på hofjägeriet: 

Öfverhofjägmästare Baron Axel Oxenstierna, Jagt-Junkare: Hammar¬ 

skjöld, Bergenstierna, Gripenstedt, Rudbeck, hvarjämte detta år tillkom¬ 

mer Adolph Bogislaus Bronikowsky. Sedan äro åren 1778—1789 lika 

föregående. 

Rörande konung Gustaf III:s afsikt att återupplifva riksjägmästare- 

ämbetet må på denna plats endast nämnas, att friherre Oxenstierna 1780 

4/i erhöll n. instruktion och befallning att ”intil dess någon Riks Jägmäs¬ 

tare kan blifwa förordnad” omhänderhafva de göromål, som enligt § 1 

af 1638 års kungl. instruktion tillkommit riksjägmästaren. 

1790 anger kalendern: öfverhof jägmästare baron Axel Oxenstierna, K. 

N. O., R. S. O.; Jaktjunkare: Mich. Flammarsköld, hofjägmästare, R. W. 

O. , Adolph Fr. Bergenstierna, hofjunkare, Jacob Gripenstedt, hofjunkare. 

Olof Petter Rudbeck, hofjunkare och Adolph Bog. Bronikowsky, hofjun¬ 

kare; äfvensom Inspector öfver K. Djurgården: Erland Ström, öfverjäg¬ 

mästare. 1791—1795 lika föregående. 1796 är Jacob Gripenstedt borta 

ur längden på jaktjunkare, men står i stället under särskild rubrik Hof- 

Jägmästare före förteckningen på jaktjunkarne, där M. Hammarsköld 

fortfarande finnes placerad främst. (Anledningen härtill är, att friherre 

Oxenstierna på grund af ökadt arbete och försvagad hälsa anhållit att 

en hofjägmästare måtte förordnas, hvartill Gripenstedt 1795 12/a blef ut¬ 

nämnd). Ären 1797—1799 äro lika 1796. Äfvenså 1800, med undantag af 

att Bergenstierna här saknas (först nu! Han dog faktiskt 1790 5/0. 
Hof-Calendern 1801 upptar inom den tjänstgörande hofjägcristaten frih. 

Oxenstierna såsom öfverhofjägmästare, men nämner i survivancc grefve 

Mårten Bunge (som därtill förordnats 1800); hofjägmästare är Jacob 

Gripenstedt, jaktjunkare Hammarsköld och Bronikowsky. 1802 är lika, 

men årg. 1803 företer den anordningen, att Jägeristaten finnes sär- 
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skildt rubricerad. öfverhofjägmästaren friherre Oxenstierna och grefve 

Bunge i survlvance upptagas såväl under Hofstaten som under Jägensta- 
ten. Denna senare har alltså namnen Oxenstierna, Bunge. Qripenstcdt, 
Bronikowsky och Ström under vanliga rubriker och med resp. titlar. 

(Orefve Bunge erhöll genom k. hr. 1802 ,s/.* befogenhet att utöfva ofver- 
hofjägmästareämbetet vid de tillfällen, då friherre Axel Oxenstierna var 

borta från hufvudstaden; vidare utnämndes han 1803 V», till ordinarie 

öfverhofjägmästare och blef 1815 •/• tjänstledig). Med dessa inom pa¬ 
rentes angifna uppgifter ur riksmarskalksämbetets arkiv låter kalendern 

svårligen förena sig. låt så vara att frih. O. 1803 ’/■>, då han blef tjänstefri, 
berättigades uppbära lön under sin återstående lifstid. Hof-Calcndern 

upptager nämligen frih. Oxenstierna ännu 1816 såsom öfverhofjägmästare, 

ända till hans död. ehuru grefve Mårten Bunge blef tjänstgörande öf- 

verhofjägmästare 1803 */» och därifrån tjänstefri 1815 °/«, då han efter¬ 

träddes af grefve Albrecht von Lantingshausen såsom t. f. öfverhofjägmas- 

tarc. hvarefter grefve Robert Magnus von Rosen blef öfverhofjägmästare i 
survivancc 1815 •*/«• och utnämndes till öfverhofjägmästare 1816 u/>, 

samma dag frih. Oxenstierna dog. 
Hof-Calenderns uppgifter för 1804 äro lika de för 1803. 1805 likaså, men 

/. A. Ström kommer såsom Djurgårdsinspeetor i st. f. fadern Erland Strom. 

(Ombergs djurgård, möjligen förefintlig redan på 1100-talet. blef genom 

k. br. 1805 **/i» indragen). Åren 1806—1808 förete ingen förändring, men 
1800 är Bronikowsky borta. 1810 upptages frih. Oxenstierna samt (forst 

nu!) i survivancc och tjänstgörande grefve Mårten Bunge; sekreterare 
vid öfverhof jägmästareämbetet är O. Ad. Bruncrona; i öfrigt lika. 1811 

1813 öfverensstämma med föregående, likaså 1SI4 med undantag af att 
fr. Widbom finnes uppförd ss. t. f. sekreterare. (Sekreteraretjänsten vid 
öfverhof jägmästareämbetet, en motsvarighet till den tidigare anordnin¬ 

gen vid riksjägmästareämbetet. inrättades 1794 '/», på grund af de okade 
göromål. som skogsordningen 1793 '%* vållat öfverhof jägmästaren. För¬ 

sta innehafvare af tjänsten var dåvarande kanslisten i kammarkollegium, 
sedermera assessorn Lars Wettervik). 1815 är lika 1814, år 1816 finnes, 

såsom nämndt. friherre Oxenstierna fortfarande upptagen, nu med grefve 

Robert von Rosen i survivancc; eljest lika. 1817, hvilket år vi under hän¬ 

visning till chefsregistret och den biografiska afdclningen upphöra med 
specifikationen enligt kalendern, upptagas öfverhofjägmästaren grefve 

Robert von Rosen med friherre Carl Fredrik Reinhold von Essen i sur¬ 

vivancc (därtill utnämnd 1816 ,TM. såsom sekreterare Wldbom och så- 

aom intpector vid Djurgården i Stockholm öfverjågmfistaren /. A. Ström. 
Vidare år att nämna, att friherre .lakob Wilhelm Sprengtporten var 

öfverhofjägmästare 1827 ‘/»-1838 ”/», friherre David llcnrik Sticrncrmui 

1838 *’/*—1845 nh, grefve Carl Fredric Piper 1858 i9h—1859 ”/», grefve 
Claes Magnus Lcwenhaupt 1875 •/■» 1882 '•/» och Conrad Victor Ankar- 
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crona 1883 3%i—1912 9/io. Tjänstevärdigheten företräder nu grefve Ta¬ 
ge Alexis Otto Thott sedan 1912 3i/is. 

Registret öfver hofjägeriets chefer ter sig alltså sålunda: 
Jakob Koskild (1579). * 

Walter Jegemestere (1581). 

Michel Wachtmister (1603—1629). 

Johann von Klingspor (1604). 

Stellan von Mörner 1613 27/e—1634 3A>, öfverste jägmästare. 

Carl Härd till Segerstad 1636 3/s—1645 riksjägmästare. 

Wulf Dieterich von Stoisloff 1642 31/s—1685 29/«, hof- och öfver- 
hofjägmästare. 

Friherre Axel Sparre till Kronebärg 1645 15A>—1650 26/'n, riksjägmästare. 

Qrefve Gabriel Oxenstierna till Korsholm och Vasa 1650 27/n—1657 31A), 

riksjägmästare. 

Friherre Axel Sparre till Kroneberg, 2 g. 1658 18/r>, riksjägmästare. 
Friherre Axel Sparre, 3 g. 1661 2%, riksjägmästare. 

Friherre Claes Baner 1664 17/9—1673, riksjägmästare. 

Ebbe Ulfelt 1675 10/o-—1682 14/s, riksjägmästare. 

Hans Reutercrantz 1672 och 1675 2/s—1695 5/u, hof- och öfver- 

jägmästare. 

Friherre Otto Mörner till Morlanda 1695 5/u—1716, hof- och öfverjäg- 

mästare. 

Qrefve Johan Gabriel Stenbock (1696), hof- och öfverjägmästare. 

Qrefve Carl Gustaf Spens 1716 8/o—1731 hof- och öfverjägmästare. 

Melcher von Birkholtz 1724 11 h, hof- och öfverjägmästare. 

J. A. G. von Freudenberg 1729, hof- och öfverjägmästare. 

Friherre Carl Mårten Fleetwood 173 1 25/z—1745 22A, hof- och öfverjäg¬ 

mästare. 
Qrefve Carl Reinhold von Fersen 1745 16/s hofjägmästare och chef, 1752 

12/i2 öfverhofjägmästare — 1776 9le. 

Friherre Axel Oxenstierna till Eka och Lindö 1776 9/u—1803 3/&, öfverhof¬ 

jägmästare. 
Grefve Mårten Bunge 1803 3/s—1815 6/e, öfverhofjägmästare. 

Qrefve Albrecht von Lantingshausen 1815 %, öfverhofjägmästare. 

Qrefve Robert Magnus von Rosen 1815 30/n—1825 2%, öfverhofjägmäs¬ 

tare. 
Qrefve Carl Fredric Reinhold von Essen 1816 27/? i survivance, öfverhof¬ 

jägmästare. 
Qrefve Carl Fredric Piper 1825 “/o—1827 V?, förste hofjägmästare. 

Friherre Jakob Wilhelm Sprengtporten 1827 4/?—1838 15/s, öfverhofjäg¬ 

mästare. 
Friherre David Henrik Stierncrona 1838 31/s—1845 31A, öfverhofjägmäs¬ 

tare. 
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Qrefve Carl Fredric Piper 1825 “/. förste hofjägmästare, 1858 13h öfver- 

hof jägmästare. 4 . . 
Qrefve Paul Athanase Fouché. hertig d'Oiranle 1858 * In forste hof¬ 

jägmästare. 
Qrefve Claes Magnus Lewenhaupt 1859 */»—1875 ’/u förste hofjägmästare, 

IS75 */i*—1882 *•/« öfverhofjägmästare. 

Rudolf Victor Torncrhiclm 1863 nln förste hofjägmästare. 

Conrad Victor Ankarcrona 1883 M/»-1912 •/.. öfverhofjägmäs¬ 

tare. 
Qrefve Tage Alexis Otto Thott sedan 1912 91 öfverhofjägmästare. 

Genom riksmarskalksämbetets not af 1826 "7* fick grefve C. Fr. Piper, 

dåvarande förste hof jägmästare, bl. a. åtnjuta öfverhofjägmästaren grefve 

R. von Rosens förra boställslägcnhet "Stora Blå Porten’ å Djurgården, 

men genom k. br. 1829 **/» skulle lägenheten användas af det nya skogs¬ 

institutet. 1 detta samband må antecknas, att riksmarskalksämbetets be¬ 

fattning med nämnda institut upphörde 1857 /»• 

• « 

• 

Till den i historikens början lämnade redogörelsen för de äldre jägeri- 
förordningarna och Jägeriförhållandcna må fogas följande öfversikt från 

en senare tid. K. patentet af 1537 *•/• stadgar jämväl om hjorts, hinds och 

rådjurs fredande i Småland. Förbud på hjorts, hinds och rådjurs fällande 

och jagande på kronans skogar i Västergötland. Mark och Vedens härad 

utfärdades 1539 */*. och "Skogzwachtåren” skulle få "straf till lif och 

godz om han seer genom fingret med någen". Patentet till Öland 1569 

»/• innehåller ”förbud på frid kallade diuur". Patentet af 1572 “7», likaså 

rörande Öland, upptager "förbud på Jägande, diur fällande-Itcm 

om et Beens på alle Hundar stumpande och afsteckiande med straffet eller, 

såsom det heter i själfva författningen, ingen finge hålla hundar, ”med 

mindre the äre stumpade och afstcchte på ett ben efter som ther på landet 

gammalt och forndt varidt hafver”. Jagade någon utan att därtill hafva 

konungens befallning, skulle han l:sta gången böta 40 mark. 2:dra gången 

dubbelt samt 3:djc gången hafva förverkat sina jordagods, om han var 

adelsman, men eljest gältla med lifvet. 

1 Carl IX:s lagförslag. 24 kap. B. B., heter det angående den soinsagdt 

redan i Östgötalagen regaliserade rådjursjakten: ”ingen må råå jagha 

uthan konungen tå han hof håller, son och dotter uthgifvcr, eller ock 

fremmande furstar honom besöka, eller han Rådh sitt förskrifver eller 

herredagar uthstemncr, tå må han jaghe och skjuthe som honom synes 

och till hans tarf och hedher behöfves och cij eljest". Den principen 

hade nämligen redan tidigt utbildats, att konungen disponerade högdjurs- 

jakten å kronans marker i stora delar af landet (bl. a. Öland, Åland. Om- 
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berg, Edsmären och Hunnebärg) samt dessutom hade ensamrätt till jak¬ 

ten inom djurgårdar, jaktparker, gehäg, jagbackar och s. k. fredsmilar 
kring vissa städer: Stockholm, Uppsala, Nyköping, Jönköping och Kalmar. 

Erich Göstaffszon (Stenbock) bcfullmäktigades 1575 12A att hafva upp¬ 

seende med dem, som fälla fredkallade djur. Samma år utfärdades 19A* 

konung Johans patent om skalls hållande såsom Sveriges lag innehåller 

(Byg. L. L. 21. 22) efter vargar och björnar, två skall-lag i hvarje härad 

samt att hvar och en skall skaffa sig varggarn. I konung Johans ordi- 

nantia 1577 var åter tal om förbjudna djur. Patentet 1578 2% om ibland 

annat adeln som ”bruka Jagt, fälla Hiort, Hind, Råå eller Elg på Cronones 

ägor, wara förfalne till 100 Ungerske Qyldens straff för hwar gång”. 1590 

yppas konung Johans stadga för adeln ”om den som bärsar eller iagar i 

Konungs Parkom at böta hwar gång 40 öre”. Patentet 1593 2% afhandlar 

willwarors betalning af Fougderne, Råå och Elg wara förbudne och att 

fara efter Elg emillan Fastegång och Olofzmessa. Item om Cronones 

frij Parker och Jacht”. K. br. 1596 29A ålägger en plikt af 4 par oxar för 

olofligt fälld älg, 2 par oxar för rådjur. 1608 4A meddelar ett k. patent 

om fällande af högdjur eller rapphöns å kronans egendomar eller 

konungens enskilda parker och deres straff, som bryta”, hvilket är 

40 mark silfver för hvarje djur, andra resan dubbelt, tredje gången 

lifvets förlust. Stellan Mörner befullmäktigas 1613 27A att vara Öfverste 

Jäghmestare samt erhåller instruktion för sitt ämbete: ”Ibland annat hafva 

inseende medh Konungens parker etc. och hålla Biörn och Wargeschal”. 
(R. a. Registr. pars I pag. 1014). Fyra djurskyttar erhålla 1615 13A full¬ 

makt att fritt skjuta i hela Finland och föra skinnen till skinnkammaren i 

Stockholm. Stellan Mörner undfår 1615 “A k. fullm. att hafva inseende 

med djurskjutning och om deras straff, som skjuta älg, hjort och hare i 

konungsparker: för älg och hjort 3 par oxar, rådjur 2 par och hare 1 oxe. 

Oluff Nilsson befullmäktigas 1615 19A att hafva inseende på Öland, Norra 

och Södra Möre med djurfällande och ekeskogarne, och dens straff, som 

skjuter hjort, rådjur och hare. 
Sigfrid Hindersson och Erich Mattsson i Koskojerfvi by samt Thomas 

Larsson i Jennijerfvi by i Kyro socken erhålla 1616 16A k. fullmakt att vara 

djurskyttar i Finland. De skulle årligen leverera i skinnkammaren i Stock¬ 

holm två goda loskinn samt fingo sina gårdar fria från skatt. Samtidigt 

beordras Tönne Jöransson att sända räfskinn från Savolax till konungen. 

Fogden Lars Larsson i Helsingland beordras s. å. 7A att sända älghudar 

till Stockholm. Michel Wachtmästare undfick s. å. “A k. fullm. att ”in¬ 

sylta” [konservera] ”til Håfförtäringen Foglar och Renar uti Uleå och 

Piteå, samt infordra Elgshudar”. Patentet 1616 27Ai (dat. Kalmar) gäller 

Öland, där lagbestämmelserna nu kulminera i stränghet: för jakt på hjort 

eller rådjur bötas 80 daler för hvarje gång tre resor, men fjärde gången 

är straffet landsflykt och förbud vid lifsstraff att till hemorten återvända; 
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för hare är straffet 20 dir, motsvarande c:a 300 kr. i nutida mynt. I an- 

mark voro emellertid straffen strängare vid denna tid, dä bönder straffa¬ 

des till lifvet för ett fälldt rädjur oeli ”benådningen” en gång bragte straff 

af utstungna ögon. , . . 
Lappfogden lacob Olsson beordras 1617 V« att förskaffa renar ut på 

oarne* s å »•/» k. ordre till örgen Michelsson att i Medelpad och Ånger¬ 

manland skjuta ”djur” [älgar], och skulle han hafva fri fordenskap med 

djuren till Stockholm. Fogden skulle hafva inseende med honom och 

andra djurskyttar, att de icke skjuta några unga djur. S. å. 21 h befullmak- 

tigas en onämnd att ”draga efter de Renar som til Cröningen äro depute¬ 

rade". Petter Pdwell och Hindrich Jörgen erhålla 1617 "*/• k. befallning 

att draga omkring och skjuta och jaga alla de djur och fåglar de kunna 

öfverkomma i Uppland. Roslagen. Trögden (Trögds härad i Uppsala lan) 

och Västmanland. Jägmästaren Michel Wachtmästare beordras 1618 

att begifva sig till Norrland och utkräfva skattefåglarna. 1619 7. fore- 

skrifves. att skyttarne (ibland loskyttarne) Lydrik Benchtsson i Biclke, 

Erich Tholson (äfven Tolsson) i Bondeby, Lars Jonsson \ Ujupsjo oc 

Itörie Henchtson i Näsby skulle hafva bemälte hemman, som de häfdadc 

och bes ut to. fria från utlagor. I)e skulle lämna tre loskinn årligen samt 

efterse att ej bönder eller andra fälla förbudna djur eller fåglar i olagliga 

leketider. Reinhold t Stiger befullmäktigas 1619 7« att förskaffa lefvande 

järfvar samt blå och hvita räfvar från Lappmarken. 

16*) *7» utfärdades tre k. pass för jägare 'at uptaga Rapphöns i Sma¬ 

land. Ostcrgiötland och Westcrgiötland"; s. å. 7. patent för Ålandsborne 

om förbud att fälla eller med skjutande skrämma älgdjur; s. å. *7» stadgas 

om förlust af lifvet för den. som olofligen sköt älgar på Åland; s. å. 3 /» 

föreskrifves. att jägaremästaren, ädel och välbördig Michill Wachtmestare 

skulle begifva sig till Västerviks skärgård för att där med fogdarnes och 

allmogens hjälp upptaga 30 rådjur samt dem därifrån till Aland lefvande 

öfverföra och där uppå landet släppa låta; s. å. o. d. beordras skytten 

Nils 1‘ersson att med 5 personer (själf sjätte) begifva sig till Norrlanden 

och där slå [skjuta] 10 älgar, hvilka han ock dör insalta skall och val i 

tunnor förvara låta; s. å. *7» utfärdas k. pass för 12 djurskjutare från 

Finland på resa fram och åter till Stockholm för att lämna de skinnvaror, 

dc årligen voro skyldiga, och \.»r passet Ställdt på djurskytten liindncli 

Larsson: s. å. o. d. afgick k. ordre till C. Oxenstierna, att djurskyttarne 

skola leverera skinnvaror för Älfsborgs lösens rest. S. å. 7» föreskrefs, 

att loskytten Oluf Sefvedsson skulle åtnjuta den gård. han besitter i Fros- 

åkers härad. Harbo socken, Sanda benämnd, fri från utlagor; han skulle 

i stället lämna ett godt loskinn årligen i konungens skinnkammare; kunde 

han skjuta och leverera flcrc skinn, finge han för hvarje 6 dir smt. 

K. patentet 1621 *7» stadgar om deras straff, som fälla fågel på norre 
sidan 1 mil när staden, item på Vörmdö samt på Crono och skatte ägor, 
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men svanar på 10 mil när — lifvets förlust; Carl Carlsson Gyllenhielm 
tillstädjes s. å. 31/s att upptaga unga älgar på Åland och Augustinus Cas- 

parsson erhåller s. å. 29/» k. pass att fånga rapphöns. Lindorm Ribbing be- 

falles 1623 10h att förskaffa en skuta till att föra rådjur öfver med till Åland; 

s. å. s/i2 befullmäktigas Eric Krabbe att fånga en hop rapphöns för att 

till andra orter föras. Ståthållaren Lindorm Ribbing bemyndigas 1624 

10A att låta upptaga i Östergötland intill 300 rapphöns och dem under 

vintern underhålla; s. å. beordras Hans Holst att slå [fälla] 24 älgar i 

Uppland och Bror Andersson att låta fälla 30 älgar i Västmanland, Väsby 

län, Västerdalarne, Rekarne samt Nora och Lindes bärgslag, sammale¬ 

des Anders Erichsson på Narfven 60 st., Johan Månsson 24 st., Märthen 

hejderidare i Österg. (?) 10 st., Erich Krabbe 66 st. 1624 23/i2 utfärdades k. 

br. för Gabriel Oxenstierna att föra dem, som efter afgången dom finnas 

skyldige hafva fällt förbjudna djur och huggit ek, till Ingermanland på 

sina gods. En liknande fullmakt utfärdades 1625 28/s för Svante Baner i 

fråga om olofligt djurfällande i Uppland och Västmanland: de skyldige 

skulle med hustru och barn öfverföras till hans gods i Ingermanland och 

därstädes göra sig skattskyldiga. 

1628 28h beordras djurskyttarne Pånvel Larsson i Särkjärvi och Lars 

Pedersson i Pälessalo i Persjö socken att skjuta djur [älgar] på kronans 

skogar i Österbotten och leverera skinnen i Stockholm; de skulle därför 

hvardera hafva ett hemman fritt från utlagor. 

Den förste riksjägmästaren, Carl Härd, utnämndes 1635 u/12. Angående 

hans beställning genom k. ordern 1636 3/s i fråga om verksamhet äfven 

inom hofjägeriet, är förut redogjordt, äfvensom rörande de sedermera 

uppkomna tvistigheterna vid befallningen öfver Öland och Stockholms 

djurgård. 

Genom patentet 1637 28h meddelas förbud på djur- och fågelskjut¬ 

ning på en mil när Stockholm, norr ut uti Solna, Spånga, Bränna [Brom¬ 

ma], Svartsjölandet, Lofö socken och Munklägret så vida kronans ägor 

sig sträcka, mycket mindre jakt anställa. 1641 24/s meddelas förbud af 

djur- och fågelfällande ”opå Cronones parcker och jagebackar”. 

Rikets första allmänna jaktstadga af 1647 22h förklarar genast i § 1, att 

”All Höghdiur, såsom äre, Elgh, Hiort, och Råå, skole wara och bliffua 

öffuer heela Rijket befredade, så at the icke slåås eller fånges aff någon, 

medh mindre han på frij Jacht är privilegerat, förvthan i effterskrefne 

Landskap, som äre, Daal i Wästergöthland, Wärmeland, Dalarne i 

Bergzlagen, Norlanden och Finland, hwilkes Inbyggiarc effterlåtet är, 

them i laghligh tijdh at fälla”. Icke privilegierade eller särskildt tillstadde 

äga icke rätt att skjuta fågel; ”rapp- och åkerhöns, som icke myckei 

långe sedan i Rijket införde”, äro förbjudna för icke jaktprivilegierade; 

allom är förbjudet skjuta eller slå [fälla] högdjur eller fågel i djur- 

3 
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gårdar och frikallade parker; ridderskapet och adeln får slå högdjur 

och låta skjuta fågel på sina enskilda ägor och skogar; högdjurs- och 

fågeljakt samt fågelfänge från midfastan till Olofsmassan forbjudes, de 

som slår eller fäller högdjur i djurgårdarne eller i frikallade Parker (s ' 

skildt Oland. Aland. Billingen. Kinneskoga, Edsmären. Hunne- och Halle- 

bärg) straffas till lifvet eller "ther Wij Oss til mildheet wil låta beweka 

skickas till främmande land; ändtligen meddelas bestämmelser om varg¬ 

skalls hållande, tillredning af jaktnät samt skottpenningar af statsmedel 

för björn och varg. , . . 
En i fråga om de stränga jaktlagarnas tillämpning mycket mtressan 

debatt utspann sig i rådskammaren 1649 ’/», då Bengt Skytte framförde 

klagomål från riksjägmästaren, "att mychitt forofvas madh skiutande . 

K maj:t höll emellertid före att det var "en sak af stort betenkiandhe att 

dödha en mennischia för ett diur schull. i synnerheet om det icke schulle 

stå hvar ock en frijt att schiuta i frie feltett". Härtill anmärkte Lars 

Kagge. att "det vore förbudh. ock bordhes ea ratione tagas t acht . 

K. maj:t undrade, "om Majestas schulle hafva macht att giöra sådane 

förbudh". hvartill "Her Axel Lillie alligeradhe Churf. af Saxens exempel 

ock huru striete han håller mädh jacht". Gustaf Horn erinrade att dhe 

som öfverträdde sådane förbudh, voro tillförcndhe sändhe till Ingerman- 

land", hvartill k. maj:t replikerade, att "det vore mitius. såsom ock om 

her vore så bestält som annorstedes mädh gallejor ock tuckthuss . 

I samband med förestående må emellertid nämnas, att genom k. br. 

1689 “/.• bestämdes att 2i) par spö af profossen skulle efterträda pen- 

ningestraffet för olofligt skytte på Öland, men att ännu 1748 allmoge på 

Oland dömdes "at hela sin lifstid i Marstrand arbeta", emedan de idkat 

olofligt djurskjutande på ön. 
Den 1664 "/. utfärdade Kongl. Maj:tz Ordningh och Stadga, om 

Jachter, Diurefång och Fogclskiutande: alla högdjur (älg. hjort och rå) 

äro där liksom 1617 fredade, fortfarande dock med undantag for Dals¬ 

land. Värmland. Dalarne. Norrland och Finland. Jämväl hade adeln lik¬ 

som tillförne rätt att på egna ägor skjuta äfven högdjur. För jaktlag¬ 

stiftningens gång sedermera den är särskildt 1734 af intresse med 

hänsyn till adelns resoluta invändningar — redogöres under riksjägen- 

^Mråga om Oland må ändtligen följande nämnas; K. br. 1737 ”U be¬ 

faller riksrådet, öfverstemarskalken grefve de la Gardie att betjäna sig 

af häradshöfdingen på Oland Swebelius för utarbetande af en ny skogs- 

och Jaktordning för ön. 
Jflgcribetjåningen på Öland, de svenska furstarnas särskilda gamla 

jaktmark, lydde emellertid fortfarande under hofjägeriet. "I anseende 

til den på Oland warande Willbanan". skrifver öfvcrhofjägmästaren, fri¬ 

herre Axel Oxenstierna i underdån. utlåtande 1781 **/», sorterar Jägeri 
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Betjeningen på Öland under Eders Kongl. Maij:ts Hof-Stat, lika med Be- 

tjeningen uti Kongl. Djurgårdarne”. Det heter vidare i samma hans bref, 

att öfverjägmästaren på Öland Magnus Sundin klagat öfver sina knappa 

aflöningsförhållanden och att jägeribetjäningen på Öland under Adolf 
Fredriks tid erhöll ”fri beklädning”. Friherre Oxenstierna föreslår nu, 

att ”Ett Hundrade Hjortar och Djur af willbanan, som utom dess tarfvar 

någon utskjutning”, måtte få för ändamålet fällas och till äfventyrs upp¬ 
kommande öfverskott i hofkassan levereras. 

* 

Sedan hedenhös har jakten med falkar ansetts såsom förnämlig i nor¬ 

den. De gamla sagorna förhärliga denna jakt, och runstenarne afbilda 

den ofta. Å en runsten i Balingsta socken, Uppland, visar ristningen en 

jägare till häst och med spjutet i hand förfölja en älg, som har två hun¬ 

dar strax efter sig och på hvars hufvud en jaktfalk eller hök slagit ned. 

I bakgrunden ses en skidlöpare med pil på bågsträngen. 

Det berättas om Olof Skötkonung, att han var särdeles intresserad 

falkjägare. I Sverige torde emellertid lika ofta höken blifvit använd för 

här ifrågavarande jakt. De yppersta i landet jagade med falk eller hök, 

jämte tornej (tournering) och andra vapenlekar en sannskyldig idrott för 

det beridna frälset. Den spännande jakten följdes till häst samt bar 

öfver stock och sten, ty det gällde att vara framme, när falken grep rof- 

vet, emedan denne måhända eljest ej lydde falkenerarens rop utan flög 

bort med sitt byte. Äfven ädla damer deltogo i jakten — så gjorde ock 

drottning Christina i en senare tid. 
Falkarnc användes till jakt på hägrar, rapphöns, lärkor, glador och 

harar; de utspisades med oxkött, höns, dufvor och ägg, och deras kam¬ 

mare uppvärmdes under vintern. 
Den gamla skånelagen (med götisk text framlagd år 1505) afhandlar 

i sin 11 :e bok skogshägnad, bi, räfvar, falkar och svin. 
Åtminstone från Gustaf Vasas tid känna vi namnen på några af de 

beställningsmän, som hade att leda falkjakten. År 1555 träffas den hos 

konungen anställde Matz falkefänger; följande år, 1556, äro Matz fallce- 

fängier och Jörann Hendelme anställda hos hertig Erik, som 1557 har i 

samma beställning den tydligen med förenämnde Matz identiske Matz 

Swan, Jörgen Baijer och Hans foglefengier. Några främmande falkfän- 

gare fingo 1558 10/io i Kalmar k. fullmakt att taga falkar i Hans Furst¬ 

liga Nådes förläning och utföra dem af landet. 1560 omtalas Hans Reen 

och Mattz Swaen, 1565 Hanns Rinnder (eller Rinder) och Erich Salmund- 

sonn. Äfven en Måns Nilsson var samtidigt med denne sistnämnde falckc- 
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tenngare hos Erik XIV. Erich von Ryghen erhöll 1571 1s/t fullmakt att 

vara KoiikI. Maij.ts falkefengere. Joen Andersson omnämnes 1572 vara 

falk fånga re. År 1576 råkas Hinrich von Reich, Hons Matzsonn och Gud¬ 

mund Nilsonn. likaså 1577 *•/» (diar. 1577-1579) Jon Jämte. Ar 1602 

funnos två falkefängare. 1 ett k. br. af 1605 omtalas Efvert Jönsson, som 

berättigas fånga falkar i Östergötland, på Åland och Öland. 

Qrcfve Mauritz (släktnamnet okändt), till börden holländare, erhöll 

genom k. br. 1617 toh tillstånd att ”fängia” falkar på Öland. Välborne 

Anders Grijp undfick genom k. br. 1618 T.» privilegium att ensam låta 

fånga falkar i riket; Cornelius Thiele omnämnes i ett k. br. 1621 n/«. som 

berättigar honom att fånga falkungar: Lasse och Rerckholtt Pryss om¬ 

talas i ett k. br. 1621 J0/«; Anthonius Spilemakare och Laurentius von 
Tijll äro i 1623 års stat upptagna såsom falckefängiare; Claes von 1 ijlen 

och Cornelius von Tijlen befullmäktigas i k. br. 1628 s,/« att vara falke- 

fängiare på Öland, liksom ock en viss Willem (att tjänsten var aktad 

framgår däraf. att de hvardera hade 200 dir i lön) - antagligen är det 

dessa tre, som afses med de i riksstatcn för 1632 på Kalmar slott upp¬ 

tagne 3 Falckefängiare. Hofstaten för 1633 anger 2 Falckenerer å 78 

dir. likaså riksstaten 1637. Riksstaten 1638 nämner på hofjägeriet 2 

Falcknärer å 75 dir, likaså staten 1640. Men i riksjägenets stat for 

sistnämnda år finnas upptagna 2 Falckcfengere å 300. Johan von Tillen 

omnämnes 1644 vara drottning Christinas "falckefängiare”. Bland de 

svenska jägarne i 1648 års hofjägeristat träffas 1 Fallkenährer å 150 dir. 

I staten för 1652 råkas 1 Falkenär. 1653 • » lämnar ett k. br. tillstånd för 

Fredrich af Hessen Falkefängiarc att fånga falkar. 

Såsom en följd af k. maj:ts bref 1658 ,s/» om "falckenfängerij” råka 

vi i 1667 års hofjägeristat såsom underrubrik för första gången Fal- 

keneriet med 1 Mäster Falknär å 300 dir. 2 hans drängar å 100 etc., in¬ 

alles 884 dir. 1 hofjägeriet 1669 anges falkencrict omfatta 1 Mäster 

Fallknär. mfidh sine Drängiar (incl. hästars fourage, sampt Fouglarnees 

spijsning. och hwadh mchra nödigt wara kan, som kappor, Biällror. Fall- 

koncr Handskar. Weidetaskor etc.), inalles 600 dir. Albrecht Kutskiebuskj 

(äfven kallad Kutzkybysky och Kusibuski) var åren 1690—1698 mäster- 

falknär vid Carlbärg. I staten 1707 råkas 1 Mästerfalckenär å 250 dir 

med namnet Johan Hoil. 
Från Falkcnwcrth i Brabant införskrefs 1724 Michel van Ham, livil- 

ken anställdes såsom Faleoner-gescll (Falconicr-Knccht). Han avance¬ 

rade sedermera till kongl. falkenär. uppbar 1757 inalles 610 dir för sig 

och falconcriet och förordnades 1758 ”/• af riksmarskalksämbctet som 

falkonärmästare och att öfva tillsyn öfver Carlbärgs kungsgårds skog 

samt aflcd 1792 */«» å Solna falkencrareboställe under Carlbärgs djur¬ 

gård. I 76:c året. Sonen Carl Henrik von Ham erhöll survivancc på 

faderns i.dkenernretjänst 1783 "/•. efterträdde honom vid hans frånfällc 
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och blef öfverjägmästare 1804 4/s samt öfvergick s. å. till luterska läran. 

Dennes son, öfverjägmästare Carl Harald Constantin von Hamm, död 

1867 27/s, var Sveriges siste falkenerare och den siste, som i sådan egen¬ 

skap innehade det gamla falkenerarebostället strax vid Solna kyrka. 

Samtidigt med Michel van Ham införskrefs till svenska falconeriet 

Lucas Boogers från Brabant. Han avancerade till falkonermästare, tjänst¬ 

gjorde äfven såsom hofjägare samt afled 1779 *% å Stallmästaregården, 

77 år gl. År 1735 var ännu Carl Bieurn Mester Falckenär, men efter¬ 

träddes s. å. 5/s af Johan Jobst Hollandt, hvilken förordnades till öfver- 

jägare och mästerfalkenär. Är 1748 utgjordes den tjänstgörande falke- 

nerarestaten endast af en falkenärmästare och 2 ”drängar”. Till falkar- 

nes underhåll voro då anslagna 1,126 dir. 

I svenska tidningar upplyses (Inrikes Tidningar n:r 87 år 1761), att 

sex falkfångare från Anspach i Tyskland på hösten s. å. passerat Lin¬ 

köping med 44 lefvande falkar, som de fångat i fjällen mellan Jämtland 

och Norge. 
Af allt det förestående torde framgått oriktigheten af det ofta synliga 

meddelandet, att en svensk falkenerarestat första gången blifvit uppsatt 

af Fredrik I. 

I fråga om falkenärmästarens uniform hafva vi icke råkat äldre under¬ 

rättelser än från 1754 Vs, då k. maj:t stadgade, att denna skulle ”i stäl¬ 

let för röd Skarlakans råck med silfwer galoner beprydd” samt blå klä- 

desväst och byxor med silfvergaloner bestå af ”grå, slät Klädes surtout 

med wanlige Falckenärs under kläder”, hvartill hvart 3:dje år bestods 

240 dir smt. 

Rörande jägeristatens krigshistoria kunna följande meddelanden näm¬ 

nas (biografierna innehålla likvisst åtskilligt mer från 1600- och 1700- 

talen, än hvad här blifvit hopfördt). Det första hit hänförliga möter oss 

1611 12A, då Michel Wachtmester befalldes uppbåda alla skogvaktarne i 

riket, af dem bilda en fana och så draga ut i kriget mot danskarne. 

Michel Jönsson, kallad Michel i Tenhult, skogvaktare öfver hela Jönkö¬ 

pings län, uppbådade den småländska allmogen och slog med sina skaror 

de danske i skogen vid Tenhult 1612 26 h — en genom århundradena be¬ 
sjungen bragd. Underjägmästaren i Östergötland Mårten Michelsson 

erhöll 1627 28/a k. ordre att uppfordra alla djur- och fågelskyttar samt 

skogvaktare i Småland och Östergötland att till den 1 april vara k. maj:t 

följaktige i fält. Underjägmästaren i Västergötland Nils Krake kom¬ 

menderade 1628 i fält rikets ”skytter och jägere”. Följande år, 1629 V», 
undfick denne k. ordre att utse 25 skyttar i Småland, 20 i Västergötland 

och 5 i Nerike, bland de friskaste och yngste, att åtfölja i fält. År 1630 
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omtalas en ryttaretrupp af jägeribetjäning. Befälet liade hvardera en 

gård fri till så hög ränta som officerare under ett kompani landtfolk 

bestås. De gemene äter uppburo efter sedvanan ett halft hemman fritt 

och okvaldt. Detta kompani är säkerligen liktydigt med det uppbåd, 

som Nils Kruk. "Vår capitalne öfver skyttarne”, beordrades göra ge¬ 

nom k. br. 1630 */» och som finnes omtaladt af Mankell (Sv. Krigshisto¬ 

riskt arkiv 3:xn). där det nämnes, att från Norrland drogs 1630 till kri¬ 

get i Tyskland en afdelning på 48 man djurskyttar till häst, hvilka mot¬ 

svara "sednare tiders ridande jägare". 1 riksrådets instruktion 1630 •*/» 

för roteringskommissarierna stadgas i $5 10, att alle djur- och fogelskyt- 

tar, räf- och fogelfångare. som uti li. K. M:ts tjenst äro, och uti de 

förra utskritningarna hafva fria varit, skola ock nu för deras egna per¬ 

soner oroterade blifva. Men deras drängar skola roterade blifva och 

utskrifningshjelpen utgifva". 

Genom k. br. 1644 ”/. befalldes Carl hård (till Segerstad) att för¬ 

skaffa hejderidarne till arméen. Drottning Christinas bref 1651 7/i« be¬ 

stämmer, att de hemman, som innehafts af "de Skytter, som här til hafve 

varit brukade J Wår och Cronones tienst", skulle strax 'krigzfolcket på¬ 

föras och tildelas". Ett jägeriregementes upprättande och två krono- 

skyttars tillsättande i hvarje socken anbefalles genom ett k. br. 1675. 

Kronoskyttarncs fördelande i vissa skvadroner beordras genom k. br. 

1676 **/i. där F.bbe Ulf cl t den siste riksjägmästaren — bemyndigas 

att i riket samt Fin-, Liv- och Ingermanland. Skåne, Halland och Ble¬ 

kinge antaga två karlar i hvarje socken under jägeristaten, förutom redan 

befintliga, "hwilka wij så wäll uti fredelige som feigdhe tijdher tänekie till 

Wår tlänst at bruka". Generalguvernörer, guvernörer och landshöfdin- 

gar beordras bevisa villig assistence härvid och lämna de antagne kar- 

larne för utskrifningen "omolesterade". K. br. 1676 V? beordrar Ebbe 

Ulfelt att uppbringa ett regemente af jägeristaten (enligt hans eget för¬ 

slag 1.000 skyttar för att bekämpa snapphanarne). Enligt hans egen- 

händiga redogörelse i Kijckz-Jägerie Statens Aflöhningz Räckninge Ifrån 

Åhr 1665 Till 1673. Item 1675—1681. hade han därvid såsom kommen¬ 

derande under sig: ofverstelöjtnanten och jägmästaren i Uppland Gustaf 
Hlulhammur (skyttar från Uppland och Västmanland samt jägeribetjänte 

och skyttar i Södermanland), landtjägaren och kaptenen Johan histohl 

(ett kompani), jägmästaren och majoren Adolph hård (tjänstgjorde mes¬ 

tadels under Mörner), kaptenlöjtnant Granatenburg (stupade vid Bälte¬ 

bärga) samt kaptenerna Johan Sigismund von Scheping och Gustaf Eck. 

Den nämnde Mörner öfversten. friherre Lurs Mörner till Tuna — 

kommenderade ett regemente af jägeribetjänte från Östergötland och 

Småland: beordrades genom k. br. 1676 V? att uppsätta ett regemente 

af försvarskarlarne under jägeristaten. Enligt G. V. Sylvander (Kalmar 

slotts och stads historia) tillsattes en särskild "Commission för defen- 
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sionsverket i Småland”, bestående af Ebbe Ulfeld, G. A. de la Gardie och 

Johan Gyllenslierna. Dessa sammanträdde i Växjö 1676 12/b, därifrån U. 

sändes till Kalmar, där han efter oupphörliga stridigheter med borgerska- 

pet lyckades ordna försvaret. Han intog Christianopel 1677 23/*. Syl- 

vander uppger, att "2,000 skyltar af Jägeristaten i Kalmar lan uppbåda¬ 

des” för att ”utrota, likt vilddjur, dessa skogsröfvare” (snapphanarne i 

Blekinge), men denna siffra är tydligen alltför hög. ”Härtill skulle” 

emellertid, fortsätter S., ”tagas hejdridare, skogvaktare och kronojägare 

jämte andra skyttar, äfvensom de i Kalmar förlagda dragoner och kapten 

Stridbäcks kompani, hvilka skyndsamt skulle begifva sig till kapten 

Gustaf Eck i Ronneby att ställa sig under hans befäl”. 

Kronoskyttarne i Skara och Älfsborgs län uppbådades 1677 "h mot 

norska gränsen. Samtidigt utfärdades ordres till Upplandsskyttarne att 

följa fältmarskalken Horn till Jämtland. Jägmästaren och majoren Gustaf 

Planting-Gyllenboga gjorde 1677 ett infall i Jämtland tillsammans med 

förenämnde öfverstelöjtnant och jägmästare Gustaf Hjulhammar. An- 

drceas Molithteus, underjägmästare öfver Värmland och Dal, deltog i 

danska kriget ”medh Crono Skytternes anförande öfver gamble gränt- 

zen emoth fienden”. Till samtliga landshöfdingar utfärdades 1678 13/io 

k. ordre att två kronoskyttar borde antagas i hvarje socken i Sverige. 

Sedan indrogs jägeristaten genom k. br. 1679 31/io. 

Kongl. rådet Eric Dahlberg i Livland erhöll 1701 2%i k. ordre att in¬ 

komma med förslag till upprättande af en skvadron hejderidare. Gene¬ 

ralguvernören, grefve M. Stenbock använde år 1710 skånska jägerista¬ 

ten, inalles 82 man, i fält mot danskarne, sedan k. br. 1701 18/s upplyst 

honom ”om de jägeribetjäntes lön, som följa Kongl. Maj:t i fält”, och 

särskilda förslag år 1704 varit å bane till jägeristatens formerande genom 

flera kronoskyttars antagande, ehuru defensionskommissionen ”utställt” 

saken. Grefve M. Stenbock gaf emellertid 1709 21/« öfverjägmästaren 

Gustaf Hammarberg ”frij macht och tillstånd at utsöka och antaga till 

förökande af dess Jägerij Stat ofvanbem: te Crono Skyttar och Jägerij- 

betiente, en af hvar Sochn, som der till kunna finnas dugelige och skic- 

kelige icke allenast till Jacht och skogarnes befredande, utan och at 

brukas vid andra påkommande tilfälle och landets erfordrande Defension 

här innom Gouvernementet och våra egna gräntser”. Åtskilliga jägerista¬ 

tens käcka dater under kriget i Skåne finnas anförda under G. Hammar¬ 
bergs biografi. 1714 “/« beordrades Hammarberg att hålla jägeribetjänte 

beredde att vid första kommande ordre marschera åt Skåne. 
Den kände storjägaren, hof- och öfverjägmästaren Andreas Schöti- 

berg nämndes 1713 till förste kapten vid det s. k. bärgsregementet, en 

landtvärnskår af särskildt jägeribetjäning och bruksfolk på omkring 

l, 000 man i 8 kompanier med behöriga officerare samt kommenderad 

af generaladjutanten och öfverjägmästaren Eric Trafwenfält. Genom 
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rådighet och fintlighet vid sin förskansade gård Aspenäs räddade samme 

Schönberg det inre af Västmanland från att härjas af ryssarne 1719. 

Friherre Jean Otto Litlie förordnades 1771 att af jägeristaten formera 

en militärkår enligt den af generalen, friherre J. M. Sprengtporten utar¬ 

betade planen och hvarmed början skulle göras på västra kusten. Med 

anledning häraf befordrades L. till öfverjägmästare först i Nerike. sedan 

i Skaraborgs län. Redan 1772 vid krigståget till norska gränsen hade L. 

100 lätta jägare till häst färdiga från sistnämnda län. med befäl och musik, 

och blef truppen vid Qötala boställe approberad af konungen i närvaro af 

hertig Fredrik Adolf och generalitetet. 1 början af 1773 undfick Lillie ge¬ 

nom landshöfdingen gr ef ve Lagerberg underrättelse att konungen gillat 

och fastställt hans förslag till kårens förökande, aflöning. beväring och 

exercis, äfvensom under namn af tillsyningsmän bildandet af en edsvuren 

vargering. som fick bära släpuniform och befriades från personella ut- 

skylder mot att den biträdde den ordinarie jfigeribetjänten i sysslan och 

under fullt ansvar handhade sysslan, då kåren var sammandragen till 

exercis eller brukades i fält. Efter general Sprengtportens afskedsta- 

gande resolverades 1774. att jägeristaten skulle förblifva på samma fot 

som förr. 
Det förslag till jägeristatens fullständigt militäriska organisation, som 

1777 utarbetades af öfverjägmästaren. sedermera fältmarskalken och ge¬ 

neralguvernören grefve J. C. Toll och tillvann sig Gustaf 111.s gillande 

samt af honom underskreds, ehuru det på grund af penningebrist aldrig 

blef genomförd t, innehöll i hufvudsak följande: landshöfdingarnes förut¬ 

varande befattning med skogarne borde inskränkas till en blott kontrolle¬ 

rande uppsikt öfver jägeristatens nit och redlighet, hvaremot själfva skogs- 

förvaltningcn borde ställas under en enda persons ansvar och styrelse 

samt för detta ändamål det år 1682 afskaffade riks jägmästareämbetet ånyo 

införas och åt ett riksråd anförtros. Jägerikåren skulle fördelas i 2 rege¬ 

menten. som i allmänhet borde tjäna till häst. Ett skulle vara förlagdt i 

Svea, ett i Göta rike. hvardera med sin öfvcrstc. Regementena skulle 

fördelas i vissa skvadroner eller kompanier med bestämda distrikt, så att 

en ryttmästare, en löjtnant och en kornett funnes på hvarje revir. Landt- 

jägarc och hejderidare skulle vara underofficerare, och menige man ut¬ 

göras af skogvaktare och kronoskyttar. Vid förefallande krig skulle kåren 

tjänstgöra i fält. men under fredstid åter hafva all skogsvård och alla ut- 

syningar om hand. 
Toll skulle hlifva chef öfver nämnda trupp, men blef i stället öfverste 

för södra skånska kavallerireg:tct, och J. F. C. von Oltlwff få ett högre 

befäl därstädes. 

Öfverjägmästaren Gustaf Adolph Gyllensvärd gjorde sig på sin tid 

fatalt beryktad från striden vid Kvistrum i Bohuslän 1788 **/•, där han 

förde befäl öfver 1 landtjägmästarc. 2 hejderidare och 30 man samt så- 
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som det påstods flydde med sitt folk utan skälig anledning — emellertid 

blef hans ära sedermera upprättad genom generalkrigsrättens utredning, 
som föreligger också i tryck (Göteborg 1788 in 4:o), öfverjägmästaren 

i Hallands län, stabsfänrik J. G. Sjöberger erhöll 1788 5/s uppdrag att be¬ 

vaka kusten mot fientliga anfall, uppförde strandbatterier och anskaffade 
kanoner; arbetena vitsordades af konungen s. å. 23/io; kommenderingen 
upphörde 1789 22/n. 

Genom ordre af G. M. Armfelt 1790 2/s förvandlades den ”reducerade” 

jägeristaten till en militärtrupp under befäl af förenämnde von O., som 

hade att ”emottaga befälet öfver den till militair Troupe utsedde och 

commenderade dehl af Jägerie betjeningen i Riket”. Denna del bestod en¬ 

ligt rullorna af 16 öfverjägmästare samt 193 hejderidare och kronoskog- 

vaktare. 1790 10/3 upplöstes jägeristaten såsom sådan för att användas 

som en särskild iägarekår i ryska kriget. Lönlösa öfverjägmästare till- 

fösäkrades emellertid att varda bibehållna vid kronans andel i sakören för 

skogsåverkansmål, tills de afginge. Konungen säger sig ”för godt funnit, 

at af Skogs- och Jägeri-Staten en särskild Jägare Corps uprätta, och uti 

Wår och Rikets Krigstjenst then samma nyttja”. Emellertid kom truppen 

aldrig att deltaga i fält, på grund af fredsslutet. Ehuruväl ”jägare” omta¬ 

las redan i finska kriget 1788 — öfverste E. L. Armfelt förde 1788—1790 
chefskap öfver en jägarbataljon, generallöjtnanten friherre E. E. G. von 

Vegesach fick 1789 befäl öfver en jägarbataljon på 464 man, öfverste 

Drufva förde 1790 en jägarbataljon och f. d. öfverjägmästaren, friherre J. 

O. Lillie deltog i kriget 1788 såsom chef för en af honom själf i Bohuslän 

upprättad fri- och landtvärnskår på 1,924 man — utvecklades dock in¬ 

stitutionen inom svenska arméen egentligen under kriget 1804—1807. Så 

t. ex. fanns vid Älfsborgs reg:te år 1804 en ”jägare pluton”, och 1806 29/i« 

anbefalldes, att 96 man på bataljonen skulle uttagas till jägare. Härtill ut¬ 

sågs det minsta, yngsta och ”begripligaste” manskapet. Genom mindre 

förändringar i uniformen utmärktes jägarne från den öfriga truppen. 

Löjtnanten och öfverjägmästaren Fredric Adolph Ulfsparre (till Brox- 

vik) ordnade förträffligt försvarsverket i Nyköpings skärgård och uppsatte 

under 1796 års ryska krig en frikår på 400 man samt avancerade därför till 

major — men när ryssen sades komma, lära han och hans karlar ej varit 

alldeles lika duktiga. 
Tolls förslag angående jägeristatens fullt militäriska organisation upp¬ 

togs af öfversten och förste hofjägmästaren, ”frihetsmannen” J. L. B. von 

Greiff i ett anförande inför höglofl. ridderskapet och adeln vid 1809 års 

riksdag, hvarvid det bl. a. hette: 
”Då Rikets i flere afseenden tryckande behof fordrar att alla tillgångar 

genom väl uttänkte hushållsplaner varda använda till så många nödiga 

ändamål, som möjligen kunna med hvarandra förlikas, bör jag icke för¬ 
dölja, huru med omtankan att skogsbetjeningen kunde ställas på den 
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mest verksamma fot, mig förefallit, att jemte den nytta samma skogsbe 

tjening i fridstid bör Röra till skogarnas vård. skulle den i krigstider kunna 

uträtta ganska mycket till Rikets försvar. Nyttan och nödvändigheten af 

Jägare, efter nu antagen tactique, är allmänt känd. Utan att nedsatta 

värdet af de jägarccorpser. som utaf Regementerna tillskapas, torde man 

likväl ej kunna bestrida, det de i slutkonst och fintlighet att utvaga sig på 

obekanta och okända trakter, aldrig kunna uppnå den höjd. som en troupe 

som hela sin tid igenom måste umgås med geväret och lefva i skogarne. 

För min del är jag öfvertygad derom, att jemte den nytta Riket af en 

sådan troupe i militäriskt afseende kunde draga, blefve den därefter jem- 

väl i oeconomiskt afseende verksammare. För en sann mihtarisk esprit 

måste små egennyttiga afsigter försvinna, hälst då de inom corpsen bhfva 

ansedda med förakt, utom förlust af tjensten. som alltid med förseelser i 

denna väg borde vara förbunden; och Förmäns bemödande att vidmagt- 

liålla rättvisa och ordning, skulle ofelbart vinna fullkomligare framgång 

då verkställigheten af föreskrifter och instruetioner blefve understödda af 

en militärisk noggranhet. lydnad och skyndsamhet. 

von Qreiff anmärker härjämte, att genom öfverjägmästarne godkanda 

gevär och nödig ammunition borde tillställas personalen, hvarefter ofver- 

jägmästarne skulle hållas ansvarige för truppens färdighet. 

Ändtligen utarbetade år 1887. på befallning af konung Oscar 11, dåva- 

varande öfverstcn. sedermera generalen C. F. O. Uggla samt direktoren 

för skogsinstitutet C. G. G. Holmen ett "Förslag till införande af m.htar- 

öfningar i sammanhang med kurserna vid statens lägre skogsskolor oc 

Kungl. Skogsinstitutet i och för utbildandet af dessas lärlingar och elever 

till reserv-underbefäl och reservbefäl”. Kungl. maj:t säger sig (k. br. 

1888 •/»•) hafva funnit, "att då de unga män. som utbildas till skogsbe- 

tjänte och skogstjänstemän. i åtskilliga afseenden böra förvärfva sig egen¬ 

skaper. som hafva mycket gemensamt med krigarens, såsom vana att fora 

befäl, disciplin, fysisk uthållighet, skicklighet att använda skjutvapen, ort- 

kännedom med mera. staten, i den mån sådant utan menlig inverkan på 

de blifvandc skogstjänstemännens utbildning för sitt egentliga lefnadskall 

eller utan olägenhet för skogsadministrationen kan ske. bör tillgodogöra 

sig de omförmälda egenskaperna". Förslaget rörande öfningarna och de 

anordningar, som i samband därmed tarfvades, finnes in extenso infördt i 

Tidskr. f. skogshushålln. 1888. sid. 47-54. I förslaget ingick jämväl be- 

stämmelscii .itt extra jägmästare borde utnämnas af k. maj:t. liksom fallet 

varit före 18M» i fråga om den motsvarande tjänstegraden extra ofver- 

jägare. Domänstyrelsen återremitterade promemorian till chefen for 

landtförsvarsdepartementet och afgaf eget tillstyrkande yttrande 1888 *7* 

samt erhöll genom k. br. s. å. */.. del af k. mal:ts beslut att de i promemo¬ 

rian anförda militära öfningarna måste blifvit genomgångna, om fullstän- 
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digt afgångsbetyg från skogsinstitutet skulle kunna påräknas. Emellertid 

gick förslaget icke igenom vid 1889 års riksdag, och saken förföll, trots 

regeringens beslut. Det vore likväl till ovedersägligt gagn för det all¬ 

männa, om veterligen väl behöfligt reservbefäl kunde af jägeribetjänte till¬ 

skapas. Den förmåga att lätt och snabbt finna sig till rätta, ”att utväga 

sig” (såsom J. L. B. von Greiff kallar det i sitt memorial), hvilken torde 

vara egendomlig för dem som i likhet med jägmästare och kronojägare 

mycket färdas i skog och mark, ofta nog i okända terränger, borde, till på 

köpet när det gäller en kår med folkets hela förtroende, komma särskildt 
landstormen till gagn. 

Det af riksdagen år 1889 afvisade ”militärförslaget”, som för reserv¬ 

befälets vid infanteriet stärkande och landstormens effektiva organisa¬ 

tion synes högligen betydelsefullt, upptogs åter till behandling 1902, efter 

skedd påtryckning från intresserade vederbörande, men veterligen utan 

annat resultat, än att jägmästarne i Norrland och Dalarne numera i stor 

utsträckning förordnas till landstormsområdesbefälhafvare. 

En militär medarbetare i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning ytt¬ 

rade s. å. på tal om vårt försvar i norr bl. a. följande: 

”En verkligt organiserad och krigsberedd landstorm är af utomor¬ 

dentlig betydelse för Norrbottens försvar, men för att en sådan skall kunna 

komma till stånd fordras det, att rundt om i bygderna finnas gevärsde- 

pöter och att staten tillhandahåller fri ammunition. 

En svårighet är emellertid, att det sannolikt är bristande tillgång på 

landstormsbefäl. Men det finnes dock, menar författaren, en utsikt att 

bilda en i fredstid bestående befälskader, som kan taga hand om land- 

stormsorganisationen, leda densamma in uti goda spår samt utvidga och 

främja intresset för skjutöfningar. 

För ändamålet bör man tillvarataga de betydande möjligheter, som 

ligga uti att taga den till skogsstaten hörande personalen i anspråk för 

att däraf bilda organisationens stödjepelare.” 
Denna artikel framkallade strax efteråt, i mars 1902, en tydligen mi- 

litärisk författare —d— i Svenska Dagbladet, där det bl. a. heter: ”att 
vi till reservbefäl vid infanteriet samt till landstormsbefäl i skogsstaten 

äga ett material af framstående beskaffenhet, därom torde i de kretsar, 

där skogsstatens personal är närmare känd, knappast kunna råda mer 

än en mening. Särskildt inom våra två nordligaste län, där kåren är 

talrikast representerad, framträder riktigheten af här ofvan gjorda på¬ 

stående med full klarhet.-- Ingen civil kår torde kunna jämföras 

med skogsstaten i fråga om terrängvana, förmåga att uthärda strapat¬ 

ser både i vinterköld och sommarhetta samt i fråga om allmänt utbredd 

skjutskicklighet. Då dessutom förtrogenheten med skidornas bruk i allt 

slags terräng är en egenskap, hvilken man kan nästan säga undantags¬ 

löst är att finna hos våra två nordligaste läns skogstjänstemän af alla 
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CTadcr. inses lätt. hvilken betydelse denna kär i själfva verket har for 
vår reservbcfälsinstitution och vår landstorm”, författaren slutar med 

att framhäfva vikten af att landstormen med allra första organiseras i 

dessa nordliga bygder, där dessutom ett präktigt folk bodde. 
följde så 1902 *7* i sistnämnda tidning en med s signerad artike 

af undertecknad, som redogjorde för militärförslagets uppkomst och ut¬ 

veckling. lämnade uppgifter om kårens numerär i de båda nordligaste 
länen samt i öfrigt på grund af lokalförhållandena sökte stödja det då 
pågående arbetet att bringa landstormens organisation i ett tillfredsstä - 

lande läge. Efter nära 13 års förlopp upptogs frågan på nytt i pressen 
af utg.. vid en tidpunkt, då landets försvar kräfde befäl i storre utsträck¬ 

ning än som fanns tillgängligt. (Nya Dagl. Alleh. jan. 1915). 

I enlighet med tidigare jaktstadgars bestämmelser höllos fordom år¬ 

liga mönstringar mal länens lägeribetjånte, i närvaro af landshöfdingen 
och någon landstatstjänsteman. En särskild ”Munster-Rulla fördes här¬ 

vid. däri antecknades livad af vikt vore att iakttaga beträffande veder¬ 

börande och deras förvaltning samt angelägenheter i öfrigt. Dessa från 

1600-talet kända och långt in på 1800-talet återkommande mönstringar 

afslutades i senare tider ofta med föredrag, tal, målskjutning, o. s. v. 
I Skärfs gästgifvaregård ”munstrades" så t. ex. 1712 *7» jägeristaten i 

Skaraborgs län. inalles 52 personer, af lagmannen och vice häradshöf- 
dingen Gudmund Cederhielm och jägmästaren i länet Gustaf von Horst. 

I rullan gjordes under särskilda rubriker anteckning om vederbörandes 
namn. "gebet” (distrikt eller revir och bevakningstrakt), räntan (licni- 

mansräntan. lönen), beklädningen. hästen, sadelltyg. pistoler, hirtzfänger 

(hirschfängarcn) och carbin. Vid ”gencralmunstring" 1715 "V» i Skåne, 

med friherre llurenschiiild såsom mönsterherre, antecknades att jägeri- 
staten därstädes utgjordes af 47 man på den ordinarie staten och 87 pa 

den extraordinarie. 
Det torde slutligen kunna vara af intresse att höra hof- och öfver- 

jägmästarens i Södermanland Johan Daniel Granaths 1816 " •» till öfver- 
hofjägmästareämbetet ingifna "ödmjuka rapport” om en mönstring i Sö¬ 

dermanland i enlighet med föreskrifterna i 1808 års jaktstadga: 
"Den I i denna månad framlades detta Läns Kongl. Jägcri Stat här 

vid Ryningsbcrg. till Exercice och målskjutning så med Studsarc som 
Hagelbössor, och bestod Trouppcn på Stället af 1 Landtjfigare och 23 
Jägare sjuke hemma enligt Läkare betyg 1. Landtjägarc och 2 man 
Jägare. Manskapet inqvarterades i närliggande Hyar: Och påföljande 

dagar på för middagarna ifrån kl. 6 till 12 samt e. m. ifrån kl. 3 till 6 
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öfvades Trouppen i Marche vändningar, kjedjans formerande och Svärm- 

ning, Handgrep med Studsare och charge med krut, samt målskjutning 

med Studsare på Tafla 4:ra skott per man: Med Hagelbössor målskjut¬ 

ning på löpande Fogel och kastad Trissa 12 skott per man. Jagttyg 

spändes och slichtades, Wargnät upsattes och nedfälldes, samt nedrisa- 

des så Nät som Lapptyg, — och undervistes Trouppen ej mindre i 

Sporrning och Jagtplatsens skjötande, än afjagningssättet: och slutligen 

hölls Examen med Trouppen i Jagt och Skogsordningen, hvarefter den 

här samlade Jägeri Staten aftackades och åtskiljdes i går på e. m. 

Under de dagar Trouppen varit samlad, har jag med iagttagande af 

den strängaste dicipline, sökt befordra proprieté hos en hvar af Man¬ 

skapet, samt at väcka ambitjon och nit för Tjensten. Som jag med stör¬ 

sta tillfredsställelse rönt den täflan hvilken bland Trouppen varit rådande, 

så väl i anseende till ett skickeligt upförande, som den omsorg De 

visat at få grundeligt lära det som till Deras yrke hörer, under våra 

öfningar, vågar i Högvälborne Herr Grefvens Öfver Hof Jägmästarens 

General Majorens samt Commendeurens m. m. ynnest jag ödmjukast in¬ 

nesluta, denna lilla men skickelige Jägare Corps som jag har den äran 

commendera. Ryningsberg d. 6 October 1816. 
J. D. Granath.” 

I fråga om uniform, rang och reglementen för hofjägeristaten hafva 

följande anteckningar kunnat göras (ang. falkenärstatens uniform, se 

afd. Falkjakten): 
K. br. 1654 10A förklarar underjägmästare vara likställd med öfverste- 

löjtnant och berättigad uppbära dennes lön, 750 dir smt. (Titeln är bildad 

relativt till öfverste jägmästaren, som var riksjägmästaren; underjäg- 

mästare kommer därigenom att motsvara det senare öfverjägmästare). 

Riksjägmästarens rang fastställes genom k. resolutionen 167210/i2, som 

anger: 1. Generalguvernörer och fältmarskalkar; 2. Rikstygmästaren, 

riksstallmästaren och riksjägmästaren; 3. Presidenten i Wismarska tri- 
bunalet; 4. Generaler af kavalleriet och infanteriet; 5. Generallöjtnan¬ 

ter; 6. Hofkansleren; 7. Landshöfdingarne, amiraler och generalmajo¬ 

rer; 8. Öfverkammarherrar; 9. Hofmarskalkar. I ”Kongl. May:tz Nå- 

digste Förordning om Rangen” 1680 10/i2 kommer riksjägmästaren som 

n:r 3 af alla: fältmarskalken, rikstygmästaren, riksjägmästaren; där¬ 

efter presidenten i Wismarska tribunalet. 
Hof jägmästare hade jäml. k. regi. 1696 21A och k. rangordningen 1714 

samma rang som kammarherre. Emellertid erhöll hofjägmästaren grefve 

C. R. von Fersen genom k. br. till riksrådet och öfvermarskalken 1752 

12A hofmarskalks heder och rang. 1774 upptages hofjägmästare närmast 
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efter hos k. maj:t ej tjänstgörande kammarherrar, men sedermera rang 
mellan kammarjunkare och hofintendent, tills rangordningen 1834 h 

meddelade hofjägmfistaren öfverstes grad med rang efter kammarherre. 
1 fråga om öfverhofjägmästaren förklarade k. maj:t 1774 V», att denne 

skulle äga samma grad som öfverhofstallmöstare och öfverkammarherre. 

Han upptages i 1774 års rangordning mellan dessa båda. på förestående 
sätt. Emellertid flyttades öfverhofjägmästaren genom k. br. 1803 /• från 
6:c till 1 :sta rangklassen (fältmarskalkar, presidenter, öfverståthållaren 
i Stockholm, öfverste-kammarherren, öfverhofjägmästaren, ofverhofsta 

mästaren), hvilken anordning bibehölls genom k. resol. 1834 /*. 
törste hofjägmästare nämndes tidigast 1825 “/• med rang näst efter 

generalmajor. K. resol. 1834 ,0/» placerar förste hofjägmästaren efter 

kabinettskammarhcrre. 
Ett från 1700-talet härstammande odateradt unif ormsreglemente for 

hofjågeristatens jaktjunkare och öfverjägmästare, hvilket kommit till sy¬ 

nes endast i en otillfredsställande afskrift. är af följande lydelse: 
Heskrifning pä Jaktjunkare uniform. Hatt efter den brukliga formen, 

med masif guld Cordong om kullen, uniforms knapp och dubbel träns, 

gull Sultan och vid dess fot 3 rosor hwaraf 2:nc äro gula och 1 gron. 

3-ne tiggare öfver kullen. 2:ne gröna och 1 hwit. Klädningen helt gron 
efter nya facon men böxorna långa Scharivads Byxor. På Jackan och 

tröjan sättes så väl i tungorna som alla sömar til Lifvet smala List qvar- 
der af guld äfven ända utföre på Jackan framtil. men å tröjan, så väl 

framtil. som på skiörtet. På jackan och tröjan nyttias dubbelt så breda 

galoner til de hlinda rävärerne; upslagen och foten på halskragen; de 

fordne håf uniforms västknapar nyttias nu til både Jacka och tröja, på 

armarna blifva fastsydde upslag hwarigenom sättes 2:ne knappar och 
en ofvan för. En rad knappar blifver hädanefter nyttjat i båd Jackan och 

i tröjan. Escherpet af grönt och palje sidentyg då det gröna vändes upp 
med guldfransar i ändarna. Runda Stöflar med en smal guldgalon optil. 

hwilka ej räcka längre en til knylan på sidan om knä. Hirschfangcr och 
Spårrar brukas, öfverjägmästarne bruka aldeles sama uniform, undan¬ 

tagandes at der guld är blifver för dem gult Silke eller Camclgarn. 
År 1856 *•/» berättigades hofjägeristaten att använda vapenrock med 

två rader knappar i st. f. frack "samt. i stället för de nu olika begagnade 

Sidogcwär af Wärjor eller hängande Sablar antaga och bära ett för Jä¬ 

gare-yrket mera passande wapen, ncmligen Hirsch-kängare . 
Intendenten för Djurgården tillädes 1898 **/«* samma rang som hof¬ 

intendent och tillstaddes att bära lilla hofuniformen. Jämlikt prot. öfver 

hofärenden 1900 *'/• hade intendenten anhållit att få bära släpuniform, 

hvilken anhållan bifölls med tillägg att såväl intendenten själf som ofrig 
vid Djurgården anställd jägcripcrsonal hädanefter "egde att hälsa på 

militåriskt sätt". 
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Koskild, Jakob. (Föräldrar: Ryttmästaren Johan K. till Rosenhof i Livland 
och Christina Wödeken). Inkom till Sverige från Livland. Jägmästare och chef 
för vildtskyttarne i hertig Carls furstendöme 1579 (omtalas i denna egenskap ännu 
1594), underskref Uppsala mötes beslut 1593, kammarjunkare hos hertigen 1596; 
hofjunkaren Jacob Kouschild erhöll 1596 fullmakt att hafva befallning öfver 
skeppen i Älfsnabben uti skeppskaptenen Jacob Scheels frånvaro, Jacob Kouschild 
erhöll 1597 12/i k. fullm. att å Mariestads marknad uppläsa hertig Carls rättmätiga 
svar och undskyllan på de honom tillvitade beskyllningarna; undfick s. å. (Jacob 
Koskul) 15A k. fullm. att uppköpa strömming på Åland; slottslofven och befallnings- 
man på Gripsholm, Räfsnäs och Tynnelsö 1598 22/n; befallningsman öfver Daga, 
Hölebo, Åkers och Öknebo härader i Södermanland 1602 5/e, häradshöfding på 
Åland 1606, erhöll s. å. “/s befallning att jämte Johan Ottesson i Finland veder¬ 
känna kronan de gods, som adeliga kvinnor förbrutit genom ofrälse giften eller 
lönskalägen. Ståthållare på Skaraborg med län 1607 ®/i, ståthållare i Nyköpings län 
1611 10/3. Skref sig till Wadh. Gift med Anna, som lefde änka år 1619. Namnet 
finnes äfven skrifvet Koskill, Kouschild, Koskiäll samt Koskul eller Koskull. 

Walter Jegemestere. Omnämnes 1581 föra befäl öfver djurskyttarne. 

Mickell Wachtmister. Michel Wachtmester erhöll genom k. br. 1593 15/« do¬ 
nation att till en behaglig tid nyttja hemmanet Gillbärga i Råda s:n. ”Wår tro 
tienare och Hofwachtmestere Mikiell" erhöll genom k. br. 1595 8/i dels k. fullm. 
ss. hofvaktmästare dels äfven, på grund af att han emot drottningen och de kung¬ 
liga lifsarfvingarna huld och trogen varit samt i sitt ämbete flitig och aktsam i 
alla hänseenden, i årlig lön 15 dir penningar, klädning, två hvardera om 12 dir, 
samt 30 tunnor spannmål. Michill Wachtmester omnämnes 1603 främst bland 
jägeritjänstemän. Michel Wachtmestare erhöll 1601 22/n k. ordre att långs skären 
i alla hamnar rannsaka, huru många skepp med fetalie kommit från Sverige. Michel 
Wachtmester gafs 1604 2,/i en k. ordre. Han upptages 1604 bland hofjunkarne. 
I räntekammarboken för 1605 (K. a.) träffas ett kvitto af följande lydelse: Beken- 
ner iagh migh Michell Wachtmister K. M. Jagemister at den 5 Aprilis drogo tre 
Nette Jagare so som drogo till Wijbiholm och Tönnelssö till att taga nogor lä- 
wandes harrar hawa bekommit aff tommas hansson 5 Dal at so i sanning mit egne 
hand Datum Stockholm dhen 5 Aprilis Anno 1605 Mickell Wachtmister (drifven 
o. god stil). Skref äfven 1607 Wachtmister. Han uppbar 1607 ss. hofjunkare 40 
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dir och synes då varit chel lör hela lägeriet i landet. Är 1610 uppbar han endast 
10 dir - hofjunkarc; år 1616 hade han i lön 48 dir (står då upptagen bland Cam- 
mcr- ock Hoff Jtmckere" i räntekammarboken. likasa loD. da lian uppbar - 
dir- år 1622 uppbar han 120 dir sjfilf och 47*/. till tjänare; år 1623 samma^belopp 
i >„ dlr) Han iick ibll •*/. kungl. befallning att mot danskarne uppbada skog- 

v" "c ““1‘cn bilda en .ana. Jta.ll lid- ha". « 
I6I> - .. fullmakt att laka lör k. ma|:ts bchol. Anbefalldes ttcttottt k. br^ 1ÖU . 

att 14ta herllit Johans nlsklckadu bekomma truttio dolhl“tar °Ch„^t? ||makl 
hjortar från djurparken vid Svartsjö. Erhöll genom k. br. 1616 /. u lmakt 
att "insylta" (inkoka, konservera) till hofförtäringen fåglar och renar | lUte och 
Fitc samt infordra älghudar. I en mantalsförtcckning ofver hoffolket 1617 upp¬ 
tages Mikett Jegmestart ss. hofjunkarc. Erhöll 1618 ”h k. fullm. att begifva sig 
m Norrland och Utkrtfvm skattcfåglarne. äfvensom att lata fanga sa manw rafvar, 
både röda. blåa och hvita. som han kunde öfverkomma. samt sedan fora dem till 
Stockholm och hafva dem i god förvaring till konungens ankomst. Likaså s å. 
-/„ 1619 *.. och 1620 ,l.. Mottog 1620 «/. k. ordre att begifva sig till V astcrviks 
skärgård och där med fogdarnes och allmogens tillhjälp upptaga 30 stycken rådjur 
samt dem därifrån till Aland lcfvandcs öfverföra och där uPP^andet släppa uta. 
Han kallas där "Wår Tlenere och Jägeremcstarc. Oss elskcligh. Edit och wel- 

bördlgh Mlchell Wachtmestere". Uppbar 1620 i lön 120 dir n“v 
för >t*u dir smt samt foder åt två hästar. I en rulla ofver Hoff Staten år 16-7 
namnes han ss. hofjunkare med 312 dlrs lön. Upptages Ar 1629 främst^bland 
"Hofjunkarc" i hofjägeristaten (Michlell Wachtemestare) med 600 dalers lon. 

\f(, /.« / Wachimeister. öfverste för fotfolket, var med då svenskarne. under 
Carl CaHsson Qyllenhiclms öfverbefäl i Wenden. 1601 */. slogos af polackerna 

en mil från Kokenhusen. 

von KIMmor. Ata». • 157» + ullcr 16* IMriUdrjr: Amtmannunoch^ 
ner alen Stephan von K. och Margaretha von Zögc [von Manteuffcl ). Kom 1599 
från Livland till Sverige (såsom page hos drottning Catharina Jagcllomca , 
drottningens hofjunkarc och slutligen hofmarskalk; var 1604 hofjunkarc oel lU- 
moster (Jägmästare) vid hofvet (omnämnes i dessa egenskaper i rantekamnn 
boken t. o. m. 1608); hofstallmästarc 1611. öfverste jägmästare hos hertig: Johan af 
Östergötland; befälhafvtre (kapten) för ett kompani Smålands fotfolk 1618. i 
Gustaf II Adolfs tlänst. Skrcf sig till Bandemlrshof (i Livland. YxkuUs socken), 
Bällstad och Olhamra (I Vallentuna s:n af Stockholms län. donerades till honom 
1611 “/» af hertig Johan) samt Attarp i Bankeryds s:n af Jönköpings lan. Gift 

med Margaretha von Buddcnbrock. 
Han ligger begrafven i Vallentuna kyrka, dit han skänkt en Itkpcll. Hans 

portratt l kroppsstorlek finnes på Skokloster (original) och på Näsby i Bogsta s:n 
H.ns s.mer malören loli.iu < iiiMnf och gcncrulmainrcn Staffan von Mmgspor. 
naturaliscrades ss. svenska adelsmän H>33 och introducerades på svenska rid- 
darhuset s. å. (adl. ätten 195 Kllngspor). 

von Mörner. Stellan. t 1643 i Umc. (enl. von Sticrnmann 1639) (Föräldrar: 
Kcjscrl. faltöfversten Balzar von M. och Hcdwig von Holt/.endor ). Inkom 
Sverige 1597 och blcf fänrik s. a.; Carl IX:s kammardräng 1608 (finnes i r.mtc- 
kammarbockerna lons ... 1«.(>9 upptagen under namn StctambcrusMörMr blMj 
"Konn Maytttz Drengicr"). Sändes 1610 Jämte "Mcster Daniel. Tldeman Skiön, 
Fcdhcr Hansson och Ahrendt Jestingh" f-r att upptaga skatt af dc norska sjö¬ 
djord-) lapparnc. "Instructlon och Undervisning-skole sig i deras palagdc 
resa efter rätta" finnes intagen I rlksrcglstraturct 1610 •/»: af lapparnc mellan Titis 
och Malangcn skulle tagas lika stor skatt, som levererades till kungen af Dan- 
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mark, af lapparne mellan Malangen och Varanger dubbelt så stor skatt; ståthållare 
öfver Västerbotten och Lappland 1611 11 ho, erhöll k. resepass till Norre bottn s. å. 
27/i2; erhöll 1612 12U k. befallning (jämte Tideman Persson m. fl.) att under danska 
kriget hopsamla Möreallmogen och på lämpligt ställe bygga en bråte, från hvilken 
de borde härja i Bleking ”och sedan begifva sig in i deras Bråte och fördel igen”; 
erhöll genom Gustaf II Adolfs bref 1612 23/s o. 14/n kyrkotionden i Nerpis (Fin¬ 
land) och 120 tunnor spannmål, i st. f. Säby socken i Småland, som han haft i för- 
läning af Carl IX och som skulle gifva 450 dir; ”öffuerste Jegermestare” (öfver- 
jägmästare, chef för jägeristaten) 16 1 3 27/e med fullmakt att bl. a. hafva inseende 
med konungens parker och hålla björn- och vargskall; k. beställningsbref för 
honom utfärdades s. å. 23/i — i lön erhöll han 300 dir i penningar, två klädningar, 
”sådana som andra hoftjenare bekommo”, samt foder och mål för tre hästar, när 
han var stadd på konungens slott och gårdar — äfvensom samtidigt fullmakt att 
draga kring alla landsändar och hafva inseende på djurefällning; ny dylik full¬ 
makt s. å. 24/s; fullmakt om djurfällningen i Västergötland och Småland s. å. 'Va 
(Jägare Stelamberno Mörner, hofjunkare, finnes i räntekammarboken 1615 upp¬ 
tagen med 120 dir lön); k. förordn. att hafva noga inseende öfver förbjudna djurs 
skjutande 1615 “A» o. 12A>; han har 1616 2/s upprättat och undertecknat ”Mantalett 
Opå H. K. Maij:ts håffålck” (handskrift i R. a.); Stelann Mörner finnes 1616 upp¬ 
tagen bland ”Cammer- och Hoff Junckere” med 200 dir i lön, år 1617 med 275 dir 
i lön; erhöll 1619 i donation den vid Vreta sockens (i Östergötland) prästgård 
belägna förra kloster-, sedermera kungsträdgården; erhöll 1621 i jan. anbefall- 
ning att i Östergötland och Småland upptaga några dofhjortar och sända dem till 
Öland, där ortens fogde skulle hafva i ordning så många lass gärdeshö, som 
kunde behöfvas; erhöll 1622 22/u k. konfirmation på Tuna kungsgård i Rystads s:n 
af Östergötland ss. donationsgods; ståthållare öfver Åland s. å. 18/n; uppbar 1622 
till tjänare 94 V2 dir (rubriceras i räntekammarboken efter marskalken och stall¬ 
mästaren); naturaliserad svensk adelsman 1627 24/i2; prestaf (jämte Ture Sparre) 
för danska amiralen Hinrich Wind 1629 u/e; riksdagsman 1634—1635; landshöf- 
ding i Södermanland 1634 3/a (riksrådet; s. å. 26/» k. maj:t, vid upphäfvandet af ståt- 
hållarskapet öfver Åland); landshöfding i Västernorrland s. å. 14/io; erhöll pass till 
Norrlanden för 10 hästar 1635 31/i; i memorialet för Stellan Mörner af 1635 10/u 
skulle införas att han måtte tillse, ”dedt dee tvenne små städer i Helsingelandh, 
Hudvichsvaldh och Sundzvaldh, kunne flyttes til Lefånger, och bliffva een stadh 
aff dem både”. Han inlämnade 1636 16A> till rådkammaren en hop svenska ”de- 
manter”, tagna i lappmarken, samt inlevererade några punkter om silfverbruket 
därst. Utskrifningskommissarie i Väster-Norrlanden 1636 28/u. Landshöfding i 
Västerbotten med Ume, Pite, Lule, Torne och Kemi lappmarker 1638 8/i. Enligt 
rikshistoriografen Widekindis år 1691 utgifna arbete om Gustaf II Adolf skötte 
han denna post mycket förtjänstfullt, ”beflijtandes at Fienden tilfoga all möijeligh 
skada och afbräck”. 

Det uppgifves i några källor, att han skulle år 1629 frälseköpt Högesäter i 
Vreta klosters socken (enl. andra uppgifter, så t. ex. V. Tham i Beskrifn. öfver 
Linköpings län II; 479, att han skulle fått det i donation) och att i hvarje fall 
jägmästare Påvel de la Grange tidigare innehaft gården på lön, men år 1631 fick 
Paul de la Grange afkomsten af detta Högsäter. Kanske köpte eller erhöll M. senare 
gården, ty han skref sig till Zellin, Klossau och Högsäter. Däremot erhöll M. 1621 
0. 1622 i donation Olstorp med underlydande i Askeryds s:n af Östergötland 
(han hade det år 1636 bestående af 2 mantal, med tillhörande 13 under frälse för- 
värfvade och 7 nyköpta hemman; hade köpt Hult och Läijernäs 1621, Skafarp 
1629). Är 1638 ägde han 6 kronohemman och 1 biskopshemman i Vreta s:n, 
inalles 3 Vs mtl. Ägde jämväl laxfisket i Norrköping. 

4 
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ässä: 
Skildras på följande sått t en oéh^lad var i stor nåd hos 
hastig, men eljest from och uppriktig, jj ?ände. allmänt älskad”. 

SinWsÄ 

Jigerist^en ^försfittspiaitsch) 11. Sthlm 1902. där fullmakten af 1613 In 
cxtcnso bliivit aftryckt. 

Hård lill Segerstad. Carl. * 1591 *• * på Segerstad i Rcftcleds s:n af Jönköpings 
län + 1653 “/. på Skämmingsfors i Brandstorps s:n af Skaraborgs an von 
Stiérnmans Höfdinga Minne II: 21b o. 283 anges dödsdatum till 653 V.; on S. 
skrifver moderns namn Katharina Berich von Trauenhusen.) JörfiWrM; < Be 
sten och ståthållaren Olof H. och Catharina Vogten von FVomhaiisen.1» 
(uppvaktande) hos hertig Oustaf Adolf 1606. fänrik v»d Mi»Mh jeg-te 16-0. 
löjtnant 1621 i juni. kaptenlöjtnant vid k. maj-.ts lifgarde och drabanter 16... k. p 
ten för eget kompani s. å.. öfverstclöjtnant vid Kronobärgs reg:te 1626 afgången 
därifrån 1626. öfverste för ett reg:te Västgöta fotfolk 1630. kommendant , Frank¬ 
furt a. d. Oder 1631 Vt, men hans regrte låg i Schauenberg d 8 Juli s. å. och del¬ 
tog sedan i slaget vid Leipzig s. å. V.. kommendant I Schwelnfurt fc å. /u med 
ordre att därstädes förskansa sig det mesta han kan. äfvensom s. å. la ordre att 
insamla Jc. mesta lörratl af spannmål han kan åstadkomma Bevistade 30-år,8a 
kriget under tiden 1630—1635. hvilket sistnämnda år han återvände till S\erige. 

var med vid Breitcnfcld. Altc Festc och Liitzen. 
Jägmästare (något af åren 1630-1634). Ofverjägmästare Sk>raborss län 

och innehade därstädes lifstids förläningsräntor. Riksrådet föreslog 1633 /. Car 
Hård till rikslägmästare. Ett k. hr. om "diur- och foglcskyttcrnc afgick till honor 
1634 "lu. Han säger sig 1635 »/. vara t. f. riksjägmästarc. Riksmarskalken 
föredrog i riksrådet 1635 •/.» Hårds ansökan att "honom måste beståes dee van¬ 
lige lägarerlttigheeter, som andre för honom ådtnjutit haffva, eenkanner igen om 
tredjeparten hudarne aff alle diur. som fällcs”. Riksjägmästarc 1635 /». Erhöll 1636 
V, ordre att I Ostcr- och Västergötland samt annorstädes i riket uprätta och 
till macht bringa låta wåre och Cronones Uiuregårdar”. Qenom k. hr. 1638 * 
förmanades riksjägmästaren att han utan väld och vänskap traeterar verket, a 
kronans parker hlifva oförryckta och skadedjur skjutas. Instruktion gafs honom 
1638 »V. (icke "/») I 25 punkter. Erhöll 1641 Vn riksrådets bemyndigande att i 
Preussen virfva cn hofjägarc. en bcsuch-knccht. 4 zeuch-knechter, två jägarc- 
drengiur ri,..f j,garcn". af v en kallad jägmästare och hofjägmästare. var den I 
handlingarnc s. k. Stcsslou eller Stcsslow. W. D. von Stoisloff). Utskottslcda- 
mot af riksdagen 1643 **/■•. Mottog genom k. br. 1644 ”1i ordre att "heijderiderne 
förskaffa till Armccn". Hcijdcridarnc (i riksrådets protokoll 1644 ,7/t heigderij- 
darc" kallade) skola bestås viss lön och stat häröfver fattad varda. Radct be¬ 
viljade honom afsked från rlksjägmästaretjänstcn redan 1645 ,5/. och förordnade 
honom s. å. o. d. till landshöfdlng I Jämtland. Medelpad och Ångermanland, hvil- 
ken tjänst han dock Icke synes tillträdt. Konfirmation å afskedet från riksjäg- 

mästaretjänsten 1645 “/» (efterträddes af Axel Sparre). 
Erhöll 1639 * • immisslonsbrcf på "Slffridztorp" i Svärta s:n, Rönö härad 

af Södermanlands län. och samtidigt stadfästclsc på köp af kronohemman i 
Qärdsby s:n. Småland, och Fågclås s:n, Västergötland. Köpte 1640 3B/. flerc 
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kronohemman i Fågelås, Varola och Kyrkefalla socknar; erhöll 1641 23/s åtskil¬ 
liga gods i Småland i donation; köpte 1641 12/i2 af kronan flere gods i Väster¬ 
götland; ägde 1641 frälsehemmanet Bonäs i Eneby s:n af Östergötlands län; 
erhöll 1642 Vs i donation hemman i Agunnaryds s:n af Kronobärgs län; köpte 
1642 21A på nytt flere gods af kronan i Småland; utbytte 1643 flere af sina 
gods i Kronobärgs län mot kronohm i Jönköpings län och andra i Kronobärgs 
län; erhöll 1645 20/is konfirmation på 1641 års donation och en ny donation i 
Fågelås s:n; erhöll 1646 i donation hemmanet Ryd i Fågelås s:n af Skara¬ 
borgs län; donation 1647 13A på ett gods i Ryssby s:n; köpte 1649 16/s af kronan 
gods i Fågelås och Loffta socknar; han köpte efter ”Rickz och Cammar Rådz 
Immission” 1649 8A ”Carls Äng i Ellienäs een Crone Vthjord i Lotta Sochen” 
(landsboken för Kalmar län 1668), skattlagd 1666 för Vs mtl; 1649 2% konfirma¬ 
tion på 1643 års bytesbref; s. å. o. d. konfirmation på 1639, 1640, 1641 och 1642 
års köpebref; 1650 20A k. donation af gods i Fågelås s:n; ägde Skämmingsfors 
i Brandstorps s:n och Monäs i Södra Fågelås socken, båda i Skaraborgs län, 
äfvensom säteriet Deranäs i Agunnaryds s:n af Kronobärgs län, åtminstone 1637, 
då det säges vara hans sätesgård. 

Sveriges förste riksjägmästare. Ligger jämte sin fru begrafven i Fågelås 
kyrka. Skänkte år 1631 till Brandstorps kyrka en kyrkklocka. Gift 1629 15A med 
Beata Kyle. 

Genom k. br. 1654 9U erhöll hans änka Storegården, Stakebärg och Skalle- 
bärg i Fågelås s:n, Kåkinds härad af Skaraborgs län — hvilka gods riksjäg¬ 
mästaren år 1635 erhållit såsom pant för försträckt kapital — under allodial 
frälserätt. Genom k. br. 1664 8/u och 1665 27A uppbar hans änka fjärdeparten 
af vissa gods, som genom reduktionen hemfallit till kronan. Storegården, Stake¬ 
bärg, Skallebärg och Ryd indrogos 1682, Ruder 1683. 

Skref själf Charl. Hårdh. Rix: Jägemästare, äfvensom (tidigare) Carll Uårdh. 

von Stoisloff, Wulf Dieterich, t 1685 29A. Var först i tjänst hos kurfursten 
af Brandenburg men värfvades enligt riksrådets bemyndigande 1641 8Ai af riks¬ 
jägmästaren Carl Hård öfver till Sverige att där vara hofjägare, jägmästare 
och hofjägmästare (olika samtida titlar; hofjägare lyder titeln i riksrådets pro¬ 
tokoll). I drottn. Christinas fullmakt genom kammarkollegium af 1642 31A (in¬ 
struktion finnes i fullmakten) kallas han ”Hoff Jägermästare, som medh wåre 
hoffjachter hafwer till beställe”. Erhöll i lön 900 dir smt samt bestods fyra 
tjänare med lön af sex mark smt och årligen 45 dir smt till en klädning hvar- 
dera. Därtill fick han foder och mål för sex hästar samt alla skinn af hjort, 
rådjur, björn, varg, lo och räf, som han eller hans hofjägare togo. Hofjägmäs- 
tare Stesslou — med större lön än riksjägmästaren — förordnades af riksrådet 
1642 2A, hvarvid han fick i föräring 300 dir och till värfningspenningar 500 rdr. 
I riksrådet upplästes 1642 14A bref från kurfursten i Brandenburg om jägeriet, 
det han gärna befordra vill. Vidare upplästes bref från jägmästare Stesslou: 
1. hvadh han uthrättar, 2. begärar rum och hus för sigh och sine. 1643 22/s k. 
br. ”Om Skalbodh”. Åren 1640—1654 försträckte han svenska kronan 1,323 
rdr ”till håff-Jägerijet, enkannerligen till Jachtygens förfärdigande, sampt Lust- 
och Kamp Jachters fortsettiande”. Han erhöll 1643 k. ordre att genom an¬ 
ställande af skall förhjälpa allmogen till befrielse från de större rofdjuren. Sam¬ 
ma år var han emellertid inspektor öfver skogarne i Pommern. Öppet k. br. med 
”fullmacht öfwer sitt förrättande” såsom öfverjägmästare i Pommern (Preiis- 
sen) 1645 14/s. Resepass till Pommern genom öppna k. br. af samma dag till von 
S. och pommerska regeringen. Konservation på hofjägmästareämbetet 1646, hof- 
jägmästarefullmakt 1647. Genom vice guvernörens i Pommern rpandat af 1647 
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». framgår att han af drottning Christina erhållit befallning att låta hennes 

««•** -."är„ii"^prd 
merns vildbanor och skogar. Finnes 1649 upptagen på Pojmne ska^taten 

tOO rdr i lon. Gjorde krigstjänst hos svenska konungen Tyskland etc. 

1654-1659. Erhöll 1657 "h k. resepass. öfverjägmästare i S^nf.’wu^fl‘ofdrieh 

Blekinge 1661 (instruktion s. å. o. d.) Konfirmation 167. » 

*’on Stoislof. i anseende till de tjänster han en rund tid bortåt £* 
t)ss och Våre prrcdeccssorer". på öfverjägmästaretjansten i Skåne. Halland och 

Blekinge Frhöll i lön 1.500 dir smt och skulle bo i Skåne. 1 tjänst ti sm t o . 
fordringar af kronan redan IMS. Genon, k. donauonabr. 652 

»/, erhöll von S. 14 1 » hemman i Unnaryds s:n af Jönköpings an oc > 1 

man i Skeppshults s:n af Älfsborgs län. allt på Norrköpings beslu s vi . 

Hade vid Ingången af år 1654 att fordra 4.010 dir smt af kronan, vid utgången 

af år 1665 10.074 dir smt. År 1658 nämnes att han bekom ,örenäl""f hem- 

man till "arlftcligit frelse och till cwerdeligh egendomb . Innehade 1662 på^o 

Bjärcds ladugård. Erhöll 1666 «/.. 1 ‘/. kronohemman Storre Qaardtoi med 

Biäreds ängar i Skåne. För en af sina fordringar, en post på 4 801 dJr smt, 

erhöll han 1667 •/. besittningsrätt på några hemman i Hallcsjo s.naf Ma™»- 

hus län Genom k. br. 1666 *•/.., som "agnoscerar” 11.650 dir smt for ecn ric - 

tig Wår och Crononcs giäld". berättigas S. "possidera. behåHa nyttla och bru¬ 

ka” Vallsjö gård i Skåne ”uthi Hvpothec och Vnderpant . Erhöll 1668 /u • 

att förnöja sina kreditorer med inteckning i Vallsjö intill förenåmnda belopp 

Kammarkollegium rekommenderade 1670 »/., öfverjägmästaren Wulff D.dnch 

von St esslo ff att få sin lön för året (1.000 dir smt) på stat; vore nu. sages 

det. uppförd på extra stat. S. å. "/« får han af kollegium 200 dir smt till res- 

penningar och på sin hustru “Holt Junglrucs löhn" (som hon) ännu hafwer att 

fordra som ähr 83:10 V. öre s:r m:t”. 1671 »/, tröstar kollegium • 

med att han efter räkningars ingifvande skulle få betaldt af dhc ('llic aJ 
Norländska Commlsslonen fallande Straffpenningar”. S. a. -/. anmäldes i kolle¬ 

gium att från k. m:t två bref ankommit till kollegium med befallning att of- 
werhollågmöstaren Stesslow" skulle "utan uppskoff” få 1.000 dir smt årets lon. 

"och de godz han i Schonc Innehafwcr, på hans fordringh för forre ahrens löhn 

afdragas”. S. å. •/,. relaterades det I kollegium, att "Öfver-Jägemestaren Wulff 

Piedrich Stolsloff innehade, såsom pant för en summa af 11.650 dir smt. sätes¬ 

gården "Wälslöö" ined underlydande I Skåne (Vallsjö i Vallsjö s:n af Malmö¬ 

hus län). Nu ytterligare tillåtes han besitta densamma — såsom det ogenerad 

nog heter — "uti anseende af bem:tc Stoissloffs nödh och slätte willkohr , till 

"een behageligh tijdh. och i affräkningh på bcm:tc penningesumma” (han inne¬ 

hade denna gård I pant redan 1666 -/»). Uppbar därifrån jämväl salpetcrskat- 

ten och koppskatten (mantalsskatten). Ofvcr Hoff Jagemestare i Skåne Hal¬ 

land och Blekinge 1673 ‘/.o med ny Instruktion, en "vertering” af den 1661 h 
glfna; erhöll s. å. o. d. Vallsjö gård "som gåfva". Afträdde Vallsjö 1680. Seg¬ 

lade "sigh öfwerlnda weedh blåkålsudden. då han medh Rickz Cantzcleren 

Grefwc Erlch Oxenstlärna skulle öfwcrrccsa till Prysscn Anno 1655" och miste 

då en hel del viktiga papper. Antecknadt finnes, att en hel del af hans egen¬ 

domb förkorn I s|ön" 1655 »Vt. Höll "I.ust- och Kamp-Jachtcr" I Stockholm, tro¬ 

ligen med större utländska mfdjur. Tillsatte på sin tjänst i Sverige öfver 20.000 

dir al egna medel. Gift 1656 I Stockholm med Augusta von Dcssin. hoffröken 

IMU llcdvig Eleonora. Skref själ! (bref till Carl X Gustaf, dat. Prcdcriksborg 

1658) \X'nlll Dirtrich vnn Stncslnll samt, likaledes på tyska (kvitto, dat. Malmö 

d. 25 _ 1668) Wulff Plctcrlch won Stolsloff. 
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En af von Stoisloffs jägeribetjänte Michael Nitzsche hade råkat skjuta 
hustrun till "M:r Gallenus kock” på Djurgården vid Stockholm. Mansboten — 
eller kvinnoboten — räknades till de 339 riksdaler, hvilka Nitzsche hade att 
fordra af von S. på sin lön. Emellertid stodo inga pengar att fås, utan v. 
Stoisloff måste för att hjälpa Nitzsche, för hvilken han synes intresserat sig, 
sälja sin gård på Ladugårdslandet och sålunda anskaffa den behöfliga sum¬ 
man. Hvem gör detta efter eller gör ens som Stoisloff vid ett annat tillfälle 
gjorde i tjänsten: tillgrep sina ”redesta medell in Gull och Söllfwer” för att 
få foder åt sina hästar under kampanjen i Preussen och Danmark! Vid ett 
tillfälle skrifver han till vederb. myndigheter i Stockholm och berättar, att en 
enda gång under kriget hade han fått härbärge, men då på ett ställe, som 
flere gånger blifvit af fienden utplundradt. Eljest fick han taga af egna 
medel och pantsatte sitt silfver, då ej kontanterna räckte. (Likv. akt. i 
kammararkivet). Under svenska väldets tid i Preussen erhöll han, Oberjäger- 
meister Stoisloff, godsen Stenslaw, Rosenberg och Meisterwalde i Danzig 
distriktet. 
Namnet finnes, förutom de i det förestående angifna formerna, äfven skrifvet 
von Steusslo, Stoesleff, von Stöesloff och Stesslaw. 
Kneschke (Deutsches Adels-Lex.) anger Steuslof, Stoisloff eller Stoisloxv vara 
en gammal mecklenburgisk adelssläkt. Familjen ägde i Ribnitz godsen Patic- 
lovv (Panckelow) och Bassewitz, som 1619 innehades af Arend von Stoysloff 
och ännu 1650 var i släktens ägo. 
En Bruun var gift med Elisabet Klara ”von Stöslof, född af huset Panska- 
len”, och begrofs i Bjälbo kyrka; deras son Carl Gustaf dog 1666 28/n. 

Sparrc till Kronebärg, Axel Carlsson, friherre, * 1620 12/o (-'“/b), 1 1679 l*U på 
Sundby i Öja s:n, Södermanland. (Föräldrar: Kammarrådet och ståthållaren 
Carl Ericsson S. och Margareta Axelsdotter Natt och Dag). Studerade först vid 
Uppsala högskola (i R. a. finnes ett bref af 1639 19/i på italienska från honom till 
Svante Bielke), var 1639 inskrifven ss. student vid universitetet i Leyden, blef 
efter hemkomsten från sina rese- och studieår kammarherre hos drottning Kri¬ 
stina 1642, erhöll 1643 jämte två andra unga ädlingar tillstånd att bevista öfver- 
läggningarna i rådet för att de månde blifva ”ad rempublicam informerade” (de 
borde äfven ”vid tillfälle genomläsa acter och söka göra sig pennan mäktige” 
samt sålunda ”göra sig capable, där Gud och Öfverheten ville dem med tiden 
någon charge förtro”). Prestaf hos de portugisiske gesandterna i Stockholm 
1643. Engagerad i kansliet 1644, häradshöfding i Konga härad i Småland s. å., 
legat till Polen 1645, riksjägmästare 1645 15/b (förordnad af riksrådet, efter Carl 
Hård, hvarå) k. konfirm. s. å. 10/i2, öppet bref om djureskjutning och ekehygge 
afgick till honom 1646 13/e; erhöll genom k. br. s. å. 12/is åtskilliga hemman inom 
lifgedinget, Södermanland; upphöjd i friherrligt stånd 1647 aU (7/s), lönestat ss. 
riksjägmästare 1648 2/io, landshöfding på Gotland och kommendant i Visby 1650 
20/u (kallas 1651 guvernör på Gotland), landshöfding i Östergötland 1654; riks¬ 
råd 1655 i sept. enl. rådslängden, men torde blifvit utnämnd tidigare, ty han 
kallas riksråd redan i ett k. br. 1655 1 samma bref, till reduktionskommissa- 
rierna, föreskrifves att S. skulle lämnas ”oturberat och oqvald i possessionen af 
alla de Gods”, som han i donation af drottning Christina bekommit. Förordna¬ 
des vid sitt inträde i rådet tillika till kansliråd. Lagman i Tio härads lagsaga 
i Småland 1657, riksjägmästare (2:a g.) 1658 18/s, riksjägmästare (3:e g.) 1661 
20/s, president i Wismars tribunal 1664, öfverståthållare i Stockholm 1665 22/i»— 
1673 i juni, åter president i Wismars tribunal 1673—1675. Befälhafvare för en i 
Uppland sammandragen krigsstyrka hösten 1675, öfverstelöjtnant vid Nerike- 

Värmlands reg:te 1677 22b. 

I enlighet med k. br. 1648 2/n> utfärdade kammarkollegium ett öppet bref 
ang. tertial af sakören för ”Djure och Fogleskjutning” samt skogsåverkan 1648 
e/i2. Kallas ”Sweriges Rijkes Troo Man, Rådh och Riksjägemästare”. Erhöll 
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åren 1645—1Mb flere gods i Eskilstuna län som donation af drottning Christina. 

Enligt kammarkollegii resolution 1662 V» medgafs honom ratt att utbyta dessa 

mot. "under allodial rättighet”, några s. k. Norrkopings-besluts hemman i y 

s:n Vfister-Rekarne härad: 5 skattehemman och 3 nybyggen. Ar 166_ h e - 

höll han i förläning ”Swabisholms Hufwudgårdh” i Skåne med en mangd un¬ 

derliggande hemman och lägenheter. Förläningen tillhörde de s. k. Bornholmska 

vederlagsgodsen, hvllka nu utdelades till riksråden så långt de räckte For ho¬ 

nom utfärdades 1660 ” » kammarkollegii öppna bref på all kronans ande! af vid 

jägeristaten fallande sakören (i och för riksjägeristatens aflöning). Ar 1663 /. 

skref kammarkollegium till landshöfdingen i Södermanland Erik Sparre att stalla 

*73 dir 24 öre smt af mantalspenningarne till Ax. Sparres disposition for upp¬ 

byggande af Vt. -lagthn»- sedan det lejon, för hvars underhåll nämnda belopp 

förut utgått, numera aflidit. År 1663 •/« utanordnade kammarkollegium -.000 

dir smt i afräkning på Sparres fordran hos kronan. Afven i \ armland ha e 

Sparre en förläning: gården Sollum i Holmdals s:n, hvilken Kard år 166-1^ be¬ 

boddes af en prästänka. Han var närvarande vid konung Carl X (mstafs döds¬ 

bädd i Göteborg natten mellan 12-13 februari 1660 och deltog i den stora lik¬ 

processionen vid konungens begrafning i Stockholm s. å. s/n (jfr meddelandet 

på Militz. Hans). Erhöll genom k. br. 1665 7/. en årlig pension af 1.500 dir smt 

att utgå fr o. m. 1664. Erhöll genom k. br. 167-1 •/. prolongation på godset 

Svabesholm. genom k. br. s. å. «/i konfirmation på några gods samt genom 

k. br. s. å. o. d. 12.000 dir smt i donation. 
Synes hafva ådagalagt mycken drift och duglighet både ss. riksjägmästare 

o. ss. öfverståthållarc i Stockholm. En mycket skicklig och intresserad jägare. 

Under hans tid utfärdades den första större svenska jaktstadgan 1647 ”/» och 

1647 års skogsordning. Var en hctlcfrad och skäligen hänsynslös herre och lät 

ss. öfverståthållarc några vina cxecutionsbctjnntcr hösten 1670 på öppen gata 

prygla upp gcneraltullinspcktor Crispin Flygge. Herre till Stora Sundby. Näs¬ 

by och Moholm. Gift 1 g. 1645 “/» med grcfvintian Margaretha Oxenstierna 

till Korsholm och Vasa (detta bröllop var det första efter nya förordningen). 

2 g 1659 *•/• med grcf\innan Beata Stenbock. 
Af hans nio söner blefvo två fältmarskalkar och tillika grefvar en af dem 
jämväl riksråd. Hans porträtt i olja. tillhörigt grefvinnan Stéphame von 

Wedcl. förvaras å Stora Sundby. , _ ....... 
Ilänvisn. I. Iltt. Biografi (af N. von Oardel) jämte portr. 1 Pcrsonhist. tidskr. 

1907. sid. 5—14. 

Oxenstierna till Korsholm och Vasa. Gabriel, grefve, * 1619 "/a (von Sticrn- 

man anger födelseåret vara 1620 '•/.) på Refflc slott, t 1673 **/« (Anrcp har, fel¬ 

aktigt. '*/.) i Stockholm. (Föräldrar: Riksskattmästaren och riksamiralen, grefve 

Gabriel Bengtsson O. och Anna Banér.) Idkade studier och resor. Häradshöfding i 

l^ppvcsl hårad I Finland IM4. ölvcrstc för Upplands reg:tc s. å. »V»—1645 V*. hof- 
marskalk 1645 ’ ». häradshöfding I nedre Satakunta 1647 &/i*. riksjägmästare 1650 
w/„t öfverkammarherre. riksråd 1653 1 to, lagman I Värmland 1657 Sl/», riksmarskalk 

s. å. Bevistade kriget I Värmland, mot danskarnc, 1644—1645. Afskcd från hof- 
.ilkstunstcn 1650 I dec. Grefve tOl Korsholm och Vasa. friherre till Mörby 

1 isterill s:n) och Lindholmen, herre till Rnsersbärg, Edsbacka eller Edsbärg och 
Coporic. Ägde från 1620 Roscrsbärg i Norrsunda s:n och uppbyggde det nuvarande 

slottet. Erhöll genom k. br 1653 “/• konfirm. på Korsholms kungsgård. Var 
mycket omtyckt af konung Carl X Gustaf, som dog I hans armar. Han följde 
kungen l fält I Polen och I'anmärk samt körde kungens släde öfver Bältcrna 
(enl. otryckta pcrsonallcr I Värnbärgs arkiv). Äfvcn af Carl XI, som besökte 
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honom ett par dagar före hans död, var han högt uppburen. Begrofs 1674 21/s i 
Storkyrkan i Stockholm ”och följde Konungen och Drottningen med och var en 
stor process”. Gift 1644 Vs med Marca Christina, grefvinna till Löwenstein och 
Scharffeneck. Han skref själf (1652) Gabriell Oxenstierna Gabriells- 
son och (1655) Gabriel Oxenstiern Gabrielson. 

På Åke Axelsson Natt och Dag frus begrafning i Stockholm kom han i slags¬ 
mål med landshöfdingen Stiernsköld, därvid ”Stiernsköld de mäste stötarne 
bekommit hafver”. (O. Mannerfelt: Johan Ekeblad, Borås 1903). 

Banér, Claes, friherre, * 1620, t 1675 28/s på Ekenäs i örtomta s:n af Öster¬ 
götlands län. (Föräldrar: Riksrådet och kanslirådet Peder B. och Hebbla Fle¬ 
ming). Studerade (student) och företog resor i utlandet, var 1643 i jan. stu¬ 
dent i Leyden (enl. bref till Ax. Oxenstierna), friherre 1651 20/i2, kammarherre 
1652, landshöfding öfver Helsingland och Gestrikland samt Härjedalen 1654 31/s, 
landshöfding öfver Kalmar län (med Öland) 1661 2/e (2/s), riksjägmästare 1664 
17/9—1673. Friherre till Gamla Carleby, herre till Ekenäs och Lidboholm. En¬ 
ligt ett k. br. af Carl Gustaf, dat. 1659 17/i i ”Fältlägret för Kiöpenhampn”, var 
han redan då riksjägmästare och landsdomare i Skåne. Säges i samma bref 
äfven hafva suttit i fängelse i Moskva — hvarför han enligt samma k. br. årli¬ 
gen berättigades jämte lönen uppbära 1,000 dir smt af de extra ordinarie rän¬ 
torna från landsdomarens löningsgods, hvilken pension dock 1673 6/io indrogs — 
och i ett bref af Hedvig Eleonora 1664 17/12 talas det om ”dhe travagler, fengsle 
och olegenheet, som wed Legationen till Ryssland han uthstått hafwer”. Han 
erhöll 1663 17A» Bogestads prebende- och Witterstads kyrkoherdeboställe i Volfs- 
bärgs s:n och Bankekinds härad. — En handlande i Stockholm, Hans Hummer, 
hade på Banér transporterat en fordran hos kronan på 10,365 dir smt. Kam¬ 
markollegium resolverade 1666 att Banér nu ingenting kunde få, men ”fram¬ 
deles och effter någre åhrs förlopp”. — 1666 7/s ordre att till Banér utbetala 
800 rdlr för en ”Galliot, Hiorten”, som han köpt för flottans räkning. Erhöll 
genom öppna k. br. 1666 rätt att åtnjuta vid jägeristaten fallande sakören. 
Hans fordran för lön och pension såsom ”landzdomare” uppgick 1673 till 13,650 
dir smt. Ägde hus i Kalmar, som år 1677 förhyrdes för amiralitetet. Genom 
en manöver af regeringen indrogs emellertid detta hus till Kalmar kyrka — 
arfvingarne blefvo utan hyra och kommo dessutom i skuld för 95 dir smt. Skref 
egenhändigt ”Clas B a n n e e r, Friherre till Gamle Carleby, Herre till Eekenäs, 
Quidia och Lidboholm”. Ägde Ekenäs i örtomta s:n af Östergötlands län och 
”förbättrade” det af fadern åren 1630—1640 byggda slottet. 

Gift 1651 17/s i Stockholm med friherrinnan Ebba Sparre. 

Ulfelt, Ebbe, * 1616 23/i2 på Råbelöf i Fjelkestads s:n af Kristianstads län, 
t 1682 30/i i Stockholm. (Föräldrar: Riksrådet Christoffer U. och Maren Urup). 
Undervisades i Herlöfsholms skola, tills han 1629 sändes till Sorö ”Kongl. Ade- 
lige Academia”. Vistades åren 1632—1635 på resor i Holland (tjänade i dess 
armée och vid hofvet), Belgien, Frankrike och England samt uppvaktade vid en¬ 
gelska hofvet. Hofjunkare hos Christian IV i Danmark 1645. Kornett, löjtnant 
och ryttmästare i kejserliga arméen. Major vid kavalleriet, i spansk tjänst. 
Reste sedan till Italien och uppvaktade påfven Urban VIII samt uppehöll sig på 
återresan vid storhertigens hof i Florens och åtnjöt därstädes, äfvensom hos 
prins Thomas af Savoyen, stor ynnest. Hemkallades af sin konung 1641 och 
blef guvernör öfver ösel 1644, hvilken ö han efter fredsslutet i oktober 1645 
öfverlämnade till kronan Sverige. Dansk befälhafvare i skånska kriget 1644. 
Ridd. af Elefanterorden vid konung Fredrik III :s kröning 1648. Erhöll 1649 ön 
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Bornholm ss. kunglig förläning. men måste återlämna den 1651. Begaf sig i 

jan. 1652 till Sverige, mottogs särdeles väl af drottning Christina, erhöll genom 

k. br. **» s. å. i pension 3,000 rdr årligen och utnämndes s. å. o. d. till svensk 

generalmajor al kavalleriet; danske konungen skref till Christina 1652 /• och 

l*gärde återfå sin förrymde undersåte, hvilket likväl ej medförde pafoljd. L. 

medföljde 1653 Magnus de la Gardie till ösel "efter sin restans”. Var narva- 

randc vid Christinas tronafsägelsc och Carl X Gustafs kröning i Uppsala 1654 la. 
I de frcds\ illkor, Carl X Gustaf efter tåget öfver Bältema uppställde i Vording- 

borg 1658 ,l/*. ingick bestämmelsen om upprättelse för U. Generallöjtnant till 

häst 1658 **/» Begaf sig s. å. till Danmark för att "söka sina pretentioner men 

insattes */» på Nakskov. där han satt fången, tills G. O. Stenbock eröfrade 

fästningen 1659 “Utnämndes samtidigt till öfverste och ryttmästare vid ka¬ 

valleriet samt erhöll uppdrag att organisera krigsväsendet i Skåne genom ut- 

skrifning och värfnlng. Aftackade ("afdankade") 1661 i Karlshamn några tyska 

regementen. K. konfirm. ss. generallöjtnant till häst s. å. nla. Fängslades 1662 

såsom delaktig i försöket att lämna Malmö i danskarnes händer (anses ej all¬ 

deles oskyldig af Arckcnholtz). Riksråd 1664 *7/» (Uggla i Rådslängden liar /*); 

erkändes vid riksdagen 1664 vara den förnämste personen i de eröfrade pro¬ 

vinserna och introducerades på sv. riddarhuset främst af skånska adeln, k. br. 

1664 u/u att ”effter Möjellgheet at contentera utlii dlict han bepröffuas skälig 

att kunna sigh öffucr gravera och beswära": hofrättsråd i Göta hofrått och in¬ 

tog där sitt säte 1665 *7/*; k. br. 1667 *•/« att han omedelbart borde få betaldt 

för sina fordringar hos kronan; mottog 1668 i afräkning på lönen af lackelbo- 

den och Reparbanan. det Tackell och Segell som ähre bärgade under Öland 

effter Skleppet Jupiter som der strandade, så och åthskillige andre Pcrtzell.r 

vvijdh Skicpsholmen" (amlrahtets hufvudbok I6b8, i flottans arkiv). 

Riksldimästare U>75 10« (uppgifter finnas, att han skulle blifvit öfverste jäg¬ 

mästare eller riksjägmästarc redan 1673 efter Clas Banér, men riksregistratu- 

ret upptager icke detta, utan tjänsten synes stått vakant). Erhöll genom k. br. 

1675 ,7/» cn del af de vid jägeristaten fallande sakören. Var 1676 ordförande 

i en särskild domstol för att rannsaka och bestraffa snapphanebragder. (Star- 

häck). Mottog s. å. Vt k. ordre att enligt eget förslag upprätta cn trupp af 1.000 

skyttar för att förfölja och tukta snapphanarne. Enligt kongl. Senatens "Com- 

mission" drog han 1676 ut i danska kriget i Blekinge. Skåne och kring Kalmar, 

hvars defension anförtroddes honom. Deltog bl. a. i eröfringen af Helsingborgs j 

slott. (Hade såsom kommenderande under sig; öfverstelöjtnanten och jägmäs¬ 

taren i Uppland Gustaf Hjulhammar med skyttar från Uppl. o. Västml. samt jä- 

geribetjänte och skyttar i Södermani.; landtjägaren och kaptenen Johan Pistohl, 

ett kompani; Jägmästaren och majoren Adolph Hård till Segerstad, tjänstgjorde 

mestadels under Mörncr; kapten-löjtnant Granatenburg (stupade vid Bältebärga); 

kaptenerna Johan Sigismund von Scheping och Gustaf Eck; detta allt enl. egen¬ 

händig berättelse I kammararkivet i "Rijckz-Jägcrie Statens Aflölmingz Räck- 

nlngc Ifrån Ahr 1665 Till 1673. ltem 1675—1681"). K. rcsol. ang. hans verksam¬ 

het o. konfirmation af gällande stadgar 1678 ,7/r. K. br. 1679 a,/io stadgar ang. 

lägcrlstatcns indragande. Lagman i Östergötland 1679 **/i» (den siste lagman, 

som tillika var riksråd). Deltog äfven i 1680 års krig i Skåne. K. br. 1681 *U 1 

meddelar U.. "att han sigh med Stockholms och Klöpingz diurgårdar inthet be¬ 

fatta skall". Genom k. br. 1682 **/• indrogs hans ämbete som riksjägmästarc och 

ombildadcs Jägeristaten. 

Ägde Araslftf. Råbclöf. Gvcsholm och Hanaskog i Skåne samt Färlöfsholm 

I Danmark. Han begrofs först 1689 w/u l Kristianstad, samtidigt med sin gemål, 
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och Carl XI var närvarande vid begrafningen. Skref sig Ebbe Wlffelt Till Fär- 
löfzholm och Witzlöff Riddare Herre till Ovvitzholm, Råbelöf, Wallmarsslott och 
Tåsinge. Qift 1643 6/n på Köpenhamns slott med grefvinnan Hedvig af Schles- 
vig-Holstein, morganatisk dotter af Christian IV och Christina Munck. Han slöt 
själf sin ätt på svärdssidan i Sverige. 

Hänvisn. t. litt. Johann: Winslow: Lijkpredikan--då Kongl. Maijt:z wår 
allernådigste Konungs och Herres högtbetrodde Mann, Rådh, och Öfverste 
Jägemestare, sampt Lagmann öfver Öster Qiöthlandh, Then Högwellbohrne 
Herren, Herr Ebbe Ulffelt, Til Färlöfsholm, Araslöf, Råbylöf. och Ovesholm, 
etc. Riddare, Så och Then Högwelbohrne Grefvinnan Fru Hedwig, Grefwin- 
na til Schlesswig-Holsteen etc. etc.” begrofvos i Kristianstad 1689 27/n 
(Dorpfa]t 1689); Biogr. Lex. 19, sid. 65—70, äfvensom litteraturförteckningen 
efter ifrågavarande artikel; Richardt o. Ljunggrens Skånska herregårdar (sär- 
skildt artikeln Råbbelöf); J. Odencrants: Göta hofrätt. G. V. Sylvander (Kal¬ 
mar slotts och stads historia IX: III: v, sid. 281—323) har en vidlyftig rela¬ 
tion om hans förtjänstfulla verksamhet i Småland och Blekinge under danska 
kriget. En biografisk uppsats af H. Szs om Sveriges siste riksjägmästare 
har ingått i Personhist. tidskr. 

Reutercrantz, Hans, * 1640 l2U på Kungsör i Kung Karls s:n af Västmanlands 
län, t 1695 26/io å Strömsholm i Kolbäcks s:n därst. (Föräldrar: Kungl Hofstall- 
mästaren Esbjörn Mårtensson, nobil. Reutercrantz, och Emerentia Swahn). Of- 
verjägmästare på Öland (efter Niclas Werre) 1672. I ett memorial af s. å. 21/io 

klagar han öfver skogsförödelsen på Öland: ståndskogen uthugges och ungsko¬ 
gen fördärfvas. Han yttrar bl. a., att den stora mängden af utelöpande hästar 
är mycket farlig för ungskogen: ”mången bonde haffwer öfwer 20 uth löpan¬ 
des”. Denna anmälan hade till följd k. br. 1681 4/s ang. försiktighetsmått vid 
utdrifning af större träd ur ungskog (tryckt hos Ahlquist, Ölands historia I: 229, 
Calmar 1822). Han kom 1674 i olycka för en bonde på Öland, som olofligen 
huggit ved på skogen. R. ville afstraffa honom, men mannen satte sig till mot¬ 
värn, hvarpå R. så högg honom, att han några dagar därefter afled. R. be- 
gaf sig härefter ”på frij footh”, men då han ville ”inför Rätta comparera”, er¬ 
höll han genom k. br. 1674 18/s fri lejd. Han var äfven hofjunkare, och 1675 16/n 
erhöll landshöfd. Mauritz Posse kammarkollegii befallning att utbetala till R. 
hans resterande kammarjunkarelön, 875 dir smt, hvilka skulle tagas af boskaps- 
penningarne i Västmanland, liksom ock 100 dukater, dem konungen skulle betala 
R. för ”någre saker”, han af R. ”undfått”. Hofjägmästare 1675 Erhöll genom 
k. br. 1680 19A> årligen 36 parmar hö för utfodring af 3 hästar. K. konfirm. 1681 
2217 ss. ”vår öfverjägmästare” öfver Öland ”utan at hafwa någon dependance af Hr 
Rijkz Jägemästarn, effter som wij willa at detta under wår Disposition allena skall stå 
och höra”. Erhöll genom k. br. 1684 °/io tertialen af jägerisakören. Genom k. br. 1692 
29/i konfirm. härå samt dessutom ”lijka med andre Öfver Jägmästare i Rijket fåå be¬ 
hålla dhe hiorthuder och andra diurs skin hvilka fällas så wähl uppå Öhland som 
andra orter, dem han har under sin Inspection och Upsicht”. Genom k. resol. 
1692 % gafs ett utförligt svar (i 19 punkter) på hans memorial om jakten o. skogs- 
förhållandena på Öland. Resolutioner rörande hans verksamhet äfven s. å. 22/» 
(ej 2/e) o. 29/j2. Erhöll 1695 19/o rätt att få behålla hjort- och djurskinn från Öland 
o. hela sin inspection. Ägde Åndö eller Ängelholm i S:t Annae s:n af Östergöt¬ 
lands län, som änkan sålde till riksrådet grefve Jacob Spens, hvars hustru gjorde 
godset till fideicommiss, hvadan hofjägm. grefve Carl Gustaf Spens skref sig "Herre 
till Engelholm”, ehuru han aldrig kom att inneha detta gods. Innehade 1686 på 
Valdemarsön vid Stockholm framl. Militz’ boställe, äfvensom ståthållarebygg- 
ningen. Namnet skrifves äfven Reutercrans; egenhänd. är Hans Reuterkrantz. 
Begrofs 1696 10/s i Riddarholmskyrkan i Stockholm i närvaro af bl. a. konung 
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Carl XI och prins Carl Wilhelm, markgrefve af Baden-Durlach (Konung Carl XI.s 

dagbok; Anreps uppgift oin Kungsholins kyrka alltså felaktig. i 1 

Anna Cronström i hennes 2:a gifte. (Hans dotter Charlotta Hedv.g doptes dock 

i hofförsaml., Stockholm, 1688 ■' »). 

Mörner till Morlanda. Oito. friherre * 16511718 i St°ckb°ln1- (l oral^[; 
Generallöjtnanten och guvernören, friherre Hans Georg M. till M. och Bea* 

Schulman.) Student af Ostgöta nation i Lund 1673. Löjtnant v.d l.fgardet 1679- 

1682. Befålhafvare öfver de hemmavarande trupperna 1689. Kammarherre hos 

drottning Ulrica Eleonora d. ii., hofjägmästare på Oland (efter Reutercrantz) 1695 

a u (icke */u) med inspektion uppå jakten och skogarne på Oland mot åtnjutande 

af kronans andel af därstädes fallande sakören. . . , 
Genom k br. 1695 ”/n gafs resolution på hans "insinuerade memorial oc 

förskrefs- $ 1 En bvggning. bestående af en stuga och kammare med kok och 

spis. skulle uppsattas för H. K. H. Prins Carls hundar; § 2 Om ersättning åt 

djurvaktaren Lars Höök för målning af K. M:ts jaktslädar; § 3. Att Morner skulle 

hafva 2 lispund krut till vinterjakterna, hvaraf hälften i Kungsör. andra hälften i 

Stockholm; § -1. Angående jagparkerna på andra sidan Stocksund; & 5- Att han 

skulle låta göra foder på vargspjuten; $ b. Nytt pergament b«vniadfJ‘\S, w 
trummorna, som funnos vid Djurgården etc." Erhöll genom k. br. 1695 In k. 

maj:ts andel af sakören på Oland. med förpliktelse för M. att årligen en gång resa 

till ön för att göra sig "underrättat om det som der kan wara forelupptt Jagcrij- 

wäsendet beträffande".* Fick samtidigt jämväl rätt att få behålla alla hjorthudar 

och djurskinn som fällas såväl på Öland som andra orter hvilka han har under sm 

uppsikt. Erhöll genom senatens remiss 1708 */«. skjutsfärdspennmgar till den då 

hållna kommissionen på Oland. Han uppbar 1710 i lön 1,000 dir, forutom fri 

fodring för tre hästar. Vid samma tid hade en hofskytt 140 dir, en hofjägare 30 . 

Jägaredrängen, älgvaktaren och björnvaktaren hade hvardera 120 daler. 

Ägde, åtminstone 1700 och 1726. frälscsätcriet Åbäcksnäs ined Of ra Aback 

och frälseh:t BJÖrkeklef i Gryts socken af Östergötlands län samt frälsh:t Fräng- 

säter med Brånstorp i Skcdevi s:n af samma län. 

Gift 1682 */» med Beata Natt och Dag. 
Han och hans hustru skänkte 1690 till Gryts kyrka i östergi&tland: en mäss¬ 
hake ,f sidentyg med bådas namn och vapen och därå; ett forhange till altaret 
med narnn och*apen; ett linnekläde, sydt och virkadt med spetsar att lägga 
på altaret; en pung eller håf med klocka af samma slag som inasshaken. 

Stenbock. Johan Gabriel, grefve. * 1640 -/., 1 1705 “/. i Stockholm. (För¬ 

äldrar- Presidenten, riksrådet grefve Fredric S. och friherrinnan Catharina De la 

Gardic). Kammarpage hos Christina 1650. Erhöll 1651 ett stenhus i gåfva af 

drottningen. Glordc resor i utlandet o. blcf därefter kammarherre hos änkedrott¬ 

ningen 1655. Hofmarskalk därst. 1664 **/. och guvernör öfver lifgedinget. riks- 

stallmästare 1667 "It, riksråd 1668 ,l/., rikskammarråd 1669 **/», ambassadör till 

London 1672. riksmarskalk 1673 ,#/... assessor i kammarkollegium ined säte näst 

efter riksskattmästaren, ordf. i reduktionskollegium. Ordf. i en kommission rö¬ 

rande flottans räkenskaper från 1672-1680. Prtcscs i kommissionen af 1680 /u 

för undersökning huru kammarkollegium följt k. ma):ts ordres under k. ma):ts 

egen regering. Led. af kommissionen 1686 •/»» ang. seglation och commcrcien 

samt manufakturernas fortsättande och ss. sådan likställd med kommerseråd. Var 

1696 öfver lägmästarc (liktydigt med öfverhofjägmästare) vid hofjägeristaten och 

stod ss. sådan I rang framför hofjägmästaren friherre Otto Mörner till Morlanda. 

Stod högt I ynnest hos Hedvig Eleonora. Såsom hofmarskalk iordningsställde 

han Hedvig Eleonoras förfallna affärer. I nära 40 Ars tid var han en af de in- 
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flytelserikaste männen i både hof och råd. Fryxell kallar honom en vacker väl¬ 
växt herre samt stor mästare i dans, ridt, fäktning och andra ridderliga idrotter. 
”Hela sitt lif igenom bibehöll han ett ridderligt, stolt och finkänsligt sinne, blef om¬ 
tyckt af alla och ej minst af fruntimret.” År 1685 fick ”Grefve Johan” 1,700 lod 
arbetadt silfver i nyårsgåfva. Änkedrottningen köpte af honom Carlbärg 1687. 
Han lät 1692 slå en medalj med en örn och devisen ”Elementum meum libertas” 
(friheten mitt element). Sysslade mycket med alkemi. Efter slottsbranden 1697 
flyttade Carl XII in i hans hus. Han ligger begrafven i Storkyrkan i Stockholm; 
epitafiet är ett bland de vackraste i Sverige, enl. ritning af Nicodemus Tessin. 
Den franske konstnären Cavalier stack 1690 hans porträtt i elfenben. 

Hänvisn. t. litt. Biografi i Sv. Biogr. Lex. XV, sid. 276—284, jämte förteckn. 
på därför använd eller därst. citerad litteratur. 

Spens, Carl Gustaf, grefve, * 1682 24/e i Stockholm (?), t 1751 16/i i Stockholm. 
(Föräldrar: Generallöjtnanten och riksrådet Jacob Spens, grefve Spens, och friherr¬ 
innan Beata Bonde.) Studerade först vid akademien i Uppsala, sedan vid univer¬ 
siteten i Leyden och Utrecht. Gjorde utländska resor. Volontär vid lifreg:tet 
till häst 1700, adjutant därst. s. å., deltog i landstigningen vid Humlebaek på Seeland 
s. å. 25/7, kornett s. å. 29/a, deltog i den skarpa träffningen vid Pitschour och be¬ 
fordrad till löjtnant 1701 4/b, var med vid öfvergången af Diinaströmmen och därpå 
följande strid s. å. samt i slaget vid Klissow 1702 9/?, ryttmästare vid samma 
reg:te 1703 29/i2 ”för sit redeliga och tapra förhållande”. Erhöll på grund af svag 
och ostadig hälsa samt tilltagande sjuklighet resepass 1707 22/12 för att besöka ut¬ 
rikes hälsovatten. Kammarherre hos h. k. h. prinsessan af Sverige 0. hertiginnan 
af Holstein-Gottorp samt tillika anförtrodd handledningen af hennes son hertigens 
uppfostran 1708, anhöll 1714 8/s att blifva hofstallmästare efter döde Gustaf Hård; 
hofjägmästare 1716 8/b (6h); erhöll 1718 if,U ordre att genast inställa sig i Kristine¬ 
hamn ”mädh en Konungens och en Arf Printzens Jägare” samt drog då dit med 8 
hästar. Hofmarskalk 1719 29/s. Afsändes 1720 till k. franska hofvet att notificera 
konung Fredriks upphöjande på tronen, öfverjägmästare på Öland 1721. Erhöll 
1724 11 Is permission att på någon tid resa till de varma baden (t. f. blef öfver- 
jägm. von Birckholtz). Han uppbar lön (inom riksjägeristaten 221 dir af jägeri- 
sakören samt af hofstatens medel 1,190 dir och fritt foder till tre hästar) såsom 
öfverjägmästare på Öland t. 0. m. 1733; tjänstefri ss. hofjägmästare 1731 25/2 (icke 
10/u, efterträddes af friherre Carl Fleetwood) med bibehållande af lön och förmåner. 
R. S. O. 1748 29/a. Han var åtminstone 1735 ende hofjägmästare (von Henel); 
kallades 1737, då han jäml. k. br. s. å. erhöll 150 dir smt årligen till hafre och 
strö af Djurgårdens medel, Kongl. Maj:ts Hofjägmästare; stod 1750—1751 (Hof- 
kalendern) främst bland hofjägmästarne. Däremot må här uttryckligen fram¬ 
hållas, att han icke var öfverhofjägmästare, hvilken syssla då icke existerade. 

Var på 1720-talet på förslag till riksråd. Anhöll i skrifvelse 1723 *U att få 
arrendera och bebo Halltorps ladugård på Öland. Liksom brodern Axel, stod 
han i högt anseende hos både ”Hattar” och ”Mössor” samt var 1739 uppförd 
på riksrådsförslag, men undanbad sig detta ämbete. Åt sin tredje son, sederm. 
landshöfd. grefve Fredrik Gustaf Spens, stiftade han 1748 till fideicommiss egen¬ 
domen Skiringe i Södermanland med föreskrift dock att, därest framdeles Ängel- 
holms fideicommiss skulle tillfalla denne hans son, hälften af Skiringe eller en af 
testator bestämd lösningssumma därför skulle afstås och tilldelas Höja fideicom¬ 
miss. Skref sig herre till Höja i Gryta s:n af Uppsala län, samt Ängelholm, hvilka 
fideicommiss han innehade, liksom han jämväl ägde ökna, Skiringe och 
Grensholm (detta sistnämnda, frälsesäteri i Vånga s:n af Östergötland, åren 
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1746—1750). Hånö. Hålbonäs och Myre m. fl. Ligger begrafven i Floda kyrka i 

Södermanland. Gift 1. k. 1710 :,U i Hofförsaml.. Stockholm, Jämväl upptagen i 

Österåkers kyrkböcker ss. gift där s. å. o. d. (i liktalet heter det i . anuari 

med grefvinnan Beata Oxenstierna till Croneborg. 2. g. 1736 - u (icke - u) mei 

Beata Jacquetta Ribbing i hennes 2. gifte. 

Hänvisn. t. lin. Ett Liktal öfver honom, af J. Q. Hallman, trycktes i Stock¬ 

holm 1751 till jordfästningen i Hedvig-Eleonora kyrka s. å. ». Det ringdes 

emellertid för honom i Jacobs kyrka s. å. "/. och enl. Jacobs kyrkbok begrofs 

han därst. Hans porträtt ingår i "Äldre grenen af atten Spcns (Sthlm 1907). 

rcproduceradt efter en oljemålning, tillhörig f. d. landshöfdingen grefve O. H. Spens. 

von Birckholtz. Melcher. t 1750 “/. i Stockholm (begrofs **/.)• Bördig från 

Mecklenburg. Säkerligen identisk med den von Birckholtz. som 1718 var ofver- 

jägmästarc och hofmarskalk i Mecklenburg-Schwerin samt torde inkallats till 

Sverige. Han "insinuerade” i 2:ne memorial vid 1723 års riksdag (/» och /s) 

angående rofdjursjakten i Sverige, med anledning hvaraf A. Schönbcrg uppträ c 

och sökte bemöta. Han påyrkade härvid bl. a. att Jägerlvfisendet måtte lumnas 

under hans disposition i tre års tid och att ständerna ville för rofdjurcns utodande 

betala 3 dir kpmt årligen af hvarje hemman i hela Sveriges rike. Ar 1723 /»» 

afgick k. br. till kommerskollcgium att de af B. från I yskland införskrifna jakt- 

tygen finge tullfritt införas — "bevillias för denna gången, dock utan exempel 

för andra”. T. f. hofjägmästare (för grefve C. G. Spens) 1724 11 ». engagera¬ 

des 1725 såsom öfverjägmästarc i Uppsala och Stockholms län samt på Oland. 

År 17*7 **/» utbetalades till honom 85b dir 24 öre smt i plåtar för skjutna \argar 

och råtvar inom Tjusf härad (föregående år. 1726 “/», lydde hans kvitto på ännu 

högre belopp). Synes varit mycket framstående jägare och bidrog järnte A. 

Schönbcrg m. fl. att väsentligt nedbringa rofdjursstammen i landet; beträffande de 

praktiska anordningarna ”fann sig” emellertid S. "icke altid vid lians tänkesätt . 

De flesta län i södra och mellersta Sverige träffade med honom accord om 

jakttygs anskaffande och odjurens utrotande i enlighet med hans erbjudande och 

åtagande 1723 inför riksens ständer att "anskaffa jägarejakttyg med mera som 

rekvireras till utrotande och förödande af de skadliga odjur, som nu så öfver- 

handen i Sveriges rike taget". Emellertid hade B. lyckats af tala allenast med sju 

län i riket att han mot vederlag af I dir smt i tre år af hvarje helt hemman skulle 

bekosta nödiga jakttyg. luderplatscrs inrättande m. m. Allmogen anförde emellertid 

hos rådet 1727. att B. brustit i kontraktets fullgörande och att odjuren ej utödts, 

utan I stället mera förökat sig. hvarför de ville ha ansenliga penningssummor åter. 

Härtill svarade B., att hans projekt till rikets nytta verkligen kunnat crhallas. om 

efter hans förslag alla län velat vara lika delaktiga. Riksrådet resolverade 1727 

'/• ang. återbetalning I vissa län, "och som samtliga allmogen från ofvanbemälte 

län cnhällcligcn begärt att få slippa det sätt att jaga. som Birckholtz sedan sista 

riksdagen velat införa, och att I ty mål stå under hans eller hans jägares befall¬ 

ning. utan anhållit att få bruka den Inrättning med nät och skall efter rofdjur. som 

de vore vana vid och vid långliglt bruk funnit vara god. så funne R. St., att all¬ 

mogen hflrutlnnan kunde vlllfaras. så att den blefvc bibehållen vid det. som af ålder 

här I Sverige varit brukligt och Sveriges lag i det målet innehåller under den 

förra lägerlstatcns styrelse och inseende." År 1732 var han öfverjägmfistaren A. 

Schönbcrg enligt konungens ordre behjälplig att anordna en jakt *°/t vid Brak- 

bärgsåsen i Nora socken, då 4 björnar. 2 vargar och 22 älgar skötos. Erhöll ge¬ 

nom k. br. 1727 *lu arrenderätt till Rådmansö kungsgård med alla på samma ö 

belägna hemman och lägenheter (när k. ma|:t täcktes därstädes hafva sitt nöje 
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med jakt, kunde jägmästaren vara vid handen). Genom k. br. 1750 24/i får han 
bibehålla samma arrenderätt. R. S. O. 1749 13U. Genom k. br. 1749 20/io erhöll 
han i föräring en half åm ”godt Portugis wijn utur Wår Håf Kiällare”. K. br. 
1751 16h stadgar ang. afskrifning af hans iråkade balans vid Ekholmsunds bro¬ 
arrende. 

Han skref bref (på tyska) från Stockholm 1725 17/io till sin gode vän och 
bror landshöfdingen i Uppsala, med hvilken han emellanåt korresponderade (bref- 
ven nu i Uppsala landsarkiv). Skref själf i regel De Birckholtz, men han har 
äfven skrifvit De Berckholtz och Af. De Birckholtz. Hans namn finnes för öfrigt 
såsom Melchior von Bergholtz, Melcher Birckholz o. s. v. Af von Henel upp¬ 
tages han 1729 såsom öfverjägmästare vid hofjägeristaten. Han kallas äfven 
hofjägmästare och tjänstgjorde såsom öfverjägmästare äfven i Östergötland. 

Gift 1725 17/2 i Västerås med Christina Funck (af friherrl. ätten 189). 1 hof- 
kassaräkningens verifikationsband år 1751 råkas ett kvitto af Ulrica Birckholtz 
å egna och systern Hedvigs vägnar på 1751 års första kvartal af ”den mig och 
min Syster, efter wår Sal. Fader framl. her öfver Jägmästaren Birckholtz, af 
Hans Kongl. Maij:tt Allernådigst förlähnte Pension, hvilket Quartal sig belöper 
till” 450 dir kpmt på de båda systrarna tillsammans. Undertecknadt: ”Ulrica 
Birckholtz” (vapen). Hedvig B. är nog densamma som Hedvig von Bergholtz, 
moder åt öfverjägmästaren C. J. Gyllencreutz d. ä. 

Ryttmästaren Johan von Birckholtz (son af landrichtern och assessorn Hie- 
ronymus von B. samt Helena Ållongren) gifte sig med Christina Hare 1645 18/u, 
begrofs i Åbo 1664 3/i samt hade med sin nämnda hustru 3 söner och 3 döttrar, 
enligt Rothovii likpredikan. Öfverjägmästaren M. von B. tillhörde emellertid en 
annan, i Sverige icke introducerad gren. 

von Freudenberg, Johann Adolph Gottlieb. (Föräldrar: Hessiske öfversten 
.lohann Albrecht von F. och Antoinette Hund von Saulheim). General i hessisk 
tjänst och kommendant i Giessen. Kallas öfverste 1723 o. 1729. Öfverjägmäs¬ 
tare vid hofjägeristaten (omnämnes hos von Henel 1729). År 1723 9/s deltog 
han i en vargjakt på Djurgården vid Stockholm, därvid han sköt en hare med 
kula på det underbara sättet, att alla fyra benen på djuret samtidigt bräcktes. 
Det egendomliga skottet (se Jägaren 1898: II) finnes framställdt på en jägm. 
E. G:son Hjort tillhörig oljemålning. Blef 1727 ‘/s af Fredrik I natural. svensk 
adelsman (introduc. s. å. under n:r 1809). Hade 15 barn. Gift 1719 med Clara 
Elisabeth von Geistmer. (Kneschke har v. Geismar). 

Fleetwood, Carl Mårten, friherre, * 1703 22/i i Jönköping (Låstbom: Höfdinga- 
Minne har 1705 22/i, von Stiernman har likaså årtalet 1705), t 1751 2I* i Nyköping. 
(Föräldrar: Generalmajoren och landshöfdingen, friherre Georg Wilhelm F. och hans 
2:a fru, Hedvig Charlotta Rehnberg). Kongl. hofjunkare 1720 27/«, jaktjunkare 1725 
21/s efter utrikes resor (en senare fullmakt af 1727 18/s omtalas äfven), säges 
1726 stå under hofjägmästare Birckholtz’ kommando och omnämnes äfven 1729 
ss. jaktjunkare, t. f. hofjägmästare för grefve Spens 1731 25/s (kallas då hof- och 
jaktjunkare, som förut haft uppdrag tillse vildbanan på Öland), kammarherre 
1731 15/3, hofjägmästare s. å. 10/u (icke 20/io), öfverjägmästare på Öland 1733, 
hofmarskalk 1742 7/s (icke 7lu), vice landshöfding i Södermanland 1743 u/i, er¬ 
höll gm k. br. 1743 30li n. fullmakt att jämte hofmarskalkstjänstcn fortfarande 
vara hofjägmästare. Var i tjänst såsom öfverjägmästare till 1745 22h, då han 
utnämndes till landshöfding i Halland. R. N. O. 1748 26A>. Åter landshöfding i 
Södermanland 1750 29/i (genom tjänstebyte med grefve Nils Bonde). Gift 1734 
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•/. i Jacobs församl.. Stockholm, med Maria Eleonora Stralenberg (Strahlen- 

^Se vidare den tryckta Likpredikan öfver honom af Jacob Serenius. 

von Fersan. Carl Reinhold, grefve. • 1716 t 1786 ’/. i Johannis förs 

Stockholm. (Föräldrar: Generallöjtnanten och presidenten. *rdve Ha"s 

och grcfvinnan Eleonora Margaretha Wachtmeister till Malsåker). Au*k“"® 

i Svea hofrätt 1735 •/». vistades sedan utomlands och var kapten i frans ja 

(e«nld. uppgift! syucs ändock samtid*, avancerat i Sverta), korpora 

vid norra skänaka Invallcrlrcg-.tct 17.». adlatant däråt. 1738 o vid UtrC8.teU74L 

kammarherre, holläw-mästare 1715 Mvcrholiattmastare 752 /. . led. a nu 

alkaliska akademien. 177-; erhöll 1783 »/. (icke 1780) olvennseendct al k. maids 

teater och hofkapell. upphörde med sysslan 1786: riksråd och en . R 
Herrar 1782 */• (enl. Hofkalendcrn 1778 "/»; hans valspråk såsom nksrW var. 

Constanter Regi Fidus). Ceremonimästare vid K. Maj.ts orden 1768 " 

5£i; (enl. Hofkalendcrn synes han icke blifvit R. N. O. före utnämningen till) K. 

N O 1768 ,l/u. R. S. O. 1755 “/» (felaktigt “/»» i Lastboms ämbetsmannalangd ), 
r' 0 c. af k. M. O. (Serafimerorden) 1773 *'/... dubbad 1774 /«. Oift 1748 /> 

med friherrinnan Charlotta Frcdrica Sparre. . d des 
Erhöll afsked från öfverhofjägmästaresysslan 1776 « (s. å. /« “™^"ade- 

frih. Oxenstierna). Uppbar 1747-1777 jågerisakörena frun 
Husby-Odensala s:n. Uppland. Ägde jämväl (åtminstone år 1762) Arby t Lagga s.n 

"h Asby i Ostuna s.n samt en mänud hemman i 
Olofs socknar af Stockholms län. Erhöll efter sina foraldrar U i Finnåkers 

i Fcllingsbro s:n (som han 1770 sålde till riksrådet *refve Axel 
Medevi med underlydande i Nykyrke s:n af Östergötlands lan. ErhOll 764 / 

Fiskartorpet å Djurgården. Jäml. k. resol. 1737 /. uppbar han 50 rdr - 

ärlig utfodring till strö och hafre. Skildras såsom en af sin »'ds vackraste, 

gladaste och mest konstnärligt begåfvade ädlingar" (N. v. D. i Pcrsonhist. tidsur. 

1899) Hans dotter Ulla var en af gracerna vid Gustaf I l:s hof, och dotter 

Augusta likaså mycket vacker. Fältmarskalken och partichefen Axel von Fer- 

sen var hans broder. I C. A. H. Hainiltons dagbok för 1744 heter det om ho¬ 

nom- "en vacker och älskvärd man. som varit mycket med i världen, har en 

världsmans sätt, är kvick och gladlynt incn lättsinnig och ostadig . (Person- 

Inskrcfs 1779 "lu \ viccguvcrnörsgraden i Par Bricole och dubbades till gu¬ 
vernör därstädes Barbaradagen s. å. "En älskvärd och mun er medlem . det 
unga ordenssällskapet". Deltog 1783 "/. jämte tre andrariksråd att bara 
den aflldnc prinsens, hertigens af Småland Carl Gustaf lik till slotts *V.. j 
hvarefter begrafningen försiggick i Riddarholmskyrkan. Hans porträtt, 
nli i finnes i statens porträttsamlingar i Gripsholms slott. 
(Oiöf von Dalin har i bd VI (Sthlm 1767. pag. 124) af sina Vitterhetsarbeten 
gjort vers om "Et grönt kläde, som af H. M:t Drottn. gafs såsom Jul-Klapp 

åt denne grefve C. R. von F.] 

Oxenstierna till lika och Lindö. Axel. friherre, * 1741, döpt J"« (Anrcp har 

felaktigt, född 1743 *•/.) I Stockholm, t 1816 *V» därst. (Föräldrar: Landshöf- 

dingen. friherre Eric O. till E. o. L. samt Anna Magdalena Bonde). Kvajrtcrniiis- 

tare. Sckundadjutant vid norra skånska kavallerlreg:tet 1759 "/», reste till Fran 

rike 1763 och Ingick i fransk krigstjänst, kapten I rcg-.tct Royal Dcux Ponts. hem¬ 

kom 1765. löjtnant vid förutnämnda svenska rcg:tc. tjänstgörande kammarherre 

hos konungen 1766. afsked ur krigstjänsten. Ofvcrjägmästarc på Oland. Var 

1 tjänst ss. sådan 1771. Ofverhofjägmästare samt chef för jägeristaten 1776 In 
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(9/b). Erhöll instruktion 1780 4/i och uppdrag att ”intil dess någon Riks Jägmäs¬ 
tare kan blifwa förordnad” omhänderhafva de göromål, som enligt § 1 af 1638 års 
kungl. instruktion tillkommit riksjägmästaren. Tjänstefri, med bibehållen lön 
under återstående lifstid, 1803 3/5. Led. af k. skogskommissionen 1792 22/io. En 
af Rikets Herrar 1805 Va. R. S. O. 1770 5/b (icke 1772), K. N. O. 1782 V», R. C. 
XlILs O. 1813 28/i. Innehade Harg såsom fideicommiss från 1795. Ägde Chri- 
stinaeholm m. fl. vidsträckta egendomar och skötte dem med nit och omtanke, var 
välgörande mot sina talrika underhafvande samt öfvade i öfrigt i det tysta stor 
välgörenhet. Förärade en dopskål af silfver om 164 lod till Hargs kyrka. Be- 
grafven i Uppsala domkyrka. Qift 1801 15/io med Wendela Qustafva Sparre till 
Rossvik. 

Bunge, Mårten, grefve, * 1764 3/i i Österhaninge s:n af Stockholms län, t 
18 1 5 29/s på Beatebärg i Rö s:n af Stockholms län. (Föräldrar: Riksrådet, grefve 
Sven B. och friherrinnan Elsa Beata Wrede till Elimä.) Sekundkorporal och kvar¬ 
termästare vid Smålands kavalleri 1764 3h, kvartermästare vid lifreg:tet till häst 
1774 10/i2, kornett därst. 1777 10/d, löjtnant 1782 l7lt och ryttmästare 1786 23/i, 
chargé d’affaires i Haag 1787, rappellerad 1789, e. o. led. af kanslikollegium, af- 
sked från krigstjänsten 1790 15/12, kansliråd 1792 18/12, öfverhofjägmästare i sur- 
vivance 1800; erhöll jäml. k. br. 1802 12/12 befogenhet att utöfva öfverhofjägmäs- 
tareämbetet vid de tillfällen, då friherre Axel Oxenstierna vore borta från huf- 
vudstaden; ord. öfverhofjägmästare 1803 3U. Tjänstledig 1815 6/o. Led. af k. 
Patriotiska sällskapet. Väckte såsom högste chef för jägeristaten förslag om ett 
läroverks inrättande för utbildande af skicklige skogsmän, närmast med hänsyn 
till öfverjägmästarebeställning (jfr. I. A. af Ströms biografi af H. Szs i Tidskr. f. 
skogshushålln. 1896). Ägde Beatebärg i Rö s:n och Backa i Kårsta s:n af Stock¬ 
holm län. Ägde jämväl Ockelboverken, som vid konkursauktionen efter hans död 
försåldes till 400,000 rdr bco. Friherrinnan Aurore De Qeer, f. Taube, öfverlät 
bostället Rosendal på Djurgården till B. mot en årsränta. K. br. 1802 9/2 stadgar 
ang. besittningsrätten. Genom k. br. 1815 6U fick B. rättighet att insätta jägare 
vid Djurgården, hvilka begått fel, som icke medförde tjänstens förlust, i åtta da¬ 
gars arrest på högvakten; dock borde B. själf anmäla såväl att skyldig person 
blifvit insatt som anledningen därtill. Han var en tid Sveriges mest citerade 
kvickhetsjägare och ordlekare. På operan fanns han ”beständigt om kvällarna 
mellan kulisserna”. Några amoureusa historietter om honom träffas i Lazarus, 
Svenska millionärer, II, Sthlm 1898, sid. 174—175. 

Grefliga ätten Bunge utslocknade med honom på manssidan. Gift 1778 med 
friherrinnan Johanna Constantia Creutz. 

von Lantingshausen, Albrecht, grefve, * 1751 30U (nh n. st.) i Stockholm 
(döpt V7 i Jacobs församl.), t 1820 10U (icke 10/i2) därst. (Föräldrar: General¬ 
löjtnanten och öfverståthållaren, friherre Jacob Albrecht von L. och grcfvinnan 
Anna Sophia von Fersen). Student i Uppsala, volontär vid lifgardet 1767, fö¬ 
rare därst. 1768 8/a (8/7), fänrik s. å. 30/i2, R. S. O. 1772 12/s, kommenderad till 
vaktgöring utanför rådsrummen i slottet och deltog i arresteringen af riksrådet 
1772 19/s, kapten i arméen s. å. 13/o, företog aug. 1773—hösten 1776 en resa på 
kontinenten, löjtnant vid lifgardet 1774 23U (18/3 är fel), korporal vid lifdrabantcrna 
1777 2% (icke 13U), generaladjutant af flygeln och öfverstelöjtnant i arméen 1784 
"Vs, afsked från korporalstjänsten vid lifdrabantkåren med öfverstes n. h. 0. v. 1785 
2/3, bankorevisor s. å., generaladjutant och öfverste i armécn 1788 I9/s; sändes af 
konungen till Finland för att söka förmå Anjalamännen att afstå från sina brottsliga 
förehafvanden; fullmäktig i järnkontoret 1788—1799; begärde afsked ur krigstjänsten 
(generaladjutantstjänsten) 1789 19A>, med anledning af ”de förklenliga rykten livar- 
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1 hela E. K. M=« ana, Hilvi,; i« Ä IS 
ära befläckad. hvilket hos mig väckt alltför mycken o . hyar. 

länsrc skulle kunna Ilana min konunl och mitt ' d'ulnKrhållancie i rikets 
vid konungen förklarade sitt välbehag med bana n,l och clle 179 W i kommlt- 

llftnsl: medlem al hemlin utskottet vid '^iHeieSd al mdlare- och bild- 
tén till hnshailninaens förMttrande t nke - aj konslakadcmiens hus 
huggareakademien 1<9A 'bidrog ar uvo vv k V O. 1799 1#/u; 
•med ansenliga uppoffringar till vcrkeulortaana )IC m- v°ar ordlöran. 

£2K± Z ÄÄ m 
p- x„;.r. TZ X (ieke tr hed rsled. al iandtbruksakademien (Inta,- 

ud nlm t ku« >• ölverhofiäemäshtre W5 * — 

herre hos änkedrottningen 1H18 31 j. 

stre^ ' “i 

~roe„, 

norra arbetshusinrättningen; anslog \ ul f- l . . . { Sie0lans sty- 
ett beständigt understöd til. fattiga barns-beklädnadI och bl 

relse, led. af Jacobs och Johannis församlingars N 4 18j6 ocj, jsi9. 
husdirektion. Kevisor af riksgäldwjch ^bsLonHer en ^ ’inotn Frimurareorden 
Bevistade samtliga riksdagar 1<7R—ibl«. niei 

1817 *°/i 
P 1 o sln moder ■/. I Finnäkcrs bruk I Fcllingsbro sm. hvilken anpart 

.‘”UStlVvhSa"» ruppland”: 

Johanna von Stockcnstrbm. 

S£»*eliSi 

llveeesaim Aland oeh landsllga i Finland, hvilket (öre,au Pj krund al trup- 
pernas ringa antal och dåliga utrustning misslyckades. L. 1ade anmält au 
wi skott pr man var för litet för att. oafsedt kanonmateriaIet besatta Abo 
_,_,i _..i. luin iktica sig de rvska trupperna, nära crholl han uock loijanu 
markliga svar: "Då generalmajoren, grefve Lantingshausen anmJlt det be* 
hoi snm Kan uppkomma I en framtid af ammunition, så liar han därigenom 
uppfySt hvad honom åligger. Guslal Adolf. L. inlade emellertid om af- 
sWcd då konungen lade skulden på 1.. .. , , . _ ...... 
Kn mångsidigt bildad man. idkade landskapsmålning och har såsom etsare 
efterlämnat en del landskapsraderingar. Hans efterlämnade papper bcfunno 
sig 1A9K | friherre C. O. Lcljonhufvuds familicarkiv. En insiktsfull. s)dlf- 
stflndig och duglig riksdagsman". - "Hans minne lcfver qvar i församlin¬ 
gen. I samhället och Ibland de fattiga. De skola länge sammanstamma att 
omtala Honom såsom en rättskaffens cliristcn, en redlig medborgare och etl 
välgörande mcnnlskovän" (Hedråns liktal). 
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Skicklig landskapstecknare och gravör. Hade studerat etsning för Gillberg 
och inlämnade ofta arbeten till utställningarna inom akademien; innehade 
tillika fin humanistisk bildning och har bl. a. öfversatt E. Youngs ”Sömnlösa 
nätter”, hvilket arbete utmärkt vitsordats. ”Målning och gravyr voro hans 
lediga timmars sysselsättning”, säger Risteil, ”och genom flitig öfning har 
han förvärfvat mycken färdighet och lätthet i båda dessa konster. Han var 
icke mycket öfver 12 år gammal, då han graverade ett stort landskap, de- 
diceradt till hans morbror, grefve Carl von Fersen. Vi hafva af hans hand 
en öfversättning af Youngs nätter som i det närmaste uppgår mot origina¬ 
lets kraft.” (Anekdoter om Kon. Gustaf III :s hof o. regering, sid. 219). Stor 
boksamlare och ökade högst betydligt det af fadern grundlagda biblioteket på 
Granhammar i Uppland. 1 biblioteket på Bogesund finnes en mängd gravy¬ 
rer, handteckningar och praktverk, som samlats af A. von L., jämte en del af 
hans egna handteckningar. Hans böcker voro dels försedda med en pärm- 
stämpel (hjärtvapnet: hus, och hjort springande öfver en ström, omslutet af 
ornament) dels med ex-libris. Bådadera finnas afbildade i Carlanders Sv. 
bibi. o. ex-libris II: 785, där bibliotekets öden vidare omnämnas. 
Publ. Youngs Sömnlösa Nätter; öfvers. 
Vidare hänvisn. t. litteraturen. Ett af J. J. Hedrén författadt liktal — ”Cris- 
telig Åminnelse af Konungens högtbetrodde man — — Albrecht von Lan- 
tingshausen vid dess jordfästning i S:t Jacobs kyrka den 18 Februarii 1820” 
— trycktes i Stockholm 1820; Biografi ingår i Biogr. Lex. Ny Följd XI, sid. 
186—189. 

von Rosen, Robert Magnus, grefve, * 1762 7/i, t 1825 i0U i Stockholm. (För¬ 
äldrar: dåvarande stabskaptenen, sederm. hofmarskalken och riksrådet, grefve 
Fredric Ulric von R. och grefvinnan Hedvig Sophia Stenbock). Kornett vid 
Nylands dragoner 1774, löjtnant därst., löjtnant vid svenska amiralitetet 1780 
12/s, i fransk marintjänst under kriget med engelsmännen 1783, kavaljer hos her¬ 
tigen af Södermanland 1784 28/i, kapten vid svenska amiralitetet, öfveradjutant 
hos konungen och major i armén 1788, kaptenlöjtnant vid hertig Carls lifdraban- 
ter 1789, öfverstelöjtnant i armén o. generaladjutant af flygeln 1790 21/s, öfverste 
i arméen o. kaptenlöjtnant vid hertigliga lifdrabantkåren s. å. 7/io, erhöll genom 
k. br. 1792 10/12 till betalande af sina skulder ett understöd af 3,000 rdr specie, 
R. S. O. 1794 24/n, erhöll genom k. br. 1808 12h en personell löneökning af 166 
rdr bco om året, så länge han kvarstod i sin tjänst ss. kaptenlöjtnant hos her¬ 
tigen af Södermanland, afgick i utomordentlig beskickning till Paris 1809 30lt, 
generalmajor 1809 %, transport såsom kaptenlöjtnant vid konungens lifdrabanter 
1810 7le med bibehållande af sin lön ss. kaptenlöjtnant vid hertigliga drabant¬ 
kåren, afgick i beskickning till Paris 1810 18/s, K. S. O. 1810 24/o, förste stallmäs¬ 
tare hos h. k. h. kronprinsessan 1811 5/«, K. m. st. k. S. O. 1814 23h. Öfverhof- 
jägmästare i survivance 1815 30/n (efterträdde grefve M. Bunge), öfverhofjäg- 
mästare 1816 UU. Genom k. br. 1818 31lis erhöll han 6 parmar hö årligen från 
Djurgården. Genom k. br. 1819 4/i erhöll han tillstånd att på 30 år utarren¬ 
dera de åt honom ss. boställe upplåtna lägenheterna Fiskartorpet och Blå¬ 
porten på Djurgården. Använde sig emellertid ej däraf. Erhöll 1820 30/3 besitt¬ 
ningsrätt under 30 år på Fiskartorpet. Lägenheten inlöstes emellertid 1822 af k. 
maj:t. Bekant äfven för sina kvicka ordlekar och kallades allmänt ”den kvicke 
Rosen”. Vid ”det gröna bordet” i drottning Hedvig Elisabet Charlottas salong, 
där hennes lilla muntra sällskapskrets brukade samlas, voro Rosens spelande infall 
och oförargliga humor högt skattade. ”Med all sin glädtighet var han en ärans 
man med en redbar, hederlig karaktär.” Höll vid 1823 års riksdag inför ridder- 
skapet och adeln ett beaktansvärdt anförande i skogsfrågan. 

Deltog i nordamerikanska frihetskriget, tjänade på franska flottan samt deltog 
i flere sjöstrider, var med på de flytande batterierna vid belägringen af Gibral¬ 
tar 1783. Sändes 1788 i ett hemligt uppdrag (för att underrätta om de svenska 
krigsplanerna och söka utverka subsidier) till Konstantinopcl. Deltog i finska 

5 
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i • ,-joo i7Qii camt var med vid Viborg och Svensksund. Erhöll Svensk- 

isin '* till Paris för att begära Napoleons tillstånd till att den ss. tron 
Sta» 1 Örebro s. d. valde fursten al Ponte-Corvo. marrftalk Bernadotte, 

finge mottaga valet att blifva Sveriges kronprins. Deltog i tyska kriget 

Ar.itoi i Himrr l ex Ny följd, IX. sid. 54—58. och där angif- 
vclTlittcraturförteckning. — Generalmajoren (irefve Axel von Rosen äger hans 
portratt i svartkrita i öfverhofjägmästareuniform; kopia daraf i olja hos öf- 

versten Grcfvc Reinhold von Rosen. 

von tssen. Carl Fredrik Reinhold, friherre. * 1789 */io, 1 1820 •/• är fel; 

han begrofs *T/«) i Stockholm. (Föräldrar: Generalen, fältmarskalken och rtks- 

markskalkcn. En af Rikets Herrar, grefve Hans Henric von E. samt hans l:a fru. 

friherrinnan Charlotta Eleonora de Gccr till Leufsta). Fanjunkare kornett vid 

lifgardct till häst 17% stabskornett 1801, löjtnant därst. 1809 /»*, 

permitterad 1809. adjutant hos h. k. h. kronprinsen 1810 */.«. konfirm. 1812 /»; 

ryttmästare 1812 »,. R. S. O. 1814 »/., öfverstelöjtnant i arméen 18131 - /«.kon- 

finn 1814 “/»; R. R. S:t Anna> O. 2. kl. 1812, R. S:t Georgs O. 4. kl. 1814. R. 

Pr. O. pour les mer. 1814, öfverhofjägmästare i survivance 1816 37h, ofverste i 

arméen och adjutant hos konungen 1818 “/». Afsked från ryttinästarebestallningen 

1820 **/i. Kallas i liktalet adjutant hos h. m. konungen. Innehade tapperhets- 

mcdalj. Deltog i finska kriget 1808—1809, i norska fälttåget 1813—1814. 

Ägde Balingsta by i Balingsta s:n. en mängd egendomar ocli hemman i Gryta, 

Tibble. Ålands och Ramsta socknar. Siggfora i Järlåsa s:n samt Hacksta och Topp- 

myra i Dalby s:n. 

Han var ansedd som en af sin tids elegantaste kavaljerer. I "Tal öfver K. 

Maj:ts högt betrodde man.-Carl Fr. von Essen, hållet vid Dess Jordfäst¬ 
ning i S t Clane Kyrka, den 17 April 1820 af öfverhofpredikanten Carl P. 
Hagberg (tryckt Sthlm 1820) yttras: "Han sökte aldrig lysa med sina for- 
vlrfvadc kunskaper; anspråkslös och blygsam döljde han dem ofta for vcrl- 
den som derförc trodde sig honom upptäcka en viss förbehållsamhet och kold. 
som likväl var främmande för hans hjerta.-Sveriges Kron-Prms har gjutit 

varma tårar öfver hans stoft . , , , 
Ligger begrafven å Väster-Åkers kyrkogård i Uppland. Å granitvården lases: 
"Friherre C. F. von Essen Öfver-Hofjägmästare, Ofverste. Riddare af Kungl. 
Svärdsorden och af Flerc Utländska Ordnar. — Älskad och Ärad för egen¬ 
skaper, som hedra och pryda menniskan, bortrycktes han i sina lialfva dagar 
och saknades för hvad han varit och för hvad han skolat bli. En sörjande fader 
reste minnesvården". 

Piper. Carl Frvdric. grefve. * 1785 "/. i Stockholm, t 1859 V* därst. (För¬ 

äldrar: Kammarherren, grcfvc Adolph Ludvig P. och grefvinnatt Eva Sophia von 

Fcrscn.) Underofficer. Fänrik vid Västmanlands rcg:tc 1786 “/t. Idkade studier 

vid akademier I utlandet; c. o. kanslist i Inrikes civilexpeditionen 1804; kainmar- 

junkarc 1807; kopist 1 nämnda expedition 1809 */io och kanslist därst. 1810 ■'*/»: 

afsked 1816; kammarherre 1818; förste hofjägmästare 1825 “/•; hedersled, af Sv. 

Jägarcforb t 1830 *'/»; R. N. O. 1851 ,D/i.; öfverhofjägmästare 1858 uh. Ord- 

lorande I Sv. Jägareförbundet 1852. Ordförande i Skärkinds och Mem- 

mmgs Irashållsctlle 1852 1 Ägde I öfstad i Kimstads s:n af Östergötlands 

län. Glit 1817 * i med friherrinnan Emilia Frcdrica Aurora de Geer till Finspång i 

hennes 2. gifte, hoffröken hos drottning Frcdrica Dorothea Wilhelmina. Han och 

hans fru ligga hegrafna på Kimstads kyrkogård. 
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Genom k. not af 1826 16/s fick P. uppbära de sex parmar hö från Djurgården, 
hvilka framlidne öfverhofjägmästaren grefve von Rosen varit tillagda, äfven- 
som besittningsrätt till den sistnämndes boställe. Genom k. noten 1827 2B/5 
erhöll han ytterligare bekräftelse härå, 500 rdr bco af Djurgårdskassan i likhet 
med stadgande i noten 1826 uh samt därjämte 150 rdr bco motsvarande von 
Rosens betespenningar. Genom k. br. 1829 22/i skulle förenämnda boställs- 
lägenhet, ”Stora Blå Porten” kallad, af skogsinstitutet användas, mot ett årligt 
arrende af 400 rdr bco. 
Hans porträtt målades 1841 af Kordy och tecknades 1853 af Hertzberg (lith. 
Joh. Cardon). Båda dessa finnas reproducerade i Jägaren 1905, där en min- 
nesruna (af H. Szs) är införd. 

Sprengtporten, Jakob Wilhelm, friherre, * 1794 9/io å Sparreholm i Hyltinge 
s:n af Södermanlands län t 1875 29/s därst. (Föräldrar: Generalen Johan Wil¬ 
helm Sprengtport, baron Sprengtporten, och hans 2. fru, grefvinnan Sofia Lovisa 
Mörner till Morlanda.) Fanjunkare vid norra skånska kavallerireg:tet 1805, stu¬ 
dent i Uppsala 1809 3%> o. inskrifven i Söd.-Ner:s nation s. å. 28/io, hofrättsexamen 
1811, auskultant i Svea hofrätt s. å. 21/g, fanjunkare vid Mörnerska husarreg:tet 
s. å., kornett vid lifgardet till häst 1812 V2, officersex. 1812 i maj, konfirm. på lön 0. 
tur vid reg:tet 1813 10U, andre löjtnant därst. 1814 22/s (k. konfirm. s. å. 12h); 
deltog i tyska kriget 1813 samt var med i slagen vid Grossbeeren s. å. 23/s 0. 
Dennewitz s. å. %, äfvensom i Holstein 0. vid Rhein, i Brabant och 1814 i norska 
kriget: vid Glommen; första löjtnant 1815 17li; adjutant 0. attaché vid beskick¬ 
ningen i S:t Petersburg 1816—1817, stabsryttmästare 1818 V2, vistades åren 
1819—1821 i England, Frankrike 0. Italien, ryttmästare (erhöll skvadron) 1822 12h, 
major 1823 i förenämnda reg:te, öfverstelöjtnant i arméen 1824 Vis, öfverste- 
kammarjunkare 1825 26/b, öfverhofjägmästare 1827 *It, (afsked 1838 15/s), öfverste i 
arméen 1828 21A; 2:e major vid förenämnda gardesreg:te 1829 19h. Kallad till 
led. 0. ordf. i k. kommittén 1828 2aU (öfriga ledamöter voro kammarrådet E. Cas- 
sel o. hofjägmästare I. A. Ström) för afgifvande af förslag till förbättringar i skogs¬ 
hushållningen 0. jaktvården (1838 års instruktion) samt med uppdrag att utarbeta 
stadgar 0. stat för skogsinstitutet. Chef för k. Skogsinstitutet 1828 15/io; afsked 
från gardestjänsten 1830 22U med tillstånd att kvarstå ss. öfverste i arméen 0. ge¬ 
neraladjutant i generalstaben; öfverståthållare i Stockholm s. å. 7ho—1838 30/o och 
1844 2S/12'—1848 28/e; generalmajor i arméen 1834 28/i, entledigad från chefskapet 
vid skogsinstitutet 1838 2B/s; afsändes i juni 1848 i särskild beskickning till Köpen¬ 
hamn för att inbjuda Fredrik VII till ett möte med konung Oscar i Malmö; general- 
mönsterherre 1856, generallöjtnant 1858 23ls. Afgick i utomordentlig beskickning 
till Paris 1858 31/i, afsked ur krigstjänsten 1863 17lu. 

Han deltog i riksdagarne 1823—1874; tillhörde 1840 liberala oppositionen o. var 
led. af statsutskottet. Inlade stor förtjänst i fråga om den nya representationsformen 
i vårt land 0. lyckades redan 1840 få sitt förslag om tvåkammarsystem antaget som 
”adelns gemensamma tanke”. Led. af riksdagens Första kammare 1867 (för Söder¬ 
manlands län) 0. ålderspresident därst. 1867—1874. Led. af krigsvetenskapsakade- 
mien 1827 28/d, hedersled, däraf 1834, hedersled, af landtbruksakademien s. å., he¬ 
dersled. af akademien för de fria konsterna 1845, led. af vetenskapsakademien 
1848 10/s, hedersled, af Södermanlands läns hushållningssällskap 1848 29/g. Afgick 
från befattningen ss. öfverståthållare i Stockholm med anledning af oroligheterna 
1838 30/g, då han ansågs hafva förfarit med alltför liten stränghet vid upploppet. 
Stockholms magistrat och borgerskapets äldste slogo 1838 en medalj öfver sin 
f. d. öfverståthållare ”för åtta-årig verksam och älskad styrelse”. Ordförande i 
Svenska Jägareförbundet vid dettas stiftande 1830 12U samt fungerade t. o. m. 1839. 
äfvensom 1845—1846. Hedersled, af Sv. Jägareförb:t 1830 21/«. Ordförande i 
Svenska Trädgårdsföreningen. Led. af Södermanlands läns landsting 1863—1874. 
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Led af Konung Carl XV :s jaktklubb 1863 "i.. Hedersled, af Stockholms läns hus¬ 

hållningssällskap 1*4 Ordförande 1 “/TrS. O. 
Xll:s staty i Stockholm 1866-1868. R. R. S.t . • 
1822 K. tn. st. k. D. D. O. 1848 R. o. K. af 

ö‘ (seraflmerriddare) 1849 inneh. af Carl XIV Johans medalj 1855 

Han s!od högt i gunst hos Carl XIV Johan samt var inom skilda klasser mycket 

populär på grund af gedigen karaktär, ett älskvärdt sätt ochi stor ^rilie 
Agde säteriet Sparreholm. 31 */. mU. i Hyltinge s:n. dar han tillbragte de^ sista 

aren af sin lefnad och som han mycket förskönade. Alster därifrån prisbclonte. 

oå världsexpositionerna i Faris 1855 o. i London 1862. Sparrcholtns bibliotek. . 

Hcogr Stat 1 ex. uppskattadt till omkring 5.000 band jämte myntkabinett och 

mamuskdptsamllng, var grund.agdt af honom. Gift 1825 -7. med grefvinnan Ulrika 

Wilhelmina Brahe. Ätten utgick med honom på svärdssidan. , j 

PM. Åminnelsetal «* «»* MÄ*«akSd:i 

Vittra tidsfördrlf (anon.. Sthlm PP ■ & uppl 1873. inkomsten 

'mrnhn.m /illcruliirrn: J O. Wamn^krel vers T,“ 

5Ä i' a. Johan OloiWaiiin. 

alskad och vördad af alla. som med honom kommo f beröring ^aftryckM 

Stockholms Dagblad s. å. *"/•; biografii i J*10K.r- c ■ • v .' Hira|H Wiesel- 
i Biogr. lex. Ny följd. sid. 72-74; nekro og (jämte P"rt^ ‘ („.[C 44. 
gren; Ur vår samtid (Sthlm 1880. sid; 125—132). III. Tidn. 1858 tn r 44. 
"Något om friherre Wilh. Sprengportcn ); Personhistorisk tidskrift 19( (s . 
19„ >7 j;ir n v. I). tecknat hans lif och gärning, hvarjämte uppsatsen åt¬ 
följes” af tvfimie porträtt efter oljemålningar af M. Röhl och Sandberg) och 
1901 (sid. 109—112); porträtt och biografi i Svensk Porträttgalleri X\ (sign. 
W s.j- Biografi i La/arus: Svenska millionärer. Minnen och anteckningar 1, 
sid. 4o' och följande; i kalendern Svea 1876. sid. 225—231 af Axel Krook; 
Möller, 18<)7 års första kammare, sid. 54—59; biografi (af H. Szs) o. portr. 
Jägaren 1896. sid. 192- 193. Hans af N. Klint utförda porträtt (lavering) fin¬ 
nes I universitetsbiblioteket i Uppsala. .. 
"Medellängd, behagligt utseende, lifligt lynne och lyckliga naturgåfvor. som 
dock e| behörigen odlats i ungdomen. Mycket tidigt framflyttad til högt 
ämbete, saknade han kunskapernas och erfarenhetens tygel på sina välsinnade 
önskningar: hänfördes af förtreten att hafva misslyckats och gick därutl långt 
under 1H40 och 41 års riksdag. Med åren stillade sig känslorna, omdömet 
skärptes och hans ställning i det allmänna blcf lugn, aktad, fastän utan sär¬ 
deles inflytande på sakernas gång. „ 
Slutligen den till åren äldste i 1 :sta kammaren, dock med bibehållna krafter. 
(C. O. Palmstlcrna: Minnesbilder i profil. Personhist. tidskr. 1913. sid. 33.) 

Silemcrona. David Henrik, friherre. * 1786 »/. (icke M/») i Stockholm, t 1845 3,/i 
på Lagmansö 1 Vadsbro s:n af Södermanlands län. (Föräldrar: Hofmarskalkcn. fri¬ 

herre David S. och hans 1. fru. Elisabeth Stcgclmann.) Kornett vid lätta lifdrago- 

nerna 1*05 ' löjtnant vid llfgardct till häst 1808 n/«, permitterad utrikes 1809. stabs- 
ryttmästarc I8|n '•/*. adjutant hos h. m. konungen s. å. */io (*/n), konfirm. 1812 M/i, R. 

R. S:t A. O. 2. kl. s. å.. R. S. O. 1814 T/*, 3;c major vid skånska karablnlfirrcgttet 

ISM r konfirm. s. å. * u, öfverstelöjtnant I arméen 1813 ”/10, konfirm. 1814 “/*» 
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erhöll tapperhetmedalj i guld s. å., l:e major vid nämnda reg:te 1816 8/io, öfverste 
och chef för samma reg:te 1817 28/s, generaladjutant i arméens generalstab 1819 
-'le, led. af krigsvetenskapsakademien 1823, generalmajor och chef för 3:e kaval¬ 
leribrigaden 1825 15/2, förste adjutant hos h. m. konungen (kaptenlöjtnant i k. maj:ts 
stab) s. å. 17A>, K. S. O. 1826 n/s, jämte brigadbefälet t. f. chef för skånska husar- 
regnet 1829 2% (22/s o. 28/s felaktigt), arb. hedersled, (led. af l:a klassen) af krigs¬ 
vetenskapsakademien 183-, K. m. st. k. S. O. 1837 26/o, öfverhofjägmästare 1838 
31/s, generalbefälhafvare i 3:e militärdistriktet 1841 u/i, generallöjtnant 1843 6h. 
Notificerade vid engelska hofvet i mars 1844 Carl XIV Johans död o. Oscar I:s 
trontillträde. 

På initiativ af honom samt öfverjägmästaren J. O. Oterdahl o. generaladju¬ 
tanten von Arbin bildades 1831 29U ”Skyttsällskapet i Kristianstad”, hvars ord¬ 
förande han blef. Ordf. i Zool. jägaresällskapet i Lund vid dettas stiftande i 
professor Sven Nilssons hem 1836 23A, vice ordförande därst. s. å. 2/s. Hedersled, 
af Sv. Jägareförb:t 1830 21U och dettas ordf. 1839—1842. Innehade öfverste- 
bostället Tomarp i Kvidinge s:n af Kristianstads län 1829—1841. Begrafen i fri- 
herrl. Falkenbergska grafven i Vadsbro kyrka. Gift 1815 7112 med Eva Charlotta 
af Schenbom. 

”Han hörde till de svenska officerare, som år 1810, i egenskap af svenska 
Ambasadören h. excl. gr. v. Essens svit, uppträdde vid kejsar Napoleons 
förmälning med enkehertiginnan Marie Louise, och ganska troligt säges det, 
att hans vackra figur och ädla hållning ådrog sig kejsarparets och franska 
hofvets uppmärksamhet.” 
Hänvisn. t. litt. Hans minne finnes tecknadt i Krigsvet. Akad. Handl. 1846, sid. 
12, och 1847, sid. 89; biografi (af H. Szs) 0. portr. (reproduktion efter ett 
portr. i olja i skånska dragonreg:tets porträttsamling i Ystad) i Jägaren 1905. 

Fouché, Paul Athanase, grefve; hertig d'Otrante; * 1801 25/o, 1 1886 10/2 i Stock¬ 
holm. (Föräldrar: Polisministern i Paris, grefve Joseph Fouché, hertig d’Otrante, 
och Bonne Jeanne Coiquaud). Fanjunkare i Svea lifgarde 1822 3l/s, fänrik utan 
lön s. å. 10/i2, afsked med löjtnants n. h. 0. v. 1824 11k, kammarherre s. å. 5/«; 
svensk undersåte 1823 27/3 men använde sig icke då däraf, enär han skulle för¬ 
lorat sina gods i Frankrike; åter antagen till svensk undersåte 1831 23h, erhöll 
1832 17/s rätt att få aflägga tro- och huldhetsed, ehuru stadgad tid därför för- 
lupit; placerad ryttmästare utan lön i lifreg:tets dragonkår 1831 “/s, adjutant hos 
h. k. h. kronprinsen s. å. 18/u, afsked ur krigstjänsten 1839 10ls, led. af landtbruks- 
akademien 1854, led. af musikaliska akademien 1858, förste hofjägmästare s. å. 
26/io, K. S:t O. O. 1. kl. 1860 6/8, K. V. O. 1. kl. 1869 20h, led. af H. M. Konungens 
jaktklubb s. å. 17l», öfverstekammarjunkare 1875 V12. Fjärde hertig af Otrante 
(Otranto i neapolitanska området) 1878. Gift 1. g. 1824 2Ve med friherrinnan Beata 
Christina Palmstierna, 2. g. 1836 10U med friherrinnan Wilhelmina Adelaide Sophie 
Carolina von Stedingk. Skref sig P. A. af Otranto och P. A. Otranto, sedermera 
C:te Ath. d'Otrante. 

Lewenhaupt, Claes Magnus, grefve, * 1816 1#/i på Claestorp i östra Vingåkers 
s:n af Södermanlands län, 1 1882 V« i Stockholm. (Föräldrar: öfverstekammar- 
junkaren, grefve Claes Casimir L. och friherrinnan Wilhelmina Christina Beck- 
Friis.) Student i Uppsala 1826 13/io, fanjunkare vid lifgardct till häst 1827 20/i2, 
fanjunkare vid lifregementets husarkår 1832 ul 12, aflade officersexamen 1834, kor¬ 
nett vid nämnda husarkår s. å. **/*, elev vid preussiska landtbruksinstitutet i 
Möglin 1836 29/io—1837 18/e, underlöjtnant 1840 29/s, afsked från lön med tillstånd 
att såsom underlöjtnant i kåren kvarstå 1842 14/s, löjtnant 1843 25/2, afsked från 
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krigstjänsten 1844 tillträdde 1848 •/. iideico.nmisset Claestorp efter faderns 
död. hofjägmästare 1855 vice-présldent-honoraire etranger de Académie 

nationale agricole. manufacturiére et comtnerciale i Paris 1859 forste h°f‘ 
jägmästare s å 1 > K. N. O. 1860 "/», K. V. O. 1864 led. af landtbruksakade- 
S K. - k. D. Ik O. 1872 ”... K. N. O. 1. kl. 1873 >*/.. .1 
riksdagens Första kammare 1874 K. N. S:t O. O. 1. kl 1875 /i, »ver hof jäg¬ 
mästare s. å. '/.t, R. Pr. Kr. O. 1. kl. 1878 »/., K. m. st. k. V. O. s. å. In, heders¬ 

led, af landtbruksakademien 1879 ■*. 1Q,_ , 
Styrelseled. i Oppunda härads sparbank (stiftad 1850). lnneh. 1868 h af 

Sv. Jägareförbundets belöningsmedalj i silfver. att jämlikt k. br 1857 /. • Krönt 
band med gula kanter bäras på bröstet". På hans initiativ stiftades 1852 -ko. 
1855 * : Oppunda härads jägare-gille i Södermanland, hvilket 1856. da det anslöt 
sig till Sv Jägareförb-.t, antog benämningen Sv. Jägareförbundet inom Oppunda 
härad. Ordf. i Sv. Jägareförbundet 1859-1877 */t. Var närmaste upphofyet till 
Konung Carl XV:s Jagtklubb. som bildades 1863 på Ulricsdals slott (led. af 
klubben s å o. d.) och hvars stadgar han skref, äfvensom till återupphfvandet 
s. å. af en Sv. Jägareförbundets tidskrift: Svenska Jägareförbundets nya tidskrift, 
till hvars redaktör han 1862 utvalde publicisten, fil. doktor Johan Wilhelm Lind¬ 
blad (f. 1818 ”/, i Nyköping, d. 1894 */. i Stockholm). [Förbundets föregående tid¬ 
skrift, Tidskrift för Jägare och Naturforskare, utkom i Stockholm 183- 1834.J 
Ägde säteriet Claestorp. 20 */.• mtl med underlyd. hemman o. kvarnar i Ostra 
Vingåkers s:n (ägnade sig från 1844 åt skötseln däraf o. tillträdde detsamma 1848; 
ägde jämväl Hornsbärg i Tryserums s:n af Kalmar län). Han verkade nitiskt o. 
framgångsrikt för en förbättrad jaktvård och hemslöjdens upphjälpande. Led. af 
Södermanlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1856—1859. heders¬ 
led af Örebro läns hushållningssällskap 1875. Ligger begrafven på Ostra Ving¬ 
åkers sockens kyrkogård. Oift 1844 «/. med Louise Sophic Wilhelmina Bergen- 

stråhle. , w .. ... . „ 
Oenom k. br. 1864 **/«» berättigades L. att för konungens af Italien rakning 

och utplantcring i Italien under förbjuden jakttid infånga 5 lefvande älgar. 
• Han var känd såsom en af sin samtids ädlaste och mest uppoffrande patri¬ 
oter " Hans bibliotek finnes ännu orubbadt på Claestorp. bina bokforvarf 
betecknade han med cx-libris: vapnet och däröfver Claes Magnus Mtografi). 
publ Bidrag i Sv. Jägareförbundets nya tidskrift. Ofriga utgifna skrifter, 

ffän\dsn. I. lilt. Portr. m. biografi (af J. W. Lindblad) i Sv. Jägareförb:ts 
n tidskr. 1879. sid. 63- 64; Minnesord (ibid. 1882); Portr. o. biografi (af 
H S/s) i Jägaren 1896. sid. 144—145; Meddelanden om C. M. Lcwcnhaupt pa 
jaktstig (se Jägaren 18%). 

Tomérhielm. Rudolf Victor, * 1814 *•/» (icke '•/*) på Qe(c)dsholm i F.keby s:n 
af Malmöhus län. + 1885 '•/. på Vrams-Ounnarstorp i Norra Vrams s:n af Kristian- 
si.i ls l.m. (Föräldrar: Hofjlgmlstarcn (iustaf Magnus T. och Aurora Ulrica 
Sllfwcrsklöld.) Kornett \id skånska husarreg:tct 1830 “/»t, löjtnant 1837 "/j, af- 
sked 1841 *• . med tillstånd att kvarstå ss. lönlös, ryttmästares n. h. o. v. samt 
afske.l 1813 K. \. <». 1858 11 K. O. D. O. 1860 i juni. K. S:t O. O. s. å., 
• „ förtte hofllcmlatare 1863 7' m. ordförande bland stadsfullmäktige i Helsing¬ 
borg S. å.. ordförande I Helsingborg Landskrona Eslöfs järnvägsstyrelse s. å., 
Stk. I), D. O. 1865 */». led. af riksdagens Första kammare ss. representant för 
Malmöhus län 186tv 1884 (deltog tidigare i ståndsriksdagarna 1840—1865). förste 
hofstallmästare 1866 1». ordförande I styrelsen för Höganäs stenkolsverk 1868, 
ur,Iförande i Ib Km. bnrg—Hcssleholms järnvägsstyrelse 1872. K. m. st. k. V. O. 
1873 " öfscrhofstallmästare 1875 1 i». Stk. Ur. Fr. C). 1878, led. af landtbruks- 

nkadcmlcn 1879. 
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Ägde sedan 1838 Gedsholm, äfvensom gård i Helsingborg. Ägde sedan 1838 
jämväl Össjö sätesgård i Össjö s:n af Kristianstads län, men bortbytte denna 
1839 till hofmarskalken Georg Philip Berchs änka, Ulrica Juliana Bergk, mot 
Vrams-Gunnarstorp och en mellangift af 17 tunnor guld. Han lät slottsbyggnaden 
vid Vrams-Gunnarstorp genomgå en grundlig restauration och reparation, upp¬ 
förde stort mejeri efter holsteinskt mönster o. s. v. Godset hedrades under hans 
tid ofta med besök af svenska och danska konungafamiljerna. Mest bekant är 
den fest, som firades å slottet 1862, då svenske konungen och danske tronföljaren 
med familjer där i juli månad sammanträffade. Han köpte år 1841, jämte gene¬ 
raladjutanten Carl Johan Wachtmeister, Marsvinsholm (i Balkåkra s:n af Malmö¬ 
hus län) af grefvinnan Charlotta Piper, f. Ruuth. Efter att hafva undansålt en del 
af godset och Snårestad säteri, öfverlät T. 1848 sin andel i egendomen till före- 
nämnda grefve W. 

Han var veterligen den förste svensk, som hit i landet införde värdefulla 
hästar af engelskt fullblod och likaså den förste svensk, som med sådana hästar 
vann pris vid utländska kapplöpningar. 

Gift 1850 8/o med friherrinnan Eva Henrica Stierncrona, dotter till öfverhof- 
jägmästaren och generallöjtnanten, friherre David Henrik S. 

Hänvisn. t. litt. Biografi i Biogr. Lex. Ny Följd X, sid. 335—336; Möller, 
1867 års första kammare; nekrologer i pressen 1885; biografi (af H. Szs) o. 
porträtt i Jägaren 1905. 

Ankarcrona, Conrad Victor, * 1823 15/i2 på Runsa i Eds s:n af Stockholms län, 
11912 9/io i Stockholm, jordfästes s. å. 14/io i Slottskapellet. (Föräldrar: Kammar¬ 
herren Theodor Wilhelm A. och hans 1. fru, friherrinnan Charlotta Sture.) Ka¬ 
dett vid Carlbärg 1837 Vio, gjorde sjöexercisexpeditionerna 1841 o. 1842 (på Jar- 
ramas), 1843 (af Chapman), 1844 (Joséphine) och 1845 (Najaden). Korpral 1844, 
utexaminerad 1846 2iU, sekundlöjtnant vid k. maj:ts flotta s. å. 27/*. Deltog i 
danska kriget: 1849 sekondlöjtnant först å linieskeppet Skjold, sedan å kanon¬ 
båten Eider i danska örlogsflottan. Erhöll dansk fälttågsmedalj 1849. Afsked 
med tillstånd att såsom lönlös kvarstå i svenska flottan 1853 15/3, premierlöjtnant 
1854 27/i, afsked ur krigstjänsten 1855 9/2. Ordförande i Hölebo härads hushålls- 
gille 1865—1881. Kammarherre 1865 28/i, R. V. O. 1868 3/s, nämndeman i Hölebo 
härad 1871, kabinettskammarherre 1872 21/io, R. S:t O. O. 1873 21h, K. D. D. O. 
1. gr. 1875 5/o, led. af H. M. Konungens jaktklubb 1876 och blef sedermera klubbens 
vice ordförande, R. N. O. 1876 Via, R. R. S:t St. O. 1. kl. 1879, ceremonimästare i 
survivans vid K. Maj:ts O. och K. N. O. 1. kl. 1881 */*, K. S:t O. O. 1. kl. 1882 
8/o, öfverhofjägmästare 1883 30/n, St. Off. Rum. Stj. O., ceremonimästare vid K. 
Maj:ts O. 1884 28/«, Stk. D. D. O. s. å. 24A>, led. af landtbruksakademien s. å. 
17tu, K. m. st. k. V. O. 1886 V12, ståthållare på Stockholms slott med bibehållande 
af sin befattning ss. öfverhofjägmästare 1889 12/b, afsked från ceremonimästare¬ 
ämbetet 1890 24/u, R. Pr. R. Ö. O. 1. kl. 1893 29/o, R. R. Hv. Ö. O. o. S:t St. 
O. 1. kl., Stk. P. da C. O., R. 0. K. af K. Maj:ts O. med briljanterad kraschan 
1897 18/o, O. II:s Jmt s. å. 0. d., Dannebrogsmand 1898, inneh. Turk. Osm. O. 1. 
kl. s. å. i nov., inneh. Sv. Jägareförbundets belöningsmedalj att bäras på bröstet 
1900 •/«, R. af D. Elef. O. 1906 “/o, G. V. Sbm. 1906 2%, O. Il S. Gbmt. 1907 •/., 
Stk. Fr. H. L. Afsked från ståthållareämbetet 1911 12la. Hade vid tiden för sitt 
frånfälle redan ingifvit afskedsansökan ss. öfverhofjägmästare. 

Sedan kadettåren konung Oscar II:s personlige vän. 
Ägde hälften i Tureholm och örboholm i Södermanlands län; delägare i 

Huskvarna vapenfabrik, åt hvars förvaltning han ägnade sig på 1850- o. 1860- 
talen. Hedersled, (ende) af Västernorrlands nya jaktvårdsförening 1893 ,2,b. He- 
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dersled. af Svenska Kennelklubben 1897 10 4. Hedersled, af Föreningen för skogs¬ 
vård. Led. af H. M. Konungens jaktklubb 1876 **/*, vice ordf. därst. 1883 u/s. 
Kominitterad för H. M. Konungens jaktklubbs hundutställning i Stockholm 1886, 
kommittcrad för H. M. Konungens jaktklubbs och Sv. Jägareförbundets förenade 
utställning i jaktpaviljongen vid allm. konst- och industriutställningen i Stockholm 
1897. Få 80-årsdagen öfvcrlänmades till honom af h. m. konungens jaktklubb en 
storartad gåfva i silfverskulptur (se Sv. Jägareförbits n. tidskr. 1903). Erhöll i 
jan 1912 ss. gåfva af konungen dennes af C. Milles utförda byst i brons å mar- 
inorsockeL T. f. riksmarskalk i juni 1906 vid högtidligheterna i samband med 

hertigens af Västerbotten döpelseakt. 
Oift 1851 */» med grefvinnan Ebba Charlotta Bielke, hofmästarinna hos h. k. h. 

kronprinsessan. 
Ägde på Tureholm ett dyrbart bibliotek, som ursprungligen samlats af riks¬ 
rådet grefve Nils Adam Bielke (den på Tureholm förut förvarade delen af 
det Bielkeska arkivet har kommit till riksarkivet). 
Hänvlsn t. litt. Biografi (af H. Szs) o. portr. i Jägaren 1896 (sid 19). afven- 
som i årg. 1905: biogr. o. portr. i Birger Schöldströms Svenskarne under 
Dannebrogen 1848—1850. Biografiska data" (Sthlm 1903, sid. 6 o. 8); nekro¬ 
log (af (iustaf Lewenhaupt) m. portr. i Sv. Jägareförbits n. tidskr. 1912; 
nekrolog (af H. Szs) m. portr. i Sv. Kennelklubbens tidskr. 1912 o. Skogs- 
vårdsföreningens tidskr. 1913; nekrolog (af C. F(orsstrandl) i Sv. Dagbl. 1912 
»•/„; nekrolog med portr. i Berättelse till Vesternorrlands nya jagtvårds- 
förening för arbetsåret 1911—1912 (Hernösand 1913). 

Thotl. Tage Alexis Otto. grefve. * 1852 */» på Skabersjö i Malmöhus län. 
(Föräldrar: Kabinettskammarherren, Majoren, (irefve Otto T. och grefvinnan 
Ebba Elisabeth Augusta Sparre till Söfdcborg.) Hofjägmästarc 1884 7» under k. 
jakten på Hven. förste hofjägmästarc 1901 *°/n, öfverhofjägmästare 1912 SI/u. 

Skolstudier i Lund till 1870. Företog 1872. i sällskap med doktor Gustaf 
Kolthoff, en jakt- och studieresa till Färöarna och Island. Tillbragte åren 1872— 
1873 i södra Europa. Studerade 1874—1875 landtbruk. företrädesvis i Danmark. 
Ordförande i Zoologiska jägaresällskapet i Lund 1881. Deltog vintern 1882 jämte 
finske Ingeniörkaptcncn Berndt Höök och finske forstmästaren K. S. Hallberg i 
björnjakter i finska och ryska Karelen. Led. af H. M. Konungens jaktklubb 1876 
“/• och 1884. Deltog ss. ombud för Sverige i den ornitologiska kongressen i 
Wien s. å. Erhöll genom k. br. 1886 •*/• rätt att infånga 7—8 rådjur å Skabersjö 
för utplantcring på Gotland. Deltog i uppropet af maj 1889 till bildande af en 
förening för hundafvelns höjande (Sv. Kennelklubben). Innehafvare 1895 M/r af 
Sv. Jägareförbundets belöningsmedalj i sllfvcr att bäras på bröstet; nämnda för¬ 
bunds officiella representant vid nordiska jägarekongressen i Kristiania 1904 
*»_»•/,, likaså vid (tredje) kongressen af enahanda art i Köpenhamn 1909 *—7? 
och vice president därst. för Sverige. Ledamot (jämte C. G. Holmerz) af k. kom¬ 
mittén 1898 "/i för revision af 1864 års jaktstadga. Hedersled, af Göteborgs jakt¬ 
sällskap 1905 '*/». Styrelseled. i föreningen till skyddande af Måkläppcns fågel¬ 
fauna. Ordförande I Skånska jaktföreningen. Vid Sv. Jägareförbundets special¬ 
utställning på idrottsutställningen i Idrottsparken. Stockholm, erhöll han 1908 15/» 
hederspr. o. medaljer för rådjurshorn. af hvilka han skänkt en montre till natur¬ 
historiska riksmuseum. Jämte A. Wahlgren, Einar Lönnberg o. W. Zethelius af 
k. maj:t 1908 •/• tillsatt sakkunnig för utarbetande af förslag rör. revision af jakt¬ 
lagstiftningen. Var cn bland de tretton inbjudarnc i aug. 1908 till bildande af en 
svensk förening lör naturskydd och blcf vid stiftandet af Sv. naturskyddsförenin¬ 
gen styrclsclcd. därst. 1909 '•/». Vice ordf. i Sv. Jägareförbundet 1912 */». Led. 
al Ornöklubbcn. Innch. Göteborgs jaktsällskaps medalj i guld. Vice ordf. i H. 
M Konungens jaktklubb 1913 **/«. Led. af Baltiska utställningens styrelse, och 
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kommiterad för Baltiska utställningens jaktutställning 1914. Kännare af hjort¬ 
djurens biologi, äger samlingar af uppstoppade fåglar o. ägg. Ledt ett flertal 
kungl. jakter. Konung Gustaf V och Kejsar Wilhelm II hafva jagat å Skabersjö. 

Ordf. i Malmöhus läns skogsvårdsstyrelse 1903 21/s, afsked 1913 31/i, Styrel¬ 
seled. i Skogsvårdsfören. för Malmöhus län 1910 Vo. Deltog 1906 i juni i bildandet 
af Skabersjö-Klagshamns kalksandstensfabrik och är ordf. därst. Ordf. i styrel¬ 
sen för Malmö—Ystads järnvägsaktiebolag, styrelseled. i Börringe—östratorps 
järnvägsaktiebolag. 

Arrenderade från 1878 fädernegodset Bökebärgsslätt i Skåne. Innehar sedan 1891 
Skabersjö fideicommiss i Skabersjö s:n af Malmöhus län, hvilket gods sedan år 
1600 tillhört ätten (se Ljunggren, Skånska herregårdar). Äger del i Rydsgård i 
S. Villie s:n af Malmöhus län. 

Gift 1885 6/io med Hedvig Gabriella Hallenborg. 
R. V. O. 1893 V12, K. V. O. 2. kl. 1902 Vis, K. V. O. 1. kl. 1908 5/s, O. II :s 

Jmt 1897 18/9, R. Pr. Kr. O. 2. kl. m. kr. 1899 2Vb, K. Pr. Kr. O. 1. kl. 1908 Vs, 
O. II S. Gbmt. 1907 B/o, R. D. D. O. 1891 12/«, K. D. D. O. 2. kl. 1891 i sept., 
Stk. D. D. O. 1911 i mars, Stk. af Storbritt.-Victoria-O. 1908 i nov., K. Fr. H. L., R. R. 
S:t A. O. 2. kl. 1891 Vs, Stk. Bad. O. Z. L., Stk. Meckl.-Schwer. Grip-O., Stk. 
Rum. Stj. O. 

Tillhör konung Gustaf V:s intima vänkrets. 
Publ. Bidrag i Svenska Jägareförbundets nya tidskrift o. G. Kolthoffs ”Vårt 
villebråd” II (Sthlm 1896; 2:a uppl., Sthlm 1914). Deltagit i utarbetandet af 
broschyren ”Om jaktvård. Jaktvårdens grunddrag, på uppdrag af Svenska 
Jägareförbundet framställda af Tage Thott, C. G. Holmerz, Gustaf Kolthoff 
och Knut Hamilton” (Sthlm 1901). 
Hänvisn. t. litt. Biografi (af J. W. Lindblad) med porträtt i Sv. Jägareförb:ts 
nya tidskr. 1889, sid. 144; biografi (af H. Szs) med portr. i Jägaren 1904, 
sid. 223—224; biografi i Vem är det? (Sthlm 1912); portr. i St. D. 1913 5A>; 
portr. och biografi i Hvar 8. Dag 1914 7/e. 

TJÄNSTEMÄN I SVERIGE 

UNDER 1500-TALET. 

Claues Diurskytte. Erhöll i början af aug. 1531 (Claes Dyereskyltc) fodringen 
i Seglora. Erhöll 1533 19/i förläning på gården Rijd (Ryd) i Seglora s:n och 1533 
V2 förläning på spetalsdelen i Seglora s:n. Genom k. br. 1537 16/i erhöll han 
biskopstiondet och kanikdelen i Seglora s:n, Mark. Kallas här Claues Diur¬ 
skytte. Förordnades genom k. br. 1539 1h att tillse, det ingen fick inom krono- 
skog i Marks, Vedens och Gäsene härad i Västergötland fälla hjort, hind eller 
rådjur, liksom heller icke hugga ek- eller bokskog eller infånga bin. Han kallas 
här ”wår tijänere Clawes Diurskytta”. (Brefvet aftryckt i det följande). Till 
allmogen i Gäsened och Väne afgick 1547 3/s k. br. med upplysning, att Claus 
Djureskytt där ägde jaga för konungens räkning. Erhöll genom k. br. 1549 
27/ä sex tunnor af biskopstionden från Skölfvene s:n i Västergötland för den 
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trogna tjänst han "oss och vårt rijcke Sverige här till dagz troligen giortt 

och bevist halfvcr”. Genom k. br. 1552 ‘#/t utgick till honom befallning tillse, 

att inga djur skjutas eller svin släppas på vissa trakter af Edsveden i Väster¬ 

götland. Erhöll genom annat kungabref af samma år och dag forlåning på i- 

menas, Trancvijk. Linåås. Bråttebecht och Fateburen pa Edsveden (Edsmaren). 

Holsl. Eric. "Wilskytte" (djurskytt) på Aland. Omtalas i räntekammar- 

boken 1531. 

Anders Nicolai och Anders Jegcre. Konungens (kronans) ”jegere i Skara¬ 

borgs län. Synes, egendomligt nog. samtidigt varit kyrkoherde i Torso pastorat. 

K. br. 1532 Vt är ett s. k. coliationsbref för her Anders Jägliaren pa Gatule 

Lodesza Sködbck och tunga sokner”; samtidigt fick denne Jägaren Kården Kvarn¬ 

torp. som lydt till gamla Lödese kloster. Genom k. br. 1532 /.» erhöll samme 

her Anders Jegere ett fönvanbrrf eller fripass. "szå han ma fara Jutar han vill, 

her i riikit”. Her Anders Jegere erhöll 1534 ‘/. coliationsbref pa Askeby och 

Gislestad. K. br. af 1541 **/» adresserar sig till Her Anders Jegere, konfirmerar 

denne i Torsö prästgäll och lägger den närliggande ön Odensön under prästbordet 

såsom förläning. dock månde Her Anders Jegere hafva "grant och noge vpseendc, 

så ath ingen skiuter eller wtdöder någen fridkallede diur. som äre hiorter, hinder 

och rådiur”, på samma Odensön. 
I Warholm (Skara stifts herdaminne 2: 156) nämncs, att Andreas Petri Jagare 

var pastor 1541 och 1543 i Torsö pastorat. 

Christoller Fogelienger. Uppbar 1542 o. 1544 i lön 12 mark årligen. 

Hieronymus Fogelienger. Omtalas 1542. Uppbar i lön 10 mark; var hemma 

från Frankrike (kallas nämligen Frannls Mannden). 

Frans Ulllcnder. Foglcfängarc. Omnämnes 1544. 

Michel Jcgare. Omnämnes 1544. Uppbar i lön 12 mark. 

Morlenn Hcnclson Jegarc. Omnämnes 1544. Uppbar i lön 12 mark. 

Priitx, Ambrosius. Omnämnes 1544 ss. "wilskytte” hos konungen, med 25 

mark I lön. Var 1550 i tjänst hos konungen, men 1556 hos hertig Eric. Hans 

lön höjdes 1557 till 50 mark. I tjänst ännu 1560. Kallas äfven Ambrosius Wil- 

akytto. 

Vilus eller VII hes Jdgcmestcr i Svartsjö län omtalas i ett k. br. 1551 V». 

F.rick Dolckarll. Till honom utgick 1555 ”U k. ordre att "lathe tilpynthe ther 

um kring Grlpzholm någre sköne hagh. ther Kong:e M:t kunne få någon godlt 

lacht", d. v. s. att Inhägna Jaktparkcr. 

Jttrenin) Jägcre. Inkom till riket 1555. Omnämnes tidigast i ett k. br. 1555 

'•/•, där det heter, att därest han Icke visade sig vara k. maj;t tjänlig, skulle lian 

I fonet med patt och föras ur landet. Jöran Jäger [Jägare] erhöll 1558 

hertig Johans tillstånd att i Cunegårdz l.mtagl. Kyminencgårdsl län "låta upp- 

gräflva någre varge och räffvekulcr”. Erhöll 1572 "/• kungl. befallning att tillse, 

det Inga andra hundar In de. som voro stympade eller "affstäcktc påå et been", 

skulle få finnas på Oland. 
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Swan, Matz. ”Falkefänger” eller ”falckefenger”. Omnämnes 1555 vara i 
tjänst hos konungen jämte en jägaredräng Henrik. Matz falkefängier uppbar 
1556 i lön 25 mark, Matz Swan, falckefängiare, 50 anno 1557, Mattz Swaen var 
1560 falckefenger. 1556 14/s erhöll han k. ordre att kring Mälaren infånga en hop 
unga falkar för hertig Eriks behof; Matz Sven falckfengiare erhöll 1558 8/3 k. pass 
på skjutshästar till Kalmar. Omnämnes ännu 1562. 

Bengt Månsson (Monsson). Vildskytt hos hertig Eric 1556, hos k. maj:t 1557. 

Frans Månsson (Franns Monsson). Var 1556 foglefängier hos hertig Eric 
med 12 mark i lön; var 1557 foglefängier hos k. maj:t med 24 mark, var i tjänst 
1565. 

Hinric Ivar son (Iffuarssonn). Foglefengier hos hertig Eric 1556 och hade 10 
mark i lön (möjligen identisk med den jägaredräng Henrik hos Matz Swan falke¬ 
fänger, som omnämnes 1555), var 1557 foglefängier hos k. maj:t och uppbar 22 
mark. 

Hendelme, Jörann. Var 1556 ”falkefängier” och uppbar 25 mark i lön. 

Baijer, Jörgen. Falckefängiare hos hertig Eric 1557 med 50 mark i lön. 

von Danske, Hans. Foglefängier hos k. maj:t 1557, uppbar i lön 36 mark, var 
1560 likaså foglefenger o. omnämnes i denna egenskap ännu 1580. 

Jöran Ödgrimsson Jägar. Jägare hos k. majrt 1557 och uppbar 40 mark i lön. 
Säkerligen identisk med den ”Jören jegere”, som omnämnes i ett k. br. 1555 

19/s med ordre till Erich Håkansson ”om then Jören jegere etc., som nu achter 
drage till K. M:tt, att han förstrecker honom någre peninger aff hans årslön på 
vägen, men hvar han förnimmer, att han K. M:tt inthet tienlig är, må han försee 
honom med pasfort och lathe honom drage aff landet”. 

Hans foglefengier. Falckefängiare hos hertig Eric 1557. 

Reen, Hans. Möjligen identisk med Hans foglefengier, hos hertig Eric 1557. 
(Uppbar 36 mark i lön.) Falckefenger (1560; Hans Reen); falckfengier (1565, 
hos k. maj:t, Hanns Rinnder eller Rinder). 

Per Jonsson. Vildskytt hos k. maj:t 1557. 

Anders Jönszonn i Kelleryd erhöll 1558 15/s k. fullm. att hafva tillsyn (”ett 
flijtigt och nöge vpseende”) öfver Edsvedens kronopark i Västergötland (Eds- 
mären), så att olaga skogsfällning och jakt där förhindrades. Han kallas tro¬ 

tjänare, ”vår tro tiänere”. 

Tönies Knutssonn. Hundedrengh 1560, willskytt hos k. maj:t 1565 med 40 

mark i lön. 

von Bemenn, Ambrosius. Vildskytt (willskytt) hos k. maj:t 1565. 
(Henrich van deme Bwsken var 1490 tomtägare i Stockholm.) 

Erich Salmundsonn. Falckfengier hos k. maj:t 1565. 

von Ryghen, Erich. Kongl. Maij:ts falkefcngere 1571 18/-. 
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GyUenstierna till Lundholm. Göran. 1 1576 ®/i (enl. Ugglas Rådslängd °/o). 

(Föräldrar: Riddaren och Riksrådet Eric Eriksson den yngre Q. till L. och Anna 

Carlsdotter af Vinstorpsätten.) Höfvidsman 1542 för krigsfolket mot Nils Dacke. 

Svea rikes råd 1555. öfverste för allt krigsfolket vid Viborg s. å. och 1556, tillika 

ståthållare på Viborgs slott 1556. ståthållare på Kalmar slott 1559. Sändebud till 

Danmark 1563 och 156b — där han i Roeskilde slöt en "olidelig fred”, hvilken al 

konung Johan och riksrådet vid följande riksdag allmänt ogillades samt åter 

till Rostock 1571. Slottslofven på Vadstena slott 1564 ®4/i, innehade ståthållare¬ 

ämbetet i hertig Magnus’ furstendöme 1564—1567, utbetalade 2 månaders sold 

till Oluf Stennssonns fänika i Linköping 1566 *4/» (k. 1 Lifgr. reg.tets arkiv), 

konuvgcns hofmästare 1569. Erhöll 1572 ,r/,« kungl. befallning att hafva tillsyn 

däröfvtr, att frikallade djur ej fälldes inom Stäkeborgs län vid vite att frälseman, 

som därtill gjort sig saker, kommc att förverka sina adliga privilegier. Riddare af 

S;t Salvators orden 1561 m/t vid Erik XIV:s kröning. Ägde Fågelvik. Ligger 

jämte fru begrafven i Söderköpings stads kyrka, där hans grafsten och härå ut¬ 

huggna bild i vapenbonad finnas. Se ang. honom Sylvander: Kalmar slotts och 

stads historia I. sid. 294. Gift med Kerstin (irip. antagligen 1527, då en i R. a. 

förvarad handling upprättades med uppgift på de gods, han erhöll pa Wijnäsz 

effter hennes salige döde ffader hostru näst äffter Jöns Bröllop". 

Joen Andersson. Omnämnes 1572 ss. falkfångare hos k. maj:t. 

de Mornay, Charles eller Carolus. fransk baron de Varennes, " i Frankrike, 

1 1574 */# i Stockholm (afrättad på Stortorget). Kalvinist. Lämnade Frankrike 

1547 och medföljde franska hjälptrupper till Scotland i kriget mot England. Var 

1557 småsven (kammarjunkare) vid hertig Eriks af Sverige hof. Legat till Polen 

1557 Sedan Erik i mars 155b mottagit Kalmar slott och län. synes han gått 

i dennes tjänst men användes samtidigt af (iustaf Vasa till diplomatiska beskick¬ 

ningar. Sändes så t. ex. s. å. i april till Danmark för att genom där\arandc 

franska sändebud skaffa upplysningar om danska konungens planer mot Sverige. 

Åtföljde våren 1559 svenska ambassaden till England för att inleda underhand¬ 

lingar om Eriks giftermål med drottning Elisabeth. Fängslade på Erik XIV:s 

befallning grefve Johan af Fricsland på V adstena slott 1559 u/it '*/1* grefven 

fanns då i prinsessan Cecilias "jungfrustuga", dit han klättrat upp på en stege, i 

skiortten, liaffvandes näppeligen hosan på sig', (iustaf Vasa förtörnades emeller¬ 

tid på Mornay för hans "obeskedeliga handel och dristiga förmätenhet och till¬ 

sade M. att infinna sig i Uppsala i jan. 1560, där konungen lät "bestricka honom 

och till vidare betänkande på någon tid anhålla", men Erik uppträdde till lians 

försvar och anförde, att M. handlat på hans uttryckliga befallning. Kallas "vårt 

råd och kammarjunkare" (kammarjunkare), då han 1561 **/» skickades till Frank¬ 

rike för att återställa (iustaf Vasas S:t Mikaölsorden. Utverkade Catharina af 

Mcdicis bifall till konung Eriks fönnälning med drottning Maria Stuart af Scot¬ 

land och kallas af henne “domlnus de Varennes" eller "sieur de Varennes" 1 bref 

s. å. till Pctracius a Rosa. Carl IX:s af Frankrike kammarjunkare. Sändes där¬ 

för 1562 '•/• Jämte Per Brahe att till henne framföra konungens formliga frieri 

(han kallas nu riddare och kammarherre) och mottogs vid hemkomsten mycket väl. 

FältÖfverstc i Estland och Livland i nov. 1562 (efter Clas Christcrsson Horn). 

Han var kvar där ännu i ma) 1563. ty s. å. *4/® sändes till honom Olof Helsing 

med 100 st. armband och 50 st. halsringar, hvilka skulle utdelas till de knektar, 

som utmärkt sig vid Pemau* och Wlttcnstens (senare kalladt Weissenstein) in¬ 

tagande föregående år. Bcfälhafvarc (öfverste) för det småländska krigsfolket, 

som kallas det 3:d|c regementet. 1563 T/io och drog med dessa till Halmstads 
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belägring, där konungen då vistades. Efter konung Eriks afresa från svenska 
hären i Halland högste befälhafvare för denna, s. å. 7/n. Anders Sigfridsson 
(Rålamb) och Nils Pedersson (på Holma) erhöllo k. befallning 1563 9/u att hjälpa 
Mornay med en befästning i Halland (vid Halmstad eller Falkenberg). Härom 
tillskrefs M. 9/u o. 11/u s. å., men emedan han 10/n blifvit oaktadt stor tapperhet i 
grund slagen af danskarne vid Mared 1 Vs mil norr om Halmstad på vägen till 
Jönköping, måste Halland utrymmas. Förordnades 1563 ^/is att vara befälhafvare 
för de trupper, som skulle akta på gränsen. Reste emellertid i stället norrut och 
gifte sig i Arboga. Kallas i k. br. 1564 UU ståthållare i Kalmar. Erhöll 1564 2*A 
k. befalln. att befästa Olofsborg i Bohuslän, hvilket dock ej ledde till något re¬ 
sultat. 

Blef slagen af Daniel Rantzau vid Refteled 1564 26U, men eröfrade i slutet af 
juli s. å. en provianttransport på 400 vagnar, hvarigenom danskarne återtågade. 
Brände omkring 1564 “/o, jämte Clas Christersson Horn, staden Sölvesborg 
jämte Elleholm (Ellholmen). Kallas 1564 8/io ”wår krigsöfverste i Småland”. 
Erhöll 1565 23/2 k. ordre att inrycka i norra Skåne. Kallas då ”vår troman och 
krigsråd”. Slottsherre och höfvitsman på Varbergs slott i sept. 1565 och afslog i 
oktober s. å. tappert ett anfall af danskarne under Rantzau, hvilka förlorade 1,600 
man, hvaröfver Erik i bref (dat. Vadstena 1565 3/n) uttryckte sitt synnerliga väl¬ 
behag. öfverbefälhafvare för belägringshären utanför Bohus slott i början af 
1566 men upphäfde belägringen och fördelade folket till landtvärn i Västergötland 
och Småland. Konungen vill detta år ej förordna honom till fältöfverste ”efter 
han icke något synnerligt hafver låtit påskina, det han hafver ment saken med 
något allvar emot fienden, sedan han blifvit gift, utan vill nu fast hellre vara 
hemma än något ansenligt mot dem uträtta”. M., som emellertid 1566 erhöll 
ordre att hopdraga krigsfolket och möta hertigen af Sachsen vid Bogesund (Ul¬ 
ricehamn) och s. å. 19h anbefalldes tillse, att danskarne blefve afskurna från 
reträtten, gjorde likväl Rantzow betydande förluster och bemäktigade sig bl. a. 
danskarnes hela tross på Alingsåsskogen. Emellertid blef han af de danske fån¬ 
gen s. å. 20/9 i Älfsborgstrakten och fördes till Kallundborgs slott i Danmark, 
där han hölls fängslad till 1571 18/3, men synes därvid kommit i gunst hos Fred¬ 
rik II, som i bref 1571 7/s yttrar: ”Jeg dricker eder ett stor glas met Wijn 
tijl, och er alle erlich danske och swensche Mendss schol (skål), beder eder ij 
wijlle göre meij ret sum mijn gammel ven och gammel schalck. Fridrich". Er¬ 
höll troligen af Erik XIV, som han genom sina böner torde förmått att skona 
hertig Johan till lifvet, bekräftelse på sin friherretitel. Efter regementsföränd¬ 
ringen ville Johan utväxla honom och uppmanade honom 1571 22/«, då han åter¬ 
kommit, att, innan han hunnit svärja trohetsed, deltaga i riksrådets öfverlägg- 
ningar. 

Grefve Per Brahe och till hans biträde Charles de Mornay förordnades 1572 
23/s att besiktiga Älfsborgs och Gullbärgs fästningar samt platsen för en stad 
därstädes (hvilken senare torde föreslagits konungen af M.) Konungen gillade 
den ”schamplun”, de skickade, och förordnade s. å. 13/12 M. att åter begifva sig till 
Gullbärg för att under vintern beställa om materialier. Erhöll ”öffuerste befal- 
ningen öffuer Elffzborgz och Gulborgz befestninger” jämte Jören Erichson (Ulf- 
sparre) till öijerijdh och Anders Olsson (Oxehufvud) till Uddtorp 1573 3U. Erhöll 
öfversta befallningen (ståthållare) därstädes s. å. 3/io och skulle samma fästnin¬ 
gar förfordra, men afsattes 1574 30U. 

Fullmakt och befallning 1573 22/io att i Västergötland hafva uppseende ocli 
noga akt med jakt och djurfällande, att sådant icke måtte så obeskedcligen bru¬ 

kas som här till skedt är. 
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Jaintc franska sändebudet i Köbenhavn Dangai och svenska adelsmän ar 
betade han åren 1571—1573 på att afsätta Johan 111 och gora Henrik af 
Anjou (sedermera Henrik 111 af Frankrike) till svensk konung. Innerst ville 
han dock säkerligen befria den olycklige Erik Xl\. som lian synes varit 
uppriktigt tillgifvcn, och återinsätta denne på tronen, bedan han for Johan 
111 ;s rakning varfvat krigsfolk i Scotland och England — därifrån grefve 
Archibald af Ruthwen öfverförde 3,000 skottar och han själf 2.000 engelsmän 
— uppgjorde han i förbund med denne grefve af Ruthwen, (lilbcrt nalfour 
m. fl. en plan att mörda konung Johan, befria Erik XIV och ater göra denne 
till konung. Mordet skulle utföras under en högtidlighet på Stockholms slott, 
hvarvid till konungens nöje den skotska svärddansen skulle uppföras. Carl 
de Morny skulle mörda konungen under dansen, men afstod i det afgörande 
ögonblicket. Legotrupperna förlädes sedermera i Livland. och under fälttå¬ 
gen därstädes blef den tidigare sammansvärjningen yppad. Mornay kom på 
lejd öfver till Södermanland, där han genom sitt gifte ägde flera gods. och 
inställde sig hos hertig Carl i Nyköping. Han sökte urskulda sig hos denne, 
men sattes i fängsligt förvar på slottet, flydde därifrån men upphanns i Ny- 
köpingsskären och fördes därifrån till Stockholm, dömdes till döden och hals¬ 
höggs på Stortorget. 

Qent emot detta af äldre historici sålunda skildrade förlopp skrifver Olof 
Söderqvist (Historisk Tidskr. 1903. s. 20-1) följande: ”Vid rannsakmngarna, 
som höllos i mars 1574 med Mornays anhängare, hade det vittnats, att hem¬ 
liga bud sfindts till hertig Carl. och att Mornay å hertigens vägnar lofvat 
skottarne sold. om de ville inträda i hans tjänst samt doda Hontus de la 
Oardie och andra konungens förtrogne. När Johan sedan stämde Mornay 
att infinna sig i Stockholm, tog hertigen den anklagade i sitt beskydd och 
gjorde sig därigenom själf misstänkt.-Hertig Karl yppade sent omsider 
i bref till konungen (den 24 aug. 1574). att Mornay verkligen haft för afsikt 
att afsätta konungen och insätta hertigen till regent i stället”. (M. skulle 
alltså varit en intrigör, full af motsägelser, och sannerligen gjort skäl för epi¬ 
tetet ”schalck". Förste kandidaten Henrik af Anjou. den andre Erik XIV', 
den tredje hertig Carl! Johan III synes han hatat — men ber Erik om 
försköning från dödsdomen öfver honom och tvekar i sista stund i svärd- 
dansen att döda honom). 

Hans sista ord lära varit: "i dag skall Carl dö, genom hvilkens välgärning 
Johan lefvcr". Han skildras såsom "en man af bildning och världsvana i 
förening med franskt behag i umgänget. Hans kvickhet och skämtsamhet 
gjorde honom gärna sedd i hofvens fester och dryckeslag”. Tillhörde ko¬ 
nungarna Eriks. Fredrik II :s och Johans närmaste umgänge. 

Han ägde på 1560-talet Vrana i Ncrike. Erhöll 1561 “/» i förläning Roma 

gods i Tjust (nu förenadt med Hclgcrum), köpte 1562 */io Roma och Helgcrum i 

(iladhammars s:n af Erik XIV för 5.000 franska kronor. Köpte 1562 Johannitcr- 

ordens förra kloster med underlydande 64 dekanegods i Krokeks s:n af Öster¬ 

götlands län. men dessa gods indrogos sedermera och förlänades 1575 till Ar¬ 

vid Gustafsson Stenbock. Erhöll 1562 i förläning Tuna län i ljust och 1564 

Kronobärgs slott och Osby gård jämte Albo och Kinnevalds härad. Kronobargs 

slott innehade han till sin död. 

Skänkte ett måladt korfönster till Sköllcrsta kyrka i Ncrike. 1 Klingspors 

vapenbok och å en mässhake I Växjö museum synes hans vapen. Namnet skrif- 

ves äfven d Mornay och Demornal. Skrcf sig herre till Helgerum och Roma. 

Ende sonen. Johan, skrcf sig friherre till Varcnncs och herre till Helgcrum. Han 

ligger begrafven I Riddarholmskyrkan (Oråmunkekyrkan). Gift 1564 !"/t i Ar¬ 

boga med Anna Trolle. Bröllopet hölls af drottning Karin Stenbock (se K. 

Eriks rcglstratur 1563 */i»). 

Hänvtsn. t. Ull. Bidrag till Hallands historia, af P. von Möller. Lund 1874. 
sid 225—257; Sylwandcr: Kalmar slotts och stads historia. Del I, sid. 295; 
Blogr. Lcx. Ny Följd VII. sid. 166—190. där utförlig litteraturförteckning 
meddelas. Ang. hans mordförsök mot Johan III se A. O. Ahlqvist. K. Erik 
d. 14:s fängelse och död samt samme förf:s Nya bidrag till svar på frågan: 
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Har konung Erik dött af förgift? (Växjö 1873). Domen öfver honom finnes 
tryckt i Swänska Mercurius 4:e årg. I: 162. 

Steenbock, Eric, friherre, * 1539 2SI- (dog icke 1599 i Köpenhamn, utan lefde 
ännu 1601 8/io, då han sänder sin hustru ett bref från Malmö). (Föräldrar: Riks¬ 
rådet, friherre Gustaf S. och Brita Ericsdotter Leijonhufvud). Friherre 1561 29/8 

vid Eric XIV:s kröning, var 1563 kammarjunkare, höfvidsman öfver rytteriet 
1567 29/u, t. f. riksråd jan. 1569, aflade rådsed s. å. 2/s, riddare s. å. vid Johan 
III:s kröning, fältmarskalk s. å. 20/i2; erhöll 1570 20/* k. befalln. att med det 
främmande krigsfolket intaga och befästa Karlsborg i Bohuslän, hvilket emellertid 
ej kom till utförande; lagman i Västergötland s. å.; landshöfding (ståthållare) 
därst. 1575 (enl. annan uppgift redan 1569); k. fullm. att hafva uppseende med 
dem som fälla fredkallade djur och bärande träd 1575 12/3; tillika ståthållare på 
Älfsborg 1577; erhöll 1577 27U o. 31/3 k. ordre att befästa Älfsborg och Gullbärg 
”thett mäste mögeligitt wara kan” (af Hert. Carls registr. 1595 4/io o. 1597 29U 
inhämtas emellertid, att han vanvårdat fästningsverken och låtit dem mycket för¬ 
falla); närvarande vid rådets rekonstruktion efter Johan III:s död; aflade rådsed 
till Sigismund 1594 21/3; undfick 1594 Sigismunds fullmakt på tjänsterna ss. 
lagman, ståthållare 0. landshöfding i Västergötland samt ståthållare på Älfsborg; 
afsattes af hertig Carl 1596 20/i från alla sina ämbeten, eftersom han höll konung 
Sigismunds parti samt icke kom till Söderköpings riksdag, hvarefter han reste 
ur riket 1597 i mars och dog i landsflykt. Träffas 1598 i Tyskland (Histor. 
Handl. XXIII). Begrafven i Länghems kyrka. Skref sig friherre till Öresten 0. 
Kronobäck, herre till Torpa och Lena. Enleverade på 1570-talet och gifte sig med 
sin kusin, grefvinnan Magdalena (Malin) Sture. Namnet finnes i handlingarna ofta 
ss. Eric Göstaffsson. 

Olof Larsson. Drabant hos Johan III. Afsändes i juni 1576 för att med 
folkets tillhjälp låta i Västergötland och Dal fälla 50 älgar, hjortar och rådjur, 
hvilkas kött borde ”insyltas” (konserveras) för hofvets behof. 

Gudmund Nilsonn. Falckefängier hos k. majt:t 1576. 

Hans Matzsonn. Falckefängier hos k. maj:t 1576. 

von Reich, Hinrich. Falckefängier hos k. maj:t 1576. 

Hans Jegere. Jägmästare i hertig Carls (Carl IX:s) furstendöme. Djurvak- 
tare vid Gripsholms djurgård till 1606 (då han efterträddes af Påfvel Mårtens¬ 
son). K. br. till honom 1582 28/s (Västergötlands handl. 1583: 15). Erhöll 1604 
V2 i uppdrag att låta upprätta en djurgård vid Köping. Anbefalldes s. å. att 
fara till Norrland och där låta slå några hundrade renar. 

Säkerligen identisk med den Hans Jägcmestare, som omnämnes i sedermera 
borgmästarens i Arboga Jon Jonssons (barnen kallade sig Palmgren) ”Wand- 
rings-Book” (handskrift i riksbibl.) Jon Jonsson, som 1605 7h på Gripsholm gifte 
sig med Hans’ 18-åriga dotter Anna (t 1663 9/n), säger att Hans var född i 
Livland på Hedilbirgh och gift med dåvarande ståthållarens i Finland, seder¬ 
mera ståthållaren öfver Norrebottens länderi, Erik Hanssons, syster Anna, som 

dog 1635 8/io i Arboga, 80 år gammal, änka. 

Hantmer, Hans. Falkenerare hos k. maj:t 1585—1586. 

Mårten Jönsson. Till honom utfärdades 1590 t3k k. br. med fullmakt att 
rannsaka om de skogar i Östergötland, Småland, Västergötland och Dal, uti 

hvilka finnas villebråd. 
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Witlef. Niclas. Förordnas Jäml. k. fullm. 1590 M/« till Canine Wacht. Om¬ 

talas 1592 ss. lammewachtere (hindvaktare, d. v. s. djurvaktare) pa Valdemars- 

ön vid Stockholm och kallas då Nicolaus Wittlo. Erhöll hemmanet Sanda i 

Sko s:n genom k. br. 1595 8/»; erhöll genom k. br. 1597 a/ia ”någon spannemål 

i stället för förläningshemmanet Sanda i Skogklösters s:n till behagelig tid. Kal¬ 

las 1595—1597 Nicolaus Hvittling. 

Thomas Mårthcnson. Var 1591 foglefengiare hos k. maj:t. Säkerligen en 

annan lir Thomas Heusward ("Thomas der Falkenfiinger"), som var i konung 

Sigismunds tjänst och såsom sådan kommissionär till Danzig 1598 (se Histor. 

rfandl. XX11I, Sthlm 1910); namnet finnes äfven skrifvet Hausewart. 

Jöns Olofsson. Djurskytt. Bodde i öjetorp. Lerbäcks s:n af Örebro län. 

Förklarades genom k. br. 1593 «/u förskont för alla utlagor af dess hemman. 

Möns Arwidsson. Djurskytt. Förklarades genom k. br. 1593 “/»t förskont 

för alla utlagor af sitt hemman. 

Erich Jönsson. Djurskytt. Bodde i Frölunda, Stenkista s:n af Södermanlands 

län. Förklarades genom k. br. 1593 “/« vara förskont för alla utlagor af dess 

hemman. 

Lasse Simonsson. Djurskytt. Förklarades genom k. br. 1593 "/.» vara fri för 

alla gärder. dagsverken och andra ovissa persedlar af hemmanet Uddetorp. 

Malts Halvardsson. Erhöll 1593 ,T/«» k. fullm. att vara hertig Carls (Carl IX) 

djurskytt. 

Clemet Bertilsson. Loskytt. Erhöll genom k. br. 1594 a‘/» frihet på sitt hem¬ 

man. så länge han fångar lodjur. 

Hunger Biörnsson. Djurskytt. Förklarades genom k. br. 1595 vara för¬ 

skont för alla utlagor af dess hemman. Bodde i Hineta. 
(Byn Hlnnestad ligger i östra Stenby s:n af Östergötlands län; Himmeta 

s:n ligger i Västmanlands län). 

Lasse Jonsson. Djurskytt. Qenom k. br. 1595 erhöll han i afräkning på 

sin lön hemmanet Tarf i Närtuna socken. 

Ekeblad. Nils Claesson * 15—, t 16— i landsflykt i Polen. (Föräldrar: Hä- 

radshöfdlngcn Claes Andersson E. och Brita Kagg). Kammarjunkarc hos Johan 

111 1592. Häradshöfding i Kinnc härad i Västergötland 1594 7/». Jägmästare I 

Västergötland och förordnad hafva noga inseende öfver kronans djurgårdar och 

försvara kronans skogsparker mot all djurefällning 1595 '"/a. Ryttmästare för 

en fana Västgötaryttare 1602. ryttmästare för Västgöta-adcln 1606 ”/#. Agdc 

Frösslunda, Lilla Bjurum och Alebäck. Oift med sin kusin Anna Ekeblad. 

Lasu Hansson. Erhöll 1595 "/• k. fullm. att fånga och skjuta Biurar (bäfrar). 

Bodde I Fårnäs. Mora s:n. 

Nils Mattsson. Erhöll genom k. br. 1595 “/• fullmakt att fånga och skjuta 

Biurar (bäfrar). Bodde I Fårnäs. Mora s:n. 

Bergh. Nils. Ryttare under ryttmästaren Anders Hinderssons fana. Erhöll 

genom k. br. 1595 ”/• rätt att bruka jägarchcmmanct Oälarid I Västergötland 
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på Edsvägen fritt från alla utlagor. På jägmästarens i Västergötland Claes 
Jonssons begäran förordnades han att hafva akt å kronans skogar och konungs- 
parker i nämnda landskap. För honom utfärdades ”försvarelsebref” eller full¬ 
makt genom k. br. 1596 3A>. Fick samtidigt rätt att besitta och bruka kronohit 
Gellerid i Sjölanda s:n. Erhöll 1603 24/s k. fullm. att hafva inseende kring om 
hela Edsvägen, som är Cronones parker. Jämte Hendrick Pedhersson skog¬ 
vaktare öfver hela Västergötland enl. k. fullm. 1609 16/7. Erhöll 1610 12/i k. 
ordre att låta slå 20 rådjur på Kulahultskogen och inom åtta dagar skicka dem 
till Nyköping. År 1613 27/i erhöll han fullmakt att hafva uppsikt öfver djurskjut 
ningen i Västergötland. Till honom afgick 1614 12/2 öppet k. br. med ordre 
att pådrifva allmogen till framköring af gärdsel. Han kallas där djurvaktare. 
Namnet finnes äfven skrifvet Berg. 

Claes Jonsson. (Föräldrar: Joen Skrifvare till Barkestorp i Dörby s:n af 
Kalmar län, adlad 1528, och Anna Clausdotter Kyle). Kallas slottslofven på Borg¬ 
holm 1580, jämte Chrispher Andersson Gyllengrip; slottslofven på Kalmar 1580 
21A> o. 1586 27/e, erhöll 1590 8/i k. fullm. att i några ärenden förhandla med all¬ 
mogen i Småland, s. å. 27/a k. fullm. att akta uppå Carl Göstafsson Stenbocks 
och Johan Sparres företagande, s. å. 26/o fullm. att löna Smålands hofmän; ståt¬ 
hållare på Kalmar 1591 2/s, kallas af von Stiernman befallningsman på Kalmar 
1592. Tillika häradshöfding i Södra Möre härad 1594 19h. Erhöll befallningen 
öfver Norra och Södra Möre härad i Småland 1595 16/3. Omnämnes 1596 ss. jäg¬ 
mästare i Västergötland. 

Hans efterträdare i Kalmar, Daniel von Bävendt, blef sedermera jägmäs¬ 
tare på Åland. Han var en af Sigismunds anhängare; flydde till Polen; hans 
gods förklarades förbrutna samt skänktes 1600 till Henrik von Köhlen. Ägde 
och skref sig till Bar(c)kestorp. Gift 1. g. med Margareta Some, 2. g. med 
Elisabeth Horn till Kankas. 

Erik Nilsson. Kronans fogde. Bodde på Väsby. Erhöll 1597 15/2 k. pro- 
tectorial i dess ämbetssysslor med inseendet öfver kronans skogar och fiske¬ 
vatten. 

Abraham Eskellson. Konungens jägare Abraham Eskilsson erhöll 1598 7/2 k. 
ordre att slå några älgar och rådjur på Åland. Djurvaktare på Ombärg i Ös¬ 
tergötlands län. Omnämnes i denna egenskap 1631—1645. Förde i sigillet en 
sköld med jägarhorn och därofvan initialerna A. E. Bodde i Alvastra. Finnes 
äfven omnämnd såsom Abraham Jagare (1634). 

Lasse Svensson. Djurskytt. Erhöll genom k. br. 1598 2/a hemmanet Ot- 
tentorp i afräkning på lönen. 

Hinric Hindersson Finne, * 1548 13/i i Finland, t 1684 2il» vid Kungsör, 136 
år gl. Började sin bana som hundskötare åt Joharf III, sedermera skogvaktare 
vid Kungsörs kungsgård. ”Han var intill sitt sista mycket kry, men då han 
icke orkade vara med om den vilda jakten, blef han slutligen anförtrodd vården 
om konungens tamda björnar”. (Carl XI :s dagbok). Torde senare åren varit 
stoskötare, ty i rubriken under hans porträtt, måladt af Ehrenstrahl, förvaradt 
på Strömsholm, numera å Gripsholms slott, finnes titeln stovaktare angifven. 
Starbäck har i sina ”Historiska bilder” skrifvit en berättelse om ”Henrik Finne och 
hans Gudson”, där han också kallas ”stovaktare”. Porträttet, hvars inskrift vits¬ 
ordar Finnes nit och alltid lustiga humör, visar bilden af en mycket gammal man, 
klädd i räfskinnspäls. 

6 



TJÄNSTEMÄN I SVERIGE 
UNDER 1600-TALET. 

Schitlofph. Albricht. Var 1602 djur- och vildtskytt hos k. maj :t. 

Bortres, Peer. Djur- och vildtskytt hos k. inaj:t 1602. 

von Preibergk. Jörgcnn. Djur- och vildtskytt hos k. inaj:t 1602. Omnäm- 

ncs 1603 tjäna vid hofjägeriet och kallas tysk jägmästare. Samtidigt nämnas, 

förutom MichiU Wachtmester (som står främst). Jörenn Jägare, Tönnes Jägare, 

Tynis Gogronn Jägare (förmodl. skotte till börden) o. William fugleskytt. Kal¬ 

las äfven Jöran von Prcnssborgh. 

Chilian Christianson Jägare. Omnämncs i ett k. br. 1604 '*/». 

Kork, Lyloff. Fågelskytt. Erhöll 1605 på våren k. befallning att bcgifva sig 

till Värmland för att skjuta och "Insylta" (konservera) skogsfågel. 

Gunnar Amunässon. Hemma från Maricstad. Skogs- och djurvaktare på 

Hälleberg enl. k. fullm. 1605. 

Könick, Jacob. Var 1606 djurvaktare vid Stockholm. Kallas 1607 Jacob 

Konigk. 

pdwcl Mårtensson. Djurvaktare vid Oripsholms djurgård 1606 (efter Hans 

Jegcrc). 
Kapten Paul Mårtensson dog 1649 "/« och begrofs s. å. “/« i S:t Clara kyrka. 

Sthlm. 

Egger t Corneliusson. Fågelfängarc hos k. maj:t. Omtalas 1607 (aflöning 

30 dir, lika mycket som undcrmarskalken och enspännaren Rasmus Nilsson). 

Erhöll 1613 '•/? k. fullm. ss. fågelfängarc. 1614 omtalas Edgert Fogelfengier med 

10 dir. 1616 Eggerdt Pogelfängiere (upptagen bland "Bestelningzmän") med 20 

dir. 1617 Pogelfängiere Eggerdt med 10 dir. 

Michel Jägare. Erhöll k. fullm. att vara jägmästare i Uppland 1607 s,/«. 

Michel tMichil). Michel Jägcmestere. Jägmästare i Västergötland och Små¬ 

land hos Carl IX. Honom lämnas genom k. br. 1608 s*/u ordre att "lathe slå 

ther nedre i Wcstcrgötland och vedh Jöneköplng någre Rådjur til en sextije 

stycker såsom ock till en ottc hjorter och sände them hijt af mcdli någon viss: 

Och skall thu flndteligen så lage ath the äre her oppe til Julchelgen. Thette 

bestell". 
Kanske identisk med Michel Jönsson i Tenhult eller med MichiU Wacht - 

mcslcre. 

von llardt, Caspcr. Fågelfängarc I trakten af Skara. Omnämncs 1609. 

Jacob Pccrssonn Jäghare sändes 1609 med k. fullm. till Norrland att upp¬ 

bära skattcfågcln af allmogen dtirst. 

Tranlelt, Anders. Var i början af 1600-talet skogvaktare öfver Sunnerstc 

bcridnlng på Oland (efterträddes af Johan Månsson och Jonas Nillssonn. hvil- 
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ken sistnämnde lefde 1683). Innehade på lön ett torp inom hägnaden till Otten- 
by djurgård. 

Ej omnämnd hos Anrep på ätten Tranefelt. 

Spari, Gabriel. (Fadern var pastor i Fasterna på 1500-talet). Jägmästare 
hos hertig Johan af Östergötland. Gift (senast 1618) med Catharina Andersdot- 
ter, dotter af rådmannen i Arboga, Anders Göransson. 

(Sonen, Johan Gabriel Spari [f. 1618 15/io i Östergötland], öfverste, adlad 
1652 med namnet Sparfventeldt). 

Lasse Matsson. Djurskytt öfver all lappmarken mellan Alten- och Titisfjor- 
darne 1611. Djurskytt öfver hela änkedrottning Christinas furstendöme 1612. 
Djurskytts fullmakt 1613. 

Lars (tillnamn okändt). Djurvaktare vid Ulfvesund enl. k. fullm. 1612 13U. 

Krabbe till Svaneby, Eric, * 1582 s/s, t 1634 13/s. (Föräldrar: Jägmästaren 
Bengt K. till S. och Anna Ericsdotter Roos till Hjälmsäter). Dräng (uppvak¬ 
tande) hos Carl IX 1606, kammarjunkare 1610 (50 dir i lön), erhöll jämte ami¬ 
ralen Hans Pedersson k. instr. 1610 5/o för sin expedition sommaren 1610 från 
Älfsborg till Alten med två svenska krigsskepp (denna sjöfärd torde emellertid 
icke blifvit af). Ståthållare på Svartsjöhus och Ventholmen 1610 fänrik för 
Västgöta adel. Jägmästare i änkedrottning Christinas furstendöme 1613. Er¬ 
höll k. tillåtelse att upptaga torpställen i Västergötland, Nerike och Värmland 
och behålla hvart 6:e däraf under adlig frihet 1623 25/i (dat. Västerås), 3“/i o. 

8/«. 

Jägmästare öfver Värmland, Nerike, Vessbo och Valla härader (Vadsbo och 
Valle härad i Västergötland) enligt k. fullm. 1623 29/i (erhöll i lön "Örebro hä¬ 
radsrätt” och kronotionden af Odensåkers församling; instruktion finnes i full¬ 
makten). Undfick instruktion för tjänstgöringen i Västergötland s. å. 5/». Till 
Bengt Kafle afgick 1623 29/i k. br. med underrättelse, att jägmästaren Eric 
Krabbe fått i befallning att han neder om Hekingsås (Hökensås) och uppåt sko- 
garne mellan Vättern och Vänern nedersätter hejdestenar, inom hvilka ingen, 
eho det vara må, skulle vid lifsstraff få skjuta eller jaga. Han borde skicka 
några stenhuggare till Klefwe i Vilske härad att uthugga hejdestenar, två fam¬ 
nar långa, efter den ”skampelun wij eder härmedh tillskicke”. Mottog 1624 25/s 

ordres att slå (= skjuta) 66 älgar. Erhöll genom k. br. 1624 29/io nåd. upp¬ 
drag att uppsöka lämpliga platser för anläggande af nya tull- och sågekvarnar. 
af hvilka han skulle behålla ”hvar fjerde ström” under frälsefrihet såsom er¬ 
känsla för sitt besvär. Erhöll s. å. o. d. k. fullmakt att låta enhvar, som uppen¬ 
barar djur- och ekefällning, bekomma en klädning (dräkt) af därför fallande 
sakören. Jägmästare i Västergötland, Dal, Nerike och Värmland samt öfver 
Halle- och Hunnebärg skogvaktare 1625 13U. Erhöll därför ett hemman fritt 
(jämför Arvid Carlsson). Mottog från Gustaf II Adolf ett memorial af 1626 ' o 

med ordre att å kronans parker upplåta hemman till ryttare och knektar. Vid 
tinget i Vadsbo 1627 31/io lagförde han en mängd personer, som olofligen ”sla¬ 
git djur” (dödat högdjur). Agent i Danmark 1628. Han uppbar 1631 från rän- 
teriet i Älfsborgs län 54 daler för salt och vinättika till att insylta (konservera) 
”åthskillige slagz diur och Foglar medh till H:s M:tz Drottningens Hofför- 
täring”. I riksrådet besvärade sig 1633 10Uo Nils Bielke öfver att Erich Krabbe 
lät slå djur på hans enskilda ägor i Västergötland. Till honom afgick ett 1633 
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*•/„ datcradt k. br. af följande lydelse: "Efter det, Ericli Krabbe, Vi förnimma 

att intet villebråd ai råddjur eller harar, hvarken från Västergötland eller andra 

orter nu på en lång och mer än 6 eller 7 veckors tid till hofförtfirinKen i Nyköping 

levererad är, hvilket oss icke litet förundrar. Hvarför befallc Vi Eder härmed 

alfvarligen, att I med allraförsta, såväl som framgent, allehanda slags villebråd 

och fågel, i synnerhet råddjur och harar dit till hofvet komina låta, så framt 1 

eljest därför icke tillbörligen vela tilltalt blifva". Erhöll för sig och sina arf- 

vingar flere frälsegods. bl. a. Åstorp i örsåsa s:n, Kinds härad. Några af dona- 

tionsgodsen sålde Krabbe till guvernören Harald Stakc. Ägde Svancby och Kråk. 

Begrafven i Qällstads kyrka i Älfsborgs län. Gift med Christina Ekeblad. 

Krak. Nils. 1 1649 i maj. Jägmästare i Västergötland 1613 1S/» enligt k. fullm., 

erhöll genom k. br. 1614 **/* hemmanet Smedtofta fritt från utlagor, undfick 

dagen därpå samma hemman, skogvaktare i Västergötland 1614 ,s/» enligt k. 

fullm., underjägarc i Västergötland 1616 */». Beordras 1618 i3l» att hafva upp¬ 

seende med såväl skogvaktame som undersåtarne i fråga om djurskjutningen i 

Västergötland. Mottog genom k. br. 1618 30U ordres att 'ransaka om Ekewereke, 

som emot Kongl. Maij:tz Förbud i Norige infördt är". Undfick genom k. br. 1619 

'•/. och “/t skattefrihet för gården Gallcqvist. Beordrades 1619 “/• att draga 

till Fråndcfors å Dal och taga prof af det silfverstrcck, som där nyligen uppfunnet 

är, såsom ock af svafvelbärget i Valbo härad. Sägcs 1628 hafva i fält kommen¬ 

derat rikets "skytter och jägere”, inalles 34 personer. Uppbar s. å. i lön 125 dir 

men följande år, då han specificeras såsom hofskytt, 130 dir. Erhöll 1629 “/» k. 

ordre att utse 25 skyttar i Småland, 20 i Västergötland och 5 i Nerikc, bland de 

friskaste och yngste, att följa i fält. Erhöll 1630 <l/s k. fullm. lydande på Nils 
Krak. "Vår capitaine öfver skyttarnc. som med Oss i fält brukas skole" — att 

bcgifva sig till Södermanland, öster- och Västergötland samt Småland och Ncrike 

för att "allvarligen tillsäga våra skyttar, och skogvaktare, att göra sig färdiga 

och vara honom hit opp följaktclige ’ allra sist 16 april, hvar och en stofferad 

med en god klippare och sadel”. 6 dir bestås i manaden. Han skulle taga dem 

som duglige äro att bruka i fält och låta dem, som icke förmå för ålderdom, 

vara kvar att fortfarande ha "noga upsigt på Vårc och Kronans skogar . Ståt¬ 

hållare och jägmästare i bemälde län uppfordrades biträda Krak vid uppbådet. 

Enligt uppgift i 1631 års hofstat förde han nämnda år befäl öfver 1 löjtnant. 4 

underbefäl och 50 gemene. Hofjägmästarc öfver Stockholms, Svartlösa och ök- 

nebo härader samt Vftrmdö s:n i Uppland 1638 *°/« (icke "/t), men kallas i en be 

fallningsscdel 1639 */it ändock underjägmästare. 1 ett bref ang. utlämnande af 

salt till djurens vid Svartsjö utfodring kallas han "Vnder Jägemcstaren Niels 
Krakou (dat 1640 *•/.). Uppbar enligt k. br. 1641 "/» behållna kyrkotiondet af 

Färcntuna s:n. Conscrvation vid hofjågmästareämbetet 1646 ,J/i*. Kallas 1647 

"Hofflcgcmcstarcn Nils Kraak". Erhöll genom k. br. 1649 “/« ett hemman i Väs¬ 

tergötland fritt under sin lifstid. Var gift. Möjligen var han son till Mårten 
Krakmv och Emerentia Pauli, hvllkcn senare var änka 1632 och då bodde i Gö¬ 

teborg. En annan, senare Mårten Krakou var stallmästare hos Axel Oxenstierna 

och vistades 1637—1639 i Tyskland. Nils Kraaks änka fick 1650 **/> resten af 

mannens lön. Hon tecknar under kvittot Karinna Kraukow. Arfvingarnc fingo, 

enligt kammarkollcgii båda bref af 1649 *•/», en del af hans innestående lön för 

att därmed "komma hans l.ljk till Jorden". Namnet finnes i samtida handlingar 

såsom Kraknw, Kraukow, Krakou, Krakotiw, Kraek, Krak, Kraak, Krake och 

Kråka. Skrcf själf Nils Krak (kvitto, dat. Stockholm 1643 ,T/t) och förde 1 sigillet 

ett hlärta, genomstunget I kors af två pilar, en hammare, tre kulor och initialerna 

N. K. 
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På grund af felläsning eller felskrifning kallad Krok i Gabriel Djurklous ”Lif- 
vet i Kinds härad”, Stockholm 1885, sid. 77. En namne Nils Krak i Vlzarydh 
(Konga härad i Värend, Småland) omtalas i tingshandlingar år 1630. (Se 
Hyltén-Cavallius, Wärend och Wirdarne, Stockholm 1863, 1:96.) 

Nils Hansson. Loskytt. Erhöll genom k. br. 1613 °/o frihet på det hemman, 
han bebodde. 

Peder. Djurvaktare vid Svartsjö djurgård. Genom k. br. 1613 23/a erhöll han 
godset Moggeby i Sånga s:n. 

Anders Knutsson. Djurskytten Anders Knutsson erhåller 1613 13/io öppen k. 
fullmakt att i bärgslagerna skjuta allehanda djur till k. maj:ts behof. 

von Båvendt, Daniel. Jägmästare på Åland 1613 19/n med bemyndigande att 
tillse, det ingen därstädes finge skjuta älg. ("Namnet skrifves i Hallenberg, Gustaf 
Il Adolfs regering: Daniel von Baxver, II: sid. 787.) Ett kungl. försvarelsebref 
för honom, underjägmästare på Åland, utfärdades 1619 21/-, i anledning af en 
tvist med Jurgen Wulfstorp — ståthållaren på Åland Georg Wulfsdorf — som 
tillfogade jägmästaren all den orätt och öfvervåld han kunde. Nu skulle \V. 
emellertid upphöra både med att själf olofligt jaga och tillstädja andra att göra 
detta, äfvensom tillsades att strax skicka bort alla sina jakthundar från ön. Nam¬ 
net finnes här skrifvet von Bawcndt. 

Måhända identisk med den Daniell v. Båuenter, som omnämnes i Carl IX:s 
almanacksanteckningar 1592 7I». — Daniel von Boxvendt kallas år 1608 fogde på 
Kalmar slott, fick 1610 fullmakt att hafva inseende öfver Kalmar stad och blef 
tillika öfverste tygmästare öfver slottet och staden. — Daniel von Båfwen erhöll 
1611 19/n k. fullm. att afföra fångarna från Uppsala och Örby till Stockholm. 

(Dittcric Bauen [Bawe, Båwe, Båwen, Baue] bodde i Stockholm 1528—1533.) 

Bertil Matsson. Djurvaktare. Omnämnes 1614. 

Per Hindersson. Djurvaktare på Walmarsön vid Stockholm. Omnämnes 
1614—1616. Hade afsked, då han 1617 7a gifte sig med hustru Karin Ericsdotter. 
Namnet finnes äfven ss. Peder Hendrichssonn och Heinrichsson. 

Joen Michelsson. Stupade på fälttåg i Preussen. (Föräldrar: Skogvaktaren 
Michel Jönsson i Tenhult och hans hustru Brita.) Djurskytt i Smaland, skog¬ 
vaktare därst. 1614 12/2. Var gift. Han erhöll, jämte brodern Jöns, 1623 15/i två 
kronohemman och 1 frälsehemman fria från utlagor, på grund af faderns tappra 

försvar af Småland mot de danske. 

Paul, Petter. Tjänstgörande hofjunkare vid svenska hofvet 1609 (uppbar 40 
dir i lön). Var samtidigt lifknekt och ”dräng” (uppvaktande) hos k. maj:t och 
hade såunda ytterligare 6 daler. Hofjunkare Peter Paul uppbar 1610 17 dir. 
Hofjägmästare Peter Paul erhöll genom k. br. 1614 22/9 fullmakt och ordre att 
bege sig till Åland för att slå (skjuta) älgar och bruka annan jakt på Åland, samt 
beställa hos ståthållaren om oxar, får, höns och annan färsk mat till hofför- 
täringen i Stockholm. Peter Pauli, upptagen 1615 som hofjunkare, uppbar detta 
år 140 dir i hofjägeristaten; år 1617 110 dir. Petter Påwell beordras 1617 «, 
jämte Henrich Jörgen, att ”skjuta och jaga alla de djur och foglar som han kan 
öfverkomma i Uppland, Roslagen, Trögden och Västmanland samt leverera dem 
till kröningshögtiden. Förordnad att hafva inseende med dem på Åland, att de 
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icke skjuta djur: k. fullm. 1618 “/t. Hofjunkaren Peter Pauli uppbar 1622 dels 

sin lön 120 dir. dels 91 dir till tjänare; år 1623 likaså 120 dir. 
Antagligen en broder till öfversten Zacharias Wolfgang Pou' (f. iJJsterrikc 
1556 i april. d. 1630 - - i Stockholm), hvilken med flere sina broder kom till 
Sverige 1608 och inträdde i svensk tjänst. En annan Fau11. Morthcn ,Pauli. 
var samtidigt tjänstuorande vid svenska hofvet /. W. 1 aul var son till \ alb. 
Wolfgang Paul till Nagerschigg och Margaretha Godt Hårdisken (Gotthard 
eller < iotthardin) till Räbel (Raibel): se Laur. Benedicti Tunebogeei likpre¬ 
dikan. tryckt i Strängnäs 1632. Namnet skrifves äfven Pauli och Pdwell. 
Svenska stamfadern för ätten Pauli. . 
Möjligen ar det hans änka. Elisabeth Mattsdotter, som 1657 “/•» fick k. kon- 
firm på sin aflidne mans förläning i Kurisjärvi. Hollola härad (lopogr. Finl., 
R. a.). 

Oluf Nilsson. Skogvaktare öfver hela Öland samt Norra och Södra Möre 

enligt k. fullm. 1615 *•/». 

Bonaventura. Johannes Albrechtsonn. Fougelfengiere (fågelfängare) enl. änke¬ 

drottning Christinas fullmakt 1615. Innehade genom kr. br. 1617 •/» ett hälft 

kronohemman Litzlegården i Södermanland. Erhöll lb27 ett större sådant. Skända 

eller ock Biölc, i BJörnlunda s:n. Förordnades vidare 1634 af änkedrottning 

Maria Eleonora att vara hejderidare och skogvaktare i Gripsholms, Eskilstuna 

och Strömsholms län. Erhöll genom öppna k. br. 1639 «/u i lön hemmanet Åkerby 

i Torsa (Torsunda) s:n. Konfirmation på hejderidaretjänsten af Kristinas för¬ 

myndare 1643 11 », riksjägmästarens fullmakt 1646 **/• för Johannes Bona Ven¬ 

tura att hafva inspektion och noga uppseende uti Eskilstuna län med skogshug- 

gande och bösseskyttar. ytterligare konfirmation på hejderidaretjänsten af Kris¬ 

tina 1646 *• i». Han lefde och var i tjänst ännu 1661 och innehade då Åkerby 

hemman af Kongl. Maj:ts "arf och eget”. Hans namn finnes skrifvet äfven Hona 
Ventura och Hona Ven Tura. men egenhändigt skref han Bonaventura Albrecht¬ 

sonn eller endast Bonaventura. 
(Ett litet gods Bonaventura finnes beläget i socknen Neuermtlhlen, Livland. 

Det ägdes 1582 af Nicolaus von Möller af huset Gcsa Fust, 1625 af sonen Bona¬ 

ventura von Möller.) 

holsl, Hans. Var 1616 djur- och vildtskytt hos k. maj:t med 11) dir i lon. hade 

lbl7 i lön 29 dir. Erhöll lhlb “ ■» k. fullm. såsom jägmästare öfver Uppland och 

Roslagen, i hvilken egenskap han skulle hafva uppseende med dem. som skjuta 

fåglar och djur mot förbud. Mottog 1624 n!» k. fullm. att slå (= skjuta) 24 älgar 

i Uppland. 

Hartram. Hinrieh. Underjägmästare på Oland. 
”Fngclfängarcn" Hindrieh Hertram erhöll 1616 */io k. ordre "att i de orter, där 

rapphöns finnas, till Vårt behof fånga och taga de mesta han kan få och öfver- 

komma”. Lön 20 dir och en klädning om 16 dir, samt nödtorftig förtäring och 

fordenskap på resan, jämte uppehälle till de rapphöns han lefvandc tagit hafver. 

Erhöll genom k. br. 1618 '*/» förläning på skattefrihet för en kronans gård 

Itu I Bredsätr.i vn på Öland. Erhöll genom ett k. br., utfärdadt af Gustaf 11 

Adolf och dateradt Kråketorp 1618 •/,. ordres att hafva noga och flitigt inse¬ 

ende på Oland öfver att ingen finge fälla några förbjudna djur eller hugga några 

förbjudna träd. I landsboken för Kalmar län finnes 1639 antecknadt på Ölands 

norra mot: "Jftgcmästarcn llindrich Hartram haffver fritt, sa lengie hann sig Vthj 

ensth hrnuka latlier, deer pa Sahl. H. K. Maij:tz breeff den 7 .lulij 1631 . 

Detta innchafvandc afsåg två hemman i Gärdslösa socken af Ölands norra mot, han 

bodde själf på Bo(o). Till honom, dåvarande jägmästaren öfver Öland. Hinrieh 
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Bartram, afgick 1646 19/i2 k. ordre ”att upfånga så inånga Rapphöns der i nejden, 
som han öfverkomma kan”. Till rapphönsens uppehälle öfver vintern anvisa¬ 
des 10 tunnor hvete. Enligt en skrifvelse 1649 af ”Axell Sparre S. R.” (Svea 
rikes) ”Jagmäster” voro hejderidarne och deras skyttar befriade från ”Vtskriff- 
nings Skiutz och Giästningh och skolla Vtij H. K. M:tz Nådhe hägn och för- 
suar för all orät och öfvervålldh anamadhe bliffva”. Bartram erhöll för sin och 
sin hustrus lifstid de båda hemmanen fritt också genom drottningens förnyade bref 
af 1643 18/i2. Han var alltså gift — med Anna Lippius i hennes l:a gifte — och 
var kvar i tjänst ännu 1654 (hvarefter lucka i'landsböckerna till 1666). Han 
lefde ännu 1659, ty Bredsättra sockens kyrkklocka på Öland bär denna inskrift: 
Efter Christi börd 1659. Pastor Jonas Jonae. Jägmästare Henric Bartram. Kloc¬ 
kare Nils Andersson. Åldermän Måns Jonsson och Bängt Månsson. Skref själf 
Hinrich Bartram. (En hauptman Henrik Bcrtram, död 1672, var gift med Inge¬ 
borg Merthen från Åbo.) 

Jörgen, Henrich. Erhöll genom k. br. 16 1 7 27/s ordre att jämte Peter Påwell 
(se P. Paul) draga omkring i Uppland, Roslagen, Trögden och Västmanland 
för att skjuta alla de djur, de kunna öfverkomma, till kröningshögtiden. 

(Hinrich Jurgen eller Georgen blef 1680 Vu löjtnant vid Prins Carls lif- 
reg:te). 

Habor Pedersson. Erhöll 1618 Vo k. fullm. att vara tillsyningsman i Väs¬ 
tergötland öfver de två hejderidarne och fyra djurskyttarne därst., så att åver¬ 
kan af ekeskog och djurskjutning icke måtte förekomma. Erhöll genom k. br. 
1629 21/s sina båda halfva hemman Rantbo och Stallerhult fria från utlagor. 
Kallas där hejderidare. Namnet skrifves äfven Pärsson och Persson. 

Johan Andersson. Hejderidare och djurvaktare inom Stegeborgs län i Ös¬ 
tergötland enligt k. fullm. 1619 9U (med utförlig instruktion). 

Nils Persson. Kronoskytt (wår tienere och skytte). Erhöll 1620 31l* k. ordre 
att begifva sig till Norrlanden och där slå (fälla) 10 älgar. Hejderidare i ”heele 
Wessmanneland” 1639 19/n> (dat, Kiöpingh), afsked 1646 8/«. 

von Tijlen, Cornelius. Omnämnes i ett k. br. 1621 “/o, som berättigar ho¬ 
nom att fånga falkungar. Fullmakt 1628 21/u o. beställning för honom att vara 
falkefängiare på Öland, med 200 dir i lön. Namnet skrifves äfven Thiele. 

Prosth, Rasmus. Rasmus Prosth var 1622 fougleskytt hos k. maj:t och var 
af de nio fågelskyttarne den bäst aflönade (25 3/s dir, medan de öfriga endast 
hade 3 V2—7 dir). Rasmus Fougleskytta uppbar 30 dir i lön 1623; uppbar 1625 
i lön 125: 16 dir. Kallas 1628 Rasmus Skytte (125 dir i lön, liksom Nils Krakow) 
och under detta namn upptagen bland hofskyttarne 1629 (liksom Nils Krake) 
med aflöning 130 dir. Synes bott i Stockholm. 

von Tijlen, Laurentius. Var 1622 falckefängiare. Namnet skrifves äfven 
von Tijll. 

Anthonius Spilemakare. Var 1622 falckefängiare med 20 dir i lön. 

Brinck, Hans. Hade länge tjänat Sveriges krona ”för en krigsman”, men 
orkade ej längre däri låta sig bruka, hvarför han genom k. br. 1622 Vu för¬ 
ordnades till djurvaktare på Valmarsön vid Stockholm. 

(Hans Svensson Brincks fru afled 1680 i Stockholm). 
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Wijnbergh, Gustaf Hansson. Son till öfverste skansmästaren i Reval, Hans 
Wijnbergh (omtalas 1582 och 1583 samt ännu 1596, då han kallas von Win- 

berg). Sändes såsom barn af sin far till Gustaf Banér och kom i dennes tjänst 
i ryska fälttåget. Var därstädes kvar tills Gustaf II Adolf gjorde honom till 
jägmästare eller då s. k. skogvaktare på Åland, k. fullm. 1622 */o. Erhöll genom 
k. br. 1623 u/i fem års frihet på 2 ödeshemman därst. med skyldighet att där¬ 
för hålla gästgifvcri. Hejderidaren på Åland Gustaff Hansson erhöll genom k. 
br. 1625 ,#/» kronohemmanct Degerby fritt från utlagor i 6 års tid, under skatte- 
mannarätt. I ett regeringsbref af 1634 ltl- kallas han hejderidare. I räkenska¬ 
perna för år 1638, då han uppbar 72 dir förlänade hemmansräntor på Åland, 
i egenskap af hejderidare därst., kallas han felaktigt Gustaf Svensson. Per 
Brahe kallar honom i ett bref 1641 (Skoklostcrsaml.) djurvaktare på Åland. 
K. fullm. att vara underjägmästare på Åland 1645. Erhöll genom k. br. 1646 
”/• två hemman på Åland under frälserätt. Efter fadern ärfde han ett litet 
hof, VVähä Sosell, i Livland. Han finnes i handlingarnc omtalad under nam¬ 
net Gustaf Hansson, men skref själf Giösta eller Giiistaf Hansson Wijnberg eller 

Wilnburgh. 

Jörcn Michclsson. Djurskytt i Medelpad. Omnämnes 1623—1629. 

Hiikonn Perssonn. Hingstridarc hos konungen i 40 års tid, därpå djurvak¬ 
tare vid Gripsholm jäml. k. fullm. 1624 i3Uo. K. fullm. o. konfirm. 1626 */o att 
hädanefter såsom hittills vara djurvaktare vid Gripsholm. K. konfirm. äfven 
1634 */t#, fullm. af riksjägm. Carl Hård 1641 M/s. Fick emellertid afsked 1645 
eller 1646 (efterträddes af O. Burman). Lönen densamma som djurvaktare förut 
haft: 12 daler, 16 tunnor spannmål, 4 fårskinn. 1 oxhud samt fri kost för ho¬ 
nom och en dräng. Deltog med hertig Carl i livländska tåget. Säger sig (nå¬ 
got år efter 1644) hafva tjänat Sveriges krona i något öfver 70 år. Var gift. 

Namnet skrifves äfven Pedersson, men Hdkonn Perssonn är egenhändigt. 

Banér. Svante. * 1583 5,/i på Djursholm, Pålsmässoaftonen, t 1628 l/« (icke 
•/«) i Riga. (Föräldrar: Ståthållaren Gustaf Axelsson Banér och grefvinnau 
Christina Sture). Ofverstelöjtnant för ett reg:te fotfolk 1614 '*/», erhöll förläning 
på Mussarc s:n s. å. **/?, öfverste för Smålands och Västgöta rytteri 1614, ståt¬ 
hållare i Augdow 1615 ”/o (jämte instruktion), öfverste för ett rcg:te Norrlands 
knektar s. å. ‘/it, kungl. hofmarskalk 1619 ”/t, lagman i Värmland och Dal 
1622 l,/«, riksråd 1624 7I», lagman i Västergötland s. å. K. fullm. att hafva in- 
spection öfver ckchuggande och djurfällandc i Uppland och Västmanland 1625 
*•/». Den, som fällde förbjudna djur eller högg ekar eller andra bärande träd 
på kronans egor, skulle enligt samma fullmakt öfverföras tned hustru och barn 
till lngcrmanland och där nedsätta sig på anvisade hans gods och hemman och 
därstädes göra sig skattskyldiga. Guvernör öfver Riga och dess län 1626 u/o. 
Han dog af ”brännesjukan", begrofs i Dandcryds kyrka 1628 “/». Bar vid Gustaf 
II Adolfs kröning år 1617 ”himmelen” öfver konungen och blef då slagen till rid¬ 
dare. Såsom riksråd köpte han kronohemman i Uppland. Herre till Djursholm 
och Tärna. Erhöll genom sitt gifte frälsesäteriet Maurlt/.bärg i östra Husby s:n 
af Östergötlands län. Erhöll 1624 *'/• Söderby i Rckarnc s:n för till kronan ut¬ 
lagda penningar, erhöll genom k. br. 1626 '*/« af samma anledning flcrc krono¬ 
hemman I Danviks s:n och skeppslag. Erhöll 1625 */• (enl. andra ”/*) af Gustaf 
II Adolf Smlltenska slottsområdet: Sinlltcn med Palzmar, Ronncburg, Serben och 
Drostcnhof, alla I Livland. Erhöll 1626 1#/« af Gustaf II Adolf Ronneburgska slotts- 
området med byarna Kukkain, Wilkc. Same, Marsncn, Lausen och Knctze, äfven 
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dessa belägna i Livland och liksom den föregående donationen indragna till kronan 
vid reduktionen. 

Han deltog i ryska kriget (vid Augdow i Livland) 1615 och 1625. I sist¬ 
nämnda krig slog han jämte grefven af Thurn en bro öfver Duna samt anlade en 
skans på kurländska sidan. Deltog i eröfringen af Kokenhusen och försåg sta¬ 
den med proviant. 

Gift 1617 28/s i Stockholms storkyrkoförsaml., i drottning Katarinas hus, med 
friherrinnan Ebba Grip. Hans barn blefvo 1651 20/n upphöjda i friherrligt stånd. 

Hans och hans hustrus dyrbara, utomordentligt väl arbetade kenotaf af brun 
marmor och alabaster, med porträttbilder därofvan af hvit marmor (Svante Ba- 
nér i rustning, hans hustru i sid klädning, kappa och kapuschong öfver liufvu- 
det), finnes i Danderyds kyrka. En i alabaster inhuggen latinsk grafskrift för¬ 
härligar ”hjälten Svante Banér, som med tapperhet bekämpade olyckans täta 
anfall, som förde sina härtecken emot turkarna, och, i förening med konungen, 
ansatte moskoviterna, liverna och littaverna, som förstod att ordna inom det 
kungliga hofvet, som, i förtröstan på gudomen och med ett mod, hvilket liknade 
konungens, var i stånd att vid Riga öfvervinna de största svårigheter. Griften 
äger hans lekamliga del, fosterlandet bragderna, vännerna och eftervärlden ryk¬ 
tet, men anden lefver hos Gud”. Hans porträtt hänger äfven i kyrkan, ett knä¬ 
stycke med påskrift Schwante Baner Friherre till G. Carleby S. R. Rådh och 
General Gouverneur i Riga ^Etatis suae 41 anno 1624. 

Arvid Carlsson erhöll 1625 13/s fullmakt (af Eric Krabbe, jägmästare öfver 
Västergötland, Dal, Nerike och Värmland) att vara skogvaktare å Halle- och 
Hunnebärg, och skulle han bekomma ett hemman fritt. Dessa parker ansågos 
vid denna tid såsom konungens egna. 

Herman Tysk. Djurvaktare vid Svartsjö fortfarande enligt k. fullm. 1626 2/e. 
Angående löneförmånerna se Håkan Pedersson. 

Loquin, Carl. Carl von Lognin [torde böra läsas Loquin], äfven kallad 
Lockvin, nämnes 1621 10/s ss. hertig Wilhelms af Kurland jägmästare (se Ljung¬ 
ström, Vartofta härad, sid. 106). Är 1627 nämnes han ss. hofjunkare med 312 
dir lön. I ”Kon. May:tz Hoffstaet opå Åhr 1629” finnes bland hofjunkare vid 
hofjägeristaten ”jagemester Carl Logilin” med en lön af 600 dir; i en förteckning 
öfver ”Hoffolket” samma år kallas han Carl Loqwin, Jägemester. 

von Tum, Bengdt, fågelfängare vid hofvet, omnämnes 1627 och uppbar då 
52 daler i årslön. 

Erik Jägare. Var 1627 jägare i Djurgården vid Stockholm och uppbar 130 
dalers lön. Upptages 1629 bland de fyra ”jägarne” vid hofjägeristaten och upp¬ 
bar högsta lönen af dessa, 130 dir. (De öfriga voro Nils Krak, Rasmus Skytte 
och Hans Hermann.) 

von Tijlen, Claes. Erhåller beställning ss. falkefängiare på Öland 1628 2l/n 

med 200 dir i lön. 

Schoxellt (?), Fridrich. Upptages 1629 ss. hofjunkare och "jagemester" vid 
hofjägeristaten med en årslön af 600 dir. 

Hermann, Hans. Upptages 1629 såsom hofskytt i hofjägeristaten. 

Göran Melchiorson. Omnämnes 1629 såsom fågelfängare. 
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Otuff Hansson. Omnämnes 1629 såsom "jägare”. Bodde ännu 1633 pu kro- 
nohemmanet Knåpbäcken i Ludgou s:n, Södermanland, och var då hejderidarc 

eller jägmästare därstädes. 

Nils Andersson. Fadern, Anders Olofsson, hade före honom varit djurvak- 
tare vid Linköpings djurgård. Emellertid biträdde fadern, som erhöll afsked 
1631, ännu 1638 sonen i sysslan. Hejderidarc i Linköpings län af Östergötland 
och djurvaktarc vid Linköpings djurgård 1632. Var i tjänst 40 års tid. Inne¬ 
hade på lön kronohemmanct 1 mtl Tannefors i S:t Lars s:n och V» hemman i 
Karlcby, Hjortsbärga s:n. Var gift. Skref själf (kvitto, dat. Linköping 1660 2»/.) 

Nillz Andersson. Bodde i Kulla efter afskedstagandet. 

Mäns Fogellfängiare. Upptages i hofjägeriet för 1632. Uppbar 66 dir smt 

i årlig lön. 

Petter (Pecr eller Pedher) Jönsson. 1629 #/n nämnes denne af landshöfding 
Ake Axelsson att vara "skogfougdhe och heijderijdhare" i ljust, runa, Sefwcda, 
Allbolands och Ambörds härader i Småland. 1638 ,0/t kungl. fullm. att vara hej¬ 
deridarc öfver Södermanland. Nerike och Värmland. Skrifves äfven Jonsson. 

Troligen samme man som 1635 *5 » efter drottningens nådige behagh för¬ 
ordnas af Carl Hård att \ara hejderidare vid Nyköpings slott och kringliggande 
fredsmilar. Bodde intill 1639 på Husby kronohemman i Svärta socken. Kvar i 

tjänst ännu 1652. Kallas hejderidarc och nätjägare. 
IPeder Jönsson, kapten vid Ostgöta reg:tc. f. 1596, d. 1655 i Kalmar, adlad 
Pahnehlelm. Se Anrep: Sv. Adelns Ättartaflor I: 766. J 

Nils Hansson. Jägare vid riksjägeristaten (enligt egen uppgift antagen af 
Axel Baner, hvilket måste vara felaktigt, enär denne veterligen icke Innehaft be¬ 
ställning vid riksjägerict) i 5 års tid. Sedan ängs- och skogvaktare 1639 *“/«. 
Klagar 1640 hos drottningen öfver att "Rijkz Jägcmästarcn och Städzlo” (von 

Stoislow) beröfvat honom hans tjänst. 

Axel Dawidsson. Hejderidarc i Uppland. Kungl. fullm. att hafva uppsikt öf¬ 
ver djurskyttet i Uppland 1637 3'U: "fullmacht öffucr diureskiutningen vthj Up- 
landh". Till landshöfdingcn Lars Sparre afgick 1640 ”/« k. br. med ordre att till 
"Heijdcridaren Axel Dawidhssonn" låta utanordna den inneståendc lönen för åren 
1637, 16.38 och 1639. Medlen skulle tagas af restantierna från Uppland. Genom 
osäker läsning har namnet emellanåt skrifvits Axel Danielsson. 

F.rik Olofsson erhöll genom Maria Eleonoras fullmakt 1639 "/« beställning 

såsom ”Enge- och Skogsvachtarc" i Strömsholms län. 

Hans Larsson. Djurskytt enl. k. fullm. (Maria Eleonora) 1639 •/». 

Militz. Hans. Dog 1680 före '*/», då det ringdes för honom i Jacobs församl. 
i Stockholm. (Det ringdes för honom s. å. ”/• i Tyska församl.) Af tysk, möj¬ 
ligen af kurländsk härkomst. Inkom till riket 1639 "ibland de andre tyske Jä¬ 
gare". Hofjägarc på Aland. Hofjunkare. Det kan vara han, som i en assigna- 
tion af 1648 V» kallas "den Churiskc Jägaren" och skrifver kvitto pä tyska med 
därunder namnet Hans Militz. Underjägmästare på Aland 1649 a,/r med bibe¬ 
hållande af hoflunkarelönen. Erhöll genom k. br. 1652 w/i till evärldlig egendom 
Säfby och Tingsstadstorpct i Sånga s:n. Var 1657 hofjägmästarc. Kallas 1672 
ryttmästare och hofjägmästarc. Bodde 1676 i Stockholm och var i tjänst ännu 
1678. Ägde dessutom Skarpsundby i Kårsta s:n, hvilket antagligen är det gods, 
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som han för en ”praetention” af 13,434 dir kmt hade af gen. maj. Barclay (Militz, 
likv. akt.). Han kvitterade 1655 18/12 en summa af 5,563 dal. 2 4/s öre smt för 
"Kongl. Maijitz Falkenärare och Jägare”. Skref då — och vanligen — Hans 
Militz, ehuru han ibland skrifvit både Hanss och Hannss. Innehade ett boställe 
på Valdemarsön vid Stockholm (uppläts sedermera åt Hans Reutercrantz). Er¬ 
höll genom k. br. 1653 28/i2 konfirm. på hemman å Svartsjölandet. Arrenderade 
Stockholms ladugård åtminstone åren 1663—1667. Deltog såsom prestaf i den 
stora likprocessionen vid konung Carl den X Gustafs begrafning 1660 3/u samt är 
alltså förebildad på E. J. Dahlberghs stora stick (i 11 blad) öfver densamma (se 
F. U. Wrangel: Svenskt Pantheon, h. 3, Stockholm 1900). Gift 1. g. 1658 med en 
dotter till Nils Pederson Silfvergren (nobil.), 2. g. med Maria Christina Kinnin- 
mund (sonen Magnus f. 1671), efter hvilken själaringning hölls 1682 27/i i Jacobs 

kyrka. 
(Hofjägare Johan Militz gifte sig 1643 28/io i tyska församl., Stockholm, med 
Martha Rampen. En tysk riksadlig ätt von Militz erhöll adelsdiplom 1568 
och utdog 1725. Auguste Milett, kapten i svensk tjänst i Elbing, omnämnes 
i tyska räkenskaper (R. a.) 1657). 

Roor, Hindricli. Omnämnes såsom hejderidare i Vadstena län 1640—1670. 
Innehade 1650 på lön 2 halfva kronohemman Larsby och Lockerstad i Tollstads 
s:n, Östergötland. Erhöll efter 1651 hemmanet Lukerstad i örberga s:n, Öster¬ 
götland, ”för den inspection och tienst som han hafwer på Vadstena slotts un¬ 
derliggande Jageparcker”. Uppbar 1664 räntan af Forsby kronohemman i Toll¬ 

stads s:n. 
Antagl. identisk med den Henrik Ror, som var fänrik vid första lifgrenadiär- 
reg:tet 1631—1634, men sistnämnda år blef reformerad. 

Nils Hansson. Hejderidare vid Svartsjö i Stockholms län. Omnämnes 1642. 

von Tillen, Johan. Falckefängiare hos drottning Christina. Omnämnes 1644. 

Oluff Pedersson. Han beordras genom k. br. 1644 15/b att anställa jakt jämte 

nätjägaren Lars Andersson. 

Semell, Hinrich. Djurvaktare vid Ombärg (hejderidare och ”vedheman”, 
d. v. s. jägare) enl. k. fullm. 1644 15/n (efter Abraham Eskellson). Innehade på 
sin lön Höje o. Stocklycke klosterhemman i Tollstads s:n. Hejderidare i Vad¬ 
stena län af Östergötland 1650 17/s. Konfirmation på landtjägaretjänst i Öster¬ 
götland 1665 7/i2. ”Jägmästaren Hindrich Sempell” innehade som boställe hem¬ 
manet Holm i Svanhals s:n från 1665, men tidigare — sedan 1644 — kronohem- 
manet Burge i Tollstads s:n. Var ännu 1670 djurvaktare vid Ombärg. Skrifves 
äfven Schmel, Sempell, Zemel och Simbell, men Semell är egenhändigt. Han förde 

ett jägarhorn i sigillet. 
(En hofjägare Johan Casimir Zeibell omnämnes 1714—1722; Andreas Sem- 

pel stod 1626 ss. kapten 0. chef för ett kompani vid Västgötadals reg:te; Johan 
Semple eller Sempell blef 1626 kaptenlöjtnant vid Västgöta-Dals reg:te; lomas 

Sempell blef 1630 kapten därst.). 

Lars Andersson. Var 1644 nätjägare vid hofjägeristaten (k. ordre om jakt 
s. å. 18/s). Omnämnes 1675 såsom underjägmästare i Uppland, kallas 1680 hejde¬ 

ridare i Uppland. 

Sven Bryngelsson. Hejderidare å Halle- och Hutinebärg af Älfsborgs län. 
Omnämnes 1645—1652. Hade fritt på sin tjänst ett halft skattehemman i Åsaka s.n. 
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Burman. Olott. Var "upwachtare” hos Gustaf 11 Adolfs Remål een rum 
tijdh”, innan han 16-15 *“/• blef djurvaktare vid Gripsholms djurgård. Anhöll 1646 

“/i» om förbättrad aflöninR. 
Namnet skrifves äfven Buhrman. 

Johan Erichsson. Hcjderidare i Ulfsunda och Västerås län 1646 8/a. Inne¬ 

hade på lönen kronohit Lakesta i Skedvi s:n. 
(Kvartermästaren Johan Eriksson adlades 1651 StormhöfveU. 

Elias Mårtensson. "Skrifvare" (sekreterare) vid riksjäRinästareämbctet. Upp¬ 

bar 225 dir smt i lön. Omnämnes 1650. 

Merthen, Joachim. Hcjderidare på Åland enliRt k. fullm. 1650 17In. Han var 
Rift med Elisabeth —, hvilken Riftc om siR 1652 7,lto i tyska församl.. Stockholm, 
med ölskänken Pete Klundter. Namnet skrifves äfven Morten, Morthen, Marten 

och Mer t en. 
Tor Carpelan har i tidskriften Länsi Suomi (Västra Finland) III. Hrfors 
1890, behandlat släkten Merthen. men nämner icke Joachim M. 

Waxmundh. Salmdndh (egenhänd.) KuiirI. jäRare. Hcjderidare på Gotland 
enl. k. fullm. 1651 *7». Namnet finnes äfven skrifvet Wachtmuth, Waxmuth och 
Wacssmund. Gift 1650 **/« i tyska församl., Stockholm, med Anna Böijsman 

(Boisman) från Reval. 
(Krigskammarrådet Niclas Cronacker, död 1699 IT/« på Fulltofta, var Rift med 
Anna Maria von Waxmuth från Holstein. f. 1635 ,4/u i Kiel; en adliR ätt Wass- 
mundh fanns i Östersjöprovinserna. Kneschke upptager en adlig böhmisk ätt 
Wassmuth.) 

Lars Danielsson. Hejdcridare i Strömsholms län af A ästmanland. Omnäm¬ 

nes 1653. 

Stalfan Hansson. Bcfallningsman på Åland. Jägmästare därst. 1651 *°/u. 

Péwel Erichsson. Hejdcridare i Ulfsunda och Västerås län. Omnämnes 1651 

—1653. 

Bill. Stcen Erichsson. Skogvaktare på Gotland. Omnämnes 1652. Namnet 

skrifves äfven Stecn Erichsson. 

Swän Nielsson. Djurvaktare på Gotland. Omnämnes 1652. 

Nitzsche, Michel. Var 1653 "Besuchsjäger". Var åtminstone 1664—1671 
holtzförster i Malmöhus län (kvitto, dat. Hellcstad 1664 ”/.o). Af tysk härkomst. 
Skrcf sig 1669 Nletxshe, 1673 Niitzke. Namnet skrifves äfven Michacl Nictsche. 
Kanske en stamfader till filosofen? År 1671, då von Stoisloff i en rulla öfver 
hofjägeripcrsonalen kallar honom "Desuch knccht oder Jägcr , synes han tjänst¬ 
göra vid Stockholm. Bodde 1673 i Hellcstads s:n. Gift 1653 "7. med Catharina 
Herzler i hennes 2:a gifte, änka efter Anton Boisman i Reval. 

Branns, Hlndrlch. K. fasanvaktare på Borgholm. Anhöll 1654 om afsked 
för att resa hem till sin moder I Oldcnburg och öfvertaga ett gårdsbruk där¬ 

städes. 

Jon Nilsson. I.lfknckt hos Carl X Gustaf, salt fången i Liegnitz i Schlcsicn: 
"uti 16 wlckurs tlldh i Stockhuscdt illa war ffingzlat och min Hclsa till största 
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delen tillsatte”, ånyo lifknekt. Underjägmästare på Äland 1655 30la. Erhöll 1657 
på lönen ödehemmanet Håkanböle i Sunds s:n. Afsked 1685 25/s och efterträddes 
som underjägmästare af sonen Carl Jonsson. Omnämnes 1677 ss. landtjägare på 
Åland, 1680 ss. hejderidare, 1682 ss. jägmästare o. 1683 ss. landtjägmästare därst. 
Skrifves ock Johan Nillsson, men Jon Nilsson är egenhändigt. Var gift. 

Rook, Nils Bertilsson. Bokhållare vid riksjägeristaten (riksjägeribokhållare). 
Sedermera slotts- och fortifikationsskrifvare i Kalmar (inlämnade sin kaution 
1657 28/7). 

Eymaandt, Daniel Ersson. Fiskal vid riksjägeristaten, ”Rijkz Jägerij Fiskall”. 
Omnämnes 1660, 1664 o. 1665. Kallas i riksregistraturets diarium Eykman. Nam¬ 
net finnes i handlingar äfven såsom Eyman, Eiman och Eijman. 

Daniel Eyman, i Finland, var halfbror till Karin Eriksdotter, som dog 1677 
Vii i Stockholm, barnlös (gift 1. g. med Kristoffer Niet, 2. g. med Nils Nils¬ 
son Emporagrius). 

Christopher Andersson. Skogvaktare vid Börringe och Lindholmens kungs¬ 
gårdar i Malmöhus län 1661; befullmäktigad att hafva öfverinseende öfver de 
värderingsmän, som skulle besiktiga Börringe och Lindholmens skogar, 1679 13/i2, 
hvarvid kronans skogar skildes från adelns. Hejderidare i Malmöhus län 1680 
AN. Bodde på gården Lingved under Börringe, hvarifrån han uppsades 1681 
(äfven från tjänsten). Utplundrades af snapphanarne samt fördrefs med hustru 
och barn från hemmet. 

Cederschiöld, Petrus, * 1625 s/e i Qäfle, 1 1697 29/« (icke 15/u) i Jönköping. 
(Föräldrar: Borgmästaren Elias Qavelius och Kjerstin Nilsdotter.) Student i 
Uppsala 1640; disputerade därst. 1649 de Obligationibus ex consensu och 1653: 
de Momentis Summae Prudentiee Juris; reste utrikes, e. o. juris professor i Upp¬ 
sala 1655 7/7, ord. professor 1663 1Als, assessor i Göta hofrätt 1665 28A? men afsade 
sig sysslan denna gång; generalinspector i kongl. kansliet jämte inseendet öfver 
alla fiskaler i riket samt huru k. förordningarna efterlefvas 1665 UU (hvilket äfven 
gällde jägeristaten), en tjänst som indrogs 1675; intog s. å. Vu säte som assessor 
i Göta hofrätt, adlad 1687 “/o. Begrofs i Jönköpings stadskyrka 1698 27/2. Hette 
ursprungligen Petrus Gavelius; skref sig efter adlandet till Lidboholm, Torlax och 
Munkebärg. Han var en utmärkt lagkarl och mycket lärd; erbjöds vid 19 års 
ålder magistergraden, hvilken han dock undanbad sig. Efterlämnade en i riks¬ 
arkivet förvarad handskrift ”Kongl. Stadgars, Recessers och Besluts innehåll”. 
Gift 1. g. 1670 med Elisabeth Nilsdotter Örnecrantz i hennes 3:e gifte (gift 1. g. 
med Johan örnecrantz, 2. g. med Mathias Törnecrantz), 2. g. 1692 med Christina 
Jernsköld. Ligger med sin 2. fru begrafven i Jernsköldska grafven i Grefbäcks 
kyrka i Västergötland (detta senare enl. Adl. grafvar. Vit. akad., där det heter 
att han föddes */» och dog 28/b). Tryckt likpredikan finnes öfver honom af Erland 
Dryselius. 

Werre, Nicolas. Kammartjänare 1652, lifknekt 1653, rustmästare 1654. Jäge- 
ritjänsteman i Pommern 1655, öfverjägmästare därst. 1657 Michaelitiden. öfver- 
jägmästare på Gotland och Öland hos Christina 1665 2l/e (fullmakt från Rom). 

XIV (24) 
Instruktion, i 10 punkter, gafs honom från Hamburg 1666 —g—O och är underteck¬ 

nad Christina Alessandra. Han var i tjänst till år 1672. Erhöll genom k. br. 
1679 18/« (dat. Rom) drottning Christinas konfirmation å Västragården i Högsrums 
s:n, äfvensom Hasletorp o. två gårdar Slagerstad. Gift med Gertrud von Coldijwn. 
Consistorium i Stockholm afkunnade 1660 27/n den domen, att Gertrudh Cöldens- 
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sen. som han under äktenskapslöfte lägrat och tned hvilken han hade barn, skulle 
anses ss. hans hustru. Hon skref själf Gertrud Goldiwen; hennes namn linnes 
äfven skrifvet von Coldilwn (i konceptet till ett k. br. 1681 !l/i, som tillförsäkrar 

henne besittningsrätten till förenämnda hemman). 

Lars Jonsson. Skogvaktare i norra distriktet af Gotlands län. Omnämnes 
1652 samt i ett bref 1667 ,l/i af länsstyrelsen i Visby, som bemyndigar J. att 
utstämpla 10 ekar årligen åt stadens tunnbindarelag. Förordnad 1669 ul» att 
jämväl bestrida djurvaktaretjänsten i drottningens djurgård på Gotland (före¬ 

gående djurvaktaren då afskedad). 

Gunnar Persson. + 1669. Skogvaktare i södra distriktet af Gotlands län 

(efterträddes af Hindrich Peerssonn Een). 

ten. Hindrich Persson. Skogvaktare i södra distriktet af Gotlands län 1669‘/a. 

Semell. Gasper. t 1707. Troligen son till landtjägaren Hinrich Semcll. Djur- 
vaktarc vid Ombärg från 1670 (efter Hinrich Semcll). Innehade till boställe Hojc 
kronohemman o. på lön Stocklycke hemman. 1 tjänst 1688. Skref själf C. Semhell. 

Namnet finnes äfven Caspar Zemell. 

Kempe. Peder Matzson. t 1675 (begrofs "/..) i Linköping. "Valet de pied" 
hos drottning Christina och Carl X Gustaf, djurvaktare i Östergötland och Lin¬ 
köpings djurgård 1661 ’*/» (förordnad af Axel Sparre), enahanda förordnande 1665 
“/, (förordnande af Clas Banér), tillika landtjägare i Östergötland 1669 M/i«. 
Landtjägmästare i Östergötlands län 1671. Djurvaktarefullmakt 1672 a/« (uppbar 
då lön såsom hejderidare och djurvaktare samt tituleras landtjägare). Under- 
jägmästare i Östergötland 1675 a,/.o. Skref sig äfven Kiämpe; han skref äfven 
Peer och Per. äfvensom Kämpe. Namnet skrifves ock Kiempe. Han förde len 
hjort i sigillet. Gift med .luliana Maria Knops von Bcrbis, som begrofs 1675 ‘*/u 

i Linköping. . 
(Personer med namnet Kämpe omförmälas i F. U. Wrangel: S:t Nicolai kyrkas 
vigselbok, s. 18. Fn Sven Kiämpe var 1660 fänrik pa Kronobärgs regemente, 
och Petter Kempe blef 1679 •/.. löjtnant vid samma rcg:te. Den sistnämnde 
deltog i 1676—1678 års krig, där han sårades, och erhöll afsked 1698 In. 
I "Hofstatcns hufvudbok och journal" för 1654 (Slottsarkivet) omnämnes cn 
"enspännarc" Petter Kiempe, sorti egenhändigt skref per kempe. Kuptcn 
Simon Kiempe dog 1758 ,7/a i Tumbo s:n. Södermani.. 71 år 11 män.). 

Thore Joenson (egenhänd). Djurvaktare vid Ulfvesunds eller Köpings djur¬ 
gård i Västmanland 1672—1681. Lcfde ännu 1687 5/u. Var gift. Hans son Jonas 
Thoresson. i. 1663 på Djurgården i Köpings socken, d. 1699 *•/. (drunknade); 
djurvaktare vid Grönö efter fadern 1681; gift med Catharina Andcrsdotter. 

Sneilder. Hans. Hejderidare och rapphönsfängarc öfver Falsterbo och Skåne 
så ock fredsmilen. Omnämnes 1673. Tjänstgjorde under både von Stoisloff och 
Ebbe Ulfelt. Fasttogs af danskarnc under skånska kriget 1676—1677 och fördes 
till Helsingborg, där han dödades. Gift med Maria Gunncrsdottcr. 

Härd till Segerstad. Adolph. * 1642 "It å Skämmingsfors i Brandstorps s:n 
af Skaraborgs län. + 1697 »/. i Stockholm. (Föräldrar: Riksjägmästaren Carl H. 
till S. och Beata Kylc). Bars till dopet af drottning Christina. Var 1661 page 
vid hofvet. Vistades 1664 vid kurfursti. hofvet i Heidelberg för att lära jägcrlct, 
kom s. å. på sommaren till Stuttgart. Bevistade 1672 års riksdag samt jämväl 
1678 års och 1680. Jägmästare öfver Östergötland, Stnåland och Aland 1673 "/» 
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”iör dhen godha förfahrenheet skull, som han i dhe till sådant Embeete hörige 
saaker, medh stoor flijt, mööda och arbete i främmandhe landh wärfwat och 
wunnet hafwer”. Lönen 600 dir smt. Tillika major vid öfversten frih. Lars 
Mörners till Tuna af jägeribetjänte från Östergötland och Småland upprättade 
reg:te 1676 23/s; säges 1680 vara jägmästare i Skåne; år 1681 klagade han emel¬ 
lertid hos k. maj:t öfver, att han af samtliga årens lön, inalles 4,800 dir smt, 
endast fått uppbära lön för 1ls år med 300 dir år 1673. Erhöll 1682 7U k. ordre 
att inkomma med rapport om jägeristaten och djurgårdarne i Östergötland och 
Småland. Öfverjägmästare i Skåne, Östergötland och Småland 1682 9/3 (k. br. 
!1la s. å. angående 200 dir smt i resepenningar årligen; konungen lämnade dem 
för 1682 af sina handpenningar). Från hans distrikt undantogs 1685 17A Småland 
(där Q. Hammarberg förordnades), öfverjägmästare i Västergötland, Skåne och 

Småland 1688 9U. 

Innehade från 1677 på sin tjänst Forsby kronohemman, V* mtl, i Östergötland 
(innehades tidigare af hejderidaren Staffan Christophersson). Erhöll 1683 på lifs- 
tid hemmanet Ruder (indraget från fadern) i Fågelås s:n i Skaraborgs län. Ägde 
Skämmingsfors i Brandstorps socken, Tumlebärg i Essunga socken och troligen 
Karta Karstorp i Naums s:n af Skaraborgs län. Han arrenderade Bosjökloster 
i Malmöhus län intill år 1697, då arrendet afträddes till öfverjägm. Gustaf Ham¬ 
marberg. Han underhöll 1672 24/u—1673 24/i två jägare och några hundar ”till 
hans Kongl. Maij:tz tiänst”, hvarför han sistnämnda datum ersattes med 730 dir 
22 öre kpmt. Skref själf Adolph Hårdh och tidigare (1673) Adolph hårdh Charlson. 
Begrafven i Brandstorps kyrka i Västergötland. Gift 167. med Anna Hjerta, hvars 
namn läses å en kyrkklocka i Brandstorps kyrka. Såsom änka ingaf hon — 
Anna Hierta Pehrsdotter (egenhänd.) — ansökan till likv. kommissionen att utfå 
mannens resterande lön till år 1699. Hon talar om Hårdhs ”mehr än hastige 
dödsfall”. Till hans begrafning sökte hon tillstånd ”att från Wissingzöör få 
Skiuta Ett paar Dågghiortar, Een Cronhiort sampt någre Harar, och sedan någon 
Fogell”, hvilket genom k. br. 1697 8/s beviljades. 

”När Öfver-Jägmästaren Adolph Hård ville gå i Aftonsången här i Stockholm 
på Slottet hos Hennes K. M. Enke-Drotningen, och han kom in uti den salen, 
som är utanför Drabantsalen, satte han sig ned på bänken som är vid pique- 
nerporten, föll straxt ned utaf bänken och blef genast död. Gud glädje hans 
själ och vare honom nådig!” (Carl XI:s dagbok.) 

Nortmann, Erich Nilsson, 1 1686 (på sommaren). Sekreterare under riks- 
jägeristaten 1672 (förordnandet utfärdadt af C. Banér, dat. Ekenäs). Riks- 
jägerifiskal 1674. Deltog ss. löjtnant i kriget 1676, men var då jämväl i tjänst 
ss. jägerisekreterare och jägerifiskal. Var gift med Anna — . (En hans dotter 
var gift med kyrkoh. i Tengened af Skara stift, Laur. Gudm. Ekman, och hade 

tre barn före 1709.) Namnet skrifves äfven Northman. 

(Gerdt Nilsson Nordtmann var 1665 f. d. proviantförvaltarc i Damm, Pom¬ 
mern; en gammal mecklenburgsk adelsätt Nortmann omtalas hos Kneschke.) 

Stubb, Jöns. Hejderidare i Västmanlands län (omnämnes 1665—1669). Seder¬ 
mera djurvaktare vid Strömsholms djurgård. Omnämnes i sistnämnda egenskap 
1676. Han förde i sigillet en riddare, hållande vid en afhuggen stam, hvars rötter 

synas. 
Kornetten vid drottningens lifreg:te Jöns Stub omtalas 1678. 

Erick Gustafsson. Erhöll 1676 23/i2 k. fullm. att vara skytt i Svartsjö län af 

Västmanland och hafva allt inseende öfver jakten därst. 
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Bussius. Magnus Gabriel, *16--, 1 1708 (?). Jägerisekrcterare hos riksjäg- 

mästare Ebbe Ulfelt 1677 ,4/s. Blef vid den i samband med indragningen af riks- 

jägmästareämbetet upphörande jägerisekreterarebeställningen förordnad till iägeri- 

fiskal öfver Smaland, Skåne, Halland och Blekinge 1682 -"7.. lngaf ett "Underdån. 

och Oförgripeligit Project til Jägerij-Fiscalls Instruction" 1682 14/u. Bodde 1691 

>»/* (kvitto) i "Berghquara". Omnämnes ännu 1701 i Kronobfirgs län. Namnet 

finnes också skrifvct Bussig, men Bussius är egenhändigt. 

(År 1669 skrifver Ludolphus Joachimus Bussius till konungen en ansökan å 
Ebbe Ulfelts vägnar; denne Bussius var 1661 assessor.) 

Arosius, Johan. Sekreterare vid riksjägeristaten (hos Ebbe Ulfelt). Deltog 

1 danska kriget 1677. 
(Manne identisk med Julian Arliusius, sotn 1689 */it antogs till e. o. kanslist i 
k. maj:ts kansli? Död omkring 1691; Sckr. Arosii änkefru begrofs 1740 “/» i 
Jacobs försami., Stockholm; Bokhållaren hos Jacob Reuter Andreas Arosius 
gifte sig 1671 ** j i tyska försami., Stockholm, med fru Gertrud Kling. änka 
efter bokhållaren Joh. Kling.) 

H i el man, Anders. Fiskal vid riksjägeristaten (omnämnes 1677—1679). Jägeri- 

fiskal i Kalmar län. 
(1668 var Lurs Hlelrnan föreståndare för landtkassan i Kalmar och jämväl 
proviantmästare; 1682 so/j blef Gideon Hlelrnan landträntmästare i Kalmar län; 
kanslisten vid riddarhuset Anders Hilrnan gifte sig 1673 10/« i Jakobs försami., 
Stockholm, ined Catharina Ericsdottcr.) 

Böök, Johan Larsson, begrofs 1678 **/? i S:t Johannis kyrka, Stockholm. Jä- 

gerifiskal, "Fiskal öfver Hägderiet" (hejderifiskal). 

Apelmun. Olof Munsson, t 1692 **/», 47 V* år gammal, å Torpa Skattegården i 

Sunnersbcrgs s:n af Skaraborgs län. Hcjderidare vid Leckö-staten, Kållands 

(Skaraborgs) län. Omnämnes från 1678. Kvarstod i tjänst till sin död (efter¬ 

träddes af jägerifiskalen Johan Bergius). Namnet finnes äfven skrifvet Apellman. 

Skrcf egenhändigt O/o// Appellnian. 

Höök, Lars, • 1647 **/«, 11701 “/» på Leufsta bruk "efter en oförmodclig hän¬ 

delse", och begrofs i Vendcls kyrka s. å. *4/», efterlämnande hustru och små barn. 

(Bcgrafningsvcrs, af sonen Beler L. Ilöök, finnas i k. bibi.) Son till Lars Anders¬ 
son Höök. som 1654 blef kronobefallningsman öfver Olands härad i Uppland, och 

broder till Per Larsson Gyllenhöök. Var 1681—1697 djurvaktarc vid Stockholms 

djurgård. I Carl XI :s dagbok (Inskrifven i almanackor) omnämnes han 1692 så¬ 

som "Djurgårds-vaktarc" och deltagare i konungens jakter. Han hade följt Baner 

i många länder och deltagit i belägringen af Maastricht, där han skadades i sitt 

vänstra ben, hvaraf han hade men för all framtid. Genom k. resol. 1682 s"/h fick 

han mot årl. arrende af 210 dir kpmt arrendera fisket vid Djurgården. Landtjäg- 

mästarc i Uppland 1697 *'/• efter Fr. Rotcnburg, som aflidit. Afgick under förra 

hälften af år 1700 (efterträddes af Bengt Rosenfclt). Skrcf själf I.arss Larsson 

Höök. Gift 1699 (?) med Calarina Schillcr. 

Hane, Petter. Kammartjänare hos landshöfdingen Gabriel Kurck. Hcjderidare 

i Skaraborgs län 1675 "/» (C. Baner), konfirm. af Ebbe Ulfelt 1675 JS/«. Djurvak¬ 

tarc vid Skara djurgård 1681, Omnämnes i denna egenskap ännu 1688, men var 

1691 efterträdd af Johan Larsson. Han miste under krigsåren all sin egendom. 

Sven Olsson. Hcjderidare öfver Vcmmcnhögs härad samt Börringc och Lind¬ 

holmens vildbanor och parker i Malmöhus län 1681 “/«. Bodde på gården 

Llng(e)ved. 
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Wetterstedt, Petter. Fiskal i riksjägeristaten. Omnämnes 1681. 

Vogel, Valentin, 1 1689. Var landtjägare (landtjägmästare) på Öland och kal¬ 
las i handlingarne jägmästare. Efterträddes af Anders Löfberg. Till Vogel af- 
gick 1683 7/s k. br. att hålla ”noga ackt och upsicht på at ingen Skog mer fälles 
på Öland”. Han erhöll gården Svartbärga alldeles fritt, jämte lönen, 1681 23/7. 

Anders Jansson. Tillhörde jägeristaten i Kungsör. Begrofs 1684 2/a i Kung 
Carls församl. af Västmanlands län. 

Tycho Mattsson. Djurvaktare på Gotland. Omnämnes 1685. 

Carl Jonsson. Underjägmästare på Åland 1685 25/s (efter fadern, Jon Nilsson). 

von Behm, Elias. Holtzinspector öfver Börringe och Lindholms vildbanor i 
Skåne 1688 (förordnad af generalguvernör Ascheberg). Kallas 1697 djurvaktare 
i Malmöhus län. Omnämnes 1698 såsom skogsinspektor i Malmöhus län. 1 en 
skrifvelse af 1698 2% säges han vara ”rymbd och Exaperad” (echapperad). 
Själf skrifver han från Köpenhamn 1698 “A» och Malmö 1699 22/7 med begäran 
att han måtte få sin sak undersökt och njuta pardonsplakatet. Han var af tysk 
börd. 

Billing, Nils Gunnarsson. Var 1688 djurvaktare vid Höjentorps djurgård i 
Skaraborgs län. 

Ek, Joen Svensson. Djurvaktare vid Lecköstaten på Kållandsö i Skaraborgs 
län. Omnämnes 1688. 

Huitlåk, Per Andersson. Skog- och djurvaktare öfver Sundshagen vid Gamla 
Älfsborgs slott, s. k. Älfsborgs djurgård. Innehade på lön kronohemmanet 
mtl Ängegården. Omtalas 1688—1694. Skref själf Huitlåk; myndigheterna skref- 

vo Hxvijtlock. 
(Huitlock eller Hwitlock [Hwitlåck] var vid denna tid ett vanligt soldatnamn 
på olika svenska regementen; jfr släkten Wittlock). 

Swan, Bengt Algutson. Djurvaktare vid Leckö-staten. Omnämnes 1688. 

Löfberg, Anders, 11711 Drabant, kungl. fullm. ss. landtjägare på Öland 
(efter V. Vogel och efterträddes af H. Stridbeck) 1689 31/io. Var gift (sonen 

Johan föddes 1701). 

Molithceus, Andrazas. Född omkring 1620, t 1691. (Föräldrar: Kyrkoherden 
och prosten Johannes M. och en dotter af kyrkoherden Sandor,-[”Sanderus 
Jacobi”]). Underjägmästare i Värmland och Dal 1674 18/s. Jämte sin tjänst ss. 
underjägmästare förordnades han 1675 17lt af amiralitetskollegium att efter Erik 
Larsson Wallman vara inspektor öfver masteskogarna i Värmland och på Dal 
mot en årlig lön af 200 dir och med biträde af två skogvaktare med 20 dlrs lön 
hvardera. Hvarje år flottade han master ned till Göteborg, såsom 97 stycken 
år 1676. Emellertid beslöt amiralitetskollegium 1680 2/« att upphöra med denna 
mastflottning, som från Göteborg genom Öresund blef dyrbar och besvärlig, hvar- 
jämte man från Riga fick bättre och billigare master; hvad som fanns kvar i 
Göteborg skulle därför afyttras. Afsked från jägmästaretjänsten 1691 (efterträd¬ 
des af von Lossow). Kallas i slutet af 1680-talet ofta hofjägmästare i officiella 

skrifvelser. Uppbar 1684 i årlig lön 300 dir smt. 

7 
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Erhöll 1684 **/* genom k. br. friilsefrihet på några hemman i Varmland. Stod 

högt i gunst hos Carl XI samt erhöll af denne räntorna af skatteh:! Prästbol i 

Gillbärgs härad 16S0 **/* samt till ständig ägo Grimsbol i Glafva s:n 1687 h. 
Väckte vid Jösse härads ting 1689 såsom närmare släkt med adl. ätten Bratt till 

Höglunda process med bestridande af annan mans rätt att börda säteriet i i 

Värmland efter Per Bratts till Höglunda son Gustaf (se Tersmeden. Omtroduc. 

adeln Sthlm 1899. sid. 287—288). Skildras såsom väldig bjornjagare. Erhöll 

1687 mer än 45 daler "till Kongl. Maj:tz Biörnhundars underhållande". Delägare 

i kopparbruket på Trä skattehemman i Gunnarskogs s:n af Jösse härad och bear¬ 

betade därstädes den s. k. Kungshöjds- eller Träskogsskärpningen och uppbyggde 

smälthyttan men öfvergaf snart arbetet (Bärgscollegn relation 1697 /q). Jämte 

konduktören i fortifikationen David Gerdes och officeraren darst. Leijonsparre 

verkställde han 1689—1690 recognosceringar på norska gränsen och Avenuerna 

j Norje sampt Jempteland". enligt Dahlbergs ordre och på konungens befallning. 

Deltog i danska kriget "medh Crono Skytternes anförande ofwer gamble gränt- 

zen emoth fienden". . . .. D , 
Skref sig själf Andreas Molilthwus. Gift med Anna Andersdotter Bratt. 

Hänvisn. t. litt. Gustaf Schröder: Finntorpet i västerskogen (Sthlm 1899; 

När Ca^r^xV^nstäilde jakter kring Kungsör, fick M. gärna bud efter sig. En 
gång har händt. att en stor björn rusade emot konungen, hvan-id alla blef o 
förskräckta- men konungen fällde honom och skröt däraf for Molithocus, s 
då på 'kämt Tågade svara: "ja. Ers Maj:t hade fått se hur det gått om icke 
mina 'bitjetäfvor' (björnhundar) hade varit. (E. Fernow: Beskrifmng ofver 
Werinland. Göteborg 1773—1779, sid. 729). 

Kutzkiebuskl. Albrecht. Mästerfalknär 1690-1698 vid Carlbärg. Gift 1679 

•«/, i Veckholms s:n. Uppsala län. med Maria Splitt på Ek. Namnet skrifves 

äfven Kusibuski och Kutzkybysky. 

von Snoilsky. Carl Emanuel. * 1659 t 1708 (förmodl.) (Föräldrar: Pom¬ 

merska rådet (residenten) Georgius Snoilskik. nobil. von Snoilsky. och Anna Weiler). 

Fänrik. Ryttmästare vid änkedrottningens lifreg:te till häst (af Rutger von 

Aschebcrg uppsatt enl. k. br. 1674 “/•). ryttmästare vid öfverste Robert Lichtons 

reg:tc af ridderskapets o. adelns ryttare 1676 **/», hofjägmästarc, erhöll genom 

k. br. 1691 w/io resepass till utlandet, öfverjägmästare i Västergötland (efter 

Erik Hård till Segerstad) 1692 */i* (efterträddes af Gustaf Von Horst. som dock 

icke fick öfverlägmästarcs titel, utan endast jägmästares). År 1694 /• afgick k. 

br. till landshöfding Eldsticrna att öfverjägm. Snoilsky finge i Östergötland fälla 

cn hjort till sin hustrus begrafning. Ägde år 1700 frälseh :t Krakstad i Hogstads 

s-n af Östergötlands län och ägde redan 1687 cn frälscgård i samma socken 

(trol detta Krakstad); ägde 1687 fyra gårdar inom Lagmansbärga i Allhclgona 

s:n af samma län; ägde åtminstone åren 1687 o. 1700 frälscsätcriet Sätra med 

underlydande i Röks s:n af samma län; ägde jämväl ett frälseh:n i ljugby. Heda 

s:n af samma län. Gift 1. g. med Christina Stlernhöök. 2. g. 1696 »/. med Agneta 

Hård till Segerstad i hennes 1. gifte, dotter till öfverjägmästare Erik Hård till S. 

Namnet skrefs äfven Snolschl. Snnllski och Snolskll; fadern skref egenhändigt 

Snoilskik. 

Johan Larsson. Var 1691 djurvaktarc vid Skara djurgård. 

SehlOnwall. Daniel Danielsson. Djurvaktarc. sedermera hejderidare på Got¬ 

land. Bodde I Visby. Omnämncs 1693—1710. 
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Dahlgreen, B. Var 1696 djurvaktare vid Köpings djurgård. 

Falk, Lars, t 1718. Omtalas ss. jägmästare i Kungsör 1696. Emellertid var 
han då endast jägare; erhöll 1700 *U k. fullm. att vara djurvaktare vid Köpings 
djurgård (efterträddes af Peter Möller), hvilket var tjänstemannagrad. Skrifves 
äfven Falck. 

Schultz, Herman, t 1707 21h. Var med i skånska kriget. Sedermera jägare 
vid Djurgården i 16 års tid. Inspector öfver eller djurgårdsvaktare vid Djur¬ 
gården vid Stockholm 1697 (efter Lars Larsson Höök). Säger sig 1700 hafva 
gjort inemot 40 års tjänst. Erhöll 1700 10/i till boställe torpet Ryssviken på Val- 
marsö. Skref själf Herman Skuldttz. Gift med Lucia Mårtensdotter. 

Knoop, Petter. Var 1698 djurvaktare vid Carlbärg. 
(lsaac Knop blef 1661 “/e postmästare i Askersund; Hofrättsnotarien Abra¬ 
ham Knop gifte sig 1669 ials i tyska församl., Stockholm, med Catharina Dor- 
geman; Sven Hansson Knopp (skref själf Knop) blef fänrik vid Österbottens 
reg:te 1678 20/9 och löjtnant därst. 1687 15/io). 

Heich, Georg. Var 1699 o. 1700 djurvaktare vid Köpings djurgård, kallas 1701 
jämväl slottsproviantmästare. 

Höök, Gustaf. Djurvaktare vid Stegeborgs djurgård, äfven kallad jägmästare. 
Omnämnes 1699—1712. Gift 1699 2/7 med Brita Troman i hennes 2. g., änka 
efter kyrkoherden Adam Waefver. 

Jonas Svensson. Jägmästare vid Ombärgs djurgård på 1600-talet. Hans 
dotter, Sara Jonsdotter, dog 1729 29/i, 100 år gl. 

Nils Carlsson. Djurvaktare vid Gripsholm i slutet af 1600-talet. 

TJÄNSTEMÄN I SVERIGE 

UNDER 1700-TALET. 

Clomv, Christoffer. (Föräldrar: Kyrkoherden i Malmö Casten C. och 
Maria —). Djurvaktare i Malmöhus län. Omtalas 1700. Hejderidare. Namnet 

skrifves äfven Clov. 

Skogh, Anders. Skogvaktare på Öland. Erhöll 1700 *h i kungl. donation half- 
va kronoh:t Prästtorp i Åhs s:n på Öland, som han ”wähl recolerat och be- 

bygdt”. Var gift. 

Palm, Esaias. Skog- och djurvaktare på Visingsö 1703. Omnämnes ännu 
1721 ss. skogvaktare på Visingsö. Omnämnes 1714 ss. jägmästare på Visingsö. 

Skref själf Esaias Pallm. 
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Bruse, Nils. Skogvaktare vid Strömsholm 1705 ‘®/*. Mejderidare i Ströms- 
holms län af Västmanland. Omnämnes såsom sådan 1715—1725. Innehade 
jäml. k. br. 1705 u/* till boställe kronoheminanet Löppedal i Säby s:n. 

(Herr Nils Bruses hustru Christina örn dog 1761 *°/t» i Kungsholmens för- 
saml., Stockholm, 42 år gl.) 

Isberg, Schiuvcl. Junkcr vid hofjägeristaten 1707 */i ( Jägare påickc”) med 

100 dir smts lön. Afsked 1722 */». 
(Hofjägareänkan Katarina Isberg dog 1791 *7* i Adolf Fredriks församl.. 
Stockholm, 75 år gl.) 

Uller. Lars. + 1735 ,#/«. Kom i tjänst hos grefve Fleming 1682. Blef 1685 
lakej hos Carl XI. lifknekt 1687 och var med kungen på alla hans resor till lians 
död 1697, då U. blef lifknekt hos Carl XII och följde honom i fält 1700—1707 5/s. 
Förordnad ss. djurvaktarc (inspector) vid Stockholms djurgård efter Herman 
Schultz 1707 •/, (dat. Altranstadt). K. br. 1707 *°/« (dat. Altranstadt) berättigar 
U. att få bebo samma hus som företrädaren och njuta enahanda villkor. I riks- 
registraturet för 1707 finnes antccknadt, att Carl XII den 6 maj i Alt-Ranstadt gaf 
sin lifknekt Lars Utter ”en ordres" att af konungens handpenningar erhålla 400 
dir smt till afskedspenningar. Inspector vid djurgården på Borgholm 1708, landt- 
jägmästare på Öland 1716 “/« efter Stridbeck och efterträddes af J. P. Vogel. 
(Egenhänd. meritförteckning i R. a., dat. 1734, där han emellertid icke anglfvlt 
fullmaktens datum.) Han bodde i Rälla på Öland. Skref själf (kvitto, dat. 172b 

**/i) Lars Vt ter. 

Bergman. Jonas. Djurvaktare vid Ombärgs djurgård 1707 (öppen full¬ 

makt af guvernören C. Gyllenstierna). 

Lnndli. Jonas Andersson. Djurvaktare vid Höjentorps djurgård i Skaraborgs 

län. Omnämnes 1707—1718. 

Carl Nilsson. Djurvaktarc vid Gripsholm. Omnämnes 1707 o. 1715. Upp¬ 

bar 109: >< dir smt i lön. 
(Carl Nilsson var kornett vid Östgöta rytterireg:te åren 1677—1681.) 

Mans Jonsson, begrofs 1712 '•/.o i Toresunds s:n af Södermanlands län. Var 
1707 "jägare” vid Gripsholms slotts jägeristat. Uppbar 200 dir smt i lön och 
kommenderade 13 skyttar och 2 skogvaktare. Kallas vid frånfället jägmästare. 

Efterträddes af S. Gotzell. 

Boil. Johan. Var 1707 mästcrfalknär vid hofjägeristaten. Uppbar i lön 250 

(Fänrik Johan Boil eller Bolie utnämndes 1684 T/« till fänrik vid Jämtlands 
rcg:tc, afsked 1685). 

Ruulh. Landtjägarc på Öland i början af 1700-talet. 

Slridbeck. Hindrich. t 1747 “/#. Antogs 1691 */t af rcdukllonskommissionen 
till kopist därst. Bcgaf sig 1694 till sina föräldrar i Kalmar och blef kontors- 
skrifvare vid landskontoret. Kammarskrlfvare vid amiralitetskolleglum 1696 i 
dec. Landtjägarc på Öland enligt O. Mörners förordnande 1711 % (efter Anders 
Löfbcrg. som dött i den gångbara farsoten). Förordnandet indrogs 1716 I0/». K. 
fullm. s. å. (dat. Lund) ss. landtjägarc i Kalmar län (efter Sven Ljungberg, 
som dött). Samtidigt af landshöfd. Adam de la Oardic beordrad förestå tjänsten 
på Öland, hvllkct han fullgjorde t. o. m. 1717 “/*. Omnämnes ss. "jägmästare" 
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1718, då han verkställde upphandlingar till ”norska magazineme”. lioltzförster 
173 7 27/b i Södra Möre beridning. Var vid sitt frånfälle jägmästare i norra delen 
af Kalmar län (med hejderidarelön): Norra och Södra Möre, Stranda och Hand¬ 
börds härad. Tjänsten delades 1746 26/2, då L. Wijk blef landtjägare i södra delen. 
Delades ytterligare omkring 1788: Tjust, mellersta och södra delen af Kalmar län, 
Öland har alltid haft särskilda landtjägare. Bodde 1725 4/s (kvitto) i Kalmar, 
likaså 1729. Bodde 1734 i Årtebäck. Var gift. Skref själf Hindr. Stridbeck. 

(Johan Striedbeck, hemmahörande fr. Holstein, blef kommissarie vid amirali¬ 
tetet 1676 *1* och adlades von Streitbach 1678 27/s; Handelsmannen från Ham¬ 
burg Georg Stridbeck gifte sig 1678 12l2 i tyska församl., Stockholm, med fru 
Maria Qrotjohan, änka efter köpman Henrik Daevits, och dog 1686. Johan 
Stridbeck, karolinsk krigare, ryttmästare 0. öfvertullfiskal, dog 1769 i Torekov, 
son till borgmästaren i Landskrona J. Stridbeck.) 

Gotzell, Salomon. Kallas 1710 jägmästare. Var 1712 o. 1715 jägare vid 
Gripsholms slott hos Hedvig Eleonora och uppbar 200 dir smt i lön. Landtjägare 
i Södermanlands län (Gripsholms fögderi). Omnämnes 1710—1743. Innehade till 
boställe Kumla i Härads s:n. Gift med Anna Maria Kiällman. En son, Carl 
Gösta, döptes 1710 28U i Jacobs församl., Stockholm; en annan son, Joh. Didrik, 
döptes 1712 25/io i Mariefred; dottern Ulrika Charlotta döptes 1720 29/b i Härads s:n. 

(Konduktör Carl Gust. Gottsell dog 1787 8A> å Grind i Enhörna s:n, Södml., 

76 år gl.) 

Spennare, Johan Persson. Kongl. skogvaktare vid Kungsör. Gift 1710 18/io i 
Kung Carls församling af Västmanlands län med Elisabeth Johansdotter Ström. 

Vigins, Nils, 1 1726 (begrofs s. å. i jan. i Ledsbärgs s:n, Östergötlands län). 
(Fadern, Daniel Vigius, var kyrkoherde i Drothems församling af Östergötlands 
län och dog 1690 19/s i Söderköping.) Student af Östgöta nation i Uppsala 1687. 
Inspektor eller frälsefogde i Uppland. Jägmästare på Gotland. Hade vid sitt 
frånfälle afsked från sistnämnda tjänst. Bodde på Olstorp i Ledsbärgs s:n. 

Dufva, Hans Larsson. Hemma från Färnebo s:n. Skogvaktare och krono- 
skytt i Gamla Norbärgs, Lagna, Möklinta, Färnebo och Kila socknar i Västerås 

län 1711 26/i« efter Anders Ruut. 

Hammarberg, Gustaf, * 1653 17ls i Stockholm, t 1731 (icke 23h) på Vireda- 
holm i Vireda s:n af Jönköpings län. (Föräldrar: Öfverhofpredikanten Samuel 
Hammarin[us] och Maria Catharina Karckman i hennes 1. g.) Hette först Ham- 
marin, men adlades 1683 4/b (introduc. 1686) under namnet Hammarberg, n:r 1053. 
Student af Stockholms nation vid univ:tet i Uppsala 1665 20/7 (inskrifven i univer- 
sitetsmatrikeln s. å. 8/?). Resor utrikes. Kanslist vid svenska ambassaden till 
England, Holland och Köln 1672—1674, säger sig äfven varit i tjänst vid am¬ 
bassaden i Frankrike, notarie i kommerskollegium 1674, sekreterare i Göta hof- 
rätt 1677 l3U, öfverjägmästare i Småland med lön på stat och öfriga förmåner 
1685 17/2, åter hofrättssekreterare s. å. 20/i2, ånyo öfverjägmästare öfver Småland 
1686 25/i, dock finge han "inthet gravera Staten med någon öres löhn”. Kr. br. 
1687 30U att H. skall antaga sig ”opsichten öfver skogarne och allmännings 
parkerne uthi Blekingen”. S. å. o. d. kungl. bref till Göta hofrätt att H. skall 
njuta vid jägeristaten fallande sakören. öfverjägmästare i Skåne, Halland, Ble¬ 
kinge och Östergötland 1697 2/2 (von Stiernman har 12/2). Af Stenbock beordrad 
värfva folk under jägeristaten för tjänstgöring i fält och att kommendera denna trupp 
1709 21/b; mottog 1709 21/io af grefve Stenbock ordre att till förökande af jägerista¬ 
ten i Skåne antaga till kronoskytt en af hvarje socken, som vore skicklig till jakt 



102 HOFJÄOER1STATENS TJÄNSTEMÄN 1714. 

och skogarnes fredamlc och hrukbar vid andra påfallande tillfällen till rikets for¬ 
svar. Generaladjutants fullmakt vid arméen i Skåne, jämte det han behåller sin öf- 
verjfigmästaretjänst, 1709 * u. Licentierad härifrån (tjänstefri) 1712 ■/» och anställ¬ 
des då såsom uppvaktande hos konungen af Polen vid dess besök i Sverige. 
Kommendant i Kristianstad 1710 och var anförtrodd direktionen af krigskommis- 
sariatet. lian var "så lyckelig att med ett jempte Jägare Staten Commenderat 
manskap taga af Fljenden öfwer 300 dheras proviant Wagnar, dem iag 3 dagar 
för slaget wid Helsingborg braclit lyckeligen till wår då uthungrade armee och 
dessutom samma tijd med Jägar staten och ett Tyskt Commenderat Manskap, som 
iag satte med mig på någre Fiskar Båtar, tog uti Siöön wid ett stilla wäder utliom 
Trälleborgh bortt ett danskt proviant skiepp med alt dheras derpå hafda man¬ 
skap _hwilekt Skiepp Sahl. Fältmarskalcken Grcf Stenbock sände till Am- 
miralltetet. men provianten deltes till Landt Militien”. Ofverjägmästare endast i 
Östergötland 1714 K/t. Afgick 1721. (Odencrants: Göta hofrätt. sid. 155. uppger 
honom hafva år 1714 fått hofjägmästares afsked. men denna åtminstone hvad af- 
skedet beträffar felaktiga uppgift har jag funnit bekräftad endast af von Stiernman, 

Adels Matrikel, II: 767.) 
Arrenderade Bosjökloster i Malmöhus län 1697—1710. Agdc \ iredaholm i 

Jönköpings län. Bcgrafvcn i Vireda kyrka, där man finner hans hufvudbanér med 
påskrift: Sic transit gloria mundi. Skrcf själf Gustulf Hamarbergh. Gift 1. g. 
168 - med Brita Arwidsson. 2. g. med Pernllle Margrcthc Biide. Om denna senares 
— och moderns! — "snedsprång" med dansmästaren vid Lunds akademi Paul 
Wulfenhcrtz läses i Richardt o. Ljunggren, Skånska herregårdar, artikeln Dybeck. 
Han "berömmes såsom en hurtig, ädelsinnad och Vänfast Man . 

1 skrifvelsc 1712 3 • förfrågar han sig hos riksrådet, om det verkligen är lämp¬ 
ligt att inom djurgårdarne i Östergötland anordna jakter för konungen a 
Polen med tillhjälp af hundar. Han säger att konungen vill des många med- 
hafwande hundar ther lössläppa. hwarigenom thordes medh diuurs Ihiälrijf- 
wande för stor skada skiee. effter han finner sin största plaisir bestå af många 
hundars skall och skrijande". H. begär nu instruktioner, effter Hoghbcm:tc 
Herre och Konung icke ger slgh någon Paticncc. eller finner någon plaisir 
låta jaga medh skallfolck". . „ 
Säger sig hafva planterat "många hundrade millioner unga hkar och boker . 
Hänvisn. till litteraturen. Biografisk skildring i Biogr. Lex., 2:a uppl.. VI. sid. 
54—56. där det dock bl. a. uppgifves. att han skulle fått afsked 1714 med 
hofjägmästares n. h. o. v. I "Småländska Archivct . samladt af C. G. Söder- 
gren. finnes i 3:e delen. Växjö 1874. på sid. 134—139 tryckt ett af H. år 1696 
utarbetadt "Underdånigst project till Kongl. Maij:ttz Skogars, och förbudne 
Träns, sampt Högdjurs ståndz. och Fogel Leckars conservation". Götha Hof 
R: Historia, pag. 155. 

Helsing, Matcher Melchersson. Djurvaktarc och "fångvaktmästare’’ (beställ- 
ningsman vid djurfänget) vid jägerlstaten. på Gotland. Omnämncs 1712—1718 

Kallas äfven Melcher Melchersson. 

Hans Hansson. Var 1712 djurvaktarc vid Ulriksdals djurgård i änkedrott¬ 

ning Hedvig F.lconoras lifgcding. 

Hl örn. Nils. Var 1712 djurvaktarc vid Tynnclsö djurgård i änkedrottning 

Hedvig Flconoras lifgcding. i 
tOlnl Hiörn blcf lh77 '/» regementskvartermästare vid Västmanlands reg:tc, 
afsked 1688.) 

Knop. Christian. Djurvaktarc vid Carlbärgs gård. Omtalas 1714. 
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Schultz, Johan, * 1676 i Köping, 1 1742 Vn därst. (Föräldrar: Rådmannen 
Casper S. och hans 2. fru, Anna Jonsdotter Barck.) Djurvaktare vid Köpings 
djurgård 1714, k. konfirm. å denna tjänst 1716 20/io (gifven i Lund). Landtjägare. 
Stadsfiskal i Köping 1714 24/s, e. o. rådman därst. 1728 (tog då afsked från 
stadsfiskalstjänsten), ordinarie rådman 1729 3t)/io, dessutom kyrkovärd 1731—1738. 
Gift 1. g. 1710 med Christina Falck (t 1713), 2. g. med Sara Schreij. Namnet 
finnes äfven skrifvet Schiultz. 

(Möjligen är denne identisk med Johan Schultz, som 1714 var stånddrabant; 
en Johan Schiultz var 1714 skogvaktare i Kumla och Hardemo af Örebro län.) 

Biörn, Jon, 1 1727 X7h. Var 1714 mästerfalckenär vid hofjägeristaten (efter 
Boij) och uppbar 250 dir i lön. 

Krohn, Hans Joachim, * 1673 22/b, 1 1737 8/i2. Handelsman, sedermera landt- 
jägmästare i Gotlands län. Föreslogs till sysslan af landshöfdingen i Visby 1714 
5/s. Omnämnes 1720—1733. Var 1735 afgången. Arrenderade kronans kalk¬ 
ugnar i Visby 1707 xh—1712 31/i2. Arrenderade jämväl slottsladugården i Visby. 
K. br. 1735 “le att landtjägmästaren Krohn ”förblifver vid arrendet af Slotts Ladu¬ 
gården på Gotland till den 1 maj 1737”. Var svåger med landskamreraren Sa¬ 
muel Fallerius. Hans hus i Visby hyrdes efter hans död till landshöfdingsresidens. 
(Han kallas öfverjägmästare i Visby stifts herdaminne sid. 411, veterligen fel¬ 
aktigt.) Gift 1. g. med Margareta Bertilsdotter Norby, 2. g. 1713 10h med Anna 
Margareta Ekling. 

Krohn, Hans Michel. Omnämnes 1729 ss. jägmästare i Gotlands län. Bodde 
på Vible och var gift (en Johannes Kolmodin omnämnes 1737 ss. informator 
hos honom). Säkerligen identisk med förestående. Jägmästare Jochum 
Kron i Västerhejde fick 1718 en dotter. 

Lindbohm, Anders. Djurvaktare vid Ulriksdals slott hos Ulrica Eleonora. 
Omnämnes 1715—1719. Uppbar 120 dir smt i lön för sig och en dräng. 

(Möjligen identisk med den Anders Lindbom, som omnämnes af O. Kuylen- 
stierna ss. ryttmästare ”af Åbolänningarne”, lifdrabant hos Carl XII 1705 27/t, 
tillhörde drabantkåren 1705—1715 och var med i kalabaliken i Bender; Dra¬ 
banten vid lifdrabantkåren, kapten Anders Lindbohm gifte sig 1744 x2h i Husby- 
Lyhundra s:n med Eva Christina Taube (adl. ätten 734, tab. 26) och fick med 
henne 4 barn, födda 1746—1752 i Husby-Lyhundra.) 

Hall, Arvid. Djurvaktare på Ombärg. Omnämnes 1716. 
(Drabanten Nils Christian Hall dog 1739 i Arboga.) 

Lång, Måns, t 1716 i september. Lifknekt hos konungen. Landtjägare på 
Öland enl. k. fullm. 1716. Han dog, innan han medhann tillträda tjänsten. Nam¬ 
net finnes äfven skrifvet Lanck. 

Franson, Jöns, 11716. Djurvaktare vid Ekolsunds djurgård. 

Stenbergh, Carl, * 1680 18/i, t 1750 30l3. Lifknekt hos Carl XII. Var 1707 
lärodräng vid Djurgården och bebodde Ryssnästorpet (Sirishof). Blef inspec- 
tor öfver Djurgården vid Stockholm före 1718. Arrenderade jäml. k. resol. 1737 
8/7 Husarviksfisket eller s. k. Fiskaretorpet för 210 dir smt årligen. Uppbar i 
årslön 200 dir smt. Gift med Barbara Helena Schultz, dotter till inspectoren 
öfver djurgården Herman S. Namnet skrifves äfven Steenberg o. Stenberg. 

(Johan Stenberg, gift med en dotter till Herman Schultz, var jägare vid 
Djurgården och 1706 t. f. djurvaktare därstädes under svärfaderns sjukdom 
[Schultz’ änka i bref 1707, R. a.]). 
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Möller, Petter. Kornett vid lifregementet. Afsked. Djurvaktare vid Köpings 

djurgård 1718 •/*. 
tPetter Möller blef löjtnant 1682 ,6/« vid Blekingska rcg:tet). 

Jonas Larsson. Var 1718 djurvaktare vid Skara djurgård. 

Krusc. Holtzfurste på Gotland. Var gift. (En son. sedermera kyrkoherden 
Nils K., enl. tryckta källor född 1720 i Kristianstad, nien har icke påträffats an¬ 

tecknad i Kristianstads födelsebok för nämnda år). 
(Kapten Lorentz Krnse. d. 1734 på Gotland, g. m. Magdalena —. som efter- 
lefde med 7 barn. däraf 4 söner). 

Demin, Mattias. Djurvaktare på Gotland. Omnämnes 1720. 

Silkelock, Sven. Inspektor. Eänrik. Kallas äfven Herr Sven Croneskytt. 
Gift 1721 */u med Anna Catharina Torncrefelt (sonen Jacob Göran född 1728 

i Döderhults s:n af Kalmar län). 
(Inhysesman Sven Silkelock gift 1755 &/io i Döderhults s:n af Kalmar län med 
pigan Kerstin Olsdotter.) 

de Faggot. Johan. Torde dött 1735. Studerade vid Uppsala akademi i sju 
år. auskultant i Svea hofrätt 1708. sergeant vid lifgardet (omnämnes 1709), vice 
häradshöfding i Svartsjö län 1711 ”/i. ord. advokat i hofrätten 1712 10/«. Bru¬ 
kades först i k. maj:ts kollegier i Stockholm. Landtjägare i Södermanlands län 
1713. jämväl landtfiskal i Södermanlands län 1714 *7». Omnämnes inom kåren 
1713—1743, men afgick 1717 "från hejderidare- eller Landtjägarebeställningen*’ i 
Södermanland. Var senare landtjägmästarc öfver Svartsjö och Södertörn, i Stock¬ 
holms län. Han uppbar 1721—1727 kronoskyttens lön (18 dir) vid Svartsjö kungs¬ 
gård 1 Stockholms län. Var 1719 föreslagen till löjtnantsbeställning vid Dalreg:tet 
men erhöll s. å. *•/« n. afsked på grund af sjuklighet. med löjtnants karaktär. Säger 
sig blifvit "opasslig af norrländska kommenderingen”. Erhöll 1719 M/to adliga pri¬ 
vilegier. Anhöll 1722 om öfver jägmästarefullmakt. 

Han köpte 1700 två hemman Prästnybble i Svartsjö län. Genom k. br. 1713 
Vt. erhöll landtjägmästaren. löjtnant Johan Faggot tillstånd att få arrendera 
Prästnybla (Prästnibblc i Hilleshögs s:n) i Svartsjö län; erhöll 1720 *7. kronohrt 
Ofvcr-Stenby i Adelsö s:n. Skref själf de Faggot, eljest skrifves namnet också Faggot. 
Möjligen gift tidigare, innan han gifte sig med Anna Catharina Hackerskiöld, f. 
16%. begrafven 1732 "/h i Adelsö s:n. I Anrep kallas han felaktigt Fldggdt. 

(Ofv erdirektören för landtmäteriet Jacob Faggot. af wallonsk släkt, föddes 1699 
'•/» i Vendels s:n och dog 1777 *7*. son af bcfallnlngsman Jacob F. och Helena 
Vcndler; Inspectoren vid Löfsta bruk Anders Faggot, död vid Dannemora 1722 
I april, var gift med Maria Björkman, f. 1695, d. 1720, med hvilken han hade 
4 barn. som alla dogo unga; Sekreteraren Jakob Fagot t begrofs 1763 ’7» på 
Jacobs kyrkogård I Stockholm; Länsman Jacob Faggot dog 1731 “/• i Ven- 
dels s:n; Bagaren Isac Fagot gifte sig 1674 ”/» i tyska församl.. Stockholm, 
med fru Sofia Wlngberncr, änka efter bagaren Claes Zickel.) 

Härberg, Lars. Jägare. Erhöll genom k. br. 1700 “/» för sig och 7 hunde- 
pojkar 47 dir 16 V» öre smt hvarje månad. Djurvaktare vid Carlbärgs djurgård 
vid Stockholm. Omnämnes i denna egenskap 1721. 

Kilhnc. Christian. Var 1722 o. 1729 hofjägarc vid hofjägeristaten och bodde i 
Köping. Skrifves äfven K.vhne. Chr. Kyhnc är egenhändigt. Chr. Kyhne finnes 
1760 upptagen på hofjägeriet och Djurgårdsbetjäningen. I memorial af 1763 ”/n 
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anhöll riksmarskalksämbetet, att de fjorton lass hö, som årligen tillfallit den af- 
lidne hofjägaren Christian Kyhne, därefter skulle utfås af hofjägmästaren, grefve 
Carl von Fer sen, hvilket bifölls. Christian Knhn gifte sig 1723 16A i Kung Carls 
s:n (Kungsör) med Hedvig Charlotta Gillberg. 

Carl Fredr. Kyhne, anställd vid hofjägeristaten på Kungsör och i ”Stora 
Djurgården” vid Stockholm, omnämnes ss. hofjägare 1773—1790; han dog 
1801 21/i och var gift med Margaretha Molin. Gustaf Kyhne, * 1737 20/n på 
Kungsör, t 1816 20A därst., änkling. Nätjägare vid hofjägeristaten 1777 12/2 
med tjänstgöring vid Kungsör, omnämnes t. o. m. 1805. 1788 delades G. Kyh- 
nes skogvaktarelön mellan landtjägarne Bröcker och Kyhne. Nätjägaren G. 
Kyhne var emellertid ännu 1811 pensionär i hofjägeristaten. Gift med Brita 
Håkansdotter, f. 1731. 

Caréel, Johan. Studerade vid gymnasium i Strängnäs, student i Åbo 1705 
(erhöll testimonium eller viaticum därifrån 1709 25/s), volontär vid Åbo läns kaval¬ 
leri s. å. vid belägringen af Riga, bevistade belägringen af ösel och Arensburg 
1710, förare vid Södermanlands reg:te s. å., deltog i kampanjen mot Norge 1711, 
sergeant vid kungi. gardet 1711 31 /io, löjtnant vid Nerike-Värmlands tremännings- 
reg:te 1713 27/io, transport till Jönköpings infanterireg:te 1714 u/s, transport till öf- 

verste Wrangels bataljon 1715 77 och utstod hela belägringen af Stralsund, krigs¬ 

fånge i Preussen 1716 men befriade sig själf 1717 och kom öfver till Sverige, en¬ 
gagerad vid generalmajor Bilistens reg:te ss. interimslöjtnant och var med i 
träffningen vid Skanör 1717 mot danskarne, förrättade regementskvartermästare- 
och sedan kaptens tjänst under kriget i Norge 1718 vid öfverste Schwerins batal¬ 
jon, erhöll 1719 30A) kaptens afsked med tillstånd att resa utrikes för att försöka 
sin lycka samt reste under 2 års tid igenom Holland, Brabant och Frankrike. 
Landtjägare i Nyköpings län (Eskilstuna, Gripsholms och Räfsnäs län) enl. k. 
fullm. 1722 24/4. Bodde åtminstone 1723—1729 å Kumla i Härads s:n, sedermera 
i Strängnäs. Afsked från landtjägaretjänsten 1733 27/«. Gift 1714 fl/o (icke “/b) i 
finska församl., Stockholm, med Catharina Wentzlavius (eller Wentzlaw), från 
hvilken han blef skild 1736 28/i. (Deras dotter Susanna * 1723, sonen Erik Gustaf, 
döpt 1726 17M Namnet skrifves äfven Careel. 

(Major Johan Carell gifte sig 1686 n/s.) 

Hård till Segerstad, Lennart, * 1683 17/», 1 1747 26/s på vägen mellan Lidköping 
och Vänsjö (Otterstads kyrkbok). (Föräldrar: Öfverstelöjtnanten Gustaf H. till 
S. och friherrinnan Anna Stake.) Volontär vid Skaraborgs reg:te 1697 ul», för- 
ridare (fourier) därst. 1698, förare därst. 1699, fänrik vid general Bernh. von 
Liewens reg:te i Wismar 1700 27la, löjtnant därst. 1703 19/io, kapten vid öfverste 
Ekebladska infanteriregrtet i Elbing 1704 6/i2, kungl. lifdrabant hos Carl XII 1707 
,4/s (27/s) (säger sig själf blifvit drabant 1705), vice korporal vid Drabanterna 1714 
10/», öfverjägmästare i Västergötland 1719 10/o (i0h fel) till sin död. Tillika expec- 
tantmajor vid Västgöta kavalleri 1722. Blef af en bonde skjuten genom ryggen i 
våda, hvaraf han dog. Fick 1708 'h två blessyrer vid Holofzin och två vid Kras- 
nakut. Han följde Carl Xll under hela kriget, var med vid Bender, tillfångatogs 
af turkarna under kalabaliken, deltog efter hemkomsten i de tvenne norska fält¬ 
tågen. Fälttåget i Norge 1718 gjorde han såsom korpral vid drabanterna (= öf- 
verstelöjtnant). Bodde i Hjo o. Mariestad, äfvensom på Vänsjö, dels under von 
Horsts lifstid en kort period dels efter dennes död 1743. Skref själf Lenardh 
Hårdh. Han kallas af von Henel, förutom öfverjägmästare i Skaraborgs län. 1729 
öfverstelöjtnant och 1735 drabantkorporal. Gift 171 - med Margaretha Dorothea 

von Plåten. 
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K. br. 1721 17It och rådets bref s. å. **/« (liksom riksens ständers resol. 1720 
**,) (öreskrifver. att von Horst skulle afstå Vänsjö boställe till Hård, men den 
förstnämnde sökte sedan återvinning. och genom k. br. 1723 S8/«, som åtgjorde en 
långvarig tvist mellan Hård och von Horst. föreskrefs. att von H. skulle förblifva 
vid jfigmästaretjfinsten med tillhörande lön och boställe samt Hård fortsätta att 
tjänstgöra såsom öfverjägmästare; lönen och bostället skulle den senare få till¬ 
träda. "i fall Horst skulle blifva derifrån dömd eller elliest afgå". Bekräftelse 
härå genom k. br. 1724 ,s i och 1734 */». Innehade Vänsjö hejderidareboställe 1722 
37lt_1726 •/, samt från 1743. Erhöll genom k. br. 1722 •/» öppna ordres att hafva 
inseende på k. maj:ts enskilda skogar och parker i Västergötland. Genom Fredric 
l:s bref 1725 •/. (dat. Carlbcrg) erhöll L. Hård rätt att. så länge han icke njuter 
någon lön. årligen få fälla ett eller annat högdjur uti Västergötland, samt hafva 
frihet att på hare och fågel öfva sina jakthundar, "doch utan at i ringaste måtto 

missbruka en sådan Kongl. Maij:ts nåd’. 

östman. Carl. + 1723. Jägmästare på Åland. 
Han kallas i en handling Carl Ostling. 

Anrep. Jacob Reinhold. * 1705 ”/.t, t 17b4 */• på Lekebärga i Knista s:n af 
Örebro län. (Föräldrar: Hofstallmfistaren Adolph Herman A. och Maria Char¬ 
lotta Wattrang.) Jaktpage 1723. kvartermästare vid lifrcg:tet till häst 1726. kor¬ 
nett därst. 1740 *'/i*. löjnant 1743 u/&. ryttmästarc 1747 Vi», R. S. O. 1754 Va 
(1751 Vit), major 1762 afsked 1764 ao/.. Bevistade kampanjen i Roslagen 
1742. kampanjen i Skåne 1743. fälttåget i Pommern 1757—1760. Bcgrafven i Kils 
kyrka. Gift 1741 '*/* på Hjalmarsbärg med Ebba Charlotta Åkerhjelm, dotter af 

öfverjägmästaren Jacob Hertzen, nobil. Akcrhjelnt. 

Tryckta bröllopsvcrs finnas i K. Bibi. 

Hoogcrs, Lutas (egenhänd.), t 1779 ,0h å Stallmästarcgården vid Stockholm. 
77 ‘/« år gl Hemma från Brabant. införskrefs till svenska faleoneriet 1724, blef 
k. falkonermästare och hofjägare. Erhöll 1754 ”/t n. tillstånd att på någon annan 
transportera sin besittningsrätt till värdshuset Stallmästaregården. Hans namn 
finnes i handlingarna vanligen skrifvet Högars. Gift med Christina Jerman, d. 

1799 ,#/i i Stockholm, 85 år gl. 
Hinrich Högars, troligen en son till l.ucas, var falconergcsäll samtidigt med 
Michel van Ham. 

van Ham, Michel. * 1716 i Falkenwerth, Brabant, 1 1792 ‘/u å Solna falkene- 
rareboställe under Carlbärgs kungsgård, i 76:c året. "Falconer-gesell (Falconier- 
Knccht) i svensk tjänst 1724. Kongl. falkenär. Af riksmarskalksämbetct förord¬ 
nad att vara falkonärmästarc och öfva tillsyn öfver Carlbärgs kungsgårds skog 
1758 *•/«. Genom k. resol. 1754 •/» bestämdes, att hans "beklädning, i stället för 
röd Skarlakans råck med silfwer galoner beprydd, bör bestå af grå slät Klädes- 
surtout ined wanlige Falckenärs under kläder" (därtill bestods 240 dir smt, hvart 
3'djc år). Han uppbar år 1757 inalles 610 dalcr: lön 300:—, utfodring för 1 häst 
100:-, en dräng till lön och underhåll 130:—, inkvartering för sig och faleoneriet 
80: —. Skrcf egenhändigt Micqel van ham eller M. van ham. Gift med Anna Jo¬ 

hanna von der Endtcn. Han var gift två gånger. 

I Falkenwerth i Nord-Brabant voro under flcre århundraden de flcste invå¬ 
nare sysselsatta med falkväsendet (se härom vidare bl. a. P. 13. Jacobsons in¬ 
tressanta arbete: Bidrag til en Skildring af Falkcvoescndct og Falkejagtcn 
iorhen. navnlig i Banmark. Kiöbenhavn 1848. sid. 40). 
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W etter st ein, Laurentz. I bref från Stockholm af 1724 28/«, däri han under¬ 
rättar landtjägaren i Uppsala Johan Ohrstedt om sitt inträffande till jakt (vid 
tiden för Birckholtz’ stora rofdjursjakter), skrifver han sig själf vara Kongl. Jagt 
Tygmästare. 

Möjligen identisk med den hofjägare Wettersten, hvars son Fredrik Ulrik 
döptes i hofförsaml., Sthlm, 1723 27/12. 

Hollandt, Johan Jobst. 1 egenhändig skrifvelse af 1725 ®/t betecknar han sig 
såsom ”Kongl. Maj:ts Öfver Jägare”. I k. br. 1728 23h säges att öfverjägaren H. 
nyligen erhållit Kaptensudden på Djurgården till boställe samt att af- och till- 
trädessyn nu skulle ske. Öfverjägare och mästerfalkenär 1735 5/s. Omtalas ännu 
1745. Kallas vid hustruns begrafning (begrafningsvers) öfverhofjägmästare, hvil- 
ket är felaktigt, och öfverhofjägare, hvilket kan försvaras. Han ingaf 1744 24/i till 
Stockholms stads byggnadskollegium en skrift, däri han attesterade, att han gifvit 
två personer lof att en dag få fiska i det fiskevatten, som hörde till hans boställe 
på Djurgården. Hos von Henel omnämnes 1729 Jost Hinrich Holland vara öfver¬ 
jägare vid hofjägeristaten. Gift (före 1729) med Catharina Åkerman, som begrofs 
1744 *Y4 i Jakobs kyrka i Stockholm. Namnet skrifves äfven Hålland. 

Keseberg, J. R. I egenhänd. skrifvelse af 1727 24/i (Uppsala landsarkiv) be¬ 
tecknar han sig såsom ”Kongl. Maj:ts öfver Jägare”. 

Biörn, Carl, t 1735 8/a. (Son till Mästerfalckenären Jon Biörn.) Mästerfalk- 
när vid hofjägeristaten 1727 V». Namnet skrifves äfven Bieurn. 

Lundberg, Johan. Var 1727 inspector vid Carlbärgs djurgård. 

von Danckwardt, Gustaf Adolph, friherre, * 1700 23/i2 i Linköping, 1 1768 20/io. 
(Föräldrar: Landshöfdingen, friherre Peter von D. och Anna Catharina Gyllen- 
adler.) Studerade vid akademien i Uppsala 1707—1717, kanslist i kammarkollegii 
referendariekontor 1718 2/ia, afsked 1719 i sept., kanslist under riksrådet och fält¬ 
marskalken Eric Sparres ambassad till Frankrike s. å., erhöll 1720 tillstånd att 
vidare evertuera sig genom resor i Frankrike, England, Brabant och Holland. 
Brukades i sistnämnda land af e. 0. envoyéen Preis i ministären, kanslijunkare i 
kanslikollegium 1720 “/s (med 400 dir smts ärlig lön från 1721 V*), hemkallades 
från utlandet 1723 för att tjäna kronan Sverige och tjänstgjorde i kanslikollegium 
till 1726. Brukades sedermera såsom jaktjunkare vid kungl. jakter samt för att i 
Uppland, Nerike och i Dalarne inringa björnar åt konungen. 1728 utnämnd till 
jaktjunkare. Afsked ss. kanslijunkare 1729. Vice öfverjägmästare i Uppsala, 
Stockholms och Svartsjö län 1729 8/s (under Eric Trafwenfälts sjukdom och ålder¬ 
dom) och sedermera ordinarie öfverjägmästare därstädes 1731 lh, aflade 1743 -sLt 
huldhetsed i Uppsala (originalet i Uppsala landsarkiv), hofjägmästare 1744 •“/ 1, 
tjänstledig 1749 25/7 för ”at få betiena sig af Bruns Cur”. 

Ägde genom sitt gifte Lilla Söderby m. m. i Lunda s:n samt Bärgby och 
Sursta m. m. i Skeppstuna s:n af Stockholms län. Bebodde sin gård Sigridsholm 
i Lunda s:n. Erlade 1762 rusttjänstafgift för Lättsta, Rogsta och Espesta i 
Skeppstuna s:n. Gift 1735 30/» med Ebba Gustafviana Falkenberg till Trystorp. 

Skref själf G: A: Danckwardt. 

Appelman, Antonius (Anton) Magnus, friherre, * 1709 4/a i Stettin. (Föräldrar- 
Generallöjtnanten, friherre Gustaf Gabriel A. och hans 1. fru, Christina Elisabeth 
Anrep). K. jaktpage (omnämnes i denna egenskap 1729 och var då ordinarie 
page), ryttmästare vid kyrassiärerna i romersk kejserl. tjänst. Gift 174- i 

Ungarn. 
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Floton. Henrich, 11743 omkring */u. Kallas 1726 "byxenspännare" och stod 
öfver hofjägarne i grad. Hofjägare 1728 *7/». Omnämnes 1729—1734 såsom kongl. 
öfverjägare vid hofjägeristatcn. Kallas 1735 hofjiigare och bössespennare, 1743 
öfverjägare. Hans hustru dog 1747 */u. Namnet skrifves äfven Flotton. 1 Meck¬ 
lenburg finnes en adlig ätt Flotau. Grefvc Spens kallar honom i en skrifvelse 

1726 V» (R. a.) Fluto. 

Thegner. Carl. friherre. * 1707 */n i Stockholm, (döpt '”/u i Riddarholms för- 
saml.). t 1768 nU på Rickebasta i Alsike s:n af Uppsala län. (Föräldrar: Hof- 
rättsrådet, friherre Olaus T. och Maria Grönhagen). Kongl. jaktjunkare, landt- 
jägare och hejderidare i Strömsholms län af Västmanland (nämnes hos von Henel 
1729 o. var i tjänst ännu 1737). Ägde Rickebasta i Alsike s:n. Han slöt ätten på 
svärdssidan. Gift 1744 '* u med Maria Magdalena Leijoumarck. 

Wallenstierna. Samuel, * 1704 10 i», 1" 1798. (Föräldrar: Hofrättsrådet Olof 
W. och hans I. fru. Agnes Margareta Ribe). Volontär vid lifgardet 1726, k. jakt- 
page (omnämnes i denna egenskap 1729 och var då ordinarie page), adjutant vid 
nämnda garde 1733 i okt. (Anrcp), löjtnant 1741 0 a, majors afsked, ryttmästare i 
Hessen-Casselsk tjänst, R. S. O. 1748 7/»., hessisk generalmajor. Ogift. 

Träffas ej i Svea lifgardes rullor 1733—1741 (Krigsarkivet), heller ej uppta¬ 

gen hos Riddcrstad (Gula gardet). 

Schurp, Gustaf. * 1705 '/« i Åkers s:n af Södermanlands län (i husförhörsbo- 
ken för Härads s:n står f. 1«). 1" 1777 0 m å Lidökna i Härads s:n därst. (För¬ 
äldrar: Hruksinspektoren Gustaf S. och en dotter till jägmästaren Per Andersson.) 
Intcrimslandtjägare i lifgcdinget (Södermanland) 1731, jägerifiskal 1732 (enl. andra 
uppgifter vice landtjägarc 1730, vice jägerifiskal 1737), öfverlandtjägare i Grips- 
holms län 1737 mantalskommissarie i Åkers, Daga och Selcbo härad samt 
städerna Strängnäs och Mariefred 1740 landtjägare i Eskilstuna, Gripsholms 
och Räfsnäs län 1749, afsked från mantalskoinmissarietjänsten s. å. *“/s. Gift 1. 
g. 1740 */io på Hessclbyholm vid Strängnäs med sin syssling Anna Maria l.en- 
ning (bröllopsvcrs finnas i k. bibi.), 2. g. med Christina Modin. f. 1722 ”/• (i Hä¬ 

rads husförhörsbok står f. ”/•), d. 1764 nU i Härads s:n. 

Zöge von Manleuffel, Otto Jaeoh. friherre, * 1718 ’V« ('/»), t 1796 •/* i Stock¬ 
holm. (Föräldrar: öfverste Otto Zöge von M. och Catharina Klingenstierna). 
Kongl. page 1729 i nov., iakt page hos Fredrik I 1731. afsked 1733 Vit. volontär vid 
artilleriet s. å., reste utrikes med fänriks fullmakt s. å. "/it, kornett vid konung 
Stanislai lifdragoner 1734 Vi. löjtnant s. å., fänrik vid Savolaks och Nyslotts 
rcg:tc 1737 ,T/u o. vid lifgardet 1737 'V.f löjtnant 1741 7/«, major vid Hessensteins 
rcg:tc 1747 "/t (V.), t. f. kommendant på Karlstens fästning 1748, R. S. O. s. å. 
7/n. Ofvcrstclöltnant vid Spens’ rcg:te 1751 ‘*/«, naturaliserad svensk adelsman 
s. å. "Um. minister vid ncdcrsachsiska kretsen 1761 ‘Vio (io), ankom till Ham¬ 
burg 1762 'V*, öfverste i arméen 1762 */n (1761 V»), rappellcrad 1765 Mlio (,0/io): 
öfverste och chef för prins Fredric Adolfs, sedan änkedrottningens lifreg:tc 1766 
•/,; envoyé extr. i Berlin s. å. Va, generalmajor 1770 7/i», friherre 1771 “7io (1772 
”1%), K. S. O. 1772 "/ii. generallöjtnant 1776 “/»•, K. m. st. k. S. O. 1780 77/u, 
öfverste och chef för Jönköping» reg:tc 1782 "/». rappellcrad s. å. Förste stall¬ 
mästare hos prinsessan Sophia Albertina s. å. **/» (*/»), erhöll afsked från reg:tet 
1785 *7/». led. af krigskollegium för rättegångsärenden 178—1791, general 1792 
•»/», led. af kongl. regeringen under konungens frånvaro i fält 1789, afsked från 
stall mästare tjänsten 1795. I.iggcr begrafven I l.adugårdslandskyrkan. 
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Han bevistade Danzigs belägring 1734 och blef där rysk krigsfånge i två 
månaders tid, deltog 1741—1742 i finska kriget som öfveradjutant; beordrades 
1745 att såsom frivillig vid preussiska arméen öfvervara kampanjen i Böhmen, 
där han utmärkte sig i bataljen vid Zorr; notificerade 1746 i januari enl. uppdrag 
hos hertiginnan af Holstein och konung Fredric II i Preussen kronprinsen Gustafs 
(Gustaf III:s) födelse, afgick 1757 med reg:tet till Pommern och förde därst. 1758 
befälet öfver uppländingarne, bidrog ss. minister vid nedersachsiska kretsen till 
fredsunderhandlingen 1762 i Hamburg mellan Sverige och Preussen. 

Erhöll 1776 28/n k. medgifvande att söka i Ryssland utverka skadestånd för 
sina i Livland belägna gods Adefär och Weikell. Hade mycket svåra finanser, 
fick lämna sina kreditorer inteckning i sin generalslön, pensionen i arméens pen¬ 
sionskassa o. sin dubbla ministerpension, äfvensom i sin egendom n:r 154 å La¬ 

dugårdslandet. 

Swaan, Lars Bengtsson. Djurvaktare vid Leckö djurgård i Skaraborgs län. 

I tjänst ännu 1733. 
(Fältväbel Lars Svan dog 1736 18/n i Färgelanda s:n af Älfsborgs län, 80 år 
gl.) 

Zandroch, Jost Hendrich, t 1738. Hejderidare vid Svartsjö kungsgård i Stock¬ 
holms län. Omnämnes 1733—1738. Gift (1734) med Anna Maria Slotman. Barn 
födda 1734 o. 1738 i Lunda s:n af Stockholms län. Namnet finnes i Lunda kyrk¬ 

böcker ss. Sandrock. 

hjerpe, Sven; torde dött 1755. Landtjägare i Gripsholms län 1733 27/n, landt- 
jägare i Eskilstuna län 1737 13/iz. Landtjägare i Gripsholms län 1740. Var ej i 
tjänst 1751. Bodde 1739 å Kumla i Härads s:n, sedermera i Mariefred. Namnet 
skrifves äfven Sven Hierpe. Gift 1740 (efter 'Ii) med Anna Elisabeth Lager- 
bielke. Hans änka, som dog 1767 24/7 å Tärnö i Södermanland, erhöll 1755 ™ls 

en nådegåfva af allmänna medel. 
(Sven Hierpe var 1711 30h, då dottern Agata Bernhardina föddes, befallnings- 
man på Näringsberg i Västerhaninge s:n). 

Gyllenkrok, Johan Gustaf. * 1705 i april, t 1764 •/. (icke 16/e) på Frötuna i 
Rasbo s:n af Uppsala län. (Föräldrar: Revisionssekreteraren Johan G. och Catha¬ 
rina von Berchner). Hofjunkare. Jaktjunkare. Erhöll 1733 3/io fullmakt att vara 
öfverjägmästaren i Västmanland A. Schönberg behjälplig i tjänsten., öfverjug- 
mästare i Västmanland 1737 23/8, afsked 1744 28/n (från landtjägaretjänsten, står 
det uttryckligen i k. br„ hvadan landtjägare och öfver jägmästare här äro syno¬ 
nymer samt afse sysslan). Hofjägmästaretitel. K. br. 1742 22/? berättigar G. att 
bo på sin gård i Uppland. Ligger begrafven på Rasbo kyrkogård i Uppland. 
Gift 1744 % med Johanna Elisabeth Cederström i hennes l:a gifte. 

Lind, Johan. Djurvaktare på Ombärg. Omtalas 1734. 

Kuhne, Lorentz Christopher, kallas 1735 hof- och landtjägare i Västmanland 
samt bodde då i Köping. Chr. Kyhne gjorde 1736 i sept., på landshofdingens 
ordre, en uppräkning af ekeskogen i Björkskogs s:n, Västmanland. Omtalas ss. 
landtjägare i Västmanland åren 1755 o. 1756, då han sysselsattes med ”eke-kro- 
ningen”. Jägare vid Kungsör enligt öfverstemarskalken C. Ekeblads förordnande 

1757 24/i2. Han uppbar 1776 skogvaktarelön i Kungsörs fögderi. 
Kan näppeligen vara identisk med Lars Christopher Kuhne, sorn var » 
1722 och gift med Anna Katarina Forsberg, f. 1725. — Loren s Christian Kyhne 
omnämnes från 1768 ss. hofjägare vid Djurgården, Stockholm. 



110 HOFJÄOERISTATENS TJÄNSTEMÄN 1734 — 1736. 

FtUlbell. Johan Hendrich, + 1740 “7*. Land ti ägare vid Svartsjö kungsgård 
(Svartsjö län) i Stockholms län. (Uppbar kronoskyttens lön, 18 daler). Om- 
nämnes 1733—1738. Gift med Catharina —, som åtnjöt nådår. 

Vogel. Johan Petter, t 1761 **/* i Stockholm. b4 år gammal. Införskrefs af 
k. maj:t från Tyskland 1722. k. fullm. ss. landtjägare i norra delen af Kalmar 
län (efter Mcijsel) s. å. 5 % jägare vid hofjägeristaten 1731 ”/», landtjägmästarc 
på Öland 1735 •/*, i hvilken egenskap han omnänmes till 1742 ‘*/#, då han suspen¬ 
derades. Synes emellertid varit i tjänst 1757. Han bodde 1738 på Rulla, Oland. 
Han träffade 1753 */. skriftligt kontrakt med jaktjunkaren, friherre Gustaf Silf- 
versparre med innehåll, att den förre skulle den senare behörigen underwisa uti 
Jägarie wettenskapen emot 1200 D:r koppmt:s wedergäldnlng . Erhöll genom 
k. br. 1753 **/u bostället Skansen på Djurgården efter döde hofjägaren Mårten 
Boberg. Jägmästaren Johan Petter Vogel finnes 1760 upptagen på Hoffjägcrijc 
och Djurgårds Betieningen”. Kallas i dödsannonsen öfverjägarc. Skref själf J: 
P: Vogell. Gift 1726 med Eufemia Beata Witt (skrifves äfven Witten; hon 

dog 1761 före “/» i Stockholm, 51 år gl.) 
En hofjägare Petter Fogel. skogvaktare vid Djurgården 1769 *0/». var gift med 
Maria Utter, som dog 1781 före ,7/n i Stockholm. 56 år gammal; hofjägaren 
Peter Vogel. utnämnd 1792 »*/• efter den s. å. aflidne djurgårdsvaktaren Carl 
Gideon Berg och tidigare hofjägerivolontär. var gift med Anna Brita Morell. 
som dog 1797 ”/« i Stockholm. 35 år 10 mån.: hofjägaren Fredric Fogel var 
gift med Christina Mar. Almark. som dog 1795 Vt i Stockholm. 57 år 4 
mån.; hofjägaren Johan Fredric Fogel, död 1810 ,s/n i hofförsaml., Stock- 
holm. 65 år 10 mån. 25 d.. ogift; skogvaktaren vid Djurgården o. djurgårds¬ 
vaktaren Anders Fogel finnes upptagen på staten 1758—1760; hofjägaren An¬ 
ders Fogel. död 1798 9®/* i Stockholm, i 44 :e året). 
Hof- och vapensmeden Johan Vogel gifte sig 1. g. 1691 “'/u i tyska församl., 
Stockholm, med Anna Catharina Zimmerman, dotter af framl. hof- och vapen¬ 
smeden Christoff Z.. 2. g. 1694 u/io med Cath. Geijer. 

Danekwardt. Gustaf Henric. * 1711, t 1736. (Föräldrar: Direktören Georg D. 

och Johanna Maria Papkc). Jaktjunkare. 
Broder till öfverlandtjägarcn Peter D. 

Pauli. Carl Wilhelm. • 1718 nh i Lillkyrka s:n af Västmanlands län, 11761 
(jordfästes */io i Jacobs församl.. Stockholm). (Föräldrar: öfverjägmästaren Wil¬ 
helm Mauritz P. och hans 1. fru, friherrinnan Margaretha Johanna Oxenstierna 
till Eka och Lindö). Volontär vid hofjägeristaten 1735, jaktjunkare 1736, hejde- 
ridarc 1 Jönköpings län 1741 ■•/«, hof- och öfverjägmästarc i Östergötland 1747 
*/t genom tjänstebyte med E. G. Boije. Riksdagsman 1751. Han sökte tjänstc- 
byte med assessor Mosclius, hvarom k. br. till kammarrevisionen 1757 V*. Ägde 
Vallhofs säteri och Söderby rusthåll i Uppland. Ägde jämväl andel i Stcnseryds 
och Lindals järnverk, som han 1745 bortarrenderade till räntmästare Gezelius. 
Efter dennes balans satte kronan sig i besittning af äfven Paulis bruksdel, hvar- 
öfver denne klagar hos k. ma:t i en skrifvclsc från Hornöö gård af 1756 *h, då 
han begär att få vända sig till riksens ständer med anledning af k. maj :ts dom s. å. 

'*/«. Ogift. 

Ahlhrandt. Cristoller. + 1747. Hofjägare o. fågclfängare vid hofjägeristaten 
1736 “/• med fågclfängarcboställct Skansen på Djurgården såsom boställe. I 
tjänst ännu 1745. Uppgifvcs fått öfverjägmästares titel. Gift 1. g. 1729 med 
Magdalena Ekman i hennes 2. gifte, en sondotter till djurvaktaren Thore Joenson 
(emellertid döptes C. A:s son 1728 i Hofförsaml.). 2. g. 1741 **/» med Catharina 
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Hågström (egenhänd., namnet skrifves äfven Hofström eller Håfström), som dog 
änka 1771, före 4/ii, i Stockholm, 62 år gl. Kallas vid sistnämnda giftermål k. 
maj:ts jägare. Han uppbar fågelfängarelönen 60 daler och innehade bostället 
Skansen. Namnet skrifves äfven Albrand, Albrant och Ahlbrant, hvarjämte nam¬ 
net Hinric Albrant förekommer. Mårten Broberg (som egenhänd. skref Boberg) 
sökte i mars 1747 hans lön och boställe. 

Schönberg, Andreas, * 1689 27/n i Stockholm, t 1759 Vs på Aspenäs i öster- 
Våla s:n af Västmanlands län. (Föräldrar: Vice presidenten i Svea hofrätt Jo¬ 
nas Erdtman, nobil. Schönberg, och Catharina Stiernhöök.) Idkade studier i 
Uppsala 1701—1707 (var nära att omkomma under den stora branden i Uppsala 
1702) och Qreifswald 1708, hejderidare (efter Söffring Giöök) i Västmanlands län 
1710 (tit. landtjägmästare). Förste kapten vid bärgsreg:tet (landtvärnskår af en¬ 
rollerad jägeribetjäning, salpetersjudare och bruksfolk i Uppland; generaladjutan¬ 
ten och öfverjägmästaren Erik Trafwenfält var öfverbefälhafvare för bärgsreg:tet) 
1713; hindrade ryssarnes tilltänkta framträngande 1719 till Våla och Harbo sock¬ 
nar samt Sala silfvergrufva genom att kraftfullt förskansa sin gård Aspenäs. Jä¬ 
gare i stor stil. Anordnade 1720 20/7 sitt första kungl. björnskall och ledde åren 
1720—1737 inalles 41 jakter för Fredrik I (Schönbergs egenhändiga teckningar och 
beskrifningar af dessa jakter, jämte en af bärgsrådet C. M. af Robson skrifven 
biografi, tillhöra Sv. Jägareförb:t i Stockholm, men hafva i senare tid förkommit). 
Jägmästares karaktär 1720. Fredrik I förständigade honom 1721 att icke jaga 
björn i vidare utsträckning, än att han kunde ”svara för att racen icke blefve 
utödd”. Öfverjägmästare i en del af Väster-Norrlanden: Gestrikland, Helsingland 
och Härjedalen 1721 18/a med bibehållande af jägmästarebeställningen i Västman¬ 
land, afsked med hofjägmästares n. h. o. v. 1737 11h. (von Henel upptar åren 
1729 o. 1735 Anders Schönberg i Tierp såsom öfverjägmästare i Västmanlands 
län, hvilket är felaktigt.) Ansökte om afsked 1735 men kvarstod på konungens 
och länsstyrelsernas begäran till 1737, då han den 1 sept. såsom ”afskedsföre- 
ställning” anordnade ett stort sommarskall vid Nora, hvarvid konung Fredrik själf 
sköt ”5 fullkomligen stora Björnar, 3 Vargar, 3 Loar, 1 Räf och 12 Elgar, hvilka 
voro Elghjortar, undantagande 1 ko och 2 smalthier eller qvigor”. Efteråt yttrade 
konungen: ”Vi hafve idag haft jagt och Vi få den icke mer!” Af konungen 
kallades han emellanåt på skämt ”generalen för hjortarne”. Uppbar endast 120 
dir i årlig lön (landtjägmästarelönen i Västmanland), men ansökte först 1723 
1#/* om att få uppbära lön till samma belopp som öfriga öfverjägmästare i riket 
(k. maj:t remitterade s. å. eU ärendet till riksens ständer med konungens på¬ 
skrift: ”dass er bekomme so viel wie die andere”) och sedan 1726 5/io hos stän¬ 
derna att erhålla lika lön som andra öfverjägmästare, med anledning hvaraf 
ständerna 1727 “la, i skrifvelse ang. jägeriväsendets förbättrande i riket, hemställde 
att S. måtte få tillökning i lönen med de på staten för den förfallna Svartsjö 
djurgård upptagna 194 dir smt. Enligt öfverenskommelse med Fredrik 1 — som 
ville behålla Svartsjö djurgård, hvars stat och kostnad enl. ständernas beslut 
skulle indragas för beredande af högre lön åt Schönberg — ändrades detta till 
årlig kunglig pension af 100 dukater, hvilket belopp utgick i några år, men sedan 
ej — i trots af konungens egenhändiga assignationer. När nya lagen stadfästes 
på riksdagen år 1734 — man hade i förstone varit sinnad att där införa ett 
kapitel om jakt och djurfång, hvilket kapitel ock finnes infördt i lagkommissionens 
tryckta förslag —' erhöll han af konungen befallning att skrifva och ingaf ett 
vidlyftigt memorial om jakt och djurfång; enligt ständernas beslut blcf nämligen 
angelägenheten om jakten hänskjuten till en särskild kommission, som skulle hos 
k. maj:t afgifva förslag till ny jaktordning (1749—1750 års kommission). Till- 
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kallad ss. rådgifvare af 1719—1750 års skogs- och jaktlagskommission genom 

bref 1750 7It. 
Riksdagsman 1719—1738, arbetade flitigt i bl. a. Bergs- och Cammar-Oecono- 

iniedeputationerna samt sträfvade att höja inhemska manufakturer och handa- 
slöjdcr. lngaf 1726 ‘/io till ridderskapet o. adeln ett utförligt memorial (nu i kam- 
markollegii aktuariekontor) ang. jakten i sitt distrikt; ett bifogadt memorial upp¬ 
lyser, att på af honom anordnade allmänna jakter åren 1720—1726 skjutits 61 
björnar, 61 vargar o. 43 räfvar, hvarjfimte de kungliga jakterna under samma tid 
lämnat 14 älgar, 31 björnar. 6 vargar. 2 loar och 1 räf — största delen har k. 
maj:t själf skjutit, anmärker Schönberg, som här i detalj skildrat flere kungl. jak¬ 
ter. Var 1733 led. af en kommission för undersökning af skogarnes och sågkvar- 
narnes beskaffenhet i Gestrikland. satt 1742 ss. ordf. i en kommission för att bi¬ 
lägga tvistigheter mellan landshöfd. i Västerås och Sala stad ang. den sistnämnda 
stadens uppbyggande efter en eldsvåda. Lyckades s. å. få reda på planerna till 
det i juni 1743 utbrytande upproret i Dalarne, som han 1742 utförligt angaf och var 
rastlöst verksam att söka förebygga och dämpa, hvarom (ijörwell Limnat vid¬ 
lyftig relation med stöd af aftryckta originalbref. Korresponderade med Carl von 
Linné angående bl. a. iakttagelser i den egendomliga "fågelkammaren'' på Aspe- 
näs, där han höll "en vacker samling af allahanda lefvande Svenska Foglar — 
en angenäm ro för en gammal Man och en Jägare". Han hade ett vackert biblio¬ 
tek. som till större delen tillhört den lärde Stjernhöök” (Gjörwell). Ägde Aspe- 
näs i Östcr-Våla s:n och Hammarby säteri i Danmarks s:n samt innehade ss. 
boställe Forsby i Skultuna s:n. Sålde på hösten 1758 Hammarby till von Linné 
för 40.000 dir — det världsbekanta "Linnés Hammarby”, sedermera ägdt af 

Linnéättlingen jägmästare C. F. Å. Ridderbjelke. 

Han underhöll och aflönade själf en landtjägare samt "stundom en stundom 
flera Skogvaktare, dem han skickade Kronans Upsyningsmän til hjclp, särdeles 
i Vester-Norrland. der ingen Jägeri-Stat var inrättad”. Gjörwell uppgifver och 
C. M. af Robson (biografi i Tidskr. f. jägare o. naturforsk. 1832: 186) upprepar, 
att S. skulle uppfunnit utläggande af luder (beten), gillerbössor och föranstalt- 
ningen med varggårdar (ined inåt lutande gärdesgårdar) samt slutna drefskall 
med upphuggna skallgator, men äro gillerbössorna och vinterdrcfskallcn möjli¬ 
gen hans inventering, äro däremot ludringen, varggårdarne och sommarskallen 
det alls icke, ty dels äro de sistnämnda urgamla, dels anträffas en vederbör¬ 
ligen ludrad varggård redan i hällristning (afbildad hos A. E. Holmberg. Nord¬ 
bon under hednatiden. Sthlm 1854. sid. 117; se vidare Skandinaviens hällristnin¬ 
gar s. 18 och pl. 122). Och i fråga om vargskall. varggårdar och vargnät om¬ 
talas dylika i åtminstone fyra af landskapslagarnc. nämligen Västgöta-, Östgöta-, 
Västmanna- och Södcrmannalagen. Emellertid bragte S. de bortglömda meto¬ 
derna i ny och lycklig tillämpning. De stora vinterskallen med luderplatser 
(betade jaktplatscr) påbörjade S. år 1722 (metoden förbättrades än vidare af J. 
L. B. von Grelff och B. G. Hamnström), men idkade jämväl med synnerlig 

framgång de gamla sommarskallcn. 
Skrcf själf Andreas Schönberg. Gift 1718 *»/. med friherrinnan Gustafva Jo¬ 

hanna von Fricscndorff. rätteligen hetande Stormcrantz. Han ligger järnte sin 
hustru begrafven i Oster-Våla kyrka under en grafsten. hvarå deras vapen ut- 
huggits. Sonen, rlkshlstorlografen och kanslirådet Anders S., slöt ätten. 

"Han ägde af naturen et förträffeligt minne, mycken eld och redigt vett. En 
behagelig man i sit umgänge, hade vackert anseende och muntert sinne, nan 
var en redelig och nyttig medborgare: fri från egennytta och van att haldrc 
lida fm att göra orätt. Han var Ärlig Svensk, utan at deltaga I Partier. Hans 
lefnad och sinnelag var sådant, at han förtjente allmänt loford i lifstiden och 
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allmän högaktning efter döden.” (C. Gjörwells ”Nya Svenska Biblioteket”, 
Stycket II, Stockholm 1762.) 
Publ. De i det förestående omnämnda, Sv. Jägareförb:t tillhöriga jakt- 
skildringarne, samtliga tryckta i förbundets ”Tidskr. f. jägare och natur- 
forsk.”, Sthlm 1832—1834. Efterlämnade manuskript (delvis af religiöst inne¬ 
håll), meteorologisk journal för 1748—1759 o. s. v., hvilka förvarades i Gäfle 
gymnasiibibliotek — dit de skänktes af sonen — men brunno vid den stora 
eldsvådan i Gäfle 1869. 
Hcinvisn. till litt. Carl Christoffer Gjörwell har i Nya Svenska Bibliotheket, 
Stycket II o. III (Sthlm 1762), skildrat ”Hof-Jägmästaren Herr Anders Schön- 
bergs Lefverne” (sid. 67—132 o. 144—158) enligt ”originale Famille-Docu- 
menter, särdeles Hr Hof Jägmästarens egenhändiga och vidlöftiga Jagt- 
Journal”. Biografi af Mt (P. Malmquist) i Tidskr. f. skogshushålln. 1892, sid. 
151—152; biografi af H. Szs i Ny Ill. Tidn. 1894, Jägaren 1897: II (sid. 31—34) 
och Jägaren 1907. Enl. handlingar i Westinska saml. i Upps. bibi. har Carl 
Axel Klingspor under rubriken ”Från flydda dagar” i St. D. skildrat ”Hofjäg- 
mästar Anders Schönberg och hans giftermål”. 
Förutom Gjörwells i det förestående citerade omdöme om honom må föl¬ 
jande nämnas: ”aldrig hafva rofdjuren omkring Mälaren haft en farligare 
fiende; han förföljde vargar så ifrigt at under flere år knapt kunde finnas 
något vargspår omkring Mälaren” (Joh. Fischerström i ”Utkast til Beskrif- 
ning om Mälaren”, Sthlm 1785) samt ”odjuren hade i honom en alldeles oför¬ 
sonlig fiende” (af Robson). 

Uggla, Georg Gustaf (Göran), * 1710 */« i Björsäters s:n af Skaraborgs län, 

t 1771 31/s (Anrep har, felaktigt, 1774 Vs) på Krokstad i By s:n af Värmlands län. 

(Föräldrar: Generaladjutanten och öfverstelöjtnanten Knut U. och Maria Magda¬ 

lena Soop.) Hade varit 5 år vid Uppsala akademi och 1 Va år auskultant i Göta 

hofrätt. Underjägmästare i Värmland 1732 V« (efter Erik Hasselström). Hof- 

jägmästare. Bodde i Karlstad. Gift 1738 med Agneta Maria Bratt. 

Bark, Israel Fredric. Född i Småland. Var 41 år gammal 1748. Kom i 

krigstjänst såsom volontär 1727 vid volontärreg:tet i Karlskrona, korporal, under¬ 

officer, deltagit i flere sjökommenderingar, afsked 1733, sergeant vid Östgöta 

reg:te till fot s. å. Fick 1738 slag i ena sidan, erhöll afsked med rätt att om 

hälsan tilläte åter inträda i tjänstgöring, blef djurvaktare vid Ombärgs djurgård i 

Östergötland 1738, fänriks n. h. o. v. 1749, afsked från djurvaktaresysslan 1751. 

Gift med Margareta Björckwall, som dog änka 1798 28/s i Karlshamn, 90 år gl. 

Namnet finnes äfven skrifvet Barck, men Bark är egenhändigt. 

(Fänrik Fredrik Bark dog 1770 i Eneby. Kinda härad. Häradshöfding Lars 
Barck [hvars moder begrofs 174 1 30/i i Ryssby s:n] dog 175 4 22/io i Ryssby 
s:n). 

Horn till Åminne, Gustaf Adolph, grefve, * 1721 24/i2, 1 1793 2V i Stockholm. 

(Föräldrar: öfversten, friherre Christer Horn till Å. och friherrinnan Anna Re¬ 

gina Sjöblad). Volontär vid artilleriet 1736 i mars, underofficer därst., jaktpage, 
kornett vid Östgöta kavallerireg:te 1742 19/s, volontär vid preussiska arméen i 

Böhmen 1745, ryttmästare vid Hessiska lifreg:tet till häst s. å. 5/b, adjutant hos 

prinsen af Hessen-Cassel vid kejserl. arméen i Flandern 1747, ryttmästare vid 

Östgöta kavalleri s. å. 2/e; volontär vid franska arméen i Flandern mot den kej¬ 

serliga 1748 och åtföljde reg:tet Royal Suédois, som i mars månad marscherade 

genom Luxembourg och belägrade Maastricht; adjutant hos franska fältmar¬ 

skalken Comte de Saxe s. å., öfverste i fransk tjänst 1750 8/«, R. S. O. 1751 V12, 

majors indelning vid Östgöta kavalleri 1752 7/a, gjorde 1758—1760 års kampanj i 

Pommern, öfverste i arméen 1760 22/i, k. konfirmation s. å. 12/d, öfverstelöjtnants 

indelning vid Östgöta kavalleri 1761 22A>, öfverstelöjtnant vid Västgöta kavalleri- 

reg:te 176 2 23/s, öfverste för Smålands kavalleri s. å. “/a, öfverste för norra 

8 
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skånska kavalleriregttet 1762 i aug., löjtnant vid lifdrabanterna 1765 'h, general- 
major i arméen 1770 */«, president i krigskollegium s. å. grefve 1772 “/• jämte 
sin yngre broder (introduc. 1775), K. S. O. 1773 's«, afsked från prcsidentsäm- 
betet 1792 Han ägde Ekebyholms säteri i Rimbo och Rö s:n af Stockholms 

län. Gift 1752 4/io med Anna Christina Höi jer i hennes 2. g. 

Rarck, Lorentz Petter. Vice landtjägare i Uppsala län 1729 l,/a, suspenderad 
för fylleri och oduglighet 1731, kvartermästare vid lifreg:tet, landtjägare i Svart¬ 
sjö län (efter Fflllbell) 1740 u/«. Oinnämnes ännu 1756 i Svartsjö län (Färentuna 

härad) af Stockholms län. 
(Löjtnanten vid Västmanlands rcg:te Johan Barck dog i febr. 1741. g. m. 
Helena Maria Rothoff. hade 6 barn; Tullskrifvaren Petter Barck gifte sig 
1738 T/u i Enköping med Kajsa Warg.) 

Schilling, Anders. Hejderidare i Strömsholms län af Västmanland. Om- 

nämnes 1740 (efter frih. Carl Thegner). 
(En Anders Schillingh var 1701—1705 sekundkapten vid majorens kompani af 
Nerike o. Värmlands reg:te. En vice häradshofding Adam Schilling var gift 
med Margareta Elisabeth Ouist (af ätten Svinhufvudl. som var fodd 1735 I». 
1 Livland. socknen Allasch, finnes ett gods Schillingshof. som tidigare hette 
Mcssgail och 1548 förlänades till Claus Schilling. Christoph Otto bchilling 
var 1681 herre till Schillingshof. På Könhof och Wahlenhof. socknen 1 heal 
och Foclck i Livland. bodde på 1600-talet en släkt Schilling. på 1620-talet en 
Anders Schilling. Kyrkoherden i Romfartuna, Västmanl.. Gustaf Schilling. var 
gift 1 g med Elisabet Schultin. 2. g. med Margareta Kalsenia i hennes 1. g. 
Ibarn födda 1711—17221; dåv. regements- och slottpastorn i Riga Gustaf 
Schilling. död 1683. var gift med Christina Torstcnsdotter Schwartzkopf i 
hennes 1 g. samt hade 5 söner och 6 döttrar; Kyrkoherden i Odensvi s:n af 
Västmanlands län Erik Schilling dog 1694 17/» i Odensvi. 62 år gl.) 

Swaan. Mårten. Djurvaktarc vid Leckö djurgård i Skaraborgs län. Omnam¬ 

nes 1741. I 
(Mårten Mårtensson Swan blef 1678 ”/. fänrik vid Södermanlands reg:tc och 
1690 **/• löjtnant därst.. afsked 1693.) 

Boife till Gennäs. Eric Gustaf, * 1702. 1 1751 ,#/i på Degcrhof i Skällviks s:n 
af Östergötlands län. 48'/. år gl. (Föräldrar: öfversten Anders B. till G. och 
friherrinnan Elisabeth Christina von Lfewen.) Volontär vid Östgöta kavalleri 
1717, korporal därst. s. å., sekundkornett därst. 1719 a*h, äldste (premier) kornett 
därst. s. å. T/., löjtnant 1733 */», kornett vid adelsfancrcg:tct och Södermanlands 
kompani 1737 **/», öfverjägmästare i Östergötland (efter Nils Skyttc till Sätra) 
1738 '*/•. Hofjägmästaretitel något af åren 1741—1742. K. br. 1742 7U berättigar 
B. att njuta i Östergötland fallande jägerisaköresmcdel. Genom k. rcsol. 1744 **/u 
afslogs hans ansökan att i stället för jägerisakören erhålla fast lön. Hof- och 
öfverjägmästare i Jönköpings län (genom tjänstebyte ined C. W. Pauli) 1747 5/». 
K. br. afgick 1748 •/. till kammarkollegium om Boijes bibehållande vid arrendet 
af Köpings djurgård. Hade 1749 afgått från öfverjägmästaretjänsten. Arren¬ 
derade Sjöstorps kungsladugård i Ödeshögs s:n af Östergötlands län. Han hade 
"uppfunnit" en "lerort" på sitt rusthåll Degcrhof (eller Degcrhufvud) och Ekcnsö 
l Skällviks s:n af Östergötlands län. hvarom k. br. 1743 V» afgick till kommerse¬ 
kollegium. och s. å. '*/• crhöllos privilegier för en porslinsfabrik därst. Tidigare 
under året. */», erhöll han privilegier för en lerkärlsfabrik därst. Fabriken måste 
emellertid snart nedläggas. Änkan utarrenderade Sjöstorp till en major Cronhiclm 
enligt kontrakt 1752 w/u. Hans barn adopterades på broderns frihcrrliga värdig¬ 
het och introducerades på sv. rlddarhuset under n:r 294 bland frlhcrrar. Själf var 
han redan 1742 en framstående ledamot af sekreta utskottet och omnämnes seder- 
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mera såsom verksam röstvärfvare och penningeutdelare åt ”Mössornas” parti 

1743—1746. Begrafven i Skällviks kyrka. Gift 1719 med Christina Charlotta von 

Snoilsky. 

[Ang. hans porslinstillverkning se dels G. H. Stråle: Rörstrand och Marie- 
berg (Sthlm 1870, sid. 90), dels Broocmans beskrifning öfver Östergötland 
(II, sid. 350), där det säges, att i några år förfärdigades ”thekannor, dricks- 
krus och skålar, förutom flere slags käril, men, som materien dertill var 
mycket skör, nödsakades han (Boije) ödelägga alltsammans”.] 

Lndolph, Caspar Friedrich. Var 1731 kungl. bössespännare, 1742 kgl. öfver- 

förster. Gift 1731 28/i med Johanna Margareta Flothon. 

Wallman, Johan, 1 1769 före 17'Ii å Rälla i Högsrums s:n af Kalmar län. T. f. 

jägmästare på Öland 1742 Bh, jägmästare därst. 1745. öfverjägmästaretitel 1764 

23/3. Erhöll 1766 7h öfverinseendet öfver k. maj:ts ”Wildbahna” på Öland (vildt- 

bestånd och jakt). Gift med Juliana Catharina von Strokirch. 

(Johan Wallman, löjtnant vid karelska reg:tet till häst 1714 12U, k. konfirm. 
1717 18/e [dat. Lund, Carolus], afsked 1722 19/d, sederm. mönsterskrifvare vid 
Dalreg:tet.) 

Leijonstedt, Carl Wilhelm, grefve, * 1725 3/n, 1 1782 5/n i Ume. (Föräldrar: 

Kammarherren, grefve Carl Jacob L. och Beata Ester Sparfvenfelt.) Volontär 

vid lifgardet 1741, jaktpage, löjtnant vid Nylands dragonreg:te 1747 8/io, regements- 

kvartermästare 1752 30/i, stabskapten s. å. “/o, öfveradjutant hos generallöjtnanten, 

friherre Lars Åkerhielm 1757 12/g, k. konfirm. s. å. 7Bh, deltog i kriget i Pommern 

1757, R. S. O. 1760 28A, kammarherre s. å., hofmarskalks n. h. o. v. 1766 is/s, 

vice landshöfding i Västerbotten 1779, landshöfding därst. 1781 18/i. Gift 1. g. 

1750 25A> med Margareta Helena Nordensköld, 2. g. 1755 16/i med friherrinnan Flo¬ 

rentina von Kochen, 3. g. 1765 30U med Lovisa Beata Sparfvenfelt. 

Bräms, Nils, t 1762. (Sannolikt son till löjtnant Magnus Broms och Marga¬ 

retha von Halle.) Började tjäna 1728 (i kammarkollegium?). Landtjägare i 

Östergötland 1733 3/io. (Öfverjägmästare Nils Skytte hade anhållit om en landt¬ 

jägare sig till hjälp, till hvilken han ville afstå sin landtjägarelön. Då förordnades 

Bröms.) Tillika jägmästare vid hofjägeristaten (hofjägmästare) 1744. Afsked 

från landtjägaretjänsten 1747 24/io. Gift 1746 30/« med Margaretha Charlotta Cru- 

sebjörn, som dog 1777 27In å Näslunda i Södermanland, 58 s/i2 år gl. 

Han bodde 1737 å Ljunga i Täby s:n, sedermera i Söderköping. 

(En Nils Bröms var son till borgmästaren i Gäfle Carl Bröms.) 

Flammarberg, Samuel Gustaf, * 1689 10Us, troligen på Vireholm i Vireda s:n 

af Jönköpings län, 1 1760 B/i på Bläsinge i östra Ljungby s:n af Kristianstads län. 

(Föräldrar: öfverjägmästaren Gustaf H. och hans 1. fru, Brita Arwidsson.) Stu¬ 

dent i Lund 1698, student af Smålands nation i Lund 1702 V12, volontär vid öfver- 

ste Faltzburgs garnisonsreg:te i Malmö 1706, underofficer vid Hamiltons reg:te 

1708, fänrik vid Sinclairs reg:te 1709, löjtnant därst. s. å. 13/io, regementskvar- 

termästare vid Jönköpings reg:te 1710 UU, sekundkapten därst. 1711 23/o, kapten 

1712 11/i, bitr. öfverjägmästare i Skåne, Halland, Blekinge och Östergötland 1713 

17/io (det nämnes i fullmakten särskildt, att han kunde vara till hjälp äfven vid 

”Jägarnes Excercerande”). öfverjägmästare i Skåne 1714 i7\i. Bärgskollegium 

anhöll 1716 20/i k. br. angående hans ”praetension på Sakörs medlen vid Bergs 

tingen”. Hammarberg utarbetade s. å. projekt till en ny skogsordning, hvaröfver 

bärgskollegium hördes genom k. br. 3U. öfverjägmästare i Skåne och Östergöt¬ 

land (efter fadern) 1717 22/i (fullmakten utfärdad af Carl XII från Lund), öfver¬ 

jägmästare i Östergötland och Kalmar län 1721 21/u. öfverjägmästare i Skåne 
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och Östergötland 1723 *•/«. öfverjägmästare endast i Skåne 1728 "h. (Nils 
Skytte till Sätra förordnades s. å. o. d. i Östergötland.) Var 1743 öfverjägmästare 
i Kristianstads län med full lön. Mofjägmästaretitel 1745 ,7/io. hofjägmästare s. a. 
••/u. R. S. O. 1749 *•/». Statskontoret erhöll 1750 10/» k. br. om "Hof Jägmästaren 
Hammarbergs befrielse från serskilt Crono afgift för des Caracter . Blef 174b 
'V* — då han säger sig hafva i 40 års tid tjänstgjort i jägeristatcn — tjänstledig 
i Kristianstads län (vikarie P. J. Coijet), sedan han tidigare blifvit tjänstledig jäm¬ 
väl inom Malmöhus län. Tjänade som militär jämväl i Pommern och Stralsund. 
Gift 1. g. 1722 **/« med Ulrica Eleonora Silfverskjöld, 2. g. 1730 13/» med Sigrid 
Adlerstjerna, 3. g. 1732 **/• med Anna Christina Linnerhjelm. 

Åren 1723—1725 dödades i hans distrikt (Skåne och Östergötland) inalles 
345 vargar. , .... . 
Med landshöfdingcns i Kristianstads län årsberättelse för år 1729 till kam¬ 
markollegium följde en af den om skogsodling tydligen nitälskande H. upp¬ 
rättad redogörelse med uppgift, att i nämnda län inom 265 aterplanterings- 
hagar" blifvit ”återplanterade" 72.907 Eekar och 199,606 Böker. hvarjämte 
117,789 Eekar blifvit ”upqwistade". likaså 250.240 Böker. 

Silfvcrsparrc, Lars Jolian. * 1700 “/»(‘7»), 1 1754 '“/a (icke *3/») på Os i Småland. 
(Föräldrar: öfvcrstelöjtnanten Eric S. och Elisabeth Ramsvärd.) Kom i krigs¬ 
tjänst 1713, fänrik vid Kalmar rcg:te 1718 ,#/s. transport ss. kornett till adelsfanc- 
reg:tet 1722, löjtnant, afsked 1727. Landtjägare i Kronobärgs län 1730 och er¬ 
höll då hejderidarelönen efter C. L. Jernsköld: "har alt sedan med serdeles distinc- 
tion och beröm gjort derstädes Landt Jägare tjenst". Holtzförster i Albo, Kinne- 
valds och Norrvidingc häraders beridning af Kronobärgs län 1737 "U. \ar från 
1740 öfverjägmästare i Kalmar län och Blekinge, öfverjägmästare i Jönköpings 
län 1742 ”/i« (genom tjänstebyte med W. M. Pauli). Hofjägmästaretitel 1745 1T/»o. 
Erlade 1746 7u för avancement 20 dir smt. (Räntekammarboken.) Tjänstefri 
från öfver jägmästaresysslan 1747 */io (efterträddes af S. Branting, nobil. Adler- 
brant) för att enligt tillstånd af bärgskollegium år 1747 anlägga ett smcrgelbruk 
i Kronobärgs län. R. S. O. 1751 */»». Ansökte 1752 att få återinträda i tjänst¬ 
göring och erhålla Jönköpings o. Kalmar län till distrikt, medan Branting skulle 
behålla Kronobärgs o. Blekinge län; detta synes emellertid icke blifvit beviljadt. 
Erhöll 1736 tillstånd att inrätta ett glasbruk på hemmanet Johanstorp, Lenhofda 
s:n. Grundade s. å.. jämte ryttmästaren Fr. R. Johnstonc, Klafreströms järn¬ 
bruk med manufakturverk i Nottcbäcks s:n. Ägde Os, äfvensom säteriet Gälla- 
ryd i Gällaryds s:n. Hade vid Os masugn och stångjärnshammare i bruk, hvar- 
för han sökte frihetsår och tillökning i stnidet. med anledning hvaraf k. br. afgick 
till bärgskollegium 1752 "/«. Gift I. g. 1723 nl, i Björkö s:n af Jönköpings län med 
Beata Catharina Printzensköld, 2. g. 1738 *7» med Amalia Ulrica Lillienbcrg. 

Publ. Berättelse, med Hwad nytta Förgiftade Ludrar blifwit brukade för Rof- 
Diur förlcdit År 1746" (Sthlm 1747). 

Wilnbladli. Carl. * 1700 ”/<», t 1781 '*/« på Klefva. (Föräldrar: Assessorn 
Johan W. och Maria Burc.) Antagen vid k. jaktstaten 1732. Hcjdcridare (jäg¬ 
mästare) I Södermanlands län 1739 (vid denna tid förekomma titlarne licjdcridare. 
jägmästare, landtjägare o. landtjägmästarc om hvarandra): hof- och jaktjunkare 
1745, öfverjägmästare i Södermanland 1748 7i», hofjägmästaretitel 1763 i febr., 
afsked 1764 ‘/». Ägde Klefva och Dagsnäs i Björnlunda s:n. Södermanland. Gift 

1754 med Catharina Montgommeric. 

Bergström, Sven. Hcjdcridare å västra fredsmilen i Jönköpings län. Om- 

nåmnes 1747. 
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Wittberg, Johan, 1 1749 i Torslunda s:n af Kalmar län, 51 år gl. Hejde- 
ridare på Öland 1746. Bodde i Torslunda s:n. 

(Hans Wittberg, f. 1688 “/r, t. f. postmästare i Landskrona 1727 8/a, post¬ 
mästare därst. 1731 i dec., jämväl proviantmästare därst., landskamrer i 
Malmöhus län 1737 i sept. Gift med Ingeborg Thomaeus.) 

Coijet, Peter Julius, * 1700 25/io, 1 1752 12/«. (Föräldrar: Öfverstelöjtnanten 
Christian Magnus C. och Susanna Barbara Cronacker.) Ryttare vid lifreg:tet 
1715 i juni, korpral därst. 1716 i jan., kvartermästare vid norra skånska kavalle¬ 
riet 1716 i dec., kornett vid skånska ståndsdragonerna 1718 */s, löjtnant vid Upp¬ 
lands tremänningsinfanteri s. å. 13/a, kaptens afsked 1719 3<7o. Erhöll 1726 15/io n. 
försäkran att åter blifva employerad vid militien. Vikarierande öfverjägmästare i 
Kristianstads län (för S. G. Hammarberg) enligt k. br. 1746 14/s. Hofjägmästare. 
Ägde Bjärsjö ladugård (Kärrstorps s:n af Malmöhus län) samt hälften i Jordbärga 
(Stödhafs s:n, Malmöhus län). Gift 1734 Vs med Brita Juliana Hammarberg, 
dotter till presidenten Henrik H., en broder till S. G. Hammarberg. 

Silfverskjöld, Nils, * 1708 26/io, 1 1755 21/s. (Föräldrar: Landshöfdingen Nils 
S. och friherrinnan Christina Maria Lilliecreutz.) Öfverjägmästare i Halland 1736 
»/, utan lön, men skulle till reseomkostnaderna få en hejderidarelön, om en sådan 
blefve ledig. Hofjägmästare. Gift 1748 13A> med friherrinnan Amalia Charlotta 

von Hyltéen i hennes 1. g. 
Omnämnes af v. Linné i hans ”Skånska resa”. 

Strömstedt, Elias Eliceson, * 1714 27/j. Djurvaktare och hejderidare i Gotlands 
län. Omnämnes 1748—1755. Kallas 1775—1789 landtjägare därst. Bodde i Gröt- 
lingbo s:n. Gift 1. g. 1747 10/u med Engel Hindrichsdotter Schmidt, 2. g. 1788 

2#/u med Christina Jöransdotter Lang. 

Tigerhielm, Seved Gustaf, * 1712 18/i (Anrep har, felaktigt, 8/i) på Lindsbro i 
Öster-Våla s:n af Västmanlands län, t 1790 28/io å Ingbo i Enåkers s:n därst. 
(Föräldrar: öfverstelöjtnanten Seved Gustaf T. och Elisabeth Catharina Pape- 
goija.) Studerade i 12 år juridik vid Uppsala akademi, extra ordinarie i kongl. 
svenska jaktstaten 1729 o. var A. Schönberg behjälplig vid jakterna. Volontär vid 
Upplands reg:te 1730. Rustmästare därst. 1733 2<7b, afsked 1734 14/b. Fänrik vid 
reg:tet Royal Allemand i Frankrike 1734 31/io, löjtnant därst. 1735 23/s. Bevistade 
belägringar (vid Philipsbourg) o. andra kampanjer därst. i tre års tid. Bevistade 
efter återkomsten till Sverige hela finska kriget. Sändes i febr. 1749 fran Stock¬ 
holm för att i Uppland anordna ”nogon jagt af Biörner eller andra Skogs diur 
för Hr Riksgrefven Issenbourg”. Underjägmästare i Stockholms, Uppsala o. 
Svartsjö län 1749 17/2 (ss. hjälp åt G. A. von Danckwardt). T. f. öfverjägmästare i 
Uppsala och Stockholms län 1749 25V (för friherre G. A. von Danckwardt); led. 
af k. jaktkommissionen 1751 22/i. Säger sig 1752 hafva ’ ägt then nåden, at dels 
såsom ensam Commenderande, dels under Herr Håf Jägmästaren Grefve Fersens 
öfwerbefähl, anföra alla the Jagter, hwilka Eders Kongl. Maij:tt, sedan Thess an¬ 
komst till Riket, uti Lands Orterna nådigst behagat bivista”; landtjägare eller 
hejderidare, med öfverjägmästares n. o. h., i Västmanland 1752 °/o (efter friherre 
Rosenhane); afsked från öfverjägmästaretjänsten 1758 13h (efterträddes af J. F. 
Wiegell); hofjägmästare 1758 jämte konstitutorial att hafva inseende öfver jakt¬ 
väsendet i Västmanland. R. S. O. 1770 5/s. Genom k. br. 1781 uh bifölls öfver- 
hofjägmästaren, friherre Axel Oxenstiernas ansökan, att T. måtte tillåtas hafva 
tillsyn öfver jakterna ”till odjurs utödande” i Uppland och Västmanland, emedan 
öfverhofjägmästaren, som hade att rätta sig efter den för honom utfärdade m- 
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struktionen, icke själf medhann detta. Enligt I. A. af Ströms uppgift i Skogs- 
och Jagt-Arkiv för Sverge 1832" (Sthlm 1832. sid. 28) skötte T. vargjakten på 
inhägnad och betad jaktplats "med det alfvar , att under hans tjänstetid i Väst¬ 
manland "vargarne der hlefvo mycket sällsynte". Ägde Långtibble i V ;inge s.n 
af Uppsala län. Gift 1. g. 1752 med Elisabeth Charlotta Anckarström. 2. g. 1776 
**/io å Ingbo med Anna Eredrica Malmstedt i hennes 2. gifte. 

Mörck. Bengt. Djur- och skogvaktare på Visingsö. Omnämnes 1749. 1752 

etc. Afgick eller dog 1756. 
(Fortifikationskassören i Kalmar Bengt Mörck förordnades i denna egenskap 
af rådet 170f> "/«. hvarå k. konfirm. 1717 */«. Han dog 1719 /». efterläm¬ 
nande änka. Margaretha Ohr; handlanden i Jönköping Isak Mörck. f. 1719 
'•Is. var son af rådmannen i Eksjö Peter Mörck.) 

Stenberg. Johannes, t 1790 "/«. (Föräldrar: Inspectoren öfver Djurgården 
vid Stockholm Carl S. och Barbara Helena Schultz). Student af Stockholms 
nation vid Uppsala univ:tet 1737 1B/e. e. o. kammarskrifvare i kammarkollegium, 
inspector öfver Djurgården vid Stockholm (efter fadern) 1750. Var 1758 skog¬ 
vaktare vid Djurgården eller s. k. djurgårdsvaktare. Han innehade bostället 
Rosendal. Afgick med utgången af år 1765. Var 1771 vice inspector öfver 
"Stora Djurgården” vid Stockholm efter Eric Norströms död. Namnet skrifves 
i handlingarne Johan Stenberg Carlsson. Gift med Ulrica Sophia Schönberg. 

Maisch. Carl. • 1711. t 1777 **/i å Kungsörs kungsgård. 70 år gammal. Hof- 
jägare (nätjägare) vid Kungsörs kungsgård. Jägmästares n. h. o. v. Uppbar 
1800 kpmt i lön årligen. Omnämnes i konung Friedrichs anordningsbref Carl- 
berg “/** juli 1750. Satt åren 1756—1760 i arrest, ”oskyldigt lidande". Landt- 
jägare och hofjagare. Hans lön på hofstaten. 300 dir smt. öfverflyttades 1773 
•/• på Carl Friedric Kyhnc. som då blef hofjägarc. medan M. blef tjänstefri från 
hofjägarcsysslan. Gift med Maria Lucrctia von der Liet. f. 1723 (finnes äfven 
skrinet I.it o. Leit), som af kunglig nåd år 1781 10/.o erhöll 8 rdr specie årligen, 
husrum och en trädgårdstäppa på Kungsör. Hans namn finnes äfven skrifvet 
Maith. Maitsch. Meesch och Maisse. Efterträddes af skogvaktare Gustaf KOmc. 

Berg. Laurents (Lars). + 1758. Fadern: Johan Berg. Llfknckt. Inspec¬ 
tor för Djurgården vid Stockholm 1750 (efter Stenberg). I sin ansökan år 1750 
yttrar han. att k. maj:t alltid i nåder förunt samma syssla till sina lifknektar. 

Gift med Anna Maria —. 
(Djurgårdsvaktaren vid Stockholms djurgård Carl (iideon Berg dog 1792 

Lindroth. Carl (iustaf, 9 1726 */« i Vinnerstads s:n af Östergötlands län. t 
1783 "ho (Odin har. felaktigt. 1784 "ho) på Torönsborg i S:t Anmc kapells :n 
af samma lån. (Föräldrar: Frälscinspektoren Per L. och Ulrica Fjellström). 
Student af Östgöta nation i Uppsala 1748. Djurvaktarc vid Ombärgs djurgård 
I Östergötland 1751 **/». Tit. hofjägarc. Afskcd från djurvaktarsysslan 1768 
“/•, tit. landtjögarc. Vice öfver)flgmästare i Östergötland 1770 Hofjägarc 
på Djurgården vid Stockholm 1775. Tit. öfverjägmästarc. Landtbrukare på Vik 
I Västra Ny s:n. Inspektor på Torönsborg i S:t Anna. Namnet skrifves äfven 
Lindrot. Gift med Ulrica Eleonora Wcttcrström, som dog 1788 °/»» i Vadstena, 
I 66:e året. (En son. sedermera assessorn Per Gustaf L.. föddes 1758 s/* i Väf- 

versunda s:n af Östergötlands lån). 
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Silfversparre, Aron Gustaf, friherre, * 1727 25/i (icke 5/i eller 25/a) på Sjunda 
i Vårdinge s:n af Stockholms län, t 1818 2tU i Stockholm. (Föräldrar: Lag¬ 
mannen Carl Gustaf S. och friherrinnan Hedvig Ulrica Lilliecreutz). Student 
i Uppsala, auskultant i Svea hofrätt 1747 24/«, e. o. kanslist i kammarrevisio¬ 
nen 1748, hofjunkare och jaktjunkare 1751 i april, tjänstg. kammarherre hos 
Adolf Fredric 1763 i jan., i samma egenskap tjänstgörande hos Gustaf III 1771, 
led. af musikaliska akademien s. å. *7», tjänstefri ss. kammarherre 1777, hofmar- 
skalk vid Carl XIII :s hof 1809 2/s (1h), friherre s. å. 7ls (Wrangel & Bergström, 
7h Anrep) enl. 37 § Regeringsformen (introducerad 1810 i0la). R. N. O. 1815 
28/i. Gift 1768 29/i2 med Gundborg Charlotta Ehrencreutz. Skref själf Aron 
Gustaf Silfwersparre. 

I litteraturen o. handskrifterna förekommer hans namn emellanåt ss. Arcndt 
Gustaf S. 

Cedercreutz, Johan Axel, friherre, * 1732 26/i, t 1796 V» på Lådvika (Lud¬ 
vika) i Kopparbärgs län. (Föräldrar: Kammarherren, friherre Carl Gustaf C. 
och Beata Christina de Geer). Jaktpage 1753. Hof- och jaktjunkare. K. bef:de 
i Kopparbärgs län hade 1771 anhållit om en öfverjägmästare, och blef friherre 
Cedercreutz 1776 15h förordnad till nämnda tjänst inom länet. Brukspatron på 
Lådvika. Bruket inköptes till släkten 1726 15/e af landshöfdingen, friherre J. 
Cedercreutz. Till egendomen hörde också Ludvika gård 1 Plogsbo, Silfbärgsgård 
och Krabbsjö masugn. Innehade Kjuloholms fideicommissegendom i Finland. 
Gift 1765 *h med Sara Gustafviana von Ehrenheim. 

Brandkula, Carl Jacob, t 1771 V» i Klinte på Gotland. (Föräldrar: Majoren 
vid artilleriet Anund B. och Lovisa Christina Fabritius). Sergeant vid artil¬ 
leriet. Jägmästare, utan lön, på Gotland 1753 13/i2. Gift 1759 25/io i Klinte med 
Charlotta Pehrsdotter Norby, f. 1722, d. 1799, i hennes 2:a gifte (se Lemke sid. 
279). 

(Systrar till honom föddes 1736 och 1738 i Malmö garnisonsförsamling). 

Klingström, O. Var 1755 djurvaktare vid Svartsjö djurgård. 
(Hofauditör Klingströms son Carl Johan föddes 1751 15/io i Hofförsaml., 
Stockholm). 

Lundberg, Sven Petter. Djur- och skogvaktare på Visingsö 1756, afsked 
1766. 

Carlsson, Hemming. Student af Östgöta nation i Uppsala 1744. Auskul¬ 
tant i Svea hofrätt 1749 2% och vid kämnärsrätt i Stockholm. Notarie vid 
Gotlands norra häradsrätt. Skogs- och jägerifiskal på Gotland 1747 23U. Vice 
auditör på Gotland. Nämnes ”Vexionensis”. Lärer en tid varit ”förlagsman för 
et band Comedianter” (Nicolai biogr. saml.). 

Aléhn, Jonas, * 1720, t 1795 26/9 i Synnerbärgs (Synnerby) s:n i Skaraborgs 
län. (Fadern var inspektor och bodde i Råda s:n, nära Lidköping). Först i 
öfverjägmästare A. J. Gyllensvärds tjänst, hejderidaretitel. Hejderidare vid 
Lecköstaten i Skaraborgs län 1757 29/u. Afsked 1772. Bodde i Led. Gift 1. g. 
med Johanna Schaeij (nobil.), som var född 1730 och dog 1759 l2h; 2. g. 1764 
2h med Maria (Maja) Södervall (f. 1737). Namnet finnes äfven skrifvet Alehn 

och Ahléen. 

Valentinsson, Carl Valentin, * 1714, t 1770 27h i Hofförsaml., Stockholm. 
Extra hoffourir. Lifknekt 1749 20/ia. Inspector för Djurgården vid Stockholm 
1758. Erhöll 1769 27 Is, på riksmarskalkens föredragning o. enligt Carl von Fer- 
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sens memorial, kanslisten Gabriel Berghtnan till biträde vid Djurgårdens eko¬ 
nomi. Namnet skrifves äfven Valtinsson (dödsnotisen i Inrikes Tidn.), äfvensom 

Wallentinsson. 
Tre bröder Valtinsson. tillhörande en adlig ätt från Skottland och födda 
1717—1731, adlades Adlerstam 1767. 

Biörkslrand, Carl. Hcjderidare i Södermanlands län. Bodde 1773 på An- 
nerbäck i Tuna s:n. Kallas "Vollontair Hof Jägare”, vid giftermålet jägeribe- 
tjänt. Gift 1758 */» på Anncrbäck med Anna Christina Stuart. Hans namn skrif¬ 
ves i vigsellängden Biörckstrand. 

von Gröninger, Johan Leonhard, * 1724 **'»» i Malmö, t 1813 •*/« på Stora 
Bjällcrup i Bjällerups s:n af Malmöhus län. (Föräldrar: öfverstelöjtnanten 
Casper Fredric von G. och Anna Margaretha Ribbing). Lärkonstapel vid artil¬ 
leriet 1740, underofficer vid Hamiltons reg:te 1741 >ah, fänrik 1743 ■'/», adju¬ 
tant 1746 '•/»*, löjtnant 1747 nU, kapten med kompani vid Posses reg:te 1749 
«/, o. förrättade majorssysslan under garnisonstjänstgöring i Malmö, deltog i 
kriget i Pommern 1757, öfverjägmästare i Malmöhus län 1757 *V»a enligt med S. 
G. Hammarberg tidigare ingånget ackord, hofjägmästares karaktär, heder och 
rang 1759 */?, erhöll genom k. br. 1760 “/» S. G. Hammarbergs lön (lönen för 
hela Skåne) och fick s. å. o. d. öfverjägmästaresysslan jämväl i Kristianstads 
län. R. S. O. 1761 ”/u. tjänstefri 1769 */.» (efterträddes af J. C. Toll i Kristian¬ 
stads län. af von Schwerin i Malmöhus län); vice landshöfding vid hertig Carls 
vistelse i Skåne samt mottog i denna egenskap i Lund, Landskrona och Helsing¬ 
borg tro- och huldhetsederna efter regementsförändringen 1772; transport till 
öfverjägmästare i Kronobärgs län genom tjänstebyte med von Schwerin 1770 
”/», afsked från öfverjägmästaretjänsten i Kronobärgs län 1774 s,/b med krigs¬ 
råds karaktär och bibehållande af öfver jägmästarelönen i Skåne, hofjägmästare- 
titel. Ägde Bjällcrup i Skåne. Gift 1759 i början af okt. månad med Lovisa 
Charlotta Sophia Hegardt. 

Då han blifvlt rikt gift. afstod han till sin mindre bemedlade halfbroder sin 
arfslott i Trehörna. 

Olivecrona. Carl Ulric, * 1732 "/», + 1779 s/« (ej '/•) å Mässvik i Bro s:n af 
Värmlands län. (Carlst. W. T. 1779 '*/•.) (Föräldrar: Hofrättsrådet Hans Per- 
man, nobil. Olivecrona, och Margaretha Iserhjelm.) Kungl. hofjunkare 1758 

hofjägmästare. Ägde Mässvik i Bro s:n af Värmland. Begrafvcn i koret 
under Bro kyrka. Gift 1. g. 1758 nlu med Flsa Maria Didron, 2. g. 1773 */u 
med Kva Johanna Lllliestrålc. 

KihUnrg, Lars. t 1759. K. o. hcjderidare i Höjcntorps hejderideri af Skara¬ 
borgs län. Djurgårdsinspcktor därst. (lift med Barbro Staf. Namnet skrifves 

äfven Killbcrg. 

Ruht. Johan. I.andtjägare på Aland (omnämnes ss. sådan 1760), hofkvarter- 
mästarc 1762 V». Var 1760 bosatt på Haga kungsgård på Åland. Till Saltviks 
kyrka förärade han ett numera i Ålands kulturhistoriska museum befintligt skepp, 
som på sin tid var upphängdt "midtemot predikstolen" I kyrkan. Namnet fin¬ 
nes äfven skrlfvct Rnth. 

Sandin, Magnus, * 1737, + 1791 *"/• å Rälla I Högsrums s:n, på Oland. (För¬ 
äldrar: Ofvcrstelöltnantcn Magnus Sundius och Johanna Maria Bossow). Landt- 
lägarc på Oland. Jägmästaretltel. Var 1766 jägmästare I Jönköpings lön. öf- 
verlägmästarc 1775 **/» (I anseende till dess gjorda trogna tjänster, samt städse. 
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men i synnerhet vid Turomma Ragvalds bärgning betygade välförhållande). 
Enligt k. br. 1784 5/u fick Sundin ”så länge han vid sysslan blifver, årligen tillagt 
100 skattelass hö, såsom ärsättning för borttmist Bergning i Ottenby Lund”. 
När man under finska fälttåget 1788 fruktade en landstigning på Öland, upp¬ 
sattes den s. k. Ölands Fri-corps. Dennas chef, stadsmajoren G. Modée, ut¬ 
färdade s. å. 18/io från högkvarteret Björnhofda allmänna ordres till innevånarne, 
där det bl. a. heter, att frikårens dragonafdelning skulle kommenderas af Sun¬ 
din på Rälla. Hösten 1789 anförtroddes honom en expedition till Gotland. Nåd. 
medgifvande 1790 24/s att afstå jägmästaretjänsten på Öland till någon af sina 
söner, då han själf icke längre orkar tjänstgöra. I samma k. br. talas det om 
hans ”under påstående Krig giorde tjänster och städse wisade Nit för wår och 
Rikets tjänst”. Han jämkade ofta, enligt länsstyrelsens i Kalmar uppdrag, mellan 
det allmännas föreskrifter och den församlade allmogen, så t. ex. vid myntför¬ 
ändringen, brännvinstillverkningens frigifvande bland allmogen, o. s. v. Han an¬ 
vände som signet ett fantasivapen: bokstäfverna M. S., hopslingade å en sköld 
med ett i djupa veck fallande draperi, uppfästade med fladdrande bindlar och 
öfverst en femuddig krona. Tvenne hans bröder, majoren Zacharias Sundin o. 
öfverkommissarien Johan David Sundin, adlades med namnet Segerheim. Ägde 
Rälla kronotorp invid Rälla gård. Gift 1763 25/n på Rälla med Martha Ingrid 
(Inga kallad; enligt annan, felaktig, uppgift Ingeborg) Wallman, dotter af öfver- 
jägmästaren Johan Wallman och död 1791 ~'U å Rälla, 43 år gl. Vid deras 
äktenskap förekommo i Kalmar tryckta bröllopsvers (i K. Bibi.). 

Hans son Mauritz Michael Sundin, * 1775 2%, upptages här på förekommen 
anledning: fänrik vid frikåren på Öland 1788 och gjort tjänst darst. hela 
kriget fänrik i arméen enl. k. konfirmation 1790 7U, fänrik vid Kalmar läns 
reg:te' 1791 “A, stabsfänrik därst. 1792 18/i2, kommenderad med reg:tet till 
tjänstgöring på örlogsflottan 1794 o. 1796, kornett vid adelsfanereg:tet 1797 
«/6, sökte 1799 öfverjägmästaretjänsten i öfre delen af Östergötlands län, 
föreslogs 1800 “/« till tjänstförrättande öfverjägmästare i Blekinge för fri¬ 
herre F. A. Tilas men förordnades icke; anhöll 1801 om öfverjägmästares 
n. h. o. v., hvilket afslogs s. å. 12/g. 

Hammarsköld, Michael, * 1732 29/7 i Jämtland, 1 1802 *U på Virbo i Mister- 
hults s:n af Kalmar län. (Föräldrar: Majoren Carl H. och Catharina Planting- 
Bergloo.) Hofjunkare. Var 1760 jaktjunkare, jämväl hofjägmästare 1763. R. V. 
O. 1782 22/s. Ägde Vir(e)bo. Gift 1769 9/s i Lillhärads s:n af Västmanlands län 

med Beata Wilhelmina Browall. 
”Landthushållare, som gjorde stora och nyttiga uppodlingar, samt i öfrigt ren upplyst och i alla afseenden hederlig man (Riddarhusgeneal). 

Gripenschiitz, Christian Georg, * 1723 17/7, 1 1793 9/s (20/s) i Nyköping. (För¬ 
äldrar: Majoren Anders Schutzen, nobil. Gripenschutz, och Helena Cederfelt.) 
Volontär vid Kronobärgs reg:te 1740, löjtnant i fransk tjänst 1745 '/io, stabs¬ 
fänrik vid förenämnda reg:te 1754 4/«, afsked 1758. Hofjägmästare. Gift 1761 
28/i2 på Stora Sundby i Forsa s:n, Södermanlands län, med Fredrica Sophia 

Ridderhjerta. 

(von) Schaeij, Carl Gustaf, * 1734, 1 1815 2,/a på Gålåsa i Skatelöfs s:n af 
Skaraborgs län. (Föräldrar: Häradshöfding Johan S. och hans 2. fru, Anna 
Beata Cronhjort.) Volontär vid Jönköpings reg:te, sergeant därst., hcjderidare 
o. landtjägmästare i Kronobärgs län 1758. Hofjägmästare 1761 22/« (icke 
Kronoinspektor vid regala bränneriet i Karlskrona 1777 1B/s, afsked 1788 genom 
bränneriets upphörande, k. försäkran om tjänst vid tillfälle 1788 V» men erhöll 
icke 1809 magasinsförvaltaretjänsten i Växjö. Enl. Göta hofrätts särskilda för¬ 

ordnanden var han 1791 actor i vissa allmänna mål. 
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Namnet skrifvcs äfveti Schaii, Schacy ocli von Schay. Skref egenhändigt 
C. G. von Schacij. Gift med Maria Behmer, t 1778 V» på Sättra Eklund i Bränn¬ 

kyrka s:n, 62 år gammal. 
(Fadern gifte sig 2. g. 1721 •/* i Ryssby s:n af Kalmar län. Petter Schaii 
eller Schaeil, f. 1613 i Bommel i Geldern. inkom till Sverige och blef slut¬ 
ligen handlande och rådman i Arboga, död 1673.) 

Schierman, Johannes (Johan). 11815 3/s i Otterstads s:n, 83 år gl. Djur- 
gårdsinspektor vid Lcckö kungsgård. Hejderidares n. h. o. v. Omnämnes i 
denna egenskap 1762. Extra hcjderidare i Lcckö hejderideri 1767. Omnämnes 
1778 ‘»/t, då H. G. Hasselgren vitsordade hans synnerliga trohet och nit samt 
hemställde om landtjägmästares fullmakt för S.t hvilket torde blifvit beviljadt. 
Var i tjänst ännu 1805. Gift 1. g. med Barbro Staf (+ 1797 V« å St. Djurgården, 
91 år gl). 2. g. med Anna Tugurin, som var född 1780 och dog 1852. Namnet 

finnes äfven skrifvet Scherman. 
(Kornetten vid Ostgöta kavalleri Michael Schierman gift 1732 */i i Dalhems 
s:n af Kalmar lan med Cathrina Maria Sedorf I?]; hans barn med Cath. 
Elisab. Roxendorff föddes emellertid 1724—1738 i Tryserums s:n af Kalmar 
län.) 

Gripenstlerna. Fredric, friherre, * 1728 ,5/»s (Anrep har felaktigt */it) i Ekerö 
s:n af Stockholms län. 1 1804 ”/» i Stockholm. (Föräldrar: Kammarherren och 
öfverjägmästaren Carl (i. och hans 1. fru, Catharina Heerdhjclni). Studerade 
vid Uppsala akademi. Volontär vid lifgardet 1746 11 It, vice korporal därst. s. å. 
*/,o, rustmästare därst. s. å. ulu, sergeant vid artilleriet 1747 M/u, öfverfyrverkare 
därst. 1748 **/*, fortifikationsofficer vid fästningsbyggandet vid Helsingfors s. å. 
i maj. k. lifdrabant 1752 *•/», upphöjd i friherrligt stånd 1755 4/u (introducerad 
1770), hofjägmästare 1762 */». Gift 1. g. 1759 17/t (icke **/•) på Signildsberg i 
Håtuna socken med Frcdrica Eleonora Ehrenstam, 2. g. 1773 i3U i Vårfrukyrka 
s:n med Eva Lovisa Ekestubbe i hennes 2. g. Ägde Valla i Vårfrukyrka s:n af 

Uppsala län. 
Han ingaf vid 1786 års riksdag en s. å. **/» dagtccknad motion till ridder- 
skapet o. adeln samt ett ödmjukt memorial, "det Kongl. Maj:t täcktes ibland 
den adliga ungdomen i nåder uplifva den gamla 1 ro- och Redlighets-Orden 
som fordom kallades Avuzu och Vullasis". (C. A. Klingspor har intagit 
hela memorialet i en serie "Kulturbilder", som ingår i samlingen Sverige. 
Fosterländska bilder". Sthlm 1877—1878. sid. 167—168.) Erhöll 1770 l7/i 
ss. ersättning för sina fordringar hos kronan en lifstidspension af 333 rdr 
16 sk. årligen. 

Mörner till Tuna. Carl Gustaf, friherre. * 1725 “/• på Rödjenäs i Björkö s:n 
af Jönköpings län. 1 1787 u/i därst. (Föräldrar: Öfverstelöjtnantcn, friherre 
Gustaf M. till T. och Anna Helena von Drcnteln i hennes 2. gifte.) Volontär vid 
lifgardet 1744, sergeant därst., k. lifdrabant 1749 “/i, afsked 1753 ia/ia. Hofjäg- 
mästarc 17b2 */». Ägde säterierna Rödjenäs samt Sjöaryd och Skure i Björkö 
s:n af Jönköpings län, det förstnämnda från 1758. Gift 1750 !0/r med Margareta 

Frcdrica Duse i hennes 2. gifte. 

Lilllcsvärd. Gustaf Magnus, • 1720 '*/» (Anrep har felaktigt **/•) på Edcby i 
Rasbo-Kils s:n af Uppsala län. + 1779 V. i Stockholm. (Föräldrar: Kaptenen 
och öfveradjutanten Carl Gustaf L. och Gustafviana Maria Planting-Gyllenbåga.) 
Handtlangarc vid artilleriet 1733. konstapel 1736, furir och undergick artilleriex. 
1740, sergeant och styckjunkarc därst. 1741, kommenderad med arméen till 
Åland och Skåne s. A. och förrättade därunder adjutantstjänst, lifdrabant 1747 
•/., afsked 1762 V» C7/*), hofjägmästare s. å. o. d. Hans ansökan att åter få 
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träda i krigstjänst afslogs 1772 u/i och nU. Sökte 1774 kommendantskapet 
på kastellet Kungsholmen vid Carlskrona. Skref själf Gustaf Liljesverd. Gift 
1. g. 1747 med Magdalena Catharina Bång, 2. g. 1767 u/io å Edeby i Rasbokils 

s:n med Margareta Charlotta Sölfverberg. 

Bäärnhjelm, Henric Gustaf, * 1709 u/n, t 1779 »Ii (icke 29M på Hinderstorp 
i Häggesleds s:n af Skaraborgs län. (Föräldrar: Öfverstelöjtnanten Peter Am¬ 
björnsson Bäärn, nobil. Bäärnhjelm, och hans 2:a fru, Elsa Christina von Ment- 
zer). Volontär vid Nerike-Värmlands reg:te 1725, lärfyrverkare vid artilleriet 
i Göteborg 1727, underfyrverkare därst. 1729 V12, furir vid Västgöta-Dals reg:te 
1731, rustmästare, korpral 1733 10/0, rustmästares indelning 1741 UU, afsked fr. 
reg:tet s. å. 2/s (enl. Noreen; enl. andra källor 1740 */«), gjort fältväbels- och 
adjutantstjänst vid vargeringsmanskapet i Älfsborgs län 1743, underlöjtnants 
titel 1756 14/io, landtjägmästare i Älfsborgs län 1760 (efter Schröder; erlade 
1760 5/i charta sigillatse recognition för fullmakten 3 dir och levererade s. å. 17/t 
för förordnandet 2 dir smt), hofjägmästares karaktär 1762 5/? (icke 15/«). Ägde 
Fristorp i Västra Tunhems s:n af Älfsborgs län. Gift 1. g. 1732 23U med Elisa¬ 
beth Apollonia von Horst, dotter af jägm. G. von H., 2. g. 1747 #/s med Christina 
Ulrica Friedenreich, 3. g. 1764 15U (icke 31/5) i Västra Tunhems s:n (icke Ulrice¬ 
hamn) med Anna Margareta Tranberg, som dog 1772 29/io (icke 29A>) i Västra 

Tunhems s:n, 28 (icke 27) år gl. 

Strömberg, Nils, friherre, * 1733 °/« på Hesselby i Tuna s:n, t 1803 3U på 
Eklunda i Simtuna s:n af Västmanlands län (begrofs 15U i Altuna). (Föräldrar: 
Kammarherren, friherre Ulric Alexander S. och hans 1. fru, friherrinnan Barbro 
Fleming till Liebelitz.) Kapten i fransk tjänst. Hofjägmästare 1763. Gift 1757 

29/i2 med Anna Ulrica Goés. 

Schiönborg, Anders. Hejderidare inom östra fredsmilen vid Jönköping 1763 

i maj. 

Bergenstierna, Adolph Fredric, * 1745 26/i, 1 1790 på Eka i Hagby s.n af 
Uppsala län. (Föräldrar: Öfverceremonimästaren Johan B. och Inga Feif i 
hennes 1. gifte.) Jaktjunkare 1764, jämväl hofjunkare 1766, äfvensom jämväl 
kammarpage 1767. Han uppbar åtminstone 1772 pageförmåner med 35 dir silf- 
ver i kvartalet. Dog enligt kyrkboken 1790, ”af Hectique”, men ännu 1797 finnes 
han upptagen i Hofkalendern. Gift 1770 21/s med Catharina Treuder. 

Burensköld, Fredric Eric, * 1740 11811 15/u (icke 13/n) på Oshult i His- 
hults s:n af Hallands län. (Föräldrar: öfverceremonimästaren Johan Jacob B. 
och Magdalena Eleonora Meck.) Volontär vid fortifikationen 1750 :'U, student 
vid Lunds univ:tet 1756 (utanför nation), juridisk ex. därst. 1757 i dec., under- 
konduktör vid fort. 1760 •/*, stabsfänrik vid prins Fredric Adolfs reg:tc 1762 /*, 
erhöll efter ackord lön 1763 9/5, hof- och jaktjunkare 1765 “/a, afsked från fanriks- 
tjänsten s. å. 28/a; erhöll 1770 förslagsrum till öfverjägmästaretjänsten i Smaland, 
men fick icke sysslan; hofjägmästarefullmakt 1770 “/. (18M, vice landshofdmg 
i Halland 1773 22/ia. Gift 1787 20/io å Skottorp i Halland med Ulrica von Krassow. 

Låstbom (Höfdingaminne, sid. 223) uppgifver att han blifvit öf ver jägmästare 
men visserligen sökte han 1769 öfverjägmästaretjänsten 1 Jönköpings och 
Kronobärgs län och remitterade konung Adolf Fredric 1769 h, hans an¬ 
sökan till landshöfdingen i orten ”att sökanden till den lediga Jagmastare 
sysslan i anseende til des här anförde meriter vid Forslagets uprattande 
ihogkomma”, men tjänsten fick han veterligen icke. 
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Barnekon’. Kicll Christopher, friherre, * 1730 **,» (icke %), 11818 13 o (icke 
'*/»), på Vidtsköfle i Strö s:n af Kristianstads län. (Föräldrar: Generallöjtnanten, 
friherre Christian B. och grefvinnan Eva Charlotta Victoria Stenbock.) Under¬ 
officer vid dåv. kronprinsens reg:te 1747 fänrik 1748 “‘/a; löjtnant 1750 "‘/s; 
transport till Posseska reg:tet 1757 *•/»; stabskapten 1758 l7h. Deltog med stor 
tapperhet i pommerska kriget 1758 o. 1759 samt blcf af preussame fången vid 
Demmin 1759 "/»•. Fördes från Demmin i fångenskap till Magdeburg. Utväxlad 
1761 och deltog sedan i pommerska kriget till dess slut. Tog afsked efter kriget 
af den anledning att han, som tillhörde hattpartiet, på öppen gata piskat upp 
borgmästaren i Landskrona, som tillhörde mössornas parti, öfverjägmästare i 
Skåne 1763 "/*; hofjägmästares n. h. o. v. 1765 **/»; afsked från öfverjägmästare- 
tjänsten 1769 •/»*, men synes kvarstått såsom tjänstgörande hofjägmästare, ty ge¬ 
nom k. br. 1781 “/t bifölls öfverhofjägmästaren, friherre Axel Oxenstiernas an¬ 
sökan att B. måtte tillåtas hafva tillsyn öfver jakterna "till odjurs utödande" 
inom Skåne, emedan öfverhofjägmästaren. som nämligen hade att rätta sig efter 
den för honom utfärdade instruktionen, icke själf medhann detta. R. S. O. 1770 
”/«. R. af K. Carl XIII:s O. 1811 ”/». K. m. st. k. af V. O. 1816 *•/«. Ägde Vidt¬ 
sköfle slott i Skåne, hvilket gods han mycket förbättrade. Han var en för sina 
många underhafvande synnerligen god husbonde och mycket välgörande. Hade 
vid ett tillfälle stora ekonomiska svårigheter och ansåg sig nödgad söka för¬ 
sälja Vidtsköfle. men då sammansköto hans underhafvande det erforderliga be¬ 
loppet och lämnade detta såsom lån, enär de icke ville komma under annat 
husbondefolk. 1 Magdeburg hade han blifvit frimurare och grundade i Kristian¬ 
stad en loge, hvars styresman han blef. Förlorade synen tre år före sin död. 
Äldste sonen, hofmarskalken Christian B., upphöjdes 1816 i grefligt stånd. "Den 
omvårdnad och uppmärksamhet, han använde till Planteringars anläggande och 
Skogarnes vidmakthållande, äro hedrande vedermälen af dess omtanka att äfven 
för efterkommande bereda tillgångar af denna nödvändighets vara” (Bennets 
”Åminnelsetal"). Gift 1769 17lu, på Hcdenlunda i Södermanland med friherrinnan 

Ulrica Christina Hamilton till Hageby. 

(Se ang. honom: Barnekow, Kjell Christopher. Åminnelsetal af K. C. Bcn- 
net, Christianstad 1818; Richardt o. Ljunggrens Skånska Herregårdar (ar¬ 
tikeln Vidtsköfle); Skjöldebrands Mémoires (ed. Schiick) I: 49; Ur gamla 
skånska papper V. St. Dagbl. 1898 ”/•; Anteckningar om släkten Barnekow, 
Kristianstad 1908, sid. 64—65.) 

Grad. Hcnric, * 1723 *•/« i Värmland. Volontär vid artilleriet i Göteborg 
1739 *°/f, fourir därst. 1740 *•/• och bevistade finska kriget 1740—1742, tjänst¬ 
gjorde vid artilleriet i Malmö 1742—1743 */». då han erhöll afsked från artilleriet 
och blcf mönsterskrifvarc vid Ncrike-Värmlands reg:te samt var rcg:tet följaktig 
under kampanjen i Gäflc och Skåne, furir med rustmästares indelning vid reg:tet 
1744 'Ii, furirs indelning 1751, kommenderad till Pommern 1757 och bevistade 
kampanjerna därst., sergeant vid rcg:tet s. å. */», kronoskogvaktare i Nya Koppar- 
bärget 1764 l,/io. hejderidare i Bärgslagcrna 1765 77It, landtjägarc på Svartsjö 
s. å. '*/. (Svartsjö län. Färentuna härad af Stockholms län), k. konfirm. å sist¬ 
nämnda tjänst 1766 **/», Var i tjänst i sistnämnda egenskap ännu 1787. Inne¬ 
hade till boställe */• mtl Kumla i Skå s:n. Var gift, sonen Gustaf * 1787 I Skås:n. 

En annan landtjägarc Hcnric Grdd var född 1762, tog afsked och dog 1817 
i jan. Bodde på Kumla i Skå s:n. Ofverflyttade till Stockby i Spånga s:n 
1805. Möjligen är det denne, som var i tjänst 1787 o. var gift samt hade 
sonen Gustaf. , . 
Landtjägaren Jan A(l. (äfven Albert) Grdd. f. 1788 "/«. antagl. i Skå s:n och 
son till Hcnric Gråå d. ä.. omtalas bo på Kumla i Skå s:n. Bodde vid Tuna 
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i Skå s:n, utgård under Edeby. Han säges 1813 ha flyttat till Stockholm 
och kallas då ”förre Landtjägaren”. 
Carl Gabriel Gråå, f. 1790, son till Henric Qråå d. y., var tjänstgörande 
landtjägare för fadern. 

Seippel, Johan Georg. Källarmästare i Nyköping. Fabrikör. Erhöll 1759 
af bärgskollegium två silfverbägare för att han 1751 ”åter i gång bringat de ur¬ 
gamla och öde Koppartorps grufvor i Tuna bergslags socken” af Södermanland. 
Skog- och djurvaktare samt slottsfogde på Visingsö 1766. Kallas äfven slotts- 
länsman. Omnämnes ännu 1800. Gift 1. g. 1737 4/s med Catharina Maria Hahn, 
2. g. 174- med Brita Tingwall, 3. g. med Brita Petronella Sellbeck. Namnet 
skrifves äfven Seipell. 

von Dankwardt, Carl Gustaf, friherre, * 1738 2*U, t 1782 2% på Sigridsholm 
i Lunda s:n af Stockholms län. (Föräldrar: Hof- och öfverjägmästaren, friherre 
Gustaf Adolph von D. och Ebba Gustafviana Falkenberg till Trystorp.) Antagen 
i krigstjänst 1754, sergeant vid Upplands reg:te 1758 13/«, lifdrabant 1760 7/io, 
afsked 1765 27/u, hof- och jaktjunkare, skötte i slutet af 1760-talet faderns öfver- 
jägmästaretjänst i Uppsala, Stockholms och Svartsjö län, ehuru veterligen icke 
särskildt förordnad. Gift 1770 l8/12 i Stockholm med friherrinnan Anna Marga¬ 
retha Wallenstierna. 

Sjögren, Lars, * 1736, t 1808 1h i Hofförsaml., Stockholm. Hofjägare. Tit. 
öfverhofjägare, möjligen tit. öfverjägmästare. Erhöll genom k. br. 176 7 22/9 till¬ 
stånd att på Djurgården destillera skedvatten. Genom k. br. 1795 19ls afslogs 
hans anhållan att få afbärga en del af Lindarängen som ersättning för att kaval- 
lerihästarne gjorde skada på marken vid hans boställe Tegeludden. Han köpte 
jäml. k. resol. 1796 14/i Kaptensudden och Djurgårdsbron för 5,600 rdr af kom¬ 
merserådet Kiisel. Gift med Elisabeth Tohrberg. (En son född 1762 31/io.) 

Tranberg, Fabian, * 1742 19/i2 i Mörunda s:n af Kalmar län, t 1789 /z i Säby 
s:n af Jönköpings län. (Föräldrar: Kontraktprosten Jonas Petri T. och Inge¬ 
borg Ternerus.) Student af Östgöta nation i Uppsala 1761, vice landtjägare i 
Östergötlands län, djurvaktare vid Ombärgs djurgård 1768 30l» (förordnad af 
landshöfd. G. A. Lagerfelt), konfirmation å tjänsten s. å. 2/io. Afsked troligen 
1775. Landtbrukare i Säby. 

Qvarnström, Olof, t 1791 3/i2 i Stockholm, 72 år 5 mån. 3 dagar gammal. Hof¬ 
jägare Olof Quarnström finnes 1760 upptagen ss. Håf Jägare på hofjägeriet och 
Djurgårdsbetjäningen. Hofjägare Qvarnström, tjänstgörande vid Djurgården, bodde 
1762 på Munkholms utjord i S:t Olofs s:n af Stockholms län. Kallas 1766 kgl. 
hofjägare, 1768 öfverjägare o. hofjägare (är detta år i rullan upptagen närmast 
efter mästerfalkoneraren och före nio såsom hofjägare rubricerade personer), 
1770 öfverjägare. öfverjägmästaren O. bodde 1777 på Kaptensudden vid Stock¬ 
holm. I hofkassaboken (Slottsarkivet) upptages åren 1780—1790 öfverjägaren 
0. Genom k. br. 1782 10U erhöll han lifstids besittningsrätt till sitt boställe 
(hade då tjänat i 41 års tid). Han kontraherade i Stockholm 1783 20/n med öf¬ 
verjägmästaren E. Sparrsköld ang. anskaffande af jakttyg för Nerikes läns be- 
hof. Liknande kontrakt uppgjordes äfven för Södermanlands län. Gift med 
Carolina Lovisa Befvert (en son född 1766). Namnet skrifves äfven Qwarn- 
ström. Kallas i dödsannonsen kungl. öfverhofjägare. 

Hänvisn. t. litt. Skicklig rofdjursjägare; gaf icke ”de Tyska Jägarne efter i 
skicklighet”. (I. A. af Ström, Skogs- och Jagt-Arkiv för Svergc 1832, sid. 30.) 
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Berghman, Gabriel. * 1739 (döpt s. å. *°/r) i Växjö, t 1795 3S/« på Tranholmen 
å Lidingön. (Föräldrar: Hofrättsrådet Hans Fredrik B. och Maria Branting, 
syster till öf ver jägmästaren Sigfrid Adlerbrant.) Student vid unlv:tet i Uppsala, 
auskultant i Göta hofrätt, e. o. tjänsteman i riksbanken 1761 kanslist darst. 
s. å. l*U, k. fullm. 1769 w,a ss. vice inspcctor vid Stockholms djurgård at wara 
djurgårds lnspectoren Valtinsson wid sysslan behjelpelig". Äldste kanslist i 
banken 1770 u/r, rcferendaries fullmakt 1779 —It, bevistade för ätten riksdagen 
i Gäfle 1792. bancokamrerare i småsedelskontoret 1792 33Ib. Gift 178- med 

Magdalena Cremcr. 

Giinuvlius, Johannes. * 1722 i Växjö (uppgifves i Länna sockens kyrkoböcker 
vara född 1726 i Växjö). 1 1808 M/« på Taxinge i Lids s:n. Södermanland. (För¬ 
äldrar: Domprostadjunkten Johannes Nicolaus G. och-.) Intogs i Växjö skola 
1733 */io, kom på gymnasium 1741, student af Smålands nation i Uppsala 17-45, 
landtbrukarc vid Nyköping i Södermanland 1751. Kallas 1751 sekreterare. Landt- 
jägarc eller landtjägmästare i Gripsholms fögderi (det s. k. lifgedinget) af Söder¬ 
manlands län 1769. Omnämnes ännu 1788. Bodde på Kumla i Härads s:n, som 
var honom anslaget till boställe. Friade s. å. 8 rdr för husbehofsbränning. Enligt 
Gjörwells dödslängd afled han i Stockholm. Ägde Taxinge i Lids s:n. Gift 1. 
g. 1751 nli med Catharina Rungren, 2. g. 1759 uh med Christina Elisabeth \Vijn- 
bladh (n:r 447), född 1733 ,0/o i Karlskrona och död 1804 u/« på Kråksnäs i Länna 

s:n, Södermanland. 
(Kyrkoherden Johannes Gumoelius gifte sig 1726 ”/9 i Växjö med änkan Inge¬ 
borg Wedige; Johan Nicolaus Gumcelius dog 1729 /» i Växjö.) 

Holmcrcutz, Olof. * 1737 ulu i Örebro. + 1791 7U i Stockholm. (Föräldrar: 
Underståthållarcn Lars Holmer. nobil. Holmcrcutz. och Christina Catharina Nor- 
denfelt i hennes 2. gifte.) Hof- och jaktjunkare hos konung Adolf Fredrik 1769 
(hofjaktjunkarc kallad); erhöll genom k. resol. 1769 'J,U i fourage sex parmar 
hö årligen från Djurgården, hvilket emellertid indrogs, då han blef öf v er jägmästare 
i Stockholms och Uppsala län 1772 ‘/q; aflade s. å. “/.« ämbetsed i Uppsala. Led. 
1773 '*/» af den k. skogskominission, hvars betänkande af år 1787 3<7i lades till 

grund för 1793 och 1805 års skogsförordningar. 
Mellan honom och öfvcrjägm.. frih. A. Oxenstierna uppkom 1780 en träta 
i tjänsten, öfverhofjägm. hade förordnat hofjägaren. f. d. landtjägaren C. r. 
Fygncr att bevaka kronans gehiig eller s. k. fredsmilar vid Uppsala och kun- 
Kjort detta genom vederb. iandshöfding, men Holmcrcutz framhöll att riks¬ 
jägmästaren — hvars viccs O. företrädde i afvaktan på vidare beslut aldrig 
haft att skaffa med konungens djurgårdar och gehäg. utan att dessa jämlikt 
k. br. 1676 ,7/i lydde under den speciella hofstaten, hvars intressen H. ansåg 
sig ensam representera. „ . . . 0 . 
Introducerad på riddarhuset 1782. Den siste af ätten. Han begrofs i S.t 
Nicolai kyrka (Storkyrkan) i Stockholm 1791 “/*, hvarvid vapnet krossades 
af riddarhussekreteraren C. G. Bungcncrona. "Trägen och nitisk i sin syssla, 
eftersatte han egna beqvärnligheter". Från trycket (Sthlm 1791) utgafs C. G. 
Bungeneronas "Tal. då Adelige Holmcreutzskc Ättens Wapcn krossades, 
vid Of ver-Jägmästaren. Wälborne Herr Olof Holmcrcutz Graf". 
"Idkade i ungdomen studier, och ämnade i början, såsom försedd med ett cl- 
digt Snille och redigt begrepp, till Clvil-Staten. men hans håg för Jagt och 
oförtrutenhet-" (Riddarhusgencal). 

Spärr sköld. Eric Daniel. * 1737 "/■ i Husaby s:n. t 1791 •/» i Stockholm. (För¬ 
äldrar: öfverstelöjtnanten Nils S. och Catharina Charlotta von Burgucr.) Vo¬ 
lontär vid Västgöta kavalleri 1752 **/», korpral med lön därst. 1753, kvarter¬ 
mästare 1755. transport till adclsfancrcg:tct 1757. adjutant därst. 1758, löjt¬ 
nant vid blå husarrcg:tct s. å. ”/«. transport till Bohusläns dragonrcg:tc 1760 “/u 
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(®/ii, 11 lii), löjtnant 1765 27/«, ryttmästare i arméen 1766 XU, öfverjägmästare i 
Värmland-Nerike län (efter H. Bellström) 1769 31U, hofjägmästare s. å. 19/u, R. 
S. O. 1770 28/«, erhöll tillökning i lönen jäml. k. br. 177 1 20/s; emedan statssko- 
garne i Värmland år 1770 undantogos från tillsyn af jägeristaten, hemställde S. 
i sept. 1772 hos k. maj:t, att detta oförtöfvadt måtte ändras, ty eljest ginge sko- 
garne sin undergång till mötes; erhöll 1777 9h2 den efter aflidne landtjägaren A. 
Aronsson lediga hejderidareindelningen med skyldighet att däraf löna två hejde- 
ridare med 120 dir smt om året hvardera. Anhöll 1781 'U hos k. maj:t, att Sve- 
derus skulle dela tjänsten med honom och blifva öfverjägmästare i Värmland 
med hejderidarelön och boställe (Gate) därstädes, hvilket bifölls s. å. “15. Afsked 
1788 28/i. Deltog i kriget i Pommern 1758 0. 1759 samt var med vid Gustow 0. 
Löcknitz. Begrafven på Maria kyrkogård i Stockholm. Gift 1762 i sept. på 
Vängsjöbärg i Gottröra s:n med Ulrica Margaretha Skeckta. Skref själf Eric 
Sparrschöld. 

Hänvisn. till litt. Se Lilljebjörn: Hågkomster, sid. 39 0. följ. 

von Sivers, Carl Retz(ius), * 1742 t 1786 8/io i Eksjö. (Föräldrar: Hof- 
predikanten, prosten och teol. doktorn Henric Jacob Sivers 0. hans 3. fru, He¬ 
lena Retzius i hennes 2. gifte). ”Fri volonteur” vid lifreg:tet 1758, jägare vid 
jägarekåren till häst 1759, underofficer därst. 1760, blef s. å. i aug. vid Clempnow 
blesserad af två sabelhugg i hufvudet 0. ett gevärsskott i högra benet, tillfånga¬ 
togs 0. satt fången i 10 månader, återkom midsommartiden 1761 till svenska 
arméen, afsked med korprals grad s. å. “/a, kornetts karaktär s. å. 22/12. Jäg¬ 
mästare. Hofjägmästare. R. S. O. 1770 5A>. Gift 1763 19/7 med Brita Christina 
Lundmar(c)k i hennes 2:a gifte. 

Fadern var född i Lubeck 1709 8A och dog i Tryserum 1758 8/s. Vid tiden för 
äktenskapets ingående 1763 var C. R. von S. kornett. Tryckta bröllopsvers 
upplästes då af brodern ”H. v. S.”, som säger sig ej hunnit till äktenskap, 
ehuru 4 år äldre än brudgummen. I Hofkalendern anges hans släktnamn vara 
Retz von Sievers. 

Norström, Eric, * 1719, 11771 7/s i Hofförsaml., Stockholm, 52 år gl. Lifknekt. 
Inspector öfver Djurgården vid Stockholm 1770 (efter C. Valtinssson). Gift med 

Margaretha Wirman, som dog 1794 21/i2 i Hofförsaml., Stockholm, 72 år gl. Nam¬ 

net skrifves äfven Nordström. 

Gripenstedt, Jacob, * 1742 5/u, t 1823 i dec. (icke 21/«) på Värnbärg i Roslags- 
bro s:n af Stockholms län. (Föräldrar: Jacob Rahde, nobil. 0. adopt. Gripen- 

I stedt, och friherrinnan Ulrica Funck). Hof- och jaktjunkare 1770 V2. Hofjägmästare 
1795 12/2 (icke fr. 0. m. 1796 står han upptagen i Hofkalendern, under särskild 
rubrik Hof-Jägmästare, framför längden på jaktjunkare), sedan öfverhofjägm. fri¬ 
herre Axel Oxenstierna på grund af ökadt arbete och försvagad hälsa anhållit att 
en hofjägmästare måtte förordnas. Jäml. k. resol. 1769 29A> uppbar han årligen 
4 parmar hö från Djurgården, hvilket genom k. resol. 1793 29/s ökades till 6 par- 

mar. 
Publ.: Ritning och beskrifning på Tork-Ugnar, sorn kunna inrättas ofwan pa 

! Bakugnarne uti Bonde- och Torpare-stugor, hvarpå rökfritt Malt och annan 
spanmål kan torkas med bränn-torf, ris och annat mindre dugeligt bränsle, 
Sthlm 1765, 24 sid. in 8:0. 

von Schxverin till Spantekow, Otto Julius, friherre, * 1740 29A på Knutstorp i 
Skåne, t 1780 23/i2 i Norrköping. (Föräldrar: öfverstelöjtnanten Otto Fredric 
von Schwerin, natural. von Schwerin till Spantekow, i hans 3:e gifte med gref- 

I vinnan Regina Catharina Cronhjelm af Flosta i hennes 2:a gifte.l Student i 
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Lund; juridisk ex. 1757, auskultant i Oöta hofrätt 1757 i juni (egenhänd. uppgift, 
men enl. kanslikoll. handl. först 1760 7ho); extra kanslist i nedre revisionen och 
justitiekanslärskontoret 1760 s5/u, auskultant i lagkommissionen 1761, t. f. sekr. 
därst., hofjunkare 17bl V», ord. led. i borgrätten 1761—1764, öfverjägmästare i 
Kronobärgs län. hofjägmästare och transport (ss. öfverjägmästare) till Malmö¬ 
hus län 1770 *•/» genom tjänstebyte med von Gröninger (öfverjägmästaretjänsten 
i Skåne delades da på Toll och von Schwerin), afsked från denna befattning 1778 
**/f, friherre och adopt. på det friherrl. numret 133 år 1779 *7/» (1778 felaktigt). 
Fick genom k. resol. 1777 */u plikta 50 dir smt för "vanvördig skrifart" mot 

• landshöfdingen grefve Frölich. Herre till Rosenlund i Mörarps s:n af Malmöhus 
län. Dog i Norrköping under en resa till Skåne till följd af en stöt för ögat af 
en slagbom (Barfod: Bcuiierku. vedk. Sk. ad. 373) och begrofs i Reenstiernska 
grafven i Norrköpings tyska kyrka. Gift 1764 i Lund med Ebba Maria Lager- 

bring. 

Maléen. Israel Jacob, * 1732 (antagl. son till kyrkoherden i Jämsä iFinland], 
prosten Jacob Malléen och Maria Grundström). Volontär vid Cronhjelms reg:te 
1755, rustmästare därst. s. å.. furir därst., förare vid Västgöta-Dals reg:te 1761 
•/.«, fänrik s. å. *•/.* k. konfirm. därå 1764 «/., afsked s. å. ao/.», men finnes ändock 
upptagen i rullorna ss. konstituerad fänrik med förares indelning t. o. m. 1773; hei- 
deridare på Aland 1770 s/« och togs sedan 1773 uteslutande i anspråk för denna 

tjänst. 
Reste 1757 i aug. till Pommern, gjorde tjänst vid fortifikationen därst. och 

blef fången “/», utväxlad 1761 1h. Åter fången vid Neuensund s. å. 1H/», men 
strax af våra egna ”ransonerad". Bevistade vinterkampanjen i Mecklenburg 
1762 samt stormningen af och belägringen i Malchin. Erhöll 1764 ■*/*. k. permis¬ 

sion att ytterligare ett halft Ar i Finland kvarblifva. 

Uggla. Adolf Fredrlc. friherre, * 1745 »‘/u, t 1819 “/» i Huggenäs s:n af Värm¬ 
lands län. (Föräldrar: Fänriken, friherre Johan Gustaf U. och Ebba Christina 
Gadde). Vice landtjägare i Nääs härad af Nerikc-Värmlands län 1769 */». Hof- 
och jaktjunkarc 1770 **/«». Ägde Brcnc i Huggenäs s:n. Gift 1. g. 1780 "ho med 
Hrita Johanna Hjertzell, 2. g. 1794 s*/• med friherrinnan Anna Maria von Rajalin. 

Bredenberg, Carl Gustaf. (Fadern: Bärgsfogden Gabriel B.) Student i Upp¬ 
sala 1747. fil. kandidat, auskultant i bärgskollcgium 1757 **/», e. o. kanslist därst. 
s. å. "ho, kanslist 1759 */«, e. o. notarie s. å. ‘*/io, förrättade bärgsting 1762, 
1764 och 1768, tjänstledig 1767 **/«, I :e kanslist 1769 *•/«, afsked s. å. ,7/». öf¬ 
verjägmästare på Gotland 1770 ,7/r. Redan 1770 */t utfärdades emellertid nådig 
instruktion för öfverjägmästaren på Gotland samt afgick k. br. till kammar¬ 
kollegium ang. lön och ett kronohemman till boställe åt B. Erhöll kronohem- 
manet Frigård på Fårön till boställe. Nyttjades i många år af Ehrcnsvärd vid 
ekehygget på Gottland för arméens flottas behof och sedermera af Trolle i lik¬ 
nande befattning för örlogsflottans räkning. (I rollc i intyg 1783 *Vio, R. a.) Oin- 
nflmnes ännu 1790, då han genom k. br. *•/• erhöll permission. Han kallas i k. 
fullmakt att vara öfverjägmästare flfven vice bärgmästare. hvilket ej återfinnes 

hos Almquist: Bergskollegium, sid. 179. 
(Skogvaktaren Frie Bredenberg dog änkling 1817 & i Lofallet, Hammars 
s:n af Örebro län. 73 år gl„ gift 1775 Mht därst. med Anna Wcndela Prytz 
i hennes 2. gifte). 

Fock, Frans Evald. * 1745 ”/« (icke 1746; sfiger sig emellertid själf år 1762 Mh 
vara på 2ft:e året), t 1811 ”!% i Västervik. (Föräldrar: Ryttmästaren Arvid 
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Adam F. och friherrinnan Ebba Charlotta Leijonhjelm.) Volontär vid Östgöta 
kavalleriregrte 1758 fl/io (enl. andra egenhänd. uppgifter 1756 2lU o. 1757 */io), 
förares indeln. vid Lilljesvärdska reg:tet 1759 12/o, korporal vid Smålands kavalleri 
1762, kornett vid blå husarerna 1762 10/s (k. konfirm. s. å. 23/0), reducerad 1765 
och placerad på Östgöta kavalleri, stabslöjtnant därst. 1773 10/5, k. lifdrabant 1776 
6/io (8/n, 8/u), hofjägmästare, öfverjägmästare i Kalmar län 1782 3U. Erhöll n. 
tillstånd att skatteköpa tre skogvaktareboställen i Kalmar län 1791 13/9: Snåret i 
Hallingebärg (Tjust), Hult i Mörlunda (Aspeland) och Hallingsmåla i Ålem 
(Stranda). Omnämnes ännu 1799 (Roosvals matrikel öfver Kalmar län) såsom 
öfverjägmästare ”öfver den delen af Länet, som ligger på Smålands-sidan” och 
var i tjänst till sin död. Blef 1804 introducerad på sv. riddarhuset för sin ätte¬ 
gren. Skref själf Frants Ew. Fock (kvitto, dat. Västervik 1787 29U). Gift 1771 med 
Carolina Maria Sjöberg. 

Ström, Erland, * 1736 31h på Söderfors i Söderfors s:n af Uppsala län, t 
1806 19/i (icke °/i) i Hofförsaml., Stockholm. (Föräldrar: Direktören Pehr Olofs¬ 
son Ström och Elisabeth Maria Broman, nobil.) Anställd på handelskontor (far¬ 
broderns, Börje Olofssons) i Stockholm; superkargör; landtjägare i Gäfleborgs 
län, t. f. öfverjägmästare därst. 1771 12/« (under O. F. Rudbecks tjänstledighet); 
jägmästare vid och inspektor öfver Djurgården 1771 20/e, öfverjägmästaretitel 1776 
9/s för verksamt biträde vid regementsförändringen, led. af hofförsamlingens fat¬ 
tighusdirektion 1798, afsked från inspektorstjänsten 1801 19/s. Erhöll genom k. 
resol. 1778 i5U löneförhöjning från 33 rdr 16 sk. spdlr till 80 rdr. Gjorde i ung¬ 
domen resor till Ägypten, Levanten och Barbareskstaterna. Gift 1771 16A med 
Juliana Johanna Schröder. 

I en skrifvelse till k. maj:t 1776 ang. öfverjägmästarefullmakt för honom 
säger öfverhofjägmästaren grefve C. R. von Fersen honom vara ”en säll¬ 
synt hederlig betient”, att här ”vvärckeliga förtienster i Embetet förenas med 
utmärkt trohet och tillgifvenhet” samt att han ”uti sin metier såsom jägare 
icke uti Sweriget öfwerträffas”. 

Rndbeck, Olof Petter Rotenburg, * 1751 Vi (torde varit född 1750 Vi), t 1799 
19/12 å Östersjön, under en resa från Bornholm. (Föräldrar: öfverjägmästaren 
Olof Fredric R. och Margaretha Christina Wahlstjerna.) Kom i tjänst 1767 7U 
ss. volontär vid Helsinge reg:te, kungl. hof- och jaktjunkare 1772 7U, kornett vid 
lifdragonreg:tet 1779 7U, ryttmästare vid adelsfanan 1781 19/i2, major 179-. Gift 
1780 9U på Torsåker i Hammarby s:n, Uppland, med friherrinnan Maria Charlotta 
Lybecker i hennes 1. gifte. Han ingick 1783 2iU med kapten F. Jennings tioårigt 
kontrakt om arrende af fideicommisset Skånellaholm. Skref själf O. P. R. Rud- 
beck. Vidlyftiga rättegångshandlingar rörande förenämnda arrende finnas i Krigs¬ 
arkivet. 

Swart, Petter. Volontär vid hofjägeristaten. Beordras 17 7 4 27/7 af öfverhof¬ 
jägmästaren att tillse, det ingen må idka jakt eller skytte omkring Uppsala, på 
Kungsängen, Danmarks allmänning och annorstädes inom fredsmilen. 

Lagercrantz, Fredric, * 1732 9/s i Säby s:n af Jönköpings län, 1 1804 28/» på 
Viggeby i Skönbärga s:n af Östergötlands län. (Föräldrar: Majoren Jacob L. 
och Brita Christina von Kothen.) Kadett vid amiralitetet 1743 23l», korpral vid 
adelsfanereg:tet 1745 2/o, fänrik vid grefve F. A. von Fersens reg:te i Frankrike 
1747 13/i2 (30/12), men fortfarande tjänstgörande vid amiralitetet, kommenderad som 
kadett 1748 12h, examen i navigation s. å. 17l 12, mottager artilleriuppbörd 1749 lih, 
arklimästare s. å. 13/3, examen i artilleri s. å. aU, löjtnant 1751 J1/s, kommend. 

Q 
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varlslöjtnant i Carlskrona 1752 transp. t. Stockholm o. konstituerad löjtnant 
vid volontärkomp. därst. 1753 'lu, kaptenlöjtnant 1755 '/jo, kapten 1769 ■*/1, af- 
sked ur krigstjänsten. R. S. O. 1760 *■/«. öfverjägmästare i Halland 1770 Va, 
var hofjäginästarc 1774 då han 17- blcf tjänstledig på ett års tid (utan vikarie), 
afsked från öfverjägmästaretjänsten 1775 '%». Ägde säteriet Viggeby, som han 
1804 försålde till generalmajoren grefve Ph. von Schwerin. äfvensom Sannarp i 
Årstads s:n och Knobesholm i Asige s:n, de båda sistnämnda i Hallands län. 

Gift med Anna Christina Palmhjelm. 
Sina böcker synes han hafva låtit stämpla med ett F. Lagercrantz i guld å 
frainpärmen, jämte årtal. (Carlander: Sv. bibi. o. exlibris.) 

Wetterman, Frie, 1 1792. Tjänade vid lifgardet, bevistade finska och pom¬ 
merska krigen. Inspektor vid Carlbärgs djurgård. Köpte 1774, då inspektor, af 
bössespännaren Asmus Mangelsson ett boställe, hvarpå k. incdgifvande lämnades 

s. å. */.. 

Mcurling. Johan Christer, * 1744 i Askeryds prästgård i Jönköpings län, 
1 1820 (icke i Skcningc). (Föräldrar: Kontraktsprosten Johannes LJöns] M. 
och Maria Johanna Malmström.) Student af Östgöta nation i Uppsala 1762 och i 
Lund 1765, hejderidare i Vadstena län 1772 i nov., landtjägare på Ombärg 1775. 
Afsked. Landtbrukare. Bodde på Höje 1779, på Sjötorp 1781, båda i Ödeshögs 
s:n, 1784 i Söderköping, 1786 i Drothems s:n. Gift 1776 ,7/» med Anna Maria 

Livin. 

de Bronikowsky, Adolph Bogislaus, 1 1803 */• i Norrköping (enl. kyrkböckerna 
55 år gl. enl. Gjörwclts dödslängd i dess 56:e år; enl. Post- och Inrikes Tidn. 52 
år gl). Hof- och jaktjunkare 1776. Namnet skrifves äfven Bronikowsky, Broni- 

kuwski och de Bronikowski. 
I Hofkalendern finnes han upptagen t. o. m. 1808. Antagligen son till kapte¬ 
nen vid Ostgöta infanteri Sigismund de B., f. 1697, d. 1758; Änkefru Ulrica 
Steinhausen, änka efter kapten Sigismund B., dog 1807 *'/i» på Norrtuna 
sätesgård i Södermanland, nära 93 år gl.; Löjtnant Simon B., g. m. Anna 
Rosenqvist af Åkcrshult, hade sonen Sigismund, f. 1739 ,0/io i Söderköping. 

Svanhals, Alfred Wilhelm, * 1751 *"/. (icke 1750 nU) i Malcxandcrs s:n af 
Östergötlands län. t 1810 *7/» på Ingvaldstorp i Röks s:n. (Föräldrar: Vice 
häradsh. Carl Adam S. och Maria Catharina Wlnter.) Fänrik vid östg. kavalleri. 
Djurvaktare vid Ombärgs djurgård 1778 **/». Afgick 1801. Inventering mellan 
honom ss. afträdare och J. Modig ss. tillträdarc skedde 1801 */i». 

Hnmble. Jonas, * 1755 7/.. i Ncttraby s:n af Blekinge län, t 1814 ,a/a i Karls¬ 
krona. (Föräldrar: Ofverjägmästaren Sven H. och Sara Catharina Olsson.) 
Student af Blekingska nationen i l.und 1769. men inskrefs "efter behörig examen" 
(säger han själf) vid universitetet redan 1766 “/.» samtidigt med tvenne bröder. 
Förordnad biträda fadern vid landtjägmästaretjänsten i Blekinge 1775 3"/u. 
Disputerade 1776 »/« vid akademien i Lund "De legibus venatoriis" och sålunda 
fullgjort k. förordn. 1749 ■•/.. Landshöfding Johan von Rajalin intygar 1777 */« 
(tjänstclntyg). att H. med mycken flit och skickclighct förrättat sin syssla. Landt- 
jflgmästarc i Blekinge 1779 “/io, fullmakt å jägmästaretjänsten därst. 1780 nU. 
öfvcrlägmästarctltcl 1782 w/». Uppbar hejderidarelön. Hofjägmästarc. Hans 
son David Hnmble var skogvaktare. Gift med Elolsa Margaretha Hick från Eng¬ 

land (död 1817 
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Koberg, Eric August, * 1760 i Dingtuna s:n af Västmanlands län. (För¬ 
äldrar: Kronolänsman Gustaf R. och Anna Helena Gietzhult.) Hejderidare i 
Strömsholms län (efter E. Kråka). Omnämnes 1780—1804. Kallas 1782 landt- 
jägare. Innehade jägeribostället Löpedal från samma tid. Gift 1784 25/4 med Anna 

Brita Arpi, f. 1763 27/n i Bred. 
Modern heter i Dingtuna kyrkobok Anna Elisabet Gietzhult, i Fellingsbro 
(där hon gifte sig 1759 6/s) Anna Helena Gietzhult. 

Burensköld, Otto Wilhelm, * 1752 13/i2 (riddarhusgeneal. har 13/t>, Anrep "M, 
1 1825 20/3 på Vallen i Voxtorps s:n af Hallands län. (Föräldrar: Öfverccremoni- 
mästaren Johan Jacob B. och Magdalena Eleonora Meck.) Volontär vid lifreg:tet 
till häst 1768 2/n, korporal därst. 1769 12/i, kongl. lifdrabant 1769, öfverjägmästare- 
titel 1781 6/?. Hofjägmästare. Korresp. led. af landtbruksakademien. Ägde 
Vallen. Dog i följd af vådaskott 6/s under en jakt i sin skog. Gift 1796 % med 

Helena Maria Christina Skytte till Sätra. 

Selling, Martin Eric. Jägmästare i ena hälften af Jönköpings län 1781 (Tveta, 
Östra o. Västra fredsmilen, Vista, Visingsö o. Norra Vedbo). Afgick 1785 o. 
efterträddes af C. M. Åhman. Torde sedan tjänstgjort i Södertörn. Var under alla 
förhållanden inspektor på Söderby gård i österhaninge s:n 1796, då han var 
gift med Johanna Helena Cassel (som 1796 var 27 år gl). Synes sedermera 
flyttat till Nynäs i Ösmo s:n, där en dotter till dem föddes 1815. 

(Landskamrer M. Selling gifte sig 1798 6/n i Härnösand med C. M. Norbin; 
revisor H. J. Selling död i Stockholm 1844 8/7.) 

Zanderholm, Sven Göran. Landtjägare i Jönköpings län, inom östra freds¬ 

milen vid Jönköping. Omnämnes 1783 o. ännu 1789. 

von Ham, Carl Henrik, * 1769 7h, t 1834 w/9. (Föräldrar: Falkonärmästaren 
Michael [Michel] van Ham och Anna Johanna von der Endten.) Survivance pa 
faderns falkeneraretjänst 1783 23/b, kongl. falkenerare (falckonermästare, falco- 
nerare, falkenärmästare) 1792, öfverjägmästare 1804 V2, öfvergick s. å. till luther¬ 
ska läran. Afgick såsom kurir till Stralsund och Stockholm enligt G. af Wetter- 
stedts ordre, dagtecknad Zerbst 1813 30/9. Erhöll 1819 23/i besittningsrätt på 25 
år för sig, hustru och barn till falkenärbostället, att räknas efter hans afgång 
från tjänsten, dock med skyldighet för honom att hålla tillsyn jämväl öfver Carl- 
bärgs kungsgårds skog. Var genom sitt gifte delägare i Grängshammar-Ulfs- 
hytteverken. Gift 1804 8/u med Sara Christina Bucht, som dog i Stockholm 
1849 10/i2, 77 år 5 mån. 27 dagar gl. För att belysa kostnaden för C. von Hams 
förvaltning må nämnas, att ”till Falkars och Rapphönshundars underhållande” 
betalades till von H. sista kvartalet år 1809 inalles 22 rdr 24 sk. bco sp. Namnet 

»krifves äfven von Hamm, men Carl von Ham är egenhändigt. 
Inlian Christoffer von Ham, hofjägare och troligen broder till Carl Henrik, 
dog 1783 7/o vid Ekolsund, 32 år gl. Adolf Ulric von Ham var hofjagare åt¬ 
minstone 1773—1785; han var son till Michel van Ham och var falkenars- 
lärling, då han på kungl. befallning sändes utomlands for att studera falke- 
närskonsten. Efter hemkomsten fullmakt som hofjagare 1773 /n. Uppb. 
i denna egenskap årligen 200 dir smt. Gustaf van Ham, \»ssesP“nnJ"* 
erhöll 1795 26/u survivancefullmakt efter Mange sson on™amnes som hot- 
jägare 1810, var 1811 pensionär i hofjägeristaten; han dog 1838 Lari na- 
rald von Hamm blef 1827 13/i2 antagen i justitierevisionen och s. a. - la auskul- 
tant i Svea hofrätt, sedan landtbrukare. 

Lyth, Olof, * 1750 *h i Roma s:n, Gotland, 11818 8/« i Västkinde s:n af Got¬ 
lands län: (Föräldrar: Landtjägaren Mathias Gregorii L. och Catharina Beck¬ 
man.) Landtjägare och djurvaktare i Gotlands län (efterträdde i s.stnamnda 
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egenskap E. Strömstedt). Omnämnes 1785—1789. Blef 1793 eller dessförinnan 
strandridarc på östergarn. Ägde Autsarfve i Fole s:n. Gift 1778 lB/n med Sara 

Catharina Hernell. 

von Bröcker, Johan Gustaf. * 1750 */i i Lista s:n af Södermanlands län. 11827 
‘•/t på Kungsör. (Föräldrar: Korpralen Gustaf Didrik Bröcker och Maria Jaco- 
mina Kanterberg; i Torpa socken, Västmanland, där barn sedermera föddes, kallas 
hon Maria Wilhelmina i kyrkoboken.) Volontär vid lifreg:tet till häst 1764 3/», 
korpral därst. 1765 ,s/io. kvartermästare 1775 V», lifdrabant 1780 “/«, placerad 
på Åbo läns infanteri 1781 ••/», då drabantkåren reducerades: n. afsked därifrån 
1787 *•/•; landtjägare i Kungsörs län (utnämnd af landshöfdingen i Västerås "efter 
afledne länsmannen och landtjägaren Bengt Hultberg”, för hvilken han vikarierat 
någon tid) s. å. '•/&, landtjägare i Ulfvesunds län och Västmanland s. å. ”la, sökte 
1808 öfverjägmästaretjänsten i Jönköpings län. Bodde vid Kungsör. Uppbar 
1788 en del af Gustaf Kyhnes skogvaktarelön. 

Silfversparre, Per Wolmar, * 1746 “/• (icke 1B/.), t 1818 B/» på lngelstad i 
östra Torsås s:n, Kronobärgs län. (Föräldrar: Öfverstelöjtnant Wolmar Johan 
S. d. ä. och Eva Catharina von Heinen.) Kadett vid amiralitetet 1755, sergeant 
vid Helsinge reg:tc 1761 ‘"/io (*/io, 1759 **/«), konstituerad fänrik därst. 1762 */» 

(icke */»). konfirm.-fullmakt 1764 •/», transport till Kronobärgs rcg:te 1765 “/• 
(icke l1U), stabsfänrik 1771 5/«. öfverjägmästare i Kalmar län och Blekinge 1771 
u/», tjänstebyte med J. U. Danckwardt i Kronobärgs län 1779 **/«, afsked 1785 
*•/». Hofjägmästare. Han bevistade kriget i Pommern 1761—1762. Köpte af 
ryttmästare Ljungfelt säteriet lngelstad i östra Torsås s:n af Kronobärgs län. 
Köpte 1790 af öfverjägm. C. F. Berghman säteriet Bärg i Bärgs s:n af nämnda 
län o. uppförde gårdens nuv. manbyggning. I bouppteckningen kallas han öf- 
verjägmästarc. Gift 1774 ”/« på Bärgkvara med friherrinnan Ulrica von Otter. 

Kihlberg. Carl Gustaf. • 1756 3‘/» i Otterstads s:n af Skaraborgs län, t 1831 
**/, i Göslunda s:n därst., "fattig och bräcklig". (Föräldrar: Djurgårdsinspekto- 
ren Lars Kijlbcrg och Barbro Staf). Hejdcridare i Skaraborgs län 1780. Bodde 
1781 I Melldala. 1784 i Sahl. Landtjägmästare. Flyttad 1790 till Leckö hejde- 
rideri. Bodde 1825, då han var suspenderad, med sin maka å Ledarfve (Led 
Arvids) Ersgården i Gösslunda socken. Gift med Christina Könsberg (f. 1790 

*/u 1 östra Ryds s:n, Östergötland). 

Sundin. Johan Magnus, * 1764 */«> i Högsrums s:n på Öland, t 1847 301* 
därst. (Föräldrar: öfver]ägmästaren Magnus S. och Martha Ingrid Wallman). 
Gick på Kalmar gymnasium. Student af Blekingska nationen i Lund 1783. Ju¬ 
ridisk examen 1784 “/1». Kammarskrifvare eller kanslist vid amiralitets-krigs- 
manskassan 1788 10 «. Landtjägare på Öland, "som är Konungens Gchäg", 1791 
”Ii, öfver jägmästaretitel 1792 '/.. Jägmästaren på Öland ägde enligt särskildt 
stadgande att i öfverhofjfigmästarens frånvaro o. i hans ställe ensam bestyra upp¬ 
sikten o. utsyningen af skogen "å detta Land, som är den största och indrägtl- 
gastc af alla Eders Kongl. Maij:ts och Kronans enskilte Parckcr och gchäg I 
Riket" (öfverhofjägm., frih. A. Oxenstierna I bref 1792 #/«). Tjänstefri 1824. 
Ägde Rälla gård i Högsrums s:n, tidigare kungsgård, sedermera kronoskatte- 
hemman (aftccknadt i Llnnerhielms Bref under nya resor i Sverige, sid. 126). 
Gift 1. g. 1793 31 med sin kusin Johanna Susanna Sundin, 2. g. 1809 med Doro- 
thea Wahlström i hennes l:a gifte (* f. 1792). Namnet finnes såsom Sundius hos 
Sjöström: Skånska nationen (sid. 576), men Sundin (hvilket är rättare) i Ble¬ 

kingska nationen (sid. 234). 
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Sjögreen, Jonas Fromhold, * 1766 18/i i Stockholm, t 1820 5/a därst., 54 år 
1 m. 6 d. gl. (hvilket icke stämmer med födelsedatum). (Föräldrar: öfverhofjä- 
gare Lars Sjögren och Elisabeth Tohrberg). Kadett vid Svea artillerireg:te 
1780 17ls, officersex. därst. 1782 22/io, hofjägare vid Djurgården s. å. 18/e. K. full¬ 
makt 1792 23/? att vara öfverjägmästare med bibehållande af förra lön och bo¬ 
ställe, till dess han framdeles kunde komma i nådig åtanke till tjänst vid ledig¬ 
het. Sökte öfverjägmästaretjänsten i Skaraborgs län 1804. Afsked från hof- 
jägaretjänsten 1806 (icke 23A). Hans ansökan att få fortfarande uppbära lön 
som hofjägare afslogs 1807 14/z o. hans anhållan att bebo vissa rum vid Tegel¬ 
udden 1808 17/s. Sökte 1808 öfverjägmästaretjänsten i Jönköpings län. Kapten 
1808 22/b vid Stockholms artillerilandtvärnsbataljon, kompanichef därst. s. å. 2b/g 
för manskapet å Dalarö skans. Tjänstgjorde därst. ss. biträde åt kommendan¬ 
ten 1808 4/s_1809 22/u. Gift 1. g. 1794 23/s i Stockholm med Maria Charlotta 
Ström (t 1795 22/i i Stockholm på 26 :e födelsedagen), 2. g. 1796 3/s i Stockholm 
med Christina Sara Holm, f. 1776 ”/i, d. 1843 12/i i Stockholm (sökte som änka 
understöd i civilstatens änke- och pupillkassa, hvilket vägrades emedan hennes 
man endast varit jägeribetjänt [hofjägare], ehuru han haft öfverjägmästares 

karaktär). Namnet skrifves äfven Sjögren. 
(Fadern var öfverjägare eller öfverhofjägare [båda titlarne lika berättigade] 
vid hofjägeristaten, den främste bland hofjägarne. Han blef 1774 -aU entre¬ 
prenör af grindafgiften vid Djurgårdsportarne, hvilket 1796 20/i ytterligare 
prolongerades intill 1806 1k samt 1806 15/3 utsträcktes till ytterligare tio år). 

Clerck, Christopher, * 1735 28/e på säteriet Stora Lund i Göteneds s:n, Väs¬ 
tergötland (i en tjänsteförteckning af 1769 15/s, R. a., säger han sig, felaktigt, 
vara född 1735 i oktober), t 1808 i juni. (Föräldrar: Lifdrabanten Jacob C. och 
Hellgard Elisabeth Freidenfelt). Volontär vid Smålands kavallerireg:te 1751, 
enl. annan egenhänd. uppgift 1752, afsked 1754. Studerade navigation i Lund 
1755. Gick 1755 i holländsk marintjänst i kriget mot Algeriet och tjänstgjorde 
där till fredsslutet 1755 i dec. ”1758 d. 29 april blef adjutant vid Husarregementet. 
1759 fick transport till kornett. 1761 d. 5 Maj blef löjtnant. 1768 Bytt med pla¬ 
cerade löjtnanten Blackstadius på Södra skånska kavallereg:tet. Bevistat 
följande kampanjer: 1759 Års kampanj samt de mest betydande affärerna så¬ 
som Pasewalk, Löckenitz, Stettin, Sarrenthin och Anclanr vid den första för¬ 
lorat mitt ekipage. 1760 Års vinterkampanj, då jag var så lycklig att med ett 
kommando af 2:ne Underofficerare och 20 man taga ett Preussiskt begage som 
eskorterades af en kapten, en löjtnant och 150 man infanteri. 1760 Års sommar¬ 
kampanj samt affärerna vid Friedland och Taschenberg under Herr Grefven och 
öfversten Sparres befäl, och vid den senare togo vi det Preussiska lagret. 1761 
Års kampanj samt under Herr öfverstelöjtnant von Plåtens befäl togo et Preus¬ 
siskt magasin uti Malchin. Med frikorpsen vid affären af Rothe Muhl och togo 
vi många fångar samt blef mig en häst under lifvet skjuten. Gjort den derpa 
följande vinterkampanjen samt bevistat affären vid Neunkuhlen under Herr of- 
verstelöjtnant Carnalls befäl och togo vi derstädes en hop fångar och tvenne 
16-pundiga kanoner. Under dessa kampanjer varit med vid många attacker 
som jag intet minnes att anföra. D. 19 October 1768.” Ryttmästare vid södra 
skånska kavallerireg:tet, ryttmästare i arméen 1773 15A>; R. S. O. 1779 /», 
majors afsked 1783 12k öfverjägmästare på Gotland 1792 U. Afgick fran 
öfverjägmästaretjänsten 1809. Innehade ss. öfverjägmästare på Gotland landt- 
jägarebostället 1 mtl Friggård i Fårö s:n. Efterlyste 1803 18ls i Post Tidmngarne 
sin fru, enär han ej afhört henne på 14 år. Gift 1780 ‘V, med Eva Johanna 

Duse. 
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Tilas. Fredric August, friherre. * 1758 9 io, t 1830 »/* i Jönköping. (Föräld¬ 
rar: öfversten, friherre Olof T. och Hedvig Christoffersdottcr Adlersparre). 
Volontär, ined ryttares lön. vid lifreg:tet till häst. kvartermästare 1774 “/u, kor¬ 
netts fullmakt 1775 90 t*, hofjunkare och understallmästare hos änkedrottningen 
1779 * ii (uppbar sedermera pension därifrån), öfverjägmästare i Blekinge län 1793 
*7/», afsked från denna tjänst 1814 •/». Hofjägmästare 1794 9/s. Ägde hemmanet 
Ronneby i Ronneby s:n. Blekinge (omtalas 1794, taxeringslängd). Ägde genom sitt 
gifte del i Tunbyholm (Smedstorps s:n af Kristianstads län), men sålde denna sin del 
1809 **/i till öfverstelöjtnanten A. F. Tornérhielm, som då inköpte hela godset. 
Slöt friherrliga ätten Tilas n:r 248. Gift 1805 **/n med Jacobina Henrietta von 

Dellvig. 

Hagelin. Magnus. * 1758 *• u i Ostra Husby s:n af Östergötlands län. t 
1828 **/• i Vadstena. (Föräldrar: Kontrollören, sederm. kronofogden Nils H. 
och Catharina Hellerstedt). Student af Östgöta nation i Uppsala 1777, tings- 
notarie 1781—1783, landskanslist i Östergötlands län 1783, bokhållare vid Lin¬ 
köpings arbetshus 1784, inspektor därst. 1785, fältrevisor 1791 och s. å. ordi¬ 
narie fältbokhållare vid generalkrigskommissariatet 1790, öfverjägmästare i Ös¬ 
tergötlands läns västra jägerifördelning (s. k. nedre delen) 1794 u/* (V* säger 
han själf), sökte 1808 öfverjägmästaretjänsten i Karlstads län för att få ”en 
odeld Lön och bättre bärgning". Efter C. G. Pereswetoff-Moraths död sam- 
manslogos genom k. br. 1812 ,1/t de båda förut delade jägerifördelningarna i 
Östergötlands län under Hagclins tjänst. Afsked 181b "7. med kammarrättsråds 
n. h. o. v. Erhöll i årlig pension 50 rdr. Led. af Patriotiska sällskapet. Gift 

1796 */• med Catharina Frcdrica Jerlström (nobil.) 
Till länsstyrelsen i Östergötland och öfverhofJägmästareämbetet ingaf han 
1798 ", särskildt infordradt ämbetsbetänkande "Rörande medlen till beford¬ 
ran af Skogarnes tillväxt, vård och användande". Ar 1813 l/io ingaf han 
en i R. a. befintlig uppsats "Om Skogarne och Jagten”. Vidare ingaf han 
1822 §/u ett digert "Förnyadt och utförligare Förslag till en förbättrad hus- 
hållning med Skogarne i Sverige, författad i underdånig följd af Kongl. Maj:ts 
Nådiga tillstånd den 2:a februari 1819 och Rikets Höglofliga Ständers till- 
kännagifne underdånige önskan vid slutet af nästföregående årets Riksmöte" 
(I a ) 
1‘iihl Samling af Handlingar om Nödige Anstalter emot Rofdjurens förökelse 
(Linköping 1800); Utkast till en förbättrad hushållning med skogarne och 
jagten i Sverige. (Link. 1822); Försök till utförligare beskrifning öfver Kro¬ 
nans oskattlagdc jord i Östergötland. (Link. 1822; tryckt på bekostnad af 
Ostgöta hushållningssällskap). 

Wettcrvik. Lars. * 1745 «/» på Visingsö, t 1822 "/« i Stockholm. (Föräldrar: 
Klockaren Anders W. i hans 2. g. med Sara Ekström i hennes 1. g.). Student 
af Smålands nation i Uppsala 1763 */», student af Smålands nation i Lund s. å. 
•V», student i Lund 1763 och i Uppsala 1764. nationens 2:e kurator 1769 “/«— 
1770 •/», åter student i Lund 1776. kanslist i kammarkollegium. Sekreterare vid 
öfverhof jägmästareämbetet 1794 Vn (sckrctcrarcsysslan inrättades i följd af de 
ökade göromål. som k. förordningen 1793 *°/t» förorsakat öfverhofjägmästaren), 

afsked 1803 T/r. Assessors titel s. å. ,#/r. 1 
Hans kvarlåtenskap. 8.163 rdr. var testamenterad till dottern Helena Vick- 
ler, f. 1800 11It. 

Pogelholm. Frie. * 1766 Student vid akademien i Åbo 1789 17/«, betyg 
därifrån 1795 **/?. I.andtjägmästarc på Åland 1795 ”/r. Sökte 1807 öfverjäg- 
mästaretjänsten i Abo och Björneborgs län. Länsman I Eckcrö. Kollegiisekr. 

titel. 
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Kihlman, Daniel, * 1746 5/2 (icke 5M i Mariefred, 1 1807 25/2 därst. Post¬ 
mästare i Mariefred 1770. Djurgårdsinspector vid Gripsholm (i Post- och Inrikes 
Tidn. står felaktigt inspektör). Gift 1797 2/n å Gripsholms kongl. bränneri med 

Edla Lovisa Lion. 

(Han var säkerligen son till borgmästaren i Mariefred Daniel Kihlman — som 
till denna syssla utnämndes 1732 23/s och erhöll afsked 1782 17/« — i hans 
1. g. [1743]; omgift 1750 9/n med Hedvig Schlytern. Namnet skrifves afven 
Kijhlman.) 

al Ström, Israel Adolf, * 1778 5/» på Djursborg å Djurgården vid Stockholm, 
1 1856 24/io därst. (Föräldrar: öfverjägmästaren Erland S. och Juliana Johanna 
Schröder.) Studerande i Uppsala 1789, volontär vid hofjägeristaten 1792 5/», 
hofjägare vid Djurgården 1794 22/«, öfverjägmästare därst. o. survivance på in- 
spektorsbeställningen öfver Djurgården 1799 10/i, inspektor därst. 1801 »/»;..ut¬ 
arbetade år 1801 ett förslag till undervisningskurs för jägeristaten i riket jämte 
ett förslag rörande hushållningen med skogarne i allmänhet, förnämligast å Djur¬ 
gården (det senare förslaget ingafs till riksmarskalksämbetet, men förkastades då, 
antogs emellertid 1808); på egen bekostnad forStlig resa i Danmark 1805; 1807 
uppdrag att utarbeta förslag till ny jaktstadga, af k. maj:t publicerad 1808 l3U: 
Stadga angående Jagt och Djurfång; hofjägmästare 1820 12/e; ingaf 1821 till kam¬ 
marexpeditionen ett ”Förslag till en förbättrad skogshushållnings införande”, hvil- 
ket förslag s. å. 8U öfverlämnades till utlåtande af landtbruksakademien och tryck¬ 
tes 1822; led. af landtbruksakademien 1822; R. V. O. 1824 28/i; skogsvetenskaplig 
studiefärd till Tyskland med bidrag af statsmedel 1824 jäml. k. br. s. å. l6U; 1824 
16/a förordnad att tillsammans med landshöfdingarne reglera hushållningen vid 
kronoparkerna samt krono- och häradsallmänningarna i riket, hvilket uppdrag 
afslutades 1832 (förordnandet lyder på att ”gå Konungens Befallningshafvande till 
handa vid undersökningarne å Kronoparkerne mot dagtraktamente som hofjäg¬ 
mästare”), inrättade 1825 ett privat skogsinstitut i Stockholm; ingaf 1827 förslag 
till ett statens skogsläroverk; led. i k. kommittén 1828 (skogs- och jaktkom¬ 
mittén; öfriga deltagare: friherre J. W. Sprengtporten ss. ordf. samt kammarrådet, 
lagman L. E. Cassel); utförde jämväl det uppdrag i afseende på organisations- 
förslags utarbetande, hvarom kommitterade s. å. 28/s erhöllo uppdrag; genom k. 
br 1828 13la anbefalld besiktiga Strömsholms stuteris skogsmarker; blef 1828 Uo 
direktör för det då inrättade skogsinstitutet; erhöll Vasaorden i briljanter 1829 h 
(dekorationen, som kostade 600 rdr bco, skulle betalas med Djurgårdens skogs- 

| medel); styresman för statens ekplanteringar 1830 28/io; hedersled, af Sv. Jagare- 
förb-t 1830 21/«; led. af Sv. Jägareförbundets styrelse 1832 UU; adlad 1833 - Ii; 
t. f. chef för skogsinstitutet 1838 25/s; K. V. O. 1838 ll/5; led. af vetenskapsakad 
s. å. 10/io; afsked från intendenturen öfver Djurgården 1850 29/i«; afsked fran t. f. 
chef- och direktörskapet vid skogsinstitutet med lifstidspension af 1,200 rdr 18. 
2i/n; led. af 1855 års k. skogskommitté. Hedersledamot af tvenne hushållnings¬ 
sällskap; erhöll 1834 landtbruksakademiens medalj i guld för verkställd ek plan¬ 
tering; led. af k. patriotiska och fysiologiska sällskapen. ”Svenska skogshushåll¬ 
ningens fader.” Nitisk och insiktsfull skogsman med för sin tid banbrytande ideer. 
Djurgårdens ordnande och finansiella uppblomstring år hans \erk. Hans a 
vapen visar bl. a. ekplanteringen å Visingsö och en i Djurgården liggande hjort. 
Uppfann ett särskildt sätt att anordna varg- och räfgropar. Ordförande i Svens a 
Jägareförbundet 1842—1843, led. af Skyttsällskapet i Kristianstad 1844 U - 
dersled. af Oppunda härads jägare-gille 1853 Va. Konstruerade en klohacka at 
användas vid skogskultur. Han inköpte 1807- "U en gård på Ladugårdslandet af 
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änkefru Anna Maria Brandel, f. Lenck. Gift 1811 T/a med Fredrika Elisabeth 
Berndes. 

Konungen beviljade år 1818. på af Ströms framställning, att alla till Djur- 
gårdskassan inflytande medel, hvilka dittills gått till hofkassan, skulle få an¬ 
vändas till Djurgårdens bästa, hvarigenom en sällsynt vacker parkanlägg¬ 
ning kunde åstadkommas. Ändock lyckades af Ström uppdrifva Djurgårds- 
kassans årliga inkomster till tiodubbla beloppet af hvad förut influtit. 
"En man, lika utmärkt för ädla anletsdrag, som för upphöjda grundsatser och 
redbart handlingssätt. Gynnad af lyckan, att redan i sin tidigaste ynglinga¬ 
ålder vinna försäkran om framtida utkomst och fortkomst på embetsmanna- 
banan, hänfördes han ej af denna oförtjenta medgång, utan sporrades i stället 
att genom ansträngning af sina bästa krafter i Konungens och fosterlandets 
tjenst söka göra sig den oväntade lyckan värdig; och ställd, under större 
delen af sin tjenstemannatid, mellan tvenne förmän, riksmarskalken och öf- 
verhofjägmästaren, hvilka begge voro måne om sin myndighet, icke alltid 
rätt hemmastadda med de ärender, som hörde till af Ströms yrke och tjen- 
stcåliggandcn. samt ofta nog oense i grundsatser och om sättet för deras 
tillämpning, var det blott klokheten i anordningarne och vissheten om det 
redbara nitet vid utförandet, som kunde tillförsäkra af Ström framgång i 
sina sträfvanden på tjenstemannabanan.” C. Rydfors nämner vidare i sin 
biografi (öfver Vetenskapsakademiens ledamöter), att han var ”den förste i 
vårt land. som med värma och nit egnat sig åt den rationella skogshushåll¬ 
ningen. en för Sverige så vigtig hushållsgren, samt så väl genom det af 
honom bildade skogsinstitutet som genom instruktionen för skogs- och jägeri- 
staten samt genom sina värderika skrifter i skogs- och jagtväsendet på ett 
särdeles verksamt sätt bidragit till spridande af kunskaper i dessa änmen. — 
Nitiskt har han fifven bidragit till kronoparkernas och allmänningarnes rädd¬ 
ning från förstörelse och till införande af en ändamålsenligare hushållning 
med dessa skogar, äfvensom ckplanteringama på Visingsborgs kungsgårds 
mark tillkommit enligt hans förslag, och Sverige har under senare tider 
haft få medborgare med så gagnerik verksamhet”. 
Kungl. skogsstaten aftäcktc i skogsinstitutets park i sept. 1878 en minnes¬ 
vård med af Ströms porträttmedaljong i brons och denna inskription: ”* 1778 
+ 1856. Åt Israel Adolf af Ström. Skogsinstitutets grundläggarc år 1828. Af 
svenska skogsstaten år 1878” (se Ny III. Tidn. 7I» 1878). Skogsstyrelsens chef, 
sedermera landshöfding C. A. Th. Björkman, höll invigningstalet, som jämte 
en historik öfver vården finnes infördt i Tidskr. f. skogshushålln. 1878, sid. 
245—250. 
Sonen Carl Ferdinand Ström blef 1836 *I» intendent på tre veckor, medan I. 
af Ström besiktigade kungsgårdarne. 
Publ. Förslag till en förbättrad skogshushållning i Sverige jemte utkast till 
dess systematiska verkställande (ingafs anonymt till kammarexpeditionen 
1821, därifrån s. å. */» rcniittcradt till I.andtbruksakadcmien. prisbelöntes och 
trycktes Sthlm 1822; 2:a uppl.. Sthlm 1830. af detta arbete kallades "Handbok 
för skogshushållare” och tilldelades det statspris. som utfästes vid 1823 års 
riksdag men då icke utdelades |se härom vidare F. A. Lovén: I skogsfrågan, 
Fillpstad 1901, sid. 117—118|; 3:djc uppl., Sthlm 1837; 4:de uppl., Sthlm 
1846); Skogs- och lagt-Arhh for Svcrge 1832; (Sthlm 1832); Svenska fog- 
larna, upställdc 1 systematisk ordning, med namn och korta kännemärken, 
till vägledning för nybegynnarc i ornithologiens studium, och ett reperto- 
rlutn för jägare och jagtälskarc; Jcnite 9 planchcr. innefattande 83 näbbfor- 
mer för slfigtenas igenkännande; ritade och graverade af W. von Wright 
(Sthlm 1839); Enkla rcglor för skogars skötsel. På Kongl. Maj:ts Nådiga 
befallning utgifnc af K. Landtbruks-Akailemicri genom iless ledamot I. af 
Strom. (Sthlm 1*39; •. t \ t- r ^. 111 på finska af G. M|onelli|n, Viborg 1851); Nå¬ 
got om svenska skogame (Visby 1*47); Sågen och yxan, jemförda till deras 
verkan vid fällning och aftrumning af skog (I Edelswärds och Arrhcnli tidskr. 
1*52). Bidrag I Tidskrift för Jägare och Naturforskare 1832 o. 1834 samt I 
Läsning för Folket 1*.34, 1*35. 1*42, 1*45, 1853. I Riksarkivet finnes ett stort 
manuskript af hans hand: "Undcrdånigstc Berättelse om Tyska Skogshus¬ 
hållningen", dat. Stockholms Kongl. Djurgård i Octobcr 1824. 
Hänvisn. till litt. Biografi I "Lcfnadstecknlngar öfver K. Sv. Vetenskaps¬ 
akademiens efter år 1*54 aflidna ledamöter", af C. Rydqvlst (I: 81—88); 
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Biogr. Lex. Ny Följd. X. (sid. 149—151); biografi o. portr. i Skogsvetensk. o. 
jagtzool. utflygter 1886—1887, af C. Ax. Hollgren (Nyk. 1888); biografi o. 
portr. i Tidskr. f. skogshushålln. 1896 (sid. 5—11), af H. Szs; 111. Tidning 1857, 
biografi o. portr., af August Blanche; biografi o. portr. i Sv. Jägareförb:ts 
nya tidskr. 1878, af J. W. Lindblad; biografi o. portr. i Jägaren 1897: II, sid. 
53—60, o. 1907, af H. Szs; biografi, af Mt (P. Malmquist) i Tidskr. f. skogs¬ 
hushålln. 1892, sid. 154—156; biografi o. portr. i Skogsvårdsföreningens tid¬ 
skrift 1905, af H. Szs. 

Tornérhielm, Gustaf Magnus, * 1771 27/«, 1 1838 31/3. (Föräldrar: öfverste- 
löjtnanten Abraham T. och hans 2. fru, Christina Eleonora Silfwerskiöld.) Min¬ 
derårig fänrik i Svea lifgarde 1788 29/i, understallmästare 1794 'h, afsked ur 
krigstjänsten 1796 13/u, hofjägmästare. Bevistade kriget i Finland 1788—1790; 
befann sig vid genombrytningen af ryska flottan ombord på galeren ”Helsing- 
land”, som lyckligt passerade igenom. Han ägde Ge(e)dsholm i Ekeby s:n af 
Malmöhus län sedan år 1808 och Össjö sätesgård i Össjö s:n af Kristianstads län 
sedan 1828. Gift 1795 12h med Aurora Ulrica Silfwerskiöld. 

Drake till Hagelsrum, Nils Magnus, * 1760 30/i (icke 28/i), 1 1816 27/o (icke 27/?) 
på Löfsund i Runtuna s:n af Södermanlands län. (Föräldrar: Öfversten Hans 
Leonard D. till H. och friherrinnan Christina Charlotta von Ungern-Sternberg.) 
”Fri volontär” vid Östgöta kavalleri och Vadstena kompani 1765 13/?, sekund¬ 
korpral därst. 1767 2S/s (25M, korpral 1772, extra fältväbel vid Bohusläns dra¬ 
goners lifkompani 1775 Vs, kornett vid samma reg:te och Tanums kompani 1776 
*»/*, löjtnant därst. 1781 30/s, ingick tjänstebyte med löjtnanten vid Östgöta in¬ 
fanteri friherre C. Falkenberg 1782 25/io och med löjtnanten vid Kalmar reg:te 
C. Freidenfelt 1785 20U, kapten vid sistnämnda reg:te 1785 18/s. Bevistade sjö¬ 
slaget vid Högland 1788. N. afsked s. å. ”1?. Sökte 1804 öfverjägmästaretjänst 
i Skaraborgs län. Genom k. br. 1805 15A. afslogs hans ansökan om öfverjäg- 
mästarefullmakt med tur och befordringsrätt. (Enligt gängse uppgifter [hvilka 
utg. icke lyckats verifiera] öfverjägmästare och jämväl hofjägmästare). Be- 
grafven i Drake-ättens grafkor i Sunds kyrka i Ydre härad af Östergötland. 

Ägde Buhlsjö och Sundsö säterier därst., med underlydande. 
(Säkerligen är det denne, som kallas ”Stamm-Draken” och åsyftas i berät¬ 
telsen ”När kaptenen skulle tentera till öfverjägmästaretjänst , se Jagaren 
1903, sid. 246—247). 

TJÄNSTEMÄN I SVERIGE 

UNDER 1S00-TALET. 

Söderhielm, Carl Gustaf, * 1762 5/r, t 1836 9/i på Tolffors bruk i Valbo s:n 
af Gäfleborgs län. (Föräldrar: Hofrättsassessorn Eric S. och Ulrica Plaan). 
Fänrik vid Jämtlands reg:te 1781, löjtnant därst. 1786, öfverjägmästare i Gafle- 
borgs och Västernorrlands län 1789 (efter O. F. Rudbeck). Enligt k. r. 
1792 27/u skulle han njuta samma lön och förmåner, som Rudbeck personellt in¬ 
nehaft, men skulle dessa jäml. k. br. 1797 41* indragas vid hans afgång Ro¬ 
mans värdighet och hofjägmästarefullmakt 1801 **/*. Afsked fran ofverjag- 
mästaretjänsten 1808 6/«. Led. af Patriotiska Sällskapet. Ägde To ors ru'. 



13S HOEJÄOERISTATENS TJÄNSTEMÄN 1 SO 1 — 1S02. 

Ligger begrafven i ättens grafkor på Valbo kyrkogård. Gift 1791 17/u ined Anna 

Magdalena Murberg. 
Vice ordförande vid kommittén till förmögenhetens uppskattande i Gäfle- 
borgs län 1800 !'/s. 

Modig. Johannes (Jan). * 1774 Vu i Karlshamn. 1 1857 i Vadstena. (För¬ 
äldrar: Handlanden och bränneribokhållaren Johan Modigli och Christina Ber- 
gelin.) Student af Blekingska nationen i Lund 1790, jur. examen därst. 1792 **/», 
auskultant i Göta hofrätt 1793 */r, sedermera (före 1797) vice häradshöfding och 
t. f. domhafvande i Östergötland (Hällestad). Djurvaktare öfver Ombärgs djur¬ 
gård 1801 ‘/it, äfvensom inspektor öfver Ombärgs djurgård och kronopark. Er¬ 
höll 1806 **/» ordre att infånga och försälja kron- och dofhjortarna i Ombärgs 
djurgård. Talmannen och sekr. i bondeståndet vid 1809 års riksdag anhöllo 1811, 
på begäran af samtlige riksdagsfullmäktige från Östergötland, hos öfverhofjäg- 
mästaren grefve Bunge att söka utverka något vedermäle af kunglig nåd åt 
jägmästaren vid Ombärgs djurgård M. 1 anledning häraf erhöll M. 1812 "U öfver- 
jägmästares n. h. o. v. Hofjägmästare 1830 ”/io (detta datum i protokollet för 
hofärenden, där det emellertid heter, att k. maj:t utnämnt honom "7io, hkt utg. 
af bevittnad afskrift af originalet sett varit förhållandet). Erhöll afsked från sin 
tjänstebefattning å Ombärg 1841 “"/t, från hofjägmästaretjänsten 1849. Hög fri¬ 
murare. Begrafvcn å Vadstena gamla kyrkogård. Å det röda grafkorset läses: 
"Jag kom — och såg — den 15 juli 1857 kl. 11 f. m.” Arrenderade under 1830- 
och 1840-talen egendomen Stora Kungsängen m. fl. i Västra Tollstads socken i 
Östergötlands län. Genom k. br. 1838 “/# berättigades han innehafva bostället 
Höjc på Ombärg intill afgång eller transport till annan tjänst. Ägde sedermera 
gård i Vadstena, dit han flyttade år 1849. Gift 1800 ss/o med Charlotta Sofia 
Laurbeck (Laurbeckius). f. 1779 *•/■, t 1847 "I» på Höjc, dotter af kyrkoherden 

Carl L. och Eva Brita I.indsfelt. 
Hänvlsn. t. litt. Hans stenbrytning. kärrdikningar och odlingar samt använd¬ 
ning vid landtbruket på Ombärg af artificiella gödningsämnen (benkli o. dyl.) 
finnes omnämnd i Landtbruksakademlens handlingar 1827 och Östgöta läns 
hushållningssällskaps årsberättelser 1828 o. följ. år. 
(Johan Modigh blef auskultant i Svea hofrätt 1794 *•/», sedermera i Göta 
hofrätt och häradsskrifvare; C. Modig var 1825 hejderidare i norra Vadsbo 
hejderideri och bodde å Däldenäs i Hofva s:n). 

Anrcp. Jacob Herman, * 1742 "/» på Hjälmarsbärg i Sköllersta s:n af Örebro 
län. 1 1826 */i» på Lckcbärga i Knista s:n af Örebro län. (Föräldrar: Majoren 
Jacob Reinhold A. och Ebba Charlotta Akcrhjelin. dotter af öfverjägmästaren 
Jacob Hertzcn. nobil. Åkerhjelm.) Antagen i krigstjänst 1757. kvartermästare vid 
lifreg:tet till häst, kornett vid Östgöta kavalleri 1758 ,0/«. stabslöjtnant därst. 
1766 ‘•/it. afsked 1772 "It, ryttmästares n. h. o. v. Enligt vederbörande lands- 
höfdings förordnande engagerad vid jägeristaten i Örebro län åren 1801—1804 
såsom ledare af rofdjursjakter och chef för skogsundersökningar å allmännin- 
garne. Uppgifves i Sv. adelns ättartafl. och riddarhusgeneal. blifvit hofjäg- 
mästarc 1802 i dec.. men landshöfdingcn I Örebro län kallar honom ännu åt¬ 
minstone 1804 ryttmästarc: dock kallas han hofjägmästare. när han 1803 nU 
deltog I stiftandet af Örebro läns hushållningssällskap. Bodde på Lckcbärga, 
som han tillöste sig af syskonen, men sålde detsamma 1810 till sin broder Johan 
Wilhelm Anrep. Ligger begrafvcn i Kils kyrka. Gift 1770 “/• med Catharina 

Llnroth. 

Pcreswctott-Morath, Carl Guslal. * 1755 alu i Östergötland (säger sig själf 
vara född "In). + 1812 '*/» i Söderköping. (Föräldrar: Hofrättsrådet Alexander 
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P.-M. och Märta Charlotta Tigersköld.) Volontär vid Skaraborgs infanteriregite 
1759 *%, sergeant vid Jönköpings infanteri 1767 23/d, kadett vid kadettcorpsen i 
Carlskrona 1770 3/s (1768 i sept.), sergeants indeln. v. Jönköpings regtte s. å. 
2/io, sekundadjutant vid Jämtlands dragonregite 1773 13/s (3/s), auskultant i Göta 
hofrätt s. å. 21/i2, sekundlöjtnant vid Jämtlands dragoner 1776 18/12, fänrik vid 
Jämtlands reg:te 1781 3 It, afsked med kaptens grad 1787 30Is. Direktör (styres¬ 
man) öfver salpetersjuderiet i Östergötland 1786 afsked 1791 ®/i. Stabsadju- 
tant hos konungen 1793 13/i2, öfverjägmästare i öfre delen eller den s. k. östra 
jägerifördelningen af Östergötland 1799 3/is (tjänstgöringsdistrikten mellan ho¬ 
nom och Hagelin reglerades genom k. br. 1803 19M, hofjägmästarefullmakt 1803 
20/i. Erhöll genom k. br. 1803 19lt hejderidarebostället Rännefjälla i Lillkyrka s:n 
ss. lön vid öfver jägmästarebeställningen i Östergötland, som han innehade till sin 
död. Sökte 1808 öfverjägmästaretjänsten i Karlstads län. — Han gjorde adjutants- 
tjänst vid konungens eget värfvade reg:te i Kristianstad 1773 samt vid Jönköpings 
infanterireg:te 1774 o. 1775, vid Jämtlands dragonreg:te 1776. Gjorde löjtnants- 
tjänst vid Jönköpings reg:te 1777, vid Jämtlands 1778. Gift 1786 i/s (icke 9M med 

Johanna Elisabeth Swartz. 

von Greiff, Johan Ludvig (Bogislaus; icke angifvet i dopboken), * 1757 30/i på 
Gillbärga i Dingtuna s:n, Västmanland, 1 1828 24/i2 på Fredrikslund i Alsike s.n 
af Stockholms län. (Föräldrar: Kapten Gustaf Johan von G. och Catharina Lo¬ 
visa von Poll.) Sändes 1769 till Uppsala akademi (vistades vid akademien i fem 
år och studerade därvid särskildt de ämnen, som äga samband med krigskonsten, 
samt blef en skicklig fäktare och ryttare), volontär vid lifreg:tet till häst 1769 9/3, 
sekundkorpral vid norra skånska kavallerireg:tet 1770 %, fältväbel vid Bohus 
läns dragoner 1773, kornett därst. 1774 23ln, ingick 1775 i aktiv tjänst därst. (efter 
att hafva lämnat univrtet), löjtnant därst. 1776 8/io, kapten i arméen 1783, löjtnant 
vid lifreg:tet till häst s. å. 28/s, transp. till Västmanlands reg:te 1786, for med en 
dragonskvadron till finska kriget 1788, kungl. kurir till Stockholm s. å. Wb, del¬ 
tog i fälttågen åren 1789—1790 och utmärkte sig i affären vid Heinola, rytt- 
mästare vid lifregementsbrigadens dragonkår 1789 21/u, afsked 179 4 23/o med rätt 
att kvarstå i reg:tet, adjutant hos Gustaf IV Adolf i lägret vid Strömsholm 1800, 
afsked från ryttmästaretjänsten 1801, hofjägmästares n. h. o. v, 1803 u/i, be¬ 
ordrad öfverresa till Åland för att med biträde af därvarande trupper anställa 
skall efter odjur 1809 28/i, ingrep i statshvälfningen 1809 13U och öfvermannade 
den flyende konungen på Stockholms slotts borggård, öfveradjutant hos f. d. 
konungen” vid Drottningholm och Gripsholm, erhöll genom k. br. s. å. 6U ratt att 

| beräkna öfverstes aflöning. R. S. O. 1809 3/v (icke 3/o), s. å. akademiskt stipen¬ 
dium för sin son och stiftsfrökenrätt med genast utfallande pension för sina tva 
döttrar. På hemställan af rikets ständer årlig pension af 600 rdr 1810 ul«. Elek¬ 
tor vid riksdagen i Örebro s. å. och tog verksam del i tronföljarevalet darst. 
T. f. öfverjägmästare i Stockholms län 1812 ,9/u, berättigades genom k. br. 1812 
28/u att bebo ett par rum i s. k. kavaljersflygeln i Svartsjö slott, öfverjägmästare 
i Uppsala län 1813 18/a, afsked 1820 30U. Öfveradjutant under norska fälttaget en¬ 
ligt fältmarskalken grefve H. H. von Essens ordre 1814 14A, öfverstes n h. o. y 
1814 25/s Beordrad af kronprins Carl Johan att såsom kurir delgifva Carl XIII 
att han blifvit utropad till konung i Norge 1814 4/u. Kronprinsen Carl Johan läm¬ 
nade genom handskrifvelse af 1812 16/» (i R. a.) från 1812 en årlig pension af 600 
rdr bco, konung Carl XIII sedan mars 1815 en årlig gratifikation. Forste hot- 
jägmästares n. h. o. v. 1826 llU. Jägare. Hans hundar, ”Greiffarne , inga i 
vårt lands yppersta stöfvarestammar: grefve A. P. Hamiltons och fnh. C. U. 
Wrangels, den sedermera s. k. svenska stöfvaren. Varnade vid 1809 ars rikscag 
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för att lämna allmänningar och kronoskogar till enskildes fria disposition och 
afskaffa jägeribetjäningen, hvarför ett förslag i denna riktning förkastades. På¬ 
yrkade allmän jaktskatt 1828 13In (memorial till riddersk. och adeln), framlade 
vid 1809 och 1823 års riksdagar memorial med förslag till jägeristatens organi¬ 
sation. Förbättrade Schönbcrgska metoden för vinterskall efter varg; uppfann 
ett sätt att fånga tjäder med nät. Jagade samman med hertig Fredrik Adolf, som 
var ifrig jägare. Led. af k. Patriotiska sällskapet 1796. Efterlämnade 1 mtl Gill- 
bärga säteri i Dingtuna s:n samt Västgädra gård därst. Ägde Åbylund i Väst¬ 
manland sedan 1791 och arrenderade Finsta i Roslagen, ägde sedermera Fredriks- 
lund utanför Uppsala. Ägde år 1809 Björkboda i Skederids s:n. hemmansdelar i 
Simlunda. Skederids, Salmunge och östby byar i samma socken samt det jämväl 
därstädes belägna Finsta säteri, där han bodde. Gift 1787 ,B o med Maria Marga¬ 
retha Pomp. Begrofs i Ladugårdslands kyrka i närvaro af rikets högste äm¬ 

betsmän. 
Publ. .lagtskolan eller åtskillige nödiga underrättelser för en jägare (Sthlm 
1808); Beskrifning på Warg-Gårdars anläggning och Skötsel (Sthlm 1803, S 
sid. in 4:o); Anteckningar angående Jagt och Djurfångst i Sverige (Sthlm 
1821; 2:a tillökade upplagan med bihang och register Sthlm 1828h Jem- 
förelse mellan fångning af odjur i Warggårdar. eller genom Skallgång" (Jour¬ 
nalen 1828 ”/*); Tankar angående skogarne i Riket, deras delande och för¬ 
säljning projekterat" (ibid. 1828 •/»). Den anonyma, i Stockholm år 1828 
tryckta "Strödda Reflectioncr rörande Jagten och Skogarne. Under nuva¬ 
rande Riksdag i ödmjukhet framställde" innehåller några characteristica. som 
peka hän på von Greiff såsom författaren. Denna skrift utmynnar i följande 
önskemål; "att undervisningen framgår; att Jugcristut inrättas i alla Län; att 
Reglemente utfärdas; och att Jägeri-staten ställes under en gemensam Huf- 
vudchef." — 
Greiffska Papperen eller Johan Ludvig von Grciffs Berättelse om Statshvalf- 
ningen den 13 Mars 1809 (Sthlm 1859; se ang. dessa: Mina Samtida. Af 
Posthumus. IX. sid. 119—120, äfvensom. tidigare, en utförlig kritik af kritiker 
öfver denna berättelse, som uppsattes först i januari 1827: se Crusenstolpes 
"Ställningar och förhållanden", junihäftet 1859. liksom äfven häftena för aug., 
sept. o. dcc. s. å.); Kon. Gustaf IV Adolphs gripande-den 13 Mars 1809. 
Autobiographisk berättelse af-von Greiff (Upps. 1859). 
"Lång till växten, stark, härdad jägare, mager, obildad, men treflig i um¬ 
gänget och godmodig; aktningsvärd till sinnelag; i nära fattiga omständighe¬ 
ter under senare delen af sin lcfnad, utan att klaga sig. Hvarken pratsam 
eller skrytsam. 1809 den I3:dc mars tog han Konungen. 1811 i oktober 
sköt han en hvlt kråka." (C. O. Palmstierna: Minnesbilder i profil. Person- 
hist. tidskr. 1913. sid. 14). 
Hänvlsn. till litteraturen: Biografi i Granskaren 1828, den 30 mars. n:r 100; 
porträtt i L. H. Roos’ till Hjälmsäter riksdagsgalleri; Biogr. Lcx. V. sid. 
1 HK— 199, samt dess Ny Följd IV. sid. 323. 2:a uppl. V. sid. 193—205; bio¬ 
grafi o. porträtt i Sv. Jägarförb:s n. tidskr. årg. 1876; biografi o. porträtt i 
Ny III. Tidn. 1894. af H. Szs; biografi o. porträtt I Sv. Kennelklubbens tid¬ 
skrift 1897 (sid. 20—28). af H. Szs; biografi af Mt (P. Malmquist) i Tidskr. 
f. skogshushålln. 1892. sid. 237—240; biografi (med porträtt) i Jägaren 1899 
och (utan porträtt) i Jägaren 1907. båda af H. Szs. 

DtUwa. Gustal. * 1755 *h i Irsta s:n af Västmanlands län (i Norrby sockens 
kyrkoböcker uppgifves han vara född i Irsta 1755 */« och enligt anteckning I 
dödboken därst. var han vid sitt frånfälle 72 år 11 mån. 2 veckor och en dag 
(borde väl vara 71 år etc.]), t 1827 "/• i Norrby s:n. (Föräldrar: Inspektören 
Peter D. och Ulrlca Nicroth). Volontär vid hofjägeristaten. 1774 ’*/1. Var 1790 
hofjägarc. öfverjägmästares n. h. o. v. 1803 ,7/t. Gift 1787 med Christina Sophia 

Gustrln. 
Ägde 'It mtl kyrkobyn n:r 3 och innehade kronohemmanet 1 mtl Grälinge 

n:r 1 I Irsta s:n. "Medelst sorgfällig och oförtruten möda med odjurens ut- 
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rotande i sin ort visat de berömligaste prof-äfven såsom hushållare och 
landtman gjordt sig på det fördelaktigaste känd och agtad” (A. Oxenstierna). 

Bruncrona, Gustaf Adolph, * 1778 17In på Runagårds boställe, Sagu s:n, Fin¬ 
land, t 1855 31/i i Stockholm. (Föräldrar: Majoren Abraham Mathias B. och 
Eva Maria Taube). Inskrefs vid 6 års ålder vid Nylands dragoner och uppbar 
lön såsom sådan ända till 1789. Student i Åbo 1792 21/i, erhöll betyg till auskul- 
tant 1795 12le efter vid univitet aflagd kansli- och hofrättsexamen, auskultant i 
Åbo hofrätt 1795 18/e, extra ord. notarie därst. 1797 5/s, flyttade öfver till Sverige 
1797 och blef s. å. handsekreterare hos statssekreteraren, landshöfd. von Rosen- 
stein; e. o. kanslist i justitie-revisions-expeditionen s. å. 27/9, auskultant i Svea 
hofrätt 1798 i maj, erhöll 1800 25/a n. medgifvande att i anseende till faderns och 
äldre broderns förhinder bevista Norrköpings riksdag och var därst. kanslist i 
hemliga utskottet; vice auditör vid arméens flotta under en sjöexpedition mot 
engelsmännen 1801, fullmakt ss. sekreterare jämte befordringsrätt lika med sekre¬ 
terare i hofrätterna och kollegierna 1802 26/i, sekreterare vid öfverhofjägmäs- 
tareämbetet 1803 7h (efter Lars Wettervik), konst, bancofiskal i riksens 
ständers bank 1804 3/b, bancofiskal 1805, bancokommissarie 1809 i febr., 
sekreterare s. å., generalkonsul i Finland 1813 13/« (7M, afsked från sekreterare¬ 
beställningen vid öfverhofjägmästareämbetet 1816 29/i, R. N. O. 1820 1h, kansli¬ 
råd i kanslistyrelsen 1821 28/o, revisor öfver riksbankens och riksdiskontens 
räkenskaper 1824, 1827, 1837 och 1839 2A; fullmäktig i riksens ständers bank 
1828 23/s, fullmäktig i riksgäldskontoret 1831 i juli—1834. Direktör vid allm. 
änke- och pupillkassan 1828 21/s-—1834 4/e. Korresp. led. af landtbruksakademien 
1833, led. af densamma 1840. Köpte åren 1825 och 1834 två egendomar på 
Värmdön (den ena af dessa var Vik). Inrättade Värmdö kanal samt på Värmdön 
vidare ett hushållningssällskap (blef dettas ordförande) och en sparbank, äfven- 
som byggde vägar därst. Förvaltade själf godsen till 1844. Uppgiften att han 

blifvit hofjägmästare 1805 synes icke riktig. 
Afsändes 1809 i dec. till Finland för att reda den upplösta diskonten och 

inkassera Sveriges därstädes ägande allm. fordringar, hvilken förrättning upp¬ 

tog 3 års tid. 
Gift 1809 15/io med Carolina Eleonora Gyllenhammar. 
Ett griftetal öfver honom, af A. I. A(rwidsson), trycktes i Stockholm 1855 
med titeln- ”Vid Konungens Troman, Kanslirådet och Riddaren af Kungl. 
Nordstjerne-Orden, Herr Gustaf Ad. Bruncronas jordfästning i S:t Jacobs 
kyrka den 8 Febr. 1855.” 

Segerholm, C. G. Landtjägare i Strömsholms län af Västmanland. Om- 

nämnes 1804. 

Cronhielm till Flosta, Polycarpus H., grefve, * 1774 l3ln i Altuna s:n af Väs¬ 
terås län, t 1810 22/ia på Kransbro sätesgård, Istorps s:n af Älfsborgs län i sitt 
38:e år (feltryck i st. f. 36:e). (Föräldrar: Löjtnanten, grefve Henric Christof- 
fer C. till F. och hans 1. fru, (polska grefvinnan) Henrietta Maria Margaretha 
Jahnke). Hofjägmästare 1806 27/i. Gift 1797 2Aln med Anna Margaretha Maria 

Edenhjelm. 

Silfverhielm, Gustaf Henric, * 1774 12/i, t 1841 'U (icke Vi) i Jönköping. 
(Föräldrar: öfverjägmästaren Adam Fredric S. och Maria Roos till Hjälmsäter). 
Fänrik vid Södermanlands reg:te 1784 20/i2, student i Uppsala 1791 o. 1792, of- 
verjägmästare i Jönköpings län 1794 26l» (efter N. A. Roupé), afsked 1807 u 
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(efterträddes af J. A. Reenstierna) med hofjägmästares n. h. o. v. samt rätt att 

bära hofjägerlstatens uniform. Han sökte 1803 öfverjägmästaretjänsten i Skara¬ 

borgs län för att därst. få tillgång till lön. men erhöll ej transport. Ägde efter 

fadern säteriet Månseryd i Bankeryds s:n af Jönköpings län. (iift 1. g. 1798 

»/,. med Ulrica Charlotta Fock. 2. g. 1809 % med friherrinnan Gustafva Maria 

Fleetwood. 

Klingstedt. Gustaf Frcdric. * 1771 **/• i Stockholm, t 1851 5/a därst. (För¬ 

äldrar: Kapten Adam Frcdric K. och Fredrica Lovisa Rydingsvärd). Antagen 

i krigstjänst 1785. kongl. lifdrabant 1786 '*/«. ryttmästares afsked 1794 "/u. löjt¬ 

nant vid Tavastehus’ reg:tc 1796 »/., afsked. sökte 1800 survivance på öfverjäg- 

mästaretjänsten efter Roering och s. å. öfverinseendet vid Furusunds kronobrän- 

nerier, erhöll öfverjägmästares karaktär 1800 '•« (icke " « eller “ i«L magasins- 

förvaltare i Lovisa i Finland 1801 **/». genom k. br. 1802 ‘"/a afslogs hans an¬ 

sökan att blifva öfverjägmästare i Kymmenegårds och Kuopio län. adjutant hos 

grefvc Klingspor och general-krigskommissariatets generella ombud 1808 3/.t, 

hofjägmästares n. o. h.. s. å. "/»; öfveradjutant vid nyssnämnda kommissariat 

s. å. ” io (erhöll rätt att. liksom beviljats von Greiff, åtnjuta öfverstes fältaflöning 

1810 */.). Ffter kapitulationen i Kalix chef för ekonomien vid den i Ume för¬ 

lagda delen af finska arméen 1809 **/•. generalintendent för kustarméen 1809 '%>. 

sökte 1810 landshöfdingetjänsten i Halmstad; öfveradjutant vid gcneralkrigskom- 

missarict tillhörande den till Tyskland afgåendc arméen 1813, chef för arméens 

sjukhus vid marschen till Nederländerna 1814 1S/., ekonomichef för den i Neder¬ 

länderna kvarstående general Boijes division s. å. /«, öfverstes n. h. o. v. 1814 ■”/% 

generalintendent vid l:sta armékåren mot Norge s. å. uh. Chef för norra tull- 

distriktet 1820 */«. tjänstledig på sex månader för att i arfsangelägenheter efter 

svärfadern vistas i Finland 1827 •/«, ställd på indragningsstat 1828 med bibe¬ 

hållande af distriktschefs lön. R. S. O. 1809 •/. (»/»). Räddade den retirerande 

finska arméns förråd till Uleåborg. räddade i september 1808 proviantmagasinet 

och arméns förråd i Vasa, ombesörjde på det mest energiska sätt arméns provi- 

antering under återtåget längs Bottniska vikens öfre stränder. Utmärkte sig 

särdeles mycket genom mod och rådighet under 1808—1809 års finska krig. 

Räddade genom påpasslighet och nit undan fiendens plundring i Skcllcftc 36 fält¬ 

stycken, 9.000 handgevär och en mängd beklädnadsartiklar (400 lass krigsför- 

nödenheter). Erhöll därför S. O. Inköpte 1812 Alters och Sclets bruk i Nedcr- 

I.ule s:n af nuv. Norrbottens län, hvilka han 1818 . sålde till konung Carl XIV 

Johan. Disponent därst. intill 1819 */.». Åter i tjänst hos konungen (åtminstone 

1826). Gjorde 1814 hos k. maj:t ansökan att få till nyhemman uppodla Sclets 

bruks rekognitionsskogar (härom k. br. 1814 hh till kammarkollegium). Gift 1. g. 

1796 ,T/» med Johanna Carolina Sternleuw, 2. g. 1811 "Vt« med Albertina Sophia 

Ulrica Riddersvärd. J 
I ett intvg af 1813 **/• vitsordar fältmarskalken M. Klingspor. att Klingstedt 
vid krigets utbrott år 1*08 "frivilligt öfvergaf dess innchafvande tjenst och 
Egendom uti Lowisa. och åtfölgde armén, hvars underhåll han besorgde mellan 
gränsen och Tavastehus. samt befordrade sedermera Magazins cvacuationcn 
under retraiten till Uhleåborg. hvilken han så till Swenska kronans, som 
Arméns fördel, särdeles nitiskt och lyckligt werkstälde. hwarwid han. så wä 
som med derefter werkstiild Proviant anskaffning IfrAn W esterbotten i Maj! 
tnånad samma år. Arméns underhåll på dess operations linca under sommaren, 
cvacuationcn af Wasa och Uhlcåborgs förråder under den sista retraiten och 
Armécns widurc underhåll i Torncå. ådagalagt en sällsynt förtjenst. nit och 
skicklighet”. 
pabl Ekonomiska bidrag vid fälttågen 1808. 1809. 1813 och 1814 (tryckt 
Stockholm 1832); skrifvit tre afhandllngar om Expeditionen till Västerbotten. 
Hans "Expeditionen till Ratan” trycktes i tidningen Synglaset. 
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Hänvisn. till litt. Uppsatsen ”En jägmästares bedrifter under sista finska 
kriget” af H. Szs i Stockholms Dagblad 1894 1h; ”En rådig karl. Bild ur 
krigshistorien af E. M[eländer]”, sid. 35—44 i Allm. Försvarsföreningens tid¬ 
skrift 1898: I; Omnämnes med uttryck af största beröm och erkännande i 
Axel Quennerstedt: 1 Torneå och Umeå, 1808—1809. 1 (Lund 1901); Finsk 
biografisk handbok, af Tor Carpelan, sid. 1171—1172; Hans energiska åtgö¬ 
randen vid krigskommissariatet åren 1808—1809 finnas med största erkän¬ 
nande framhållna äfven af J. R. Danielson i ”Finska kriget och Finlands kri¬ 
gare 1808—1809. Från finskan af W. Söderhjelm”, H:fors 1897. 

Murithe, Sven Abraham, * 1787 “/« (icke 10A) i Karlshamn, 1 1873 ir,A i Stock¬ 
holm. (Föräldrar: Borgmästaren Carl Magnus M. och hans 1. fru, Gustafva Nehr- 
man.) Student af Blekingska nationen vid univ:tet i Lund 1804, jur. ex. därst. 1805 
®/u, auskultant i Svea hofrätt s. å. 28/u. E. o. kanslist i kammarexpeditionen 1806, 
e. o. kanslist i handels- och finansexpeditionen 1809, kopist 1810, kanslist s. å. 
19/12. Var 1810 jämväl sekreterare vid öfverhofjägmästareämbetet, protokolls¬ 
sekreterare i k. maj:ts kansli 1811 18/i2, sekr. vid allm. brandförsäkringsverket 
18 1 2 20/5, kanslist vid k. maj:ts orden 1814 18/12, protokollssekr. i handels- och 
finansexpeditionen s. å., auditör vid lifregementsbrigaden 1817 15A, förste ex¬ 
peditionssekreterare 1818 15/7, tog afsked från auditörssysslan 182-, sekr. och 
ombudsman i brandförsäkringsverket för byggnader å landet 1828 (afsked 1841 
13/u), R. N. O. 1830 V12, led. af civilstatens pensionskassedirektion 183-, t. f. 
statssekreterare från 1838 21/», expeditionschef i finansdepartementet 1840 19/s, 
statsråd och chef för samma departement 1842 29/i2. K. N. O. 1846 23/n, ordf. i 
direktionen öfver civilstatens pensionsinrättning 1847 28/s, t. f. president i kammar¬ 
kollegium 1848 WU, utnämnd 1850 18h, K. m. st. k. N. O. 1853 28A, afsked 1864 20/i2. 
Gift 1814 med Augusta Charlotta Jacobina Gödecke. 

”Lång nog till växten, föga behagligt ansikte, men gladlynt; oegennyttigt 
tjänstvillig; duglig tjänsteman uti hvardagsärenden utan anspråk på ut¬ 
märkelse eller nyheter.” (C. O. Palmstierna: Minnesbilder i profil, Person- 
hist. tidskr. 1913, sid. 24.) 
Hänvisn. till litt. Biografi och portr. i Sv. Biogr. Handlex. II, sid. 154. 

Göransson, Axel. Var 1810 inspector vid Gripsholms djurgård. 

Steuch, Johan Henric, * 1790 31/s (icke 31/e) på Måryd i Skaraborgs län, 11821 
21/i på Stora Lassåna bruk i Bodarne s:n af Örebro län. (Föräldrar: Majoren 
Johan Henric S. och hans 3. fru, Carolina Johanna Geete.) E. 0. kanslist i 
inrikesexpeditionen af k. maj:ts kansli. Tjänstgjorde 1810—1812 ss. t. f. sekrete¬ 
rare vd öfverhofjägmästareämbetet. Kopist vid inrikesexpeditionen 1810 *Vn, 
kanslist 1811 24/n>, protokollssekreterare 1812 17/i2, kammarherre, n. afsked från 
protokollssekreteraretjänsten 1815 blv, emedan skötseln af en större bruks- och 
landtegendom nödgade honom att på stället vara bosatt. Gift 1814 18/- med Maria 

Lovisa Pauli. 

Widbom, Fredrik, * 1792 (icke 1788), t 1861 i dec. Student af Stockholms 
nation i Uppsala 1806, hofrättsexamen 1809, auskultant i Svea hofrätt s. å. 7/n, 
e. 0. notarie därst. 1810 V2, kanslist i krigskollegium s. å. Vice häradshöfding. 
E. 0. kanslist vid justitiefördelningen af k. maj:ts kansli. Tj.-förr. sekreterare vid 
öfverhofjägmästareämbetet 1812 8/io (medan ord. sekreteraren, G. A. Bruncrona, 
var i Finland). Emellertid tjänstgjorde han faktiskt redan i sept. 1812 (Steuch 
hade då slutat), ehuru han då tecknar ”På befallning”. Häradshöfdings n. h. 0. v. 
samt tur och befordringsrätt 1813 9/n. Sekreterare vid öfverhofjägmästareäm¬ 
betet 1816 29A (var ännu 1858 sekr. vid hofjägeristaten). Generalmönsterkommis- 
sarie vid lifgardesregementena till fot 1819 21/s. Under hans tid utdelade öfverhof- 
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jägmästaren frikostijrt jägmästaretitlar mot en fullmaktslösen af 100 rdr (C. Gyllen- 
creutz i Tidskr. f. skogshushålln. 1887, sid. 101). Genom k. br. 1819 "/• bestämdes 
hans sekreterarelön till 200 rdr, förutom 15 rdr till skrifmaterial. Han blef lenom k. 
br. 1824 ”/t o. 1826 ** j ss. sekr. vid förra öfverhofj&gmästareämbetet bibehållen 
vid det arfvode, 248 rdr 16 sk. b:co, han tidigare innehaft o. som skulle utgå 
af kronoparksplanteringskassan. Förenämnda ämbetes befattning med kronopar- 
kerna och jaktvården i riket hade upphört samt i följd däraf Widboms sekr.- 
tjänst, dock skulle han i nåder varda vid lönen tillsvidare bibehållen, under vill¬ 
kor, att samma arfvode förminskas och försvinner i den mån, han vid beford¬ 
ran till annan tjänst erhåller högre lön på rikets stat än den han nu innehar. 
Protokollssekreterare i hofexpedltionen, fältsekreterare o. registrator i landtför- 
svarsdepartementets kommandoexpedition för arméen 1827 i7h. Gift 1835 ‘‘/» 

på Hufvudsta med Carolina Schiitz. 
(Stadsmajoren Fredrik Widbom hade i sitt gifte med Maria Klisabeth Lind- 
ström dottern Dorotea, f. 1810 ,0/* i Stockholm, g. m. major Gustaf Adolf 
Silfverbrand. Denne Widbom var järnkramhandlarc vid Västerlånggatan, 
kapten vid borgerskapet och stadsmajor samt afled 1831 MU). 

Carpelan. Carl Maximilian, friherre. * 1777 *7«, t 1857 “/. i Masku s:n af 
Abo lön. (Föräldrar: Öfverstclöjtnanten. friherre Carl Efraim C. och Catharina 
Sofia Strengberg). Volontär vid Västerbottens reg:te 1778 ”/i. Fänrik vid Abo 
läns reg:te 1781 */i*. fänrik vid Västerbottens reg:te 1800 l*/«, l:e löjtnant vid 
Adlercreutzska rcg:tct 1804 M/«, afsked 1805 *°/1». Hofjägmästarc. Omnömnes 
ss. sådan 1812 och bodde då på Kilanda (Kilanda s:n af Älfsborgs län). Erhöll 
1829 _ efter broderns, majoren, frih. Wilhelm Paul Carpelans frånfällc — fidei- 
commissct Odcnsaari i Finland, hvarför han s. å. ansökte om och lu> erhöll 
rätt att flytta till Finland. Gift 1804 •/» med friherrinnan Lovisa Eleonora Car- 

pelan. 

Reenstierna, Jean Abraham, * 1758 n/. (icke **/.) på Håkantorp i Skölfveneds 
s:n, t 1844 "/u i Stockholm. (Föräldrar: Löjtnanten Abraham R. och friherrin¬ 
nan Catharina Margaretha von Köhler.) Volontär vid Smalands kavalleri 1769 
V». sergeant vid Wachtmeisters reg:te (Göteborgs garnison) s. å. “/«, korporal 
vid adelsfanereg:tet s. å. &/r, kvartermästare vid adelsfanan 1772 *°/», stabskornett 
därst. 1771 '•/«, löjtnant i reg:tct 1796 V», ryttmästares afsked 1801 **/». Ofver- 
jägmästare i Jönköpings län 1808 */«, hofjägmästaretitel 1813 **/1, afsked från öf- 
verjägmästaretjänsten 1814 */n (icke */n, efterträddes af C. F. Uggla). Gift 17881 

'•/• med Magdalena Carolina Papkc. 
Ett af honom utarbetadt, vid sockenstämma i Rcfteled antaget och af läns¬ 
styrelsen i Jönköping 1814 ,&/i godkändt förslag till skallordning förvaras 1 
nordiska museets arkiv (tryckt i Mcddcl. fr. Nord. museet 1899 o. 1900, Sthlm 
1902, sid. 55—61). 

Gyllencreutx, Carl Johan. • 1768 ••/.., + 1823 al/» på Vänsjö JägeribostäUe i 
Kållandsö s:n (på Kållandsö) af Skaraborgs län. (Föräldrar: Sekreteraren 
Frcdric Johan G. och Hedvig von Bergholtz.) Fänrik i lifgardet 1786 J*/*, trans¬ 
porterad genom byte med Johan Gustaf Freijtag till stabslöjtnant med fänriks 
Indelning vid Dalreg:tet 1791 "/», stabskapten i rcg:tct 1796 nh, kapten s. å. 
major 1 arméen 1803 kapten vid Österbottens lnfanterlreg:te s. å. V», R. S. O. 
1808 •/• ("/•), öfverjägmästare i Skaraborgs Iftn 1810 '"Ii, afsked fr. regements- 
tjänsten s. å. o. d. ('/») ined tillstånd att ss. malor kvarstå i arméen. Han erhöll 
öfvcrjögmästaresysslan, emedan generaladjutanten Adlercrcutz personligen lade 
sig ut för honom, vitsordande att G. "med distinctlon” kommenderat en bataljon i 
kriget och nu efter fredsslutet vore "försatt I yttersta förlägenhet". Inflyttade 
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s. å. med sin familj från Borgå i Finland till Vänsjö jägeriboställe i Senäte eller 
Kållandsö s:n. Hofjägmästares n. h. o. v. 1813 8/u. Omnämnes ofta i socken¬ 
protokollen: första gången 1812, sista 1821; satt ss. ledamot i beredningskom- 
mittén och uppträdde ofta med både muntliga och långa skriftliga inlägg, en gång 
mot själfva lagman von Becker, som den tiden utöfvade ett dominerande infly¬ 
tande i församlingen. G. deltog sålunda, såsom synes, med intresse i kommunens 
angelägenheter och ”uppträdde därvid såsom en man af gamla stammen, orädd 
och själfständig”. Begrofs invid Senäte kyrka, men då denna på 1850-talet refs, 
jämnades äfven grafkullen. Bevistade finska kriget 1788—1790 samt var därunder 
med vid Liikkala, Anjala, Värälä, Kymmenegård, Pitkäpaasi och Viborgska viken, 
vid hvilket sistnämnda tillfälle han lyckades från galären ”Älfsborg”, som togs 
af ryssarne, rädda sig undan fångenskapen; deltog äfven i 1808—1809 års finska 
krig samt var med vid Siikajoki 1808 18/», Ny Carleby 2*/e, Kauhajoki 10k (där han 
särskildt utmärkte sig; härom rapporterar von Döbeln bl. a. följande: "Major 
Gyllencreutz, Kaptenerna Uggla och von Konow verkställde alla rörelser med 
största urskiljning till vapnens fördel”); Hidais pass 2l/s, efter hvilken affär han för 
visad tapperhet och rådighet utnämndes till R. S. O. s. å. 15/o, Nummijärvi *7/s 
och vid Oravais ula. Blef fången vid general Gripenbergs kapitulation i Säivis 
1809 28/s, hemkom s. å. 1/n (18/n). Gift 1791 7h med Catharina Lovisa Tandefelt. 

Falkenberg till Bålby, Carl Evert (Edoaard, skrifver han själf; och i Sveriges 
och Norriges Calender 1827 kallas han Carl Eduard), * 1766 19/ia på Händelö i 
Östergötland, t 1844 31h på Biskopsbo majorsboställe i Västra härad, Småland. 
(Föräldrar: Löjtnanten Johan Evert F. till B. och Sophia Rozelius, nobil. von 
Rosenheim). Studerade vid Uppsala akademi, sergeant vid lifdragonreg:tet 1782 
i3h, lifdrabant vid Svea kompani 1785 2/a (Va), lön därst. 1788 20/s, löjtnant i 
arméen 1793 2/«, löjtnant vid Smålands lätta kavalleri (sedermera Smålands dra- 
gonreg:te) 1795 17 h, stabsryttmästare därst. 1800 25/s, afsked 1812 28/t. T. f. 
öfverjägmästare i Jönköpings län 1814 7/o (under J. A. Reenstiernas tjänstledighet). 
Hofjägmästare 1814 7/n. Ytterligare t. f. öfverjägmästare i Jönköpings län 1815 
*»/T (under C. F. Ugglas tjänstledighet ett halft år). Salpetersjuderistyresman i 
Kalmar län 1817 Va. Gift 1805 Va med friherrinnan Maria Ulrica von Rosen. 

Kallas i k. fullm. 1814 7U, felaktigt, friherre. Också i Sveriges och Norriges 
Calender 1827 kallas han friherre. 
Han var konung Gustaf III följaktig till Göteborg 1788 och till Gafle riks- 
dag 1792, på maskeraden, då konungen blef skjuten, samt vakthafvande under 
konungens sjukdom och vid begrafningen. 
Säger sig 1812 3/s hafva genom halfva regementets afsittmng forlorat sm 
”skjöna Squadron”, hvarför han begärde afsked. 

Bergenstråhle, Gustaf Adolf, * 1766 V», t 1827 7h i Uppsala. (Föräldrar. 
Hofrättsrådet, Kammarherre Rudman B. och hans 2:a fru, friherrinnan Anna 
Sophia von Danckwardt.) Underofficer vid Änkedrottningens lifreg.te 1780, 
kornett vid lifreg:tet till häst 1782 25/io, afsked 1789 iaU, öfverjägmästares karak¬ 
tär 1805 iah, hofjägmästaretitel 1815 3h. Led. af sällsk. ’ Pro patria och Patri¬ 
otiska sällskapet. Ägde Nederängs säteri i Vidbo s:n af Stockholms lan samt 
Brunna i Hagby s:n och Fröviboda i Balingsta s:n af Uppsala län. Gift 1 .a g. 
1791 8/i med Christina Charlotta Huldt, 2:a g. 1804 2Vt i Giresta s:n med Christina 

Lovisa von Post. 

Påhlman, Anders Adam, * 1779 Vs i Ryssby s:n af Kronobärgs län, t 1851 
9/s å Viken i Vikens s:n af Malmöhus län. (Föräldrar: Ryttmästaren Anders Otto 

10 
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P. och Christina Margareta Unge). Kvartermästare. Kornett vid adelsfanan 
1804 (enl. Anrep, träffas dock ej i regitets rullor 1804 ocli 1805), afsked 1811 
*/u, hofjägmästare. Oift med Christina Sophia Fredrica Jahnel. 

Lorich. Johan Christoffer. • 1788 '*/*, t 1829 ■/» i Stockholm. (Föräldrar: 
Majoren Samuel Fredrik L. och Regina Sofia Fabritius). Gick i Karlshamns 
skola. Student af Blekingska nationen vid akademien i Lund 1804 *V», juridisk 
ex. 1805 ”/» (Sjöström: *V» är egenhändigt. R. a.), kansliex. 1806 l3lt o. 1807 
••/». kameralex. 1809 *•/•, auskultant i Göta hofrätt 1810 *°/t, e. o. kanslist i 
krigskollegium 1811 vice häradshöfding 1812 **/*, auskultant i Svea hofrätt s. å. 

c. o. kanslist i justitiefördelningen af k. majits kansli s. å. **/#, kanslist i 
krigskollegium s. ä. uii, vice auditör vid lifregementsbrigaden s. å. "'Via, kam- 
marskrifvare i statskontoret 1813 3*/s samt jämväl kammarskrifvare i krigsmans- 
huskontoret. tjänstförrättandc sekreterare i öfverhofjägmästareämbetet 1816 och 
1822, registrator i statskontoret, häradshöfdings titel. 

von Mcllen. Levin Carl. * 1777 “/« i Linköping, t 1825 *V« å hofjägarebo- 
ställct Tegeludden vid Stockholm. (Föräldrar: Prosten Johan von M. och 
Lovisa Augusta Möller). Student af Östgöta nation i Uppsala 1797, extra hof- 
jägare å Djurgården vid Stockholm 1802. erhöll s. å. *°/u Gröndal till boställe, 
ordinarie 1806 ,4/« (efter J. F. Sjögrécn), erhöll 1807 3*/u Tegeludden till bo¬ 
ställe. jägmästare vid hofiägeristaten 1817. T. f. inspektor vid Djurgården 1823 
*•/• på en månad samt 1824 */•—**/•, medan Ström var tjänstledig för resa ut¬ 
rikes. Gift med Brita Christina Nyström. 

Hans änka kontraherade 1826 “/a om arrende på tio år af uppbörden för 
Djurgårdens väg- och broafgifter, hvilket kontrakt mannen erhållit 1816 
*°» mot en årlig afgift af 328 rdr bco. 

Granalh. Johan Daniel. * 1778 u/t på Ekensbärg i Öfver-Enhörna s:n, Sö¬ 
dermanland. t 1850 V* på Ryningsbärg i Husby-Rekarne s:n af samma län. 
(Föräldrar: Öfverstelöjtnanten Hans Daniel G. och Charlotta Wilhelmina El- 
genstjerna). Rustmästarc vid Upplands rcg:te. sergeant därst. 1791 ,0/»o, fänrik 
därst. 1793 ‘“/it; förordnades genom k. br. 1802 */• att bestrida öfverjägmästare- 
sysslan i Södermanlands län under F. A. Ulfsparrcs ”inseende och ansvarighet", 
hvarjämte den survivance på tjänsten, som G. E. Ulfsparre tidigare erhållit, 
nu öfverflyttades på Granath (han säges af A. Oxenstierna blifvit "upammad 
af dess Stjuffadcr. öfver Jägmästaren i Stockholms län, Bengt Bure, och af 
honom mycket nyttjad" i skog och mark): transp. till Södermanlands rcg:tc 1802 
V», öfverjägmästare i Södermanlands län 1803 T/r, afsked 1819 **/i, hofjägmästares 
n. h. o. v. 1819 “/t. Ligger begrafven på Husby-Rekarne kyrkogård. Ägde 
Ryningsbärg. Lundby, Årby. Hvilsta m. fl. gods i Södermanland. Jägare. Gift 
1807 */• med friherrinnan Gustafva Charlotta Flcetwood. 

[Hänvlsn. till litteratören: "Skogs- och Jägarlif” af Hugo Samzclius. Stlilm 
1894, sid. 97—126 biografi och berättelser ur G:s jägarlif; Jägaren 1897: II. 
sid. 230—235. porträtt och egenhändiga rapporter ang. vargskall. jämte bio¬ 
grafi af H. S/s.l 

von llagelsteln. Carl Uoro, * 1783 “/»t. + 1837 ”/. på Södcrtou i Lyby s:n af 
Malmöhus län. Studerade 1792—1801. landtmäterielev 1801—1803, uppbörds- 
mönstcrskrlfvare vid södra skånska kavallcrircg:tet 1803 *°/«, tjänstgjorde vid 
generalstaben under öfningslägret på Bonnarps hed 1805, kommenderad till 
Pommern 1805 33 ■■ och tjänstgjorde vid högkvarteret, generalstabs- och hög- 
kvarterskommlssarlc samt biträde åt konungens vakthafvande kaptenlöjtnant vid 
expeditionen s. å. "»». auditör vid skånska carabincrrcg:tct 1806 V7. ensam redo- 
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görare för aflöningen m. m. vid generalstaben och högkvarteret 1807 27/s, inträdde 
i officerstjänstgöring vid Vendes artilleriregites landtvärnsbataljon 1808 Vs, af- 
sked från uppbördsmönsterskrifvaretjänst vid Östra Göinge kompani 1808 15/s, 
kompanibefälhafvare för andra artillerilandtvärnskompaniet 1809 8/s. öfverjäg- 
mästare i Malmöhus län 1810 Vo (G. M. Bergquist var tjänstförrättande 1831, 
J. O. Otterdahl 1832—1836). Hofjägmästare 1819 7/a. 

Gift 1824 16ls med Charlotta Eleonora Sundewall. 
Var de första åren af sitt giftermål bosatt på Slagtofta i närheten af Ringsjön. 

Ägde Södertou i Lyby s:n. Inköpte 1834 säteriet Frödingstorp på gränsen mel¬ 
lan Kalmar, Jönköpings och Blekinge län samt bodde därstädes, ehuru han ofta 
vistades på Södertou för att tillse dess stora landtbruk. 

Skref själf först (exempelvis 1810) Carl Hagelstein men senare C. v. Hagel- 
stein och kallas v. Hagelstein i k. fullm. att vara hofjägmästare. 

Hamnström, Bengt Gustaf, * 1774 12ho i Örebro, t 1855 u/io därst. (För¬ 
äldrar: Rådmannen och vågmästaren Erik H. och Beata Catharina Broms). 
Landskanslist i Örebro. Föreståndare för Örebro läns salpetersjuderiinspek- 
tion 1801. Förordnades 1803 Va biträda vid undersökning rörande mastespiror i 
Nerikes och Värmlands skogar. T. f. öfverjägmästare i Örebro län 1803 V«, 

öfverjägmästare därst. 1805 V», hofjägmästare 1820. R. V. O. 1837 28/i. Stiftade 
1831 19/s ”Jagt-Sällskapet i Örebro”. Uppfann ett sätt att anlägga varggård. 
Bekantgjorde 1829 ett nytt jakttyg: s. k. rulldukslappar. 1 Örebro län nedlade 
han ”efter egen Method” 60 vargar och 11 räfvar 1824—1829 (medan efter 
gamla Jagtmethoden” 1802—1823 blifvit fällda 87 vargar och 23 räfvar). Bodde 

på Strömsholm utanför Örebro. . 
Publ. Nytt sätt att på jagtplats i förening med Varghag fanga och skjuta 
Vargar (Sthlm 1829). 
Falk, Herman Adolph, * 1785 15/i2 på Risäter i Råda s:n af Värmlands län, 

t 1865 21/u därst. (Föräldrar: Landtjägmästaren Pehr Adolph F. och Agneta 
Maria Geijer). Från volontär blifven sergeant vid Nerike-Värmlands reg:te 
1808 7/s, fänrik utan lön därst. s. å„ deltog i fälttåget till Norge 1808-1809 och 
i striderna vid Lier och Magnor bro, deltog 1809 i västra arméens marsch mot 
Stockholm och förde befälet öfver Älfdals kompani, kommenderad t. riksda¬ 
gen i Örebro 1810 och säges därst. vid tronföljarevalet hafva erhållit nagra 
röster, löjtnant 1809 29/7; afsked från krigstjänsten med rätt att bara reg:tets 
uniform 1812 9/o, t. f. öfverjägmästare i Värmlands län pa ett ar (for C. -<-^cn- 
hielm) 1815 7/2, öfverjägmästare därst. 1816 Vs, hofjägmästayes n h. o. v. 1823 
"'Vt, hedersled, af Sv. Jägareförbundet 1830 2V*, afsked fran ofverjagmas art¬ 

tjänsten 1865 29/b med 1700 rdr i pension från skogsplantcringskassan; R. \. ■ 
1831 20/i. Erhöll 1857 6/t Sv. Jägarförbundets silfvermedalj att i gr ont raru 
ned gula kanter bäras på bröstet”. (Förste innehafvare af denna medalj). 1863 
% hedersledamot af Konung Carl XV:s jagtklubb näst efter herbgarne af Ös¬ 
tergötland och Dalarne. Väldig björnjägare: ”styfvare bjornjagare har vart . 

kanske ej haft” och ”den kongl. svenska jägeristaten kanvara $H o° Lar 
hafva haft en sådan man som Falk” äro omdömen af J. W. Lindblad i Sv Jaga - 
förb. n. tidskr. Uppgifves ensam hafva skjutit 104 björnar. Undet‘ hans omede- 
bara befäl föllo 1818 15/i<^-1830 •/« inalles 81 björnar, 4a vargar, 25 oa od 
räfvar dels på skall dels vid enskild björnjakt. Anordnade europeiskt ryktbara 
skallgångar efter björn. Lämnade konserverade fågelarter till Lunds 
och sin vän prof. S. Nilsson, som flerstädes citerar honom . sm fauna En akta 
jägartyp af gamla stammen. Ägde en ej obetydlig samlmg af hagelgevar, stud- 
sarc och lodbössor. Bildade 1831 25A> i Kristinehamn Jagt-Sallskapet i V 
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land, hvars ordförande han blef. Ände och bebodde Risäter ocli var delägare i 
Uddeholms aktiebolag. Dref ett ej obetydligt stångjämssmide i Värmland. Be- 
grafven å Norra Råda gamla kyrkogård. Gift l:a g. 1811 s*/u [öfverste Helmer 
Falk har i sin stamtafla öfver släkten w/io (1) och 1#/io (11)] med Brita Christina 
Geijer; 2:a g. 1844 •/« med Jacobina Esther Elfvendahl, som dog 1906 °/u i Upp¬ 

sala, 84 ‘/t år gl. 
Publ. Underrättelser om Björn-Skall (Sthlni 1819; 2:a tillökade uppl. Stlilin 
1828), som framkallade en norsk bearbetning "Fuldstamdig Beskrivelse af 
Land-Biörnen" & c. (anonym. Chr:a 1835; utgifvaren var H. T. A. Wergc- 
land). Bidrag i Sv. Jäg.-förb. n. tidskr. 1863 (i fråga om nya jagtstadgan) 
och i Tidskr. f. jägare o. naturforskare 1834 (Sthlm, sid. 1141—1145). Hän¬ 
visning till litteraturen: Sv. jägarförb. n. tidskr. arg. 1863, 1865, 1866 o. 1868 
biografi o. porträtt); Jägaren 1898: I. sid. 155—164 (biografi o. porträtt); L. 
Lloyd "Jagt-Nöjen i Sverige och Norrige" 1827—1828. Biografi af Mt (P. 
Malmquist) i Tidskr. f. skogshushålln. 1892, sid. 240—241. Angående hans 
förhållande till Älfdals kompani revolutionsåret 1809, se C. O. Nordensvan, 
Värmlands reg:tes historia, Sthlm 1904, sid. 267. Biografi (af H. Szs) i Jäga¬ 
ren 1907.. 

Stiernhoff, Georg. * 1793 **/. i Stockholm, t 1859 s,/io därst. (Föräldrar: 
Löjtnanten Georg S. och Gustafva Amalia Schrange). Volontär vid lifgardet till 
häst 1812 */«, k. lifdrabant s. å. 2'/a, fänrik vid Södermanlands reg:te 1813 **/» 
(“/«), afsked med tillstånd att med löjtnants n. h. o. v. kvarstå i arméen ss. fän¬ 
rik 1815 *'/*. afsked s. å. “/•, hofjunkarc 1817 ‘"/o, t. f. öfverjägmästare i Väs¬ 
terbottens län 1820 •*/«, kammarjunkare s. å. *&/n, öfverjägmästare i nämnda län 
1821 **/*, hofjägmästare 1823, afsked från öfverjägmästaretjänsten 1836. R. V. 
O. 1843 V», inneh. af Carl XIV Johans-mcdaljen 1855 ®/u. Bevistade kampanjen 
1 Tyskland 1813—1814 samt var med i slagen vid Dennewitz och Jiitcrbock */• 
samt Leipzig “/io, äfvensoin tåget till Holstcin och intagandet af Liibeck. Be¬ 
vistade kriget i Norge 1814 och intagandet af Fredriksstad. Begrafven på Kata¬ 
rina kyrkogård i Stockholm. Gift 1834 u/i« med Carolina Löfroth i hennes 2:a * 

gifte. 

Hammarström, Niclas, * 1795 *®/>o, t 1850 *°/« på Horns kungsgård i Högby 1 
s:n af Kalmar län. (Föräldrar: Bruksinspektören vid Gravendal i Säfsnäs s:n, 
Kopparbärgs län. Peter H. och Johanna Christina Schrödcr). Fanjunkare vid 
Värmlands rcg:te. Deltog i tyska kriget 1813. Vice jägmästare på Öland 1824, 
d& J. M. Sundin blef tjänstefri. Kallas 1830 jägmästare (landsboken); likaså 
1846 (i ett k. br. af */» ang. arrendemedel för Horns kungsgård). Säkerligen är 
han den N. Hammarström, som jämte Albin Hildebrand ägde Skedemossc i Kö¬ 
pings s:n på Öland och där verkställde stora odlingsarbeten. Arrenderade Horns 
kungsgård på Öland. Gift 1821 ,,/io med Sophia Albertina Klingspor. 

Kasten. Samuel Henric, * 1771, t 1833 i Hofförsaml., Stockholm. (För¬ 
äldrar: Hofjägarcn Samuel Henric K. och hans 1. fru, Anna Elisabet Kåre). Jä- 
gerivolnntär. Skogvaktare eller hofjägarc vid Djurgården 1792 *°/» efter aflidne 
Eric Hjcrpc. Jägmästares n. h. o. v. 1825. Han afreste 1804 till Tyskland för 
att till kurfursten af Pfaltz-Baijcrn öfvcrlämna två lcfvandc älgar. Gift med 
Sara Maria Höök. som dog 1842 */• i Hofförsaml.. Stockholm. 67 år gl. 

(Hofjägaren Samuel Henric Kasten, + 1799 ,0/«* I Hofförsaml., Stockholm, 
74'/» år gl.; extra hofjägarc, skogvaktare vid Djurgården 1758 ■/»»; tjänste¬ 
fri 1792 */» och flyttade då. med bibehållande af lön och klädepenningar, till 
Rörby 1 Ångarns s:n; var 1. g. gift med Anna Elisabet Kåre, som dog 1777 
** t i Hofförsaml.. Stockholm; 2. g. med Catharina Torstensson, som dog 
1791 “/« i Hofförsaml.. Stockholm). 
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Tottie, Anders Gustaf, * 1786 28U (född 1788 enl. grafförteckn. fr. Uppsala), 
t 1854 17/io. (Föräldrar: Brukspatronen Thomas T. och Sara Lovisa Wittfoth). 
Hade studerat vid Uppsala akademi, skötte sedermera sin bruksägendom; jäg¬ 
mästare i jägeristaten (fullm. af öfverhofjägm.) 1818 2/s o. tjänstgörande i Upp¬ 
sala län, t. f. öfverjägmästare därst. 1820 10/s (k. bef:de) o. s. å. 30/s (k. maj:t); 
öfverjägmästare därst. s. å. 28/a (30/b; till sin död). Hofjägmästare. R. V. O. 
1837 23/io. Ligger under en minnesvård begrafven på Uppsala kyrkogård. Ogift. 

von Hamm, Carl Harald Constantin, * 1806 19/n, t 1867 27/8. (Föräldrar: öf- 
verjägmästaren Carl Henric von Ham och Sara Christina Bucht). Falkenerare 
till dess sysslan indrogs under konung Carl XIILs tid. Hade liksom fadern 300 
rdr rmt i kontant lön och dessutom det gamla falkenerarebostället strax vid 
Solna kyrka. Landtjägare, öfverjägmästares n. h. o. v. 1839 12h. Gift 1839 17/9 
med Constantia Eleonora Sparre till Rossvik. 

Sjöblad, Jonas Carl, friherre, * 1775 i nov., t 1843 7U i Stockholm. (För¬ 
äldrar: Öfverstelöjtnanten, friherre Pehr S. och friherrinnan Anna Charlotta 
Cronstedt). Lärare i handaslöjder vid krigsakademien å Carlbärg. Jägmäs¬ 
tare vid Rosersbärgs kungsgård. Döfstum. Var gravör af vapen på bössor. 
Gift 1830 UU med Margaretha Magdalena Kraak. 

1801 30A> skulle vid Jean Lustre’s konstberidaretrupp föreställningar å Barn- 
huskällaregården f. f. g. uppträda ”en svensk baron Sjöblad, hvilken naturen 
förnekat både hörsel och tal”, men likväl skall visa sig ”med andra menni- 
skors utmärkande gåfvor”. 

af Ekenstam, Nils Adolf, * 1788 22A> i Sjögestads s:n af Östergötlands län, 
t 1852 4/o i Norrköping. (Föräldrar: öfversten Nils Adolph Ekenstam, nobil. 
af Ekenstam, och Catharina Margaretha Götherhjem). Student af Östgöta na¬ 
tion i Lund 1810. Jägmästare, öfverjägmästares karaktär 1814 21/e. Hofjäg- 
mästares n. h. o. v. 1837 8/2. Ägde skattegodset Stensvad i Tåby s:n af Ös¬ 
tergötlands län och Åby såg i Kuddby s:n af samma län. Ägde 1850 säteriet 
Normestorp i Slaka s:n i nämnda län, äfvensom, och bebodde, Ylingstad i Fu- 
ringstads s:n därst. Ägde (åtm. 1850) skatteh:t Mastad i östra Husby s:n af 
samma län. Gift l:a g. 1818 20/i2 (icke 1819) med Wilhelmina Schenmark, 2:a 
g. 1834 med Lovisa Eneström. 

Rålamb, Anders Gabriel, friherre, * 1790 9/e på Strö i Strö s:n af Kristian¬ 
stads län, t 1872 18/b på Rosenlund i Mörarps s:n af Malmöhus län. (Föräldrar: 
Ryttmästaren, friherre Anders Sigfrid R. och friherrinnan Brita Christina Sack.) 
Kvartermästare vid skånska dragonreg:tet 1801 7I», kornett vid skånska husar- 
regnet 1807 19/i2, erhöll kornetts extra lön 1809 26/e, löjtnants karaktär 1815 21/2. 
Afsked ur krigstjänsten och öfverjägmästaretitel 1815 (öfverjägmästaretitel 
1815 18/i, afsked ur krigstjänsten s. å. %), hofjägmästare 1838 R. D. D. O. 
1852 8/o. Ägde Rosenlund. Gift 1827 % med friherrinnan Ottiliana Augusta von 

Schwerin. 

Forssbeck, Jonas, * 1787 ‘Vs, t 1850 25/s på Sörstad i Vikingstads s:n af 
Östergötlands län. (Föräldrar: Godsägaren Magnus F. och-.) Student af 
Östgöta nation i Uppsala 1808. Auskultant i Svea hofrätt 1809 20/12, e. 0. kanslist 
vid justitiefördelningen af k. maj:ts kansli s. å., auskultant i Göta hofrätt 1810, 
notarie i Svea hofrätt s. å. T. f. jägmästare under ett år (medan Hagelin var 
tjänstledig) i Östergötlands län 1814 V2, öfverjägmästares n. h. 0. v. 1814 29/u. 
Fortfarande t. f. öfverjägmästare i samma län 1815 23/s, öfverjägmästare därst. 
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1816 Tjänstledig 1847 */u och 1849 *°/u. Hofjägmfistaretitel. Ägde frän 
1829 frälsesätcriet Duseborg ocli frälseh:t Ulfsbärg i Qammalkils s:n af Öster¬ 
götlands län. Han var en af sin orts driftigare och skickligare landtbrukare, äf- 
vensom stor jägare och höll utmärkta hundar, hvilkas blod ingår i flerc bekanta 
stöfvarestammar. Innehade till boställe */» mtl Rännefjälla i Lillkyrke s:n samt 
hade till lön kronotionde från 3s/« hemman i Kinda härad samt kronans andel i 
skogs- och jaktmålsböter. Ordf. i Vifolka och Valkcbo hushållsgille nov. 1844 | 

till sin död. Skref själf Joim Forssbcck. 
publ. Bidrag i Läsning för landthushållare 1842: Bcskrifning af de mest 
brukliga och ändamålsenliga sätt att fånga rofdjur. 

Nieroth, Eugéne August, friherre, * 1813 31/a (Anrep, ‘/a Riddarhusgenealj, 
t 1883 17/i i Södra Fågelås s:n af Skaraborgs län. (Föräldrar: Landshöfdingen 
Baltzar August Carl von Nieroth, adlad och friherre Nieroth, samt Catharina 
Ulrica Lindberg.) Engagerad på handelskontor i Stockholm. Hofjägmästare 
1841 **/a. Friherre vid äldre broderns död 1873 */«. Gift 1846 s*/it med Fanny 
Adelaide Fock. Med honom utslocknade ätten. 

Schiircr von Waldhelm, Fredric August. * 1808 l7/o, 1 1857 (omkring "/•, vid 
ångfartyget "Central Amcricas” förolyckande på Amerikas ostkust). (Föräldrar: 
öfverste Johan Schiirer, nobil. Schiirer von Waldhelm, och Charlotta Ulrica Hil- 
lerström.) Furir vid Västgöta-Dals reg:te 1824 */#, fänrik vid Västgöta rcg:te 
1826 */», fänrik utan lön vid Svea lifgardc 1828 •/*, erhöll lön 1830 '7n, löjtnant i 
reg:tet 1832 ordonnansofficer hos kronprinsen 1835 15/i, t. f. styresman öfver 
Carl Gustafs stad 1836, kapten i arméen 1839 ,#/.o, led. af Det Kongel. Nordiske 
Oldskrifts Sclskab i Köpenhamn 1841 J0/i, afsked s. å. */« från kaptenstjänsten 
med tillstånd att kvarstå i arméen, hofjägmästare s. å. 37», afsked ur krigs¬ 
tjänsten 1848 **1*. Bodde efter afskedstagandet först på Ekholmen i Uppland, 
sedan på Mcllingcholm i Frötuna s:n af Stockholms län, hvilken gård han för¬ 
valtade. Gift 1841 *•/» med Lovisa Carolina Fredrica Croneborg. 

af Ström. Israel Ludvig. * 1821 **/• på Djursborg vid Stockholm, 1 1904 •/« i 
Stockholm. (Föräldrar: Hofjägmästaren Israel Adolf Ström, nobil. af Ström, 
och Fredrika Elisabeth Berndcs.) Sekreterare vid Djurgården 1837. Volontär 
vid hofjägeristaten 1838 *•/»; inskrifven i Stockholms nation vid univ:tet i Upp¬ 
sala 1841 “/to, studentex. vid univ:tct därst. 1842 7«, elev vid skogsinstitutet 
1843 w/i, utexaminerad 1845 •/?, t. f. intendent vid Djurgården 1845 ‘/», jägmästare 
vid hofjägeristaten och förordnad att biträda ordinarie intendenten vid Djur¬ 
gården 1845 *•/»»; intendent vid Djurgården 1850 37io; hofjägmästare 1858 3®/io 
(*•/,„ fel); led. af landtbruksakademien 1862 "Vi; led. af Konung Carl XV:s jakt- 1 
klubb 1863 R. V. O. 1862 *•/». R. N. O. 1877 ‘/u. T. f. chef vid Djurgårdens 
styrelse 1880 */» (efter öfverintendenten och chefen för Djurgården, generalmajor j 
E. U. Rudcbcck, som förordnades 1860 ,l/i» och afgick 1879 '/«) med öfverlnten- 
dents rang och värdighet samt 1,000 kr. i arfvodc; dircktionsmedlcm i H. M. 
Konungens jaktklubb 1881 V». Förste hofjägmästare 1886 Vi»; K. V. O. 1. kl. 
1888 •/»; inneh. Osc. II:s jublleumsmlnnesteckcn 1897 *"/•. Led. af k. Djurgårds¬ 
kommittén 1893 w/u; ii. afsked från tjänsterna vid Djurgården 1898 ,s/i»; erhöll 
s. å. *Vu guldmedalj af 13:c storleken, försedd ined k. krona och H. M. Konungens 
bröstbild, att I kedja bäras kring halsen, "såsom ett särdeles vedermäle af konun¬ 
gens välbehag". Adelsman vid äldre broderns, Karl Ferdinand, död 1902 
Styrclsclcd. I Sällskapet för Inhemsk silkesodling 1856—1885, styrelselcd. i Sv. 
Trädgårdsföreningen 1864. Led. 1867 *'/» af kommittén för utarbetande af för- 
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slag till föreskrifter med anledning af Djurgårdens förening med Stockholms 
stad. Hedersled, af Kalmar läns hushållningssällskap. Ägde del i Uddeholms- 

verken och Söderfors bruk. 
Angående hans gradering o. värdering af samtliga lägenheter å Djurgården, 
se Crusenstolpes ”Ställningar o. förhållanden”, decemberhäftet 1861. 
”Liksom sin far och farfar — båda liksom den aflidne intendenter öfver 
Djurgården — en framstående forstman, hvilken med nit och omtanke skötte 
den åt honom anförtrodda förvaltningen.-Bibehöll ända till sena ålder¬ 
domen en obruten hälsa och stark verksamhetslust. Han var mycket afhållen 
på grund af sin älskvärda, enkla och rättframma karaktär.” 
Han ägde en värdefull samling äldre gevär. 
Publ. Om skogarnes vård och skötsel, af Uppsala läns k. Hushållningssäll¬ 
skap prisbelönt täflingsskrift. Uppsala 1853; 2:a uppl. Upps. 1860. Bidrag i 
”Jägaren” 1897: 11. (Biografi o. porträtt i Jägaren 1897: II [sid. 4). af 
H. Szs.) 
Hänvisn. t. litt. Biografi (af H. Szs) o. portr. i Jägaren 1897: II, sid. 49; 
nekrolog med portr. i Hvar 8. Dag 1904, sid. 471. 

Fleetwood, Abraham George, friherre, * 1806 16/e på chefsbostället Granbäck 
vid Jönköping, 1 187 8 27/s i Stockholm. (Föräldrar: öfversten, friherre Carl 
Johan F. och Eva Catharina Reenstierna.) Fanjunkare vid Jönköpings reg:te 
1821, fänrik 1825 22/n, löjtnant 1833 Vs (14/5, 19/io), löjtnant vid lifbeväringsreg:tet 
1842’23/2, kapten s. å. Vs, major 1854 2/2, R. S. O. s. å. 18/i2. Omfattade med stort 
intresse gamla seder och bruk, var intendent vid lifrustkammaren 1854—1867 
samt ordnade dess samlingar på ett praktiskt och prydligt sätt. Andre bataljons¬ 
chef vid nämnda reg:te 1855 Vit. R. D. D. O. 1859 i mars, hofjägmästare 1860 
28/i, öfverstelöjtnant i arméen 1861 R. af K. Carl XlII:s O. 1864 28/i, öfverste i 
arméen 1866 28/i2, afsked med tillstånd att ss. öfverste i arméen kvarstå s. å. o. d. 
Vice ordf. i Sv. Jägareförb:t, afgick ss. sådan 1862 7 It. Led. af Konung Carl XV:s 
jaktklubb 1863 “/., ”afgick” 1867. Ägde Sundbybärg i Bromma s:n af Stockholms 

län. Gift 1836 19/2 med Anna Carolina Wolffram. 
Ordnade på Carl XV:s uppdrag konungens samlingar af vapen och kuriosa. 

Var god fäktare och ovanligt skicklig skytt. ’ Plikttrogen, duglig, ridderlig. 
Hänvisn. t. litt. Hans porträtt ingår i C. D. af Wirsén: Minnesblad utgifna 
med anledning af Konung Oscar II:s femtioårsjubileum som frimurare, Stock¬ 
holm 1898. 

Rudebeck, Edvard Ulric, * 1803 Vs på Svanås i Ormesbärga s:n af Krono- 
bärgs län, 1 1898 28/e i Växjö. (Föräldrar: Majoren Johan R. och Eva Ulrica 
von Krusénstjerna.) Fanjunkare vid Kronobärgs reg:te 1817^ 6/io (16/,o), aflade 
officersexamen 1819 16In, underlöjtnant i Svea artillerireg.te s. a. ho ( /12), reso 
lution på lön därst. 1822 Vs, examen vid högre artilleriläroverket 1823 29/u, genom¬ 
gick ridkurs vid Flyinge stuteri 1828 aug.—nov., löjtnant 1828 22/io, kapten med 
yngre kaptens lön 1832 30/b, äldre kaptens lön 1839 22A>; företog år 1846 en resa 
till Österrike, Preussen, Bayern och Hannover för att studera dessa länders fä t- 
artilleri, R. S. O. 1848 24/u (27/n), major 1849 lshs, adjungerad led. af artillerikom¬ 
mittén 1850—1854, led. af krigsvetenskapsakademien 1851 2'/io, öfverste 0. chef 
för Svea artillerireg:te 1853 19/s, led. af krigshofrätten 1858 Vs—1860 ,i2, K. b. 
O. 1. kl. 1859 28/«, generalmajor i arméen 1860 Vs, t. f. generalfalttygmastare oc 1 

chef för artilleriet s. å. juli—aug., afsked från chefsbefattningen vid Svea artillen- 
reg:te med tillstånd att kvarstå ss. generalmajor i arméen s. å. - ht, of v erinten¬ 
dent vid och chef för Djurgården s. å. “hs (en särskild öfverintendent förordnades 
efter grefve C. F. Pipers död), led. af direktionen for konungens hospital 1862 
13/a—i885 i maj, sistnämnda direktions ordförande 1864 24,5, militärledarnot a 

konungens högsta domstol 1866 3h—1873 18/i, afsked ur krigstjäns en 
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(*/»*), afsked frän öfverintendenturen öfver Djurgården med 1,000 kr. i pension 
s. å. ■/»* (I. L. Ström förordnades 1880 */u att vara t. f. chef), dock skulle, till- 
dess k. maj:t annorlunda förordnade, R. tills vidare "utöfva Styrelsen öfver 
Djurgården och besörja förvaltningen af dess angelägenheter". Såsom öfver- 
intendent vid Djurgården uppbar han ingen lön på hofvets stat, utan erhöll 1,500 
rdr årligen af Djurgårdskassan. Hedersled, af sällskapet "Agriculteurs de France" 
1880. Gift 1838 •/» med Carolina Lovisa Meurck. 

Hans porträtt ingår å helsida i "Anteckningar om Kungl. Svea artillerirege¬ 
mente 1794—1894". (Stockholm 1898.) 

Hamnström, Victor Alfred. * 1824 "/» (säger sig själf vara född **/») i Örebro, 
1 1873. (Föräldrar: Landtjägaren. v. Kommissionslandtmätare Erik Gustaf H. 
och Anna Sofia Löfqvist.) Elev vid skogsinstitutet 1843 */io, utexaminerad 1845 
*/», extra öfverjägare i Örebro län s. å. *7/«. af länsstyrelsen förordnad biträda 
öfverjägmästaren s. å. o. d., t. f. öfverjägmästare i Örebro län 1848 Mh, 1848 9/s, 
1849 * >, 1850 •/* och 1850 *‘/», öfverjägare i Östergötlands läns östra revir 1852 
T,/« (utflyttnlngsbevis från Örebro till Norrköping 1852 ‘“/»t), var åtminstone 
1864 ordförande i Svenska Jägareförbundet i Norrköping, hofjägmästare 1868 
*/», jägmästare i Finspångs revir 1869 I0/«, led. af H. M. Konungens jaktklubb 
1870 **/«. Bodde på Strömsholm i Nerike, utanför Örebro. Var gift. Företog 
1855 en studie- och rekreationsresa i Tyskland jäml. n. permission s. å. 30U. 

af Pctersens, Herman Magnus, * 1842 9*/n i Stockholm, t 1903 */o å Erstavik i 
Nacka s:n af Stockholms län. (Föräldrar: Kaptenen Carl Herman af P. och 
Sofia Carolina Dahlqvist.) Kadett vid krigsskolan å Carlbärg 1858 */«, afgången 
från krigsskolan 1859 llU, student i Lund 1863 *•/», student af Göteborgs nation 
vid univ:tet därst. s. å., fanjunkare vid lifreg:tets dragonkår s. å. ,7/», afsked i 
följd af sjukdom 1865 */», kammarherre 1866 */*, hofjägmästare 1876 */i», ordf. i 
Karlsö jakt- och djurskyddsförening 1882, R. V. O. 1887 ‘/it, R. ö. J. Kr. O. 2. kl. 
1891 ••/». K. D. D. O. 1. gr. s. å. “/•, R. R. S:t A. O. 2. kl. s. å. o. d.. K. It. S:t 
M. o. L. O. 2. kl. s. å. **/»«, förste hofjägmästare s. å. */i» (icke 1893), R. Pr. 
Kr. O. 2. kl. m. kr. 1893 **/., K. V. O. 2. kl. 1894 V.», O. II Jmt. 1897 •%, K. V. O. 
1. kl. 1898 1 u. K. ö. Franz-Jos. O. m. kr. 1900 /*. 

Led. 1866 »Vt af Konung Carl XV:s jaktklubb, suppleant i styrelsen därst. 
1872 **/», ordinarie led. 1883 “/», hedersled, af H. M. Konungens jaktklubb 1901 
'*/». Kommissarie vid H. M. Konungens jaktklubbs utställning i Wien 1890. På 
inbjudan af ärkehertig Franz Ferdinand d’Este företog han s. å. en jaktfärd I 
Österrike. Ordförande i Sv. Jägareförbundet 1882 */♦—1900 */« (efterträddes af 
dåv. H. K. H. Kronprins Gustaf), sedan vice ordf. På hans initiativ bildades 
1893 *•/« Ornö Jaktklubb, hvaraf han blef medlem (se en redogörelse af A. P. 
Hamilton i Jägaren 1904, sid. 243—244, för denna klubbs intressanta historia). 
Inneh. af Sv. Jfigareförb:ts belöningsmedalj att bäras på bröstet 1896 ,0/«. Kom- 
mitterad för H: M. Konungens jaktklubbs och Sv. Jägarcförh:ts utställning i jakt¬ 
paviljongen vid konst- o. industriutställningen I Stockholm 1897. Precses vid l:a 
nord. jSgarekongresscn i riddarhuset, Stockholm, s. å. */»—*/». Ledt ett flertal 
kungl. jakter. Styrelseled. i Sv. segelsällskapet, ordf. därst. 1896—1897. Vice 
ordf. I Sveriges brefdufvcförcnlng, styrelselcd. i centralstyrelsen för skytteför¬ 
eningarna och trafklubben. Deltog i ma| 1889 i uppropet till bildandet af en för¬ 
ening för hundafvelns höjande (Sv. Kennclklubbcn). Innehade sedan 1843 fidel- 
commisset Erstavik I Södertörn och det s. k. Peterscnska huset vid Munkbron I 
Stockholm (husen 2—9 Lilla Nygatan). Gift 1866 '*/« med grefvinnan Sofia Al¬ 
bertina Charlotta Augusta Eleonora Catharina Stenbock. 
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Pubi. Bidrag i Sv. Jägareförb:ts n. tidskr. 1883 (ripjakter i Jämtland) o. 
1890 (gemsjakter i Österrike); i G. Kolthoffs ”Vårt villebråd” 11 (Sthlm 1896); 
Fasanjakten på Visingsö. 
Hänvisn. t. litt. Biografi (af J. W. Lindblad) jämte portr. i Sv. Jägareförb:ts 
n. tidskr. 1892, nekrolog ibid. 1903. Biografi (af H. Szs) jämte portr. i 
Jägaren 1897: II. f , , 
”_ — hans bild, den ståtliga gestalten med det hvitlockiga hufvudet och 
skalken i ögat; hvem känner ej ännu hans trofasta handslag?” 

Bohnstedt, Carl Edvard Ludvig, * 1840 8/io på Riddarhyttan i Skinnskatte- 
bärgs s:n af Västmanlands län. (Föräldrar: Bruksägaren Theodor Ludvig 
Bohnstedt, nobil. Bohnstedt, och Hilda Viveka Cassel.) Student af Söd.-Nerikes 
nation vid univ:tet i Uppsala 1861 25/s, jur. fil. examen därst. 1867 14A>, hofjägmästare 
1878 ‘Vs, R. Pr. Kr. O. 3. kl. 1879 19/s, R. V. O. 1886 17h, adelsman efter faderns död 
1888 9U, led. af Södermanlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1888— 

1895 och 1898—1906, ordf. i Öster- och Väster-Rekarnes häradsgille 1877—1881, K. 
Luxemb. Ekkrone-O. 1896 17/io, O. 11 Jmt. 1897 18/»( K. V. O. 2. kl. 1898 21/i, led. af 
Södermanlands läns landsting s. å. — 1910, led. af riksdagens Första kammare 
(för nämnda län) 1905 e/3—1911 20/n, O. 11 S. Gbmt. 1907 6/« statsrevisor^ 1909— 
1910, förste hofjägmästare 1912 31/i2. Erhöll Södermanlands läns hushållnings¬ 
sällskaps mindre guldmedalj att å bröstet bäras 1914 ‘Vs. Disponent för samt 
sedermera i 42 år (t. o. m. maj 1914) ägare af Rinkesta i Ärila s:n af Söder¬ 
manlands län. Vice ordförande i Norra Södermanlands järnvägsaktiebolag 1895 
i okt., ordf. därst. 1912 ‘Vs, ordf. i direktionen för Södermanlands läns skogs- 
skola vid Skogshåll 1878 Vn—1882 Vu. Ordf. i Ärila sockens kommunalstämma 
1877—1909, i kommunalnämnden 1877—1897 o. 1902—1903. Led. af Söderman¬ 
lands läns slöjdnämnd 1883—1906, ordf. därst. 1900—1904, ordf. i länets skogs- 
kommitté 1901—1904. Led. af styrelsen för afvelsföreningen för rödbrokig svensk 
boskap. Gift 1886 10/o med friherrinnan Eva Charlotta Marianne Julia Åker- 

hielm till Margretelund. 
Led. af Konung Carl XV :s jaktklubb 1871 22/r, styrelseled. i H. M. Konungens 

jaktklubb 1901 18/s. På hans initiativ beslöt H. M. Konungens jaktklubb 1883 ‘Vs 
att anordna en hundutställning i Stockholm, den första i vårt land hållna, i sam¬ 
band med allm. sv. landtbruksmötet 1886. Kommitterade voro bl. a. nuvarande 
konungen, V. Ankarcrona och Bohnstedt. Utställningen leddes af Bohnstedt och 
fil dr. C.’ R. Sundström. I maj 1889 deltog B. i ett upprop till bildande af en 
förening för hundafvelns höjande (bland öfriga inbjudare märktes A. P. Hamilton, 
H af Petersens, P. B. Seton o. Tage Thott); föreningen stiftades 1889 13/i2 un¬ 
der namnet Svenska Kennelklubben. Hedersled, af Sv. Kennelklubben 1914 12/.2. 

Publ. Bidrag i Sv. Jägareförbundets nya tidskrift. 

Wrangel von Brehmer, Gustaf Helmuth, friherre, * 1843 3/io på Hyby i Hyby 
s:n af Malmöhus län. (Föräldrar: Majoren, friherre Carl Gustaf W. von B. och 
Hellevig Augusta Petronella Wollmar.) Student af skånska nationen vid umv:tet 
i Lund 1861, led. af Konung Carl XV:s jaktklubb 1863 ‘Vs, hofjägmästare 1878 
Vio under k. jakten på Hven, K. D. D. O. 2. gr. 1884 ‘7/s, led. af riksdagens första 
kammare 1886—1889, K. D. D. O. 1. gr. 1891 12/o, R. R. S:t A. O. 2. kl s. a., 
R. V. O. s. å. V12, led. af Malmöhus läns nötboskaps premieringsnamnd 189-, 
O. 11 Jmt. 1897 18/o. Ägt Toppeladugård i Genarps s:n af Malmöhus län. Gift 

1872 28/5 med Ingrid Charlotta Christoffersson. 

Hänvisn. t. litt. Biografi (af H. Szs) med portr. i Jägaren 1905: portr. o. 
biografi i Sv. Dagbl. 1913 2ho. 
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Scton, Patrick Päron, * 1849 ”/« å Preston i Linlithgowshire, Scotland, 11911 
**/, på seraiimcrlasarettct i Stockholm. (Föräldrar: Godsägaren Alexander S. 
och hans 2. (ru. Mary Isabella Baillie.) Löjtnant i storbrittanisk tjänst, afsked. 
Flyttade till Sverige 1868 och tog bostad å fädernegodset Ekolsund (det i jaktens 
krönika redan tidigare kända Ekholmssund). Led. af H. M. Konungens jaktklubb 
1879, suppleant i klubbens styrelse 188b */a, ord. ledamot därst. 1902 i juni. 
Hofjägmästare 1879 Vit. Fredsdomare för grefskapet Linlithgow i Scotland. 
Deltog i maj 1889 i uppropet till bildande af en förening för hundafvelns 
höjande, led. af styrelsen för Sv. Kcnnelklubbcn vid dennas stiftande s. å. 
»/„. afgick därifrån 1902 ”/«, prisdomare vid ett flertal hundutställningar, 
uppdragit en utmärkt stöfvarestam af svensk-engelsk korsning. Företog 1888 
en resa för björnjakter i Karelen tillsammans med jägmästare L. J. Hall¬ 
gren. R. V. O. 1892 Vu. Erhöll Sv. Jägareförbundets belöningsmedalj i silfver 
att bäras på bröstet 1896 14/« — innehafvare vid denna tid voro allenast konung 
Oscar II, kronprins Gustaf, friherre Oscar Dickson, grefve Tage Thott och Her¬ 
man af Petcrsens; K. Mcckl.-Schwer. Grip-O. 1896, O. Il Jmt. 1897 1S/», K. V. O. 

2. kl. 1901 "/u, O. II S. Gbmt. 1907 •/.. 
Ägde Ekolsund och Hårby gård i Husby Sjutolfts s:n af Uppsala län, äfven- 

som Preston i Scotland. På Ekolsund anställde han 1885 */# stor jakt för dåv. 
prinsen af Wales, hvarvid bl. a. konung Oscar II och dåv. kronprins Gustaf voro 
närvarande. Gift 1873 ,7/t med Beata Lovisa Eleonora Rosencrantz. Hans 2:a 
förnamn skrifves rätteligen Parron, hvilket är släktens gamla namn. 

Pnbl. Bidrag i Jägaren 1895. 1896 o. 1898: I. 
Hänvlsn. t. litt. Biografi (af H. Szs) jämte portr. i Jägaren 1896. Nekrologer 
(af R. T. Hennings o. H. Szs) i Sv. Kcnnelklubbens tidskrift 1911. 

Foliin, Carl Fredrik, * 1832 *V« i Encbärg invid Helsingborg (C. G. Plåten: 
Skånska Dragonrcg:tct, anger hans födelsedatum vara M/s), 1 1891 20/» å Pålsjö 
vid Helsingborg. (Föräldrar: Ryttmästaren Carl Harald F. och Fredrique Beata 
Mollberg.) Fanjunkare vid skånska dragonreg:tet 1848 */», student af skånska 
nationen i Lund 1849, linieofficerscxamen 1850 10/i», underlöjtnant vid skånska 
dragonreg:tet 1851 */?, bevistade öfningslägcr i Skåne 1852, 2:e adjutant 1854 ‘“/a, 
2:e löjtnant därst 1857 premierlöjtnant 1860 •/», 2:e ryttmästare därst. 1868 
*/«, kommenderad vid generalstabens fältöfningar 1871, chef för Malmö skvadron 
1872 T/«, R. S. O. 1873 u/»t deltog i kavallcrifältöfningarna i Södermanlands o. 

Stockholms län 1878. hofjägmästare 1884 */». 
Ägde Pålsjö vid Helsingborg. Han utnämndes till hofjägmästare under en 

kunglig jakt på Hvcn. hvilket äfven skedde i fråga om grefve Tage Thott och 

friherre G. H. Wrangel von Brchmer. 
Mångsidigt begåfvad och bildad man. Marinmålare, studerade målarekonst i 

Dllsscldorf. Gjorde vidsträckta resor i Frankrike, Holland. Belgien, Schweiz och 
Italien. Samlade fåglar med dessas reden och ägg, sten- och bronsvapen samt 
konstsaker. Han skänkte till vetenskapsakademien i Stockholm en större samling 
växt- och djurförsteningar, som blifvit funna i sandstensbrotten vid Pålsjö. Er¬ 
höll därför Berzelll medalj i silfver. En mussla uppkallades efter honom, Car- 

dinla Folllnl. ] 
Hänvlsn t litt. C. A. Wcstcrlund. malakologcn. betygar offentligt sin tack¬ 
samhet för C. Follins medverkan till hans oologisk-zoologiska arbeten, som 
"fått del af flera vackra och för fåglarnas lif intressanta iakttagelser . — 
"En artistiskt anlagd men blzarr personlighet" (C. G. Plåten). Portr. o. bio¬ 
grafi (af H. Szs) i Jägaren 1901 samt i C. Q. Plåten: Skånska Dragonreg:tets 
historia, tid. -’"s (portr. taget I Paris). — "Hade i många år varit sjuklig 
till kropp och själ.-Af sin förmögenhet hade han testamenterat en del 
till enskilda och till inrättningar, af hvilka flera ej ens existerade. Testa- 
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mentet öfverklagades af släktingarna och blef utaf högsta domstolen upp- 
häfdt. Då denna dom fallit, fann man ett nytt testamente, som äfven öfver¬ 
klagades och blef af högsta domstolen annulleradt.” (Sjöström: Skånska 
nationen.) 

Gyllenstierna till Lundholm, Nils, friherre, * 1855 14/ 12 (tvilling) på Krapperup 
i Brunnby s:n af Malmöhus län. (Föräldrar: Godsägaren 0. underlöjtnanten, 
friherre Carl G. till L. och Beata Rosenstierna.) Volontär vid skånska dragon- 
reg:tet 1873 7h, mogenhetsex. i Uppsala 1877 18/s, vice korporal s. å., elev vid 
krigsskolan å Carlbärg s. å. 14/t, utexaminerad 1878 28/io, underlöjtnant vid före- 
nämnda reg:te s. å. 8/n, afsked 1880 27Is, elev vid Alnarps landtbruksinstitut 1880, 
afgick 1881, hofjägmästare 1887 V12, led. af H. M. Konungens jaktklubb 1887 7Ia, 
R. V. O. 1896 21/i, O. II Jmt. 1897 18/9, K. V. O. 2. kl. 1906 Vi», O. II S. Gbmt. 
1907 8/b. öfverflyttad till tjänstefria hofstaten 1912 31/12. Led. af styrelsen för 
Höganäs—Mölle järnvägsaktiebol. Innehar Krapperups fideicommiss, äfvensom 
Bjersgård med underlydande i Brunnby och Gråmanstorps m. fl. socknar i Malmö¬ 
hus och Kristianstads län. Delägare i aktieboi. Kulla (som äger Kullabärg m. m.). 
Sålde 1914 % Kullabärg för 350,000 kr. till Skånes naturskyddsförening. Gift 
1881 28/s med friherrinnan Lilian Eleonora (Ellen) Stjernstedt. 

Hänvisn. t. litt. Biografi i Vem är det? (Sthlm 1912); porträtt af honom och 
hans hustru ingå jämte godsbeskrifning i Sv. slott och herresäten (Sthlm 
1909, sid. 25—32). 

Trolle, Nils Axel Arvid, friherre, * 1859 30l3 på Klågerup i Hyby s:n af Malmö¬ 
hus län. (Föräldrar: Kammarherren Carl Axel T. och Ebba Carolina Eva 
Maria Charlotta Toll.) Volontär vid skånska husarreg:tet 1875, afsked 1879, 
mogenhetsex. i Helsingborg 1880 10le, student af skånska nationen vid univ:tet i 
Lund s. å. Friherre vid farbroderns, ryttmästaren friherre Nils Trolles, från- 
fälle 1890 17/s. Led. af H. M. Konungens jaktklubb 1891. Hofjägmästare 1893 Vu. 

Led. af Malmöhus läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1894, dess vice 
ordf. 1902. Led. af riksdagens första kammare (för Malmöhus län) 1894 25/a, 
omvald 1903 29/a 0. 1911 27» (sedan 1901 tillhört bevillningsutskottet). Statsrevi- 
sorssuppleant 1905, statsrevisor 1906. R. V. O. 1897 18/«, O. II Jmt. s. å.^ 0. d. 
Led. af landtbruksakademien 1903. R. D. D. O. 1903 20/n. R- N. O. s. a. 12. 
O. II S- Gbmt. 1907 8/o. K. V. O. 2. kl. 1908 8/7. K. V. O. 1. kl. 1912 U, K. D. 
D. O. 1. gr. 1911 18/7, förste hofjägmästare 1912 31/12. Ordf. i mindre styrelsen 
för Sveriges utsädesförening 1909, led. af utsädesfören. komm. 1912 17/io. Ordf. 
i styrelsen för brand- och lifförsäkringsbol. Skåne 1911 i jan. Vice ordf. i styrel- 
sen för Lund—Trelleborgs järnvägsaktiebolag 1907. Vice ordf. i Onsjö harads 
sparbank 1893, vice ordf. i Södra Sveriges fiskeriförening. Styrelseled. i Skogs- 
vårdsföreningen för Malmöhus län 1910 4/o. Styrelseled. i Svenska mosskultur- 
föreningen 1903. Ordf. i Svalöfs landtbruksklubb. Af chefen för jordbruksdep:tet 
i sept. 1912 anmodad att iämte tre andra personer verkställa utredning, huru¬ 
vida staten bör öfvertaga Sveriges utsädesförenings praktiskt vetenskapliga verk¬ 
samhet. Afgick från riksdagens l:sta kammare 1913 2/i2. Ordf. 1 landtbruks- 
veckan 1914. Erhöll 1914 15/o de skånska hushållningssällskapens minncsmeda j. 
Led. af och ordf. i det af k. maj:t tillsatta arbetsutskottet för 2:dra nordeuropei¬ 
ska fiskhandlare- och hafsfiskerikongressen och hederspresident vid kongressen, 

som öppnades i Malmö 1914 17/o. Ordf. i Sv. föreningen för kylte ni 
R af K Carl XIILs O. 1915 i maj. Vice ordf. i Skånska jaktforemngen 19 9. 
Ledt ett flertal kungl. jakter. Väckte vid 1913 års riksdag motion om ett stats¬ 
anslag å 20,000 kr. för hvartdera af åren 1914-1916 åt skogsvårdsforenmgen . 

Malmöhus län. 
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Innehar sedan 1891 **/• fideicommissegendomarne Trollenäs i Niis s:n och 
Fulltofta, båda i Malmöhus län. äfvensom Ljusekull. Ryttmästaren N. Q. F. 
Trolle ansåg sig äga bättre rätt till fideicoinmissen och började process. Tvis¬ 
ten afslutades med att friherre T. utbetalade till sin förenämnde frände 100,000 kr. 
Äger jämväl hälften i Klågerup. Hans af Oscar Björck utförda porträtt i jakt¬ 
dräkt finnes å Trollenäs. Gift 1888 ,#/io med friherrinnan Anna Eleonora Sofia 

Leijonhufvud. 
Httnvlsn. t. litl. Ny III. Tidn. nov. 1894 och N. D. A. 1894 ,#/u (beskrifningar 
ang. Trollenäs, dess samlingar m. m.); biografi i Vem är det? (Sthlm 1912); 
porträtt af honom och hans hustru, jämte godsbeskrifning, ingå i Sv. slott 
och herresäten. Sthlm 1909, sid. 87—96. 

von Eckermann. Anton Erik. * 1858 *•/• på Edeby i Ripsa s;n, Södermanland. 
(Föräldrar: Kammarherren Anton Thure Fredric von E. och grefvinnan Ulrika 
[Ulla] Eleonora Amalia Lewenhaupt). Mogcnhetsex. i Stockholm 1878 Ä0/», elev 
vid skogsinstitutet 1879 */«, utexaminerad 1881 */«, extra jägmästare i Daga revir 
s. å. 7/«, afsked 1893 ’/«, hofjägmästare 1894 ‘/it. R. Pr. R. ö. O. 4. kl. 1893 s#/», 
nämndeman i Rönö härad 1890. För jaktvetenskapliga studier besökt Bayern 
1895 o. 1897. Led. af H. M. Konungens jaktklubb 1881, ordinarie i st. f. arbe¬ 
tande 1893. Delägare i och disponent å Edeby med industriella verk 1880. O. 
II:s Jmt. 1897 *•/», K. S.-Weim. O. Hv. F. l:a kl. (med kraschan) s. å. "I*. R. 
V. O. 1898 ‘/u, O. II. S. Gbmt. 1907 •/«. Innehafvare af Svenska Jägarförbundets 
belöningsmedalj att bäras på bröstet 1900 3U. Erhöll i mars 1901 af k. maj:t 
900 kr. af allmänna medel i belöning för bemödanden till förekommande och 
hämmande af tuberkulos hos nötkreatur. Deltog i stiftandet 1901 ,7/7 af Söder¬ 
manlands stöfvarcklubb samt var dessförinnan, hösten 1897, med om att i Sö¬ 
dermanland anordna det första svenska jaktprofvet med stöfvare. Vice ordf. i 
Svenska taxklubben 1901 u/i*. Styrelselcd. af och vice ordf. i Södermanlands 
läns jaktvårdsförening. Ar 1902 */« kommitterad hos Sv. Jägareförbundet för 
åstadkommande af och sedan led. af styrelsen för Claestorps jägare- och jakt- 
vårdareskola. Prisdomare vid nämnda jägareförbunds utställning i Stockholm 
1902. Suppleant i styrelsen för H. M. Konungens jaktklubb 1905 **/», led. af sty¬ 
relsen 1911 *•/». öfvat tillsyn öfver skogsskötseln vid Mälsåkcr i Södermanland 
sedan 1908 samt jämväl vid grefvc Carl Bondes fidcicommissegcndomar (Säfsta- 
holm etc.) i Södermanland. K. V. O. 2. kl. 1911 '/«. Gift 1889 “/• med friherrinnan 

Anna Augusta von Rosen. 
Publ Bidrag i "Jägaren" (1895 [m. portr.] o. 1897: II. biografi i årg. 1886), 
Vårt villebråd (2:a uppl. Sthlm 1914). Sv. Jägareförb:s n. tidskr.. Tidn. f. 
idrott. Meddelanden i jakt- och skogsvård till Södermani. läns tidning. Bi¬ 
drag i Södermanlands jaktvårdsförenings årsskrift 1899. Sportbladct (Sthlm 
1899). Från skog och sjö 1910. Porträtt i Ny Tidning f. Idrotts julnummer 
1904. 

Edelstam. Fritz Fabian. * 1865 *U i Stockholm. (Föräldrar: Landshöfdingen 
Gustaf Jacob E. och Eva Carolina Gustafva von Post). Mogcnhetsex. i Kalmar 
1883 elev vid skogsinstitutet 1885 */•, utexaminerad 1887 '*/«, extra jägmäs¬ 
tare I Blekinge revir 1887 *•/•, c. o. tjänsteman i domänstyrelsen 1889 **/», extra 
jägmästare i Olands revir 1889 '*/», assistent i Olands revir 1890 so/», assistent 
I Malmöhus revir 1895 *•/», assistent I Olands revir 1R96 '*/». t. f. jägmästare I 
Orbyhus revir och föreståndare för Marma skogsskola s. å. %h, intendent för k. 
Diurgården 1898 **/,». extra jägmästare I bärgslagsdlstriktct s. å. ,7/i», erhöll jäm¬ 
likt prot. öfver hofärenden 1898 "1,3 för biträde med Djurgårdens styrelse hös¬ 
ten förut 600 kr. Honom tillädes s. å. ,,/i» samma rang som hoflntcndent och 
tillstaddcs att bära lilla hofuniformen. Enligt prot. öfver hofärenden 1900 **/• 
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hade E. anhållit få bära släpuniform, hvilken anhållan bifölls med tillägg, att så¬ 
väl E. själf som öfrig vid Djurgården anställd jägeripersonal hädanefter ”egde att 
hälsa på militäriskt sätt”. Hofjägmästare 1901 30/u. Erhöll af Svenska träd¬ 
gårdsföreningen den s. k. Branderska silfvermedaljen för befrämjande af svensk 
trädgårdsodling 1902 3/i2. R. V. O. 1904 21/i. Styrelseled. af Svenska trädgårds¬ 
föreningen 1901 29U—1911, då fören. upplöstes, styrelseled. af Sv. fiskareförbundet 
1910 15/3. Erhöll 1904 Föreningens för skidlöpningens främjande i Sverige 
silfvermedalj med diplom för sin befordran af den nya skidbacken vid Fiskartor¬ 
pet å Djurgården. O. 11 S. Qbmt. 1907 */o. K. V. O. 2. kl. 1909 9/o. R. R. S:t A. 
O. 2. kl. s. å. Hv, öfverjägmästare i södra distriktet 1910 30l», afsked från intenden¬ 
turen för Djurgården s. å. 14/io. 

Företagit skogsvetenskapliga studieresor 1888 till Danmark, 1889 till Tysk¬ 
land och Böhmen samt 1893 med offentligt anslag till Tyskland och Österrike. 
Ordf. i Upplands-Gestriklands skogvaktareförbund. Från 1891 Vi skogsförval¬ 
tare vid Kipplingsbärg i Uppland, från 1892 1/n vid Prins Gustafs folkskola i 
Uppsala och från 1893 1/u å Dannemora grufvors rekognitions- och egna hem¬ 
mans skogar. Suppleant i styrelsen för Föreningen för skogsvård 1902 °/io. 
Styrelseled. därst. 1907 16lt. Styrelsesuppleant i Södermanlands-Östergötlands 
skogsmannaförbund 1907 i aug. Omhänderhade jämväl skogsskötseln etc. vid 
Haga och Ulriksdals lustslott (efter jägm. Hj. Öhrström) fr. o. m. 1900. 

Publ. Redogörelse ang. skogarne och jakten i det af k. Humanistiska Veten- 
skaps-Samfundet i Uppsala publicerade samlingsverket ”Uppland, skildring 
af land och folk” (1903). 
Hänvisn. till litt. Portr. o. biografi i St. D. 1915 28/2. 

TJÄNSTEMÄN I SVERIGE 

UNDER 1900-TALET. 

Stierncrona, David Algernon, friherre, * 1860 *h på Stjärnarp i Eldsbärga 
s:n af Hallands län. (Föräldrar: Kammarherren, friherre David Erik S. och 
friherrinnan Charlotta Lovisa Aurora Stierneld). Student vid univ:tet i Lund. 
Har arrenderat Brunskog i Tönnersjö s:n af Hallands län. Disponent på Stjärn- 
arps fideicommissegendom, inneh. fideicommisset sedan 1900. Led. af Hallands 
läns hushållningssällskaps förvaltningutskott 1891. Led af H. M. Konungens 
jaktklubb 1897 19/s, hofjägmästare 1901 30/n, O. II S. Gbmt. 1907 8/o, R. V. O. 
s. å. Hu. Öfverflyttad till tjänstefria hofstaten 1912 31/i2. Sonson till öfverhof- 
jägmästaren o. generallöjtnanten, frih. David Henrik S. 

Ramel, Hans Otto Carl, friherre, * 1867 19/s på Övedskloster i Öveds s:n af 
Malmöhus län. (Föräldrar: Ryttmästaren, friherre Otto Axel Povel R. och fri¬ 
herrinnan Charlotta Antoinetta Lovisa Ulrica von Blixen-Finecke). Volontär vid 
skånska husarreg:tet 1884 3U, aflade mogenhetexamen 1887 2/e, sergeant i nämnda 
husarreg:te 1888 15/s, elev vid krigsskolan å Carlbärg s. å. 18D, utexaminerad 1889 
13Uo, underlöjtnant vid nämnda reg:te s. å. */«, led. af styrelsen för Färs härads 
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sparbank 1894. löjtnant 18% 17», led. af Malmöhus läns hushållningssällskaps 
beredningsutskott 1897. styrelseled. i Landskrona—Käflinge—Sjöbo järnväg 1898, 
afsked med tillstånd att kvarstå i rcg:tets reserv 1901 13 o. hofjägmästare 1902 
»/u, suppleant i Malmöhus läns skogsvårdsstyrclse. landstingsman i Malmöhus 
län. ryttmästare i nämnda rcg:tes reserv 190ö */», O. II S. (ibmt. 1907 /«, Malmö¬ 
hus läns hushållningssällskaps ledamot i länets nötboskapspremieringsnämnd 1907, 
suppleant i styrelsen för Sveriges utsädesförening 1909. R. V. O. 1909 U. StN- 
relseled. af Skogsvårdsfören. f. Malmöhus län 1910. Suppl. i styr. för Sodra 
Sveriges fiskeriförening. Ordf. i styrelsen för Färs härads hingstförening, ordf. 
i styrelsen för Hjularöds kontrollförening. Led. af skogsvårdsstyrelsen i Malmö¬ 
hus län 1913. lnneh. sedan 1900 fideicommisset öveds Kloster i Skåne. Gift 1893 
*•/„ med friherrinnan Hilda Fanny Elisabeth Cederström. 

Hänvisn. t. liit. Hans och hans hustrus porträtt, jämte övcdsklosters gods- 
besk rifning. ingå i Sv. slott och herresäten, Stlilin 1909, sid. 265—-84. 

Hamilton (till Barsebäck>, Adolf Patrik, grefvc, * 1852 *7/» på Ymsjöholm i 
Bäcks s:n af Skaraborgs län, t 1910 M/i i Sköfde. (Föräldrar: Ryttmästarcn, 
grefve Gustaf Ludvig H. och grefvinnan Amelie Lewenhaupt). Mogenhctsex. i 
Lund 1871 *•/*, student af skånska nationen vid univ:tet därst. s. å., jur. preliminär- 
ex. 1873 “/», volontär vid södra skånska infanteriregitet 1875 *°/», elev vid krigssko¬ 
lan å Carlbärg s. å. uh, utexaminerad 1876 7/u, underlöjtnant vid nyssnämnda rcg:te 
s. å. **/.i, transport till lifgardet till häst 1877 **/», löjtnant därst. 1882 •/». rytt¬ 
mästare i reg:tet 1894 */» samt vid rcg:tct s. å. */i», R. Siarn. Kr. O. 4. kl. 1895 
Vi, R. Pr. Kr. O. 3. kl. s. ä. “/t, R. S. O. 1897 "V#, erhöll Sv. Jägareförb:ts be- 
löningsmedalj i silfver att bäras på bröstet 1900 */*. R. V. O. 1901 18/», chef för 
Strömsholms remontdepöt å Utnäs löt 1903 */». afsked från militärtjänsten med 
tillstånd att kvarstå i reg:tets reserv 1905 l*/a, hofjägmästare s. å. 18/a, afsked fran 
tjänsten vid Strömsholm 1909 ‘/.o, afsked från reserven s. å. ,#/u (M/n). 

Sekr. i zoologiska jägarcsällsk. i Lund 1873—1875; styrelscled. i Sv. Jägarc- 
förb:ts ccntralafdclning 1882 *h, sekr. därst. 1884 l8/i, afgick ss. sådan 1894 /», 
afgick ur styrelsen 1904 •*/». Led. af H. M. Konungens jaktklubb 1878 "/», supp¬ 
leant I styrelsen därst. 1886 •/», led. af klubbens styrelse 1905 **/». Led. af Ornö- 
klubben 1893 led. af Lidlngöklubbcn. En af deltagarnc i uppropet i maj 1889 
till bildande af en förening för hundafvelns höjande, själen i stiftandet af Svenska 
Kennclklubbcn och klubbens ordförande s. å. o. d. intill 1909 "Vt*, då han afgick 
och kallades till hedersledamot af klubben. Rcdaktionskonimittcrad hos klubben 
1892 “/« (jämte bl. a. C. Q. Holmerz). Sv. Kcnnelklubbcn lät öfver honom år 
1910 prägla en medalj, den s. k. Hamiltonska förtjänstplakcttcn. Hedersled, af 
Sv. taxklubben vid konst, sammanträdet 1900 ’*/», hedersled, af Södermanlands stöf- 
varcklubb 1901 l1h, hedersled, af Sv. setterklubben 1903 3&/r, hedersled, af Sv. 
pointerklubben 1904 ■/«, korresp. led. af Finska kennclklubbcn 1896 'Vi, sederm. 
hedersled, af nämnda klubb, hedersled, af Dansk Kennelklub 1898, hedersled, af 
Dansk Pointcr- og Scttcr-Klub 1904 “/«, hedersled, af Norsk Kennelklub 1899. 
Den först s. k. Hamiltonska stöfvarerasen. med inhemsk släktledning (sedermera 
kallad Svensk stöfvarc). uppkallades efter honom. Kommittcrad (jämte V. Ankar- 
crona. af Petersons o. Holmerz) för H. M. Konungens jaktklubbs och Sv. jägare¬ 
förbundets utställning I laktpaviljongcn vid allm. konst- och industriutställningen I 

Stockholm 1897. 
Ägde villa vid Sköfde o. betydande vapensamlingar. Ligger begrafven på 

Solna kyrkogård vid Stockholm. Olft 1. g. 1878 w/io med Clara Bolinder. 2. g. 

1891 med Eugenlc Matilda Augusta (Lilly) Boy. 
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Publ. Hundraserna. Kännetecken på de flesta hundraser, med talrika ill. 
(Sthlm 1900). Skötte på 1880-talet jaktafdelningen i Ny Tidning för Idrott. 
Bidrag därst., Sv. Jägareförbundets nya tidskrift, Sv. Kennelklubbens tidskrift. 
Jägaren 1895 o. 1904. 
Hänvisn. t. litt. Porträtt i Jägaren 1895 o. 1903 samt biografi (af H. Szs) i 
Jägaren 1896; portr. o. biografi (af C. Q. Holmerz) i Sv. Jägareförb:ts nya 
tidskrift 1899; nekrolog af R. T. Jl(ennings) i Från skog och sjö 1910 o. i Sv. 
Kennelklubbens tidskrift 1910; nekrolog (af H. Szs) i Sv. Jägareförb:ts nya 
tidskrift 1910; nekrolog (af Arthur Wendel) i Sv. Setterklubbens tidskrift juli 
1910; nekrolog (med portr.) af Q. G(rönber)g i Ny Tidn. för Idrott 1910, h. 5; 
portr. i Ny Tidn. för Idrott 1914 17/i2. 

Björkenstam, Fredrik Bogislaus, * 1858 17Is i Simtuna s:n af Västmanlands 

län, 11913 13A i Stockholm. (Föräldrar: Ryttmästaren Fredrik August B. och 

hans 2. fru, grefvinnan Hedvig Augusta Amalia von Schwerin.) Adelsman efter 

faderns död 1872 17ls. Volontär vid Vendes artillerireg:te 1876 13/n, mogen- 

hetsex. vid h. allm. lvkt i Uppsala 1878, elev vid krigsskolan å Carlbärg 1879 “/?, 

utexaminerad 1880 30/io, underlöjtnant vid Vendes artillerireg:te s. å. 19/u, löjtnant 

därst. 1884 s/i2, löjtnant i reservartilleriet 1892 22A, kapten i arméen 1894 31/w o. 

1899 23/i, R. V. O. 1904 V12, hofjägmästare 1906 V12, O. II S. Gbmt. 1907 e/«, åter 

kapten i arméen och löjtnant i Vendes artillerireg:tes reserv 1909 19A, R. S. O. 

1909 Ve, R. ö. Fr. J. O. 1902, K. ö. Fr. J. O. m. kr., Turk. Medj. O. 3. kl., 

K. Meckl.-Schwer. Grip-O. 2. kl., K. V. O. 2. kl. 1911 2*/i, afsked ss. löjtnant i 

förenämnda reg:tes reserv 1912 19/i. G. V:s Olymp. Med. 1912. Ägde hus i 

Stockholm och var sedan 1892 chef för aktieboi. Stockholms expressbyrå. Gift 

1889 21/n med Ebba Angelica Tranchell. 

Led. af H. M. Konungens jaktklubb 1900 14/s, sekr. därst. 1902 6/n, led. af 

klubbens styrelse 1903; företog 1901 en jaktfärd till Kaukasien, 1903 0. 1904 jakt¬ 

färder till Karelen; kommitterad (jämte R. T. Hennings 0. C. G. Holmerz) hos 

Sv. Jägareförbundet för att verka för och ha öfverinseende öfver en förbättrad 

jaktvård i Stockholms län 1903; skattmästare hos förenämnda förbund 1907 19A, 

ordnade svenska afdelningen för jakten på sport- och turistutställningen i Berlin 

1907 20A—s/5. Ordförande i Sv. Jägareförbundets Stockholmsafdelning 1907 18,3. 

Kommissarie för svenska jaktutställningen i Wien 1910, som han med synnerlig 

förtjänst ordnade, och jämlikt k. förordnande Sveriges ombud vid 2:a interna¬ 

tionella jaktkongressen i Wien 1910 5/b—7/b. Kommissarie för svenska turistutställ¬ 

ningen i Wien 1911. Led. af kejs. jaktklubben i Wien. 

Publ. Bidrag i Sv. Jägareförbundets nya tidskrift. Bidrag med biografi (af 

H. Szs) 0. portr. i Jägaren 1906. , , 1 

Hänvisn. t. litt. Porträtt i Aftonbladet och Dagen 1910 A; nekrolog och 
portr. i Från skog och sjö 1913, sid. 106-—107; nekrolog 0. portr. i Sv. Jägare- 
förbis tidskr. 1913, sid. 129—130; nekrolog och portr. i Sv. Jägareförbundets 
Stockholmsafdelnings berättelse 1913—1914 (Sthlm 1914). 

Bonde. Carl Gotthard, friherre, * 1877 28/7 på Gimmersta i Julita s:n af Söder¬ 

manlands län. (Föräldrar: öfverstekammarjunkaren, friherre Carl Carlson B. 

och friherrinnan Ulrica Sophie Beck-Friis). Mogenhetsex. vid norra latinlvkt i 

Stockholm 1895 17/s, student i Uppsala s. å., jur. fil. examen 1896 29U, led. af 

H. M. Konungens jaktklubb 1900 14/s, juris kandidatexamen 1902 3lh, attaché i 

utrikesdep:tet s. å. 7h, tjänstgjort i Paris från den 27A 1902, R. Fr. H. L. s. å. A, 

tjänstgjort i London från 7/i 1903, i Bryssel 0. Haag från 'm 1903, t. f. andre 

sekr. i utrikesdep:tet 1904 23/a, andre sekreterare 1905 3n/o, sekr. vid förhandlin- 

garne i Karlstad s. å. 10/9—23/o, t. f. förste sekreterare s. å. 20/u, t. f. Iegationssekr. 

i London 1906 4A, Off. Belg. L. O. s. å. 8/5, t. f. chargé d’affaires i London 1906 

”/s—-*/u; förste sekr. i utrikesdep:tet 1906 28/», medföljde ss. sekreterare särskild 
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beskickning till Konstantinopel 1907 *°/a—8«, Turk. Medj. O. 2. kl.^ s. å. '“/a, sckr. 
hos svenska delegationen vid fredskonferensen i Haag s. i. "/• 1!7io, Ned. M. M. 
s. å. **/«, afsked fr. sekreterarebefattningen o. utnämnd till legationssekr. i dispo- 
nibilitet s. å. medföljde särskild beskickning till liofven i Paris, Rom o. 
Madrid 1908 **/i—,7/*; Off. öster. Fr. J. O. 1908 */i, K. Sp. 1. C. O. 1. kl. s. å. 
w/t, Off. Fr. H. L. s. å. ”U, Off. It. St. M. o. L. O. s. å. */*. hofjägmästare s. å. 
»•/*, ordf. i St. Malms s:ns kommunalnämnd sedan 1909 Vi, led. af Oppunda all- 
männingsstyrelse s. å. mlt, invald i Ornö jaktklubb s. å. i april, disponent för 
Ericsbärgs fidelcommiss och Gimmersta egendom s. å. "i«. Inneh. sedan 1913 ss. 
fideicomtniss Ericsbärg med Forssjö bruk i Södermanland och huset n:r 9 Strand¬ 
vägen i Stockholm samt äger jämte sina syskon Gimmersta och Nygård i Söder¬ 
manland. Högste styresman (stormästare) i Arla Coldinuorden 1913. Gift 1911 

,l/u ined friherrinnan Ingeborg Louise Thott. I 
Varit prisdomare vid flere af Finska kennclklubbens hundutställningar i Hel¬ 
singfors. På initiativ af honom samt E. von Eckermann, frih. K. Hermelin 
och grefve Claes C:son Lewenhaupt företogs hösten 1898 vid Ericsbärg t 
Södermanland det första svenska jaktprofvet med stöfvare. Deltog i stiftandet 
af Södermanlands stöfvareklubb 1901 l7h i Flen och led. af klubbens styreIse 
s. å. o. d. Vice ordförande i Sv. kennelklubbens stöfvareafdclnmg 1907 /i». 
Styrelseled. i Södermanlands läns jaktvårdsförening. 

Öhrslröm, Carl Adolf. * 1868 *7/* i Stockholm. (Föräldrar: Jägmästaren Hjal¬ 
mar ö. och Hilda Susanna Helena Ritou.) Mogenhetsex. vid Bcskowska skolan 
i Stockholm 1886 17/», elev vid Ombärgs skogsskola 1886 ‘/t, utexaminerad 1887 "Vo, 
elev vid skogsinstitutet 1887 loh, utexaminerad 1889 I5/o, extra jägmästare i Stock¬ 
holms revir 1889 l,h. assistent därst. 1890 ,7/»t e. o. tjänsteman i domänstyrelsen 
1890 ‘‘/o, assistent i Stockholms revir 1890 17It. Skogsförvaltare vid Hargs bruk 1 
Uppland 1893—1910. Företog år 1896 med offentligt anslag en skogsvetenskap- 
lig studieresa till Tyskland, Österrike och Danmark. Af domänstyrelsen förord¬ 
nad ombesörja uppsättningen och ordnandet af dess kollektivutställning vid allm. 
konst- och industriutställningen i Stockholm 1897. Amanuens å rotel 111 i domän- 
styrelsen 1900 “/«, extra jägmästare i östra distriktet s. å. ,#/*. led. af H. M. 
Konungens jaktklubb s. å. '*/». Förvaltare af Stockholms stads skogar från 1900 
V». Sekreterare i Sv. Jägareförbundets Stockholmsafdelning och styrelseled. därst 
1903 **/». Statens skogsingeniör 1904 **/». Länsjägmästarc i Stockholms län samt 
sekr. och kassaförvaltare hos skogsvårdsstyrclsen i nämnda län 1904 7/«—1910 "Vu. 
Åren 1907 o. 1909 företagit studieresor I Tyskland, Italien och Frankrike, år 1914 
I Tyskland. Intendent för Djurgården vid Stockholm 1910 “/u. Styrclseled. i Sv. 
Trädgårdsföreningen 1911 och erhöll Brandcrska silfvermedaljen s. å. Erhöll 
1912 **/» vid föreningens 20-årsjubileum Föreningens f. skidlöpningens främjande 1 
Sverige diplom. Biträdt vid och haft ledningen af kungliga jakter. G. V:s 
Olymp. Med. 1912, R. R. S:t A. O. 3. kl. 1913 */.. T. f. sekr. i H. M. Konungens 
jaktklubb 1913 *•/«. Skogsförvaltare vid Drottningholms och Roscrsbärgs kungs¬ 

gårdar 1915 i april (efter fadern). 
publ. Lagar och förordningar angående vård af enskildes skogar samt reg¬ 
lemente för skogsvårdsstyrelsen Inom Stockholms läns landstingsområde 
(Sthlm 1906). Svenska Jägareförbundets Stockholmsafdclnintrs berättelse för 
Aren 1903—1913 (Sthlm 1904—1914). Bidrag i Tidn. f. Stockholms löns hus¬ 
hållningssällskap 1899. i Sv. Dagbl. 1913. . c n ui 
Hänvisn. I. Ull. Portr. i Abl. o. Dagen 1910 “/.. Biografi m. portr. i Sv. Dagbl.. 
Dag. Nyh. o. St. Dagbl. 1910 *°/u; porträtt o. biografi I Norrtclje Tidn. 1910 
*Vi»; portr. i St. D. 1913 */». 

Lewenhaupt. Claes Guslal August, gretve. • 1R70 •/. å Forsbacka i Valbo s:n 
af Oäflcborgs län. (Föräldrar: Kapten, grefve Carl Gustaf Conrad Erik L. och 
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Olga Anna Margareta af Nordin.) Elev vid sjökrigsskolan 1886 Vio, officersex. 
189 3 27/io, underlöjtnant vid flottan s. å. 4/n, deltog 1896—1897 i korvetten Balders 
expedition till aflägsnare farvatten, T. N. Jft. O. 4. kl. s. å. Vs, deltog 1897 i pan¬ 
sarbåten Götas expedition till Victoriajubileet i England, löjtnant vid flottan 1897 

28/i, kapten vid flottan 1902 31/ 12, afsked från beställning på stat med tillstånd att 
kvarstå som kapten i flottan 1903 13/o, afsked och inträde i reserven 1906 13/o. 

Led. af H. M. Konungens jaktklubb 1901, suppleant i styrelsen 1907 29/i. Sty¬ 
relseled. i Uppsala läns jaktvårdsförening. Sekreterare i Svenska Jägareförbundet 
1907 19/i—1912 Ve, redaktör af Svenska Jägareförbundets nya tidskrift 1907 19U— 
1913 17/i (från 1908 kallad Sv. Jägareförbundets tidskrift). Styrelseled. i Sv. Jä¬ 
gareförbundets Stockholmsafdelning 1907 18/3. Redaktionskommitterad hos Sv. 
Kennelklubben 1910 10/i2. Hedersled, af Sv. setterklubben 1910 14/i2. Hofjägmäs- 
tare 1911 6/o. Afreste 1911 28/io för att åtfölja hertigparet af Södermanland på 
den utomordentliga beskickning, som 1911 utsändes för att representera Sverige 
vid konung Wajiravudh af Siarn kröning. Siarn. Kr. O. 2 kl. m. kr. 0. Kr. M. G. 
1911 V12, St. Off. Cambodjas O. 1912 12/i. Afreste 1913 28/i2 med Prins Wilhelm 
på en jaktfärd till Mombassa och Nairobi i östra Afrika (hemkom april 1914). 
R. V. O. 1914 3%. Vice ordf. i Sv. Jägareförb:ts Stockholmsafdelning 1913 29/n. 
Ledt flere kungl. älgjakter. Äger Aske i Uppland. Gift 1900 10/io med Ingeborg 
Nordenfeldt. 

Publ. Bidrag i Jägaren 1899, sid. 40—45; Bidrag i Sv. Jägareförbundets nya 
tidskrift, bidrag i Sv. Jägareförbundets tidskrift. Sv. Kennelklubbens tidskrift; 
Sv. Dagbl. 1912. 
Hänvisn. t. litt. Biografi (af H. Szs) med portr. i Jägaren 1899. 

Ankarcrona, Carl Gustaf Oscar, * 1857 10/« å Jacobsbärg i Järfälla s:n af 
Stockholms län. (Föräldrar: Öfverhofjägmästaren Conrad Victor A. och grefvin- 
nan Ebba Charlotta Bielke). Volontär vid Södermanlands reg:te 1875 10/i, elev 
vid krigsskolan å Carlbärg 1877 14/v, utexaminerad 1878 19/io, underlöjtnant vid 
Södermanlands reg:te s. å. 15/u, transport till lifregementets dragoner 1879 13/i, 
löjtnant 1888 7ht, ryttmästare i arméen 1898 22/« och i reg:tet s. å. 15/u, major 
vid Norrlands dragonreg:te 1906 11/s, transport till lifregementets dragoner 1910 
28/io, afsked 1914 20/io (16/io) med tillstånd att kvarstå i reg:tets reserv. Adjutant 
hos H. K. H. Kronprinsen 1903 2l/i, hos konung Gustaf V 1908 18/r> (l0/i). Hof- 
jägmästare 1914 31/i2. R. S. O. 1898 Vit, G. V. Sbm. 1906 2#/», O. II S. Gbmt. 1907 
*/«, K. D. D. O. 2. gr. 1908 18/i2, R. R. S:t A. O. 2. kl. 1909 Vt, G. V:s 01. 
M. 1912 12h, Arrenderat Tullgarns kungsgård i Södermanland och disponent på 
Tullgarns slott. Gift 1886 20/u med Anna Elisabeth Aurore (Beth) Carleson. 

Rålamb, Erik Anders Sigfrid, friherre, * 1864 10Is i Västra Ryds s:n af Upp¬ 
sala län. (Föräldrar: Godsägaren, friherre Erik Axel R. och hans 1. fru, Lovisa 
Carolina Ottilia Adelborg.) Landtbrukselev på Segersjö i Nerike okt. 1887— 
okt. 1888, elev vid Ultuna landtbruksinstitut 1888, utexaminerad 1890, förvaltare 
vid Sundby i Västra Ryds s:n 1891 V«, nämndeman 1895, häradsdomare 1909—1915. 
Led. af H. M. Konungens jaktklubb 1896. Har företagit en resa i Scotland och Eng¬ 
land för att studera husdjuren. Varit prisdomare i nötboskapspremieringarna 
och vid hundutställningarna samt prisdomare för hästar på landtbruksmötet i 
Enköping 1897, vunnit pris på hästutställningar i Stockholm, styrelseled. i för¬ 
eningen för hästafvelns befrämjande inom Uppland, af k. maj:t utsedd ledamot i 
hästpremieringsnämnden i 4:e distriktet 1904, suppleant i styrelsen för svenska 
Ayrshireföreningen 1907, ordf. i Bro och Håbo hushållningsnämnd 1909. Hof- 

11 
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jägmästare 1914 11 «. Äger sedan 1909 Granhamtnar med Sundby och V« i Ekol- 
sund, båda i Uppland. Gift 1907 ,s io med Elena Rosina Elisabeth von Haartman 

från Finland. 
Publ. Bidrag i Jägaren 1898: 11 m. portr. och biografi (af H. Szs.) 

SVENSKA HOEJÄGERIET i FINLAND OCH TYSKLAND. 

Under hänvisning till den utförligare historik, som rörande dessa län¬ 

der ingår under afdelningen II. Riksjägeristaten, samt med framhållande 

af att Åland alltid räknats tillhöra Sverige, hvarför dess tjänstemanna¬ 
personal upptagits i den förestående biografiska redogörelsen, må här 

endast antecknas, att i början af 1600-talet (så t. ex. 1614 J3 *, 1615 

och 1616 *'/*) vissa djurskyttar i Finland erhöllo kungliga fullmakter och 
ofta donationer på skattefria gårdar, hvaremot de skulle i skinnkamma¬ 

ren leverera vildtskinn. 
Den förste jägmästaren i Finland var den ursprungligen af Per Brahe, 

sedermera af k. maj:t 1638 7* befullmäktigade Otto Johan von Grothuscn. 
Vidare är att märka, hurusom den finske krigaren C. W. Malm och 

den svenske öfverjägmästaren. friherre A. R. Cedercreutz, som öfver- 

flyttat till Finland, i början af 1800-talet hugnades med hofjägmästares 

n. h. o. v. 
I fråga om Pommern och dess speciella hofjägeri råkas Nicolas Werre 

1655. Christoph Hinrich von Burckholtz 1672. Fredrik I:s skämtsamma 

utnämning af 1721 för sin syster Sophie Charlotte, friherre Carl Georg 

eller Jurgen von Krassow 1765 och Stefan Aminoff 1772. 

Erich Mattsson. Djurskytten Erich Matson erhöll 1614 **/« frihet på en gård. 
Erich Mattsson erhöll 1616 ,#/« k. fullm. att vara djurskytt i Finland. Bodde på 
en skattefri gård i ''Koskojcrfvi" by af Kyro s:n. 

Thomas Larsson. Erhöll genom k. br. 1616 *'/« beställning såsom djurskytt I 
Finland. Han bodde i "Jcnnijcrvi" by i Kyro s:n. Omnämnes 1629 såsom ”jä¬ 

gare". 

Siglrid Hindersson. Djurskytt. Erhöll genom k. br. 1614 **/» frihet på en 
gård. Erhöll 1616 '•/« k. fullm. att vara djurskytt I Finland. S. å. o. d. förord¬ 
nande för Erich Mattsson och Thomas Larsson till enahanda beställning. De 
skulle årligen leverera i skinnkammaren i Stockholm två goda loskinn och in¬ 
nehade sina gårdar fria från skatt. Hindersson bodde i "Koskojcrfvi" by I 

Kyro socken. 

Anders Andersson. Erhöll 1615 •*/. k. fullm. att vara djurskytt inom krono- 
ullmänningarna l Finland: samtidigt k. fullmakter därst. för äfven Lars Hcnrics- 

son. Olof Persson och Jöns Jönsson. 
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Jöns Jönsson. Erhöll 1615 13U k. fullm. att vara djurskytt inom kronoallmän- 

ningarna i Finland. 

Lars Henricsson. Erhöll 1615 13U k. fullm. att vara djurskytt inom kronoall- 
männingarna i Finland. 

Olof Persson. Erhöll 1615 13/1 k. fullm. att vara djurskytt inom kronoall- 

männingarna i Finland. 

Malm, Carl Wilhelm, * 1772 14/s (9/s) å Julkulanniemi i Kuopio s:n, t 1826 18/s 
å Tuomala i Jorois s:n. (Föräldrar: Krigskommissarien Johan M. och hans 2. 
fru, Hedvig Sofia Brusin). Volontär vid Savolaks jägarreg:te 1781 Va, rust- 
mästare därst. 1783 9/a, förare 1786 Vs; bevistade finska kriget 1788—1790 samt 
var med i affären vid Parkumäki 1789, där han på slagfältet erhöll silfverme- 
dalj för tapperhet i fält; sergeant 1789 20le, konst, fänrik s. å. 29/a, konfirm. fän¬ 
rik 1791 24/4, sekundlöjtnant 1796 25/7, premierlöjtnant 1798 20h, stabskapten 1804 
9/io, intog 1808 12/s Kuopio stad, major i arméen 1808 4/«, R. S. O. s. å. 9/« (Va), 
organiserade karelska landstormen, undanvräkte s. å. 9/s vid Pälkjärvi general 
Alexejeff utanför riksgränsen, öfverstelöjtnant i arméen s. å. 21/io, deltog i stri¬ 
den vid Virta bro s. å. 27/io; sårades och fångades vid Virta bro s. å. u/n och 
fördes till S:t Petersburg; R. m. st. k. S. O. 1810 4/s, afsked s. å. 7le. Adlad enl. 
§ 37 Regeringsformen s. å. o. d. samt erhöll samtidigt hofjägmästaretitel. Kvar- 
stannade efter fredsslutet i Finland och bodde i Jorois. Anmodades 1812 biträda 
finska generalguvernören, grefve F. Steinheil vid uppsättningen af den nya fin¬ 
ska militären, men bruten till hälsan af en kontusion under kriget och främ¬ 
mande för de nya förhållandena i landet, afsade sig M. detta uppdrag. Var i 
slutet af sin lefnad sinnessvag. Ligger begrafven på Jorois kyrkogård, där en 
minnesvård i form af ett stort, i mullen nedstucket bronssvärd restes öfver honom 
1872. Tapper och kallblodig officer, öppet och flärdfritt väsen. Qift 1806 (1816) 

med Sofia Charlotta Salomon. 
Hänvisn. t. litt.: Runeberg, Fänrik Ståls sägner; Rancken. Fänrik Ståls hjel- 
tar; Biogr. Lex. 9: 23; Biogr. Lex. Ny Följd 7: 13; St Dagbi. 1895 2°/9; Biogr. 
anteckn. om Savolaxbrigadens män 1808—1809, af E. S. Tigerstedt. H-tors 
1908 sid 96—99; Runeberg nämner honom i ”Fänrik Stal och Löjtnant 
Zidén”; Finsk Biografisk Handbok, sp. 1428—1430; Porträtter till Fänrik 
Ståls sägner I; Burman, Anteckn.; Nord. Familjebok 17: 644—645, med 
porträtt. 

Cedercreulz, Axel Reinhold, friherre, * 1774 27/w (tvilling), t 1859 20 « på 
Kjuloholm. (Föräldrar: öfverjägmästaren. friherre Johan Axel C. och Sara 
Gustafviana von Ehrenheim). öfverjägmästare i Stora Kopparbärgs län 1796 
'/u. Ställdes 1801 u/7 af Svea hofrätt under förmyndare. Bosatte sig i Fin¬ 

land s. å. Tjänstefri 1802 *U. Afsked med hofjägmästares n. h. o. v. 18 1 7 24'n, 
ordf. i finska hushållningssällskapet 1819 10/u. Innehade fideicommissgodsct 
Kjuloholm i Kjulo s:n, Finland. I sistnämnda land immatrikulerades ätten pa 
riddarhuset 1818 6/2 ss. friherrlig. Gjorde sig i Finland känd såsom amator-silhuet- 
tist, hvilken konstart jämväl utöfvats af hans descendent, finske skulptören, fri¬ 
herre Emil Cedercreutz. Gift 1798 23le med Sophia Charlotta Swedenstjerna. 

Kallas af Cygnaeus felaktigt öfverhofjägmästare. . Pnmcav 
Om A. R. Cedercreutz, som var ett stort original berattar An^rs Ramsaj 
bl. a. följande i ”Från barnaår till silfverhar I, sid. 163—165 (H.fors 1904). 
”Han sökte alltid omgifva sig med en krets af unga och v+fkra .dra^;rh^l; f‘l 
han visade den största älskvärdhet och gästfrihet pa sitt väckra herresäte. 
1 hvarje större sällskap visste man, att gubben stod att finna midt i dam- 
flocken. Han ägde privilegiet att utan att nagon daraf tog anstöt fåi saRa 
de mest vågade saker, hvilka skulle gjort en annan omojlig i bättre saiisKap. 
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Men åt hans befängdaste infall och vitsar skrattade damerna blott och vif¬ 
tade på sin höjd något hastigare än vanligt med sina solfjädrar. Han var 
ganska kvick, hade roliga infall och ordvändningar, men var ock stundom 
något elak och hänsynslös. Det var vid denna tid ganska vanligt att höra 
äldre herrar svärja mycket, men gubben C. satte utan tvifvel rekordet i denna 
sport och kunde inlägga en ed i hvarje mening han yttrade. Så berättades 
om honom, att då han en söndag reste öfver en svag is, som brakade under fär¬ 
den. han då utropat: "två svarta satar har jag för släden, ett djupt helvete 
under mig, och hvem fan skall kunna hjälpa mig nu, då alla djäflar sitta i 
kyrkan?" Då Cedercreutz, 86-årig, svårt insjuknad i Stockholm, nästan dö¬ 
ende fördes till den finska ångbåten, hade han ännu humör att ropa åt de 
skådelystna, som samlade sig kring båren, på hvilken han bars: ”hvad fan 
gapar ni på, förbannade pack, har ni för tusan i våld aldrig sett Blaren förr?" 

von Biirckholtz, Christoph Hinrich, t 1690 i Stockholm, säges */• legat på sin 
sotesäng. Hofjunkare 1669. Oberforstmeister i Pommern 1672 S7/» (efter von 
Rahden och utnämnd af Hedvig Eleonora), hvarpå konung Carls konfirmation 
1679 M/io, enär kurfursten af Sachsen rekommenderat von B. hos konungen. 
Uppbar 700 dir silfver om året i lön såsom hofjunkare och "öfver Forstmästare”- 
eller "öfwer Håltsfursterslöhn” med 300 dir. Var innesluten vid belägringen af 
Stettin, och då staden gaf sig i december 1677, reste han till Sachsen samt kvar- 
blef där till fredsslutet 1679. Gick i svensk tjänst ånyo enl. k. konfirm. 1679 s8/io; 
hade afsked 1687; erhöll genom k. br. 1691 l0/« af gunst och nåd lön äfven för 
åren 1676—1679. Innehade "Åkerwerket Vogelsang" med två underlydande bond¬ 
hemman i Pommern och hade af drottning Christina fått "Jachthuset Ahlbeck” 
därsammastädcs till boställe. Båda ställena hörde till drottningens "taffelgods”. 
Konung Carl XI konfirmerade dessa båda upplåtelser 1683 17/s. I pommerska 
hufvudboken för 1683 finnes anmärkt, att B. efter k. maj:ts resol. måste "låta 
sig nöija medh Tractamentct som faller hoos Drottning Christina". Gift l:a g. 
med-, som dog 1677, 2:a g. med Catharina Riethfeldt. Han skref egenhän¬ 
digt Ch. H. Biirckholtz; namnformerna von Birckholtz, von Bierckholtz och von 
Burckholtz äro iakttagna. 

Sophie Charlotte, * 1678 *®/7, 1 1749 30/s i Cassel, hertiginna af Hessen-Cassel. 
(Föräldrar: Landtgrefven Carl af Hessen-Cassel och Hertiginnan Marie Amalie 
af Curland-Semigallien). Hon utmärkte sig för sin stora kärlek till jakten, som 
hon utöfvade ännu vid hög ålder. Med anledning häraf utnämndes hon på skämt 
("scherzhaftcr Wcise", säger Hoffmcistcr i sin hist.-geneal. handbok öfver huset 
Hessen, Cassel 1861) 1721 ’*/• af sin broder Fredrik I till "öfverjägmästare öfver 
alla öfverjägmästare" i Pommern och Wismar (Hoffmeister anger dock ej när). 
Förmäld 1704 */! med Hertig Fredrik Wilhelm af Mecklcnburg-Schwerin. 

von Krassow, Carl Georg eller JUr gen, friherre, * 1740 */• på godset Divltz i 
närheten af Stralsund, Pommern, t 1779 *°/io på Panscwitz å Riigen. (Föräldrar: 
öfversten, friherre Carl Detlof von K. och grefvinnan Hedvig Maria Fredrica 
Lilljcnstcdt |von Lilienstcdt]. Kom i dansk krigstjänst 1754, afsked som ryttmäs- 
tare 1760. Gick 1761 i fransk krigstjänst, svensk kammarherre s. å., gjorde åren 
1761—1764 vidlyftiga resor i hela Tyskland, öfverjägmästare i Pommern med 
Riigen 1765 (1766, efter grefve Carl von Bohlen), sökte 1777 nU i skrifvelse från 
Stralsund afsked från öfvcrjäginästarctjänstcn (säger sig hafva tjänat ss. sådan 
I 10 år), hvilken ansökan s. å. *”/» remitterades till grefve von Hesscnsteins ytt¬ 
rande. Hofjäginästarc, hofmarskalk 177—. Omnämnes bland uppvaktande vid den 
allmänna "Lands-Hyllningcn" för Gustaf III i Stralsund 1773 u/«. Köpte 1774 4/i* 
godset Fraucndorf; ägde jämväl Parscwitz och Falkenhagen. Gift 1770 nU (“/«. 
enl. von Bohlen, Gcschlccht von Krassow) med friherrinnan Johanna Christiana 
von Essen från Sverige. Skref själf Carl Krassow. 
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Aminoff, Stefan, * 1739. (Föräldrar: Löjtnanten Berndt Johan A. och hans 
2. fru, Anna Elisabeth Gjös). Blef 1754 volontär vid lifgardet och i november 
s. å. ”kadett”; var 1756 Vn fänrik vid Åbo läns infanterireg:te och 1758 stabs- 
fänrik, stabslöjtnant där 1764 30l? (1765 30/io), löjtnant vid general Björnbergs 
reg:te s. å. 27/u genom tjänstebyte. Ambtshauptmann i ambtet Loitz, Pommern. 
Omnämnes i denna egenskap 1769. Hofjägmästare. Omnämnes jämväl i denna 
egenskap från 1772 till åtminstone 1789. Synes afgått 1802. öfverstes n. h. o. v. 
1802 Ve. Lefde 1803. Bevistade 1757—1762 års krig i Pommern. Gift 177- med 
Sofia Amalia von Bilow (von Biilow). 



RIKSJÄO ERI STATEN. 
HISTORIK. 

Redan den urgamla Västgötalagen talar om skog, likaväl som den 

liar ätskilligt att meddela och stadga om jakt: den nämner luvrafrs al- 

mcenninger [häradsallmänning] och almwnnings skogher [allmännings- 

skogl. 1 C. Q. Styffes samlingar af bidrag till Skandinaviens historia, 

utgifna enligt pergamentoriginalen, räkas termerna skogher [skog], skogha 

karl eller skoghman [en person som utför arbete i skogen] samt skogha 

rydhia, m. fl. 
I den svenska urskogen skedde endast långsamt uppröjning, och att 

den tiden lyckas undanskaffa och bortöda så mycket skog som möjligt för 

att bereda väg för landets uppodling, ansågs på goda grunder såsom sär¬ 

deles förtjänstfullt, ägnadt att bära vederbörandes namn till eftervärlden. 

I Ynglingasagan omtalas konungarna llraut-Anund (d. v. s. Väg-Ånund; 

af braut [af brjota, bryta], en i skogen uppbruten väg) och Olof Tnvtelgja 
(Trätälja. trädyxa), båda uppenbarligen föregångsmän och ifrare för 

landskulturen. 
Genom k. ordningen 1284 */i» erhöllo Visingsöborna rätt att bruka all- 

männingen, hvilken "ordning" må betraktas såsom Sveriges äldsta kända 
skogsförordning. liland de första meddelandena om skogen i svensk 

historia möter vidare den särskilda skatt i öster- och Vester-Rek(arne), 

Södermanland, som kallades tymberäkt (timmerkörsel), men utgick i 

korn, hvaraf hvarje bonde år 1365 lämnade en spann. 
Såsom de äldsta kända skogstjänstenuin kunna anges Knwth Andher- 

son och Joccp Pedhcrsson. livilka genom k. br. 1525 u/« anbefallas att 
med fogdarncs och flere andra friborna mäns hjälp "liaffua öghath paa 

breedhit med the skoogxtiwffwar”. 
Samma år möter oss ett meddelande om virkes sågning. Peder Hård 

anmanas nämligen s. å. ,#/« att fly [skaffa] några sågkarlar och sända dem 

till Kalmar. Följande året erhåller Måns Ilryntesson den 29 juni från 
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Arboga en order att lägga sig vinn om att tre eller fyra sågkvarnar [så¬ 

gar] inrättas. Den ena sågkvarnen borde förläggas vid ekeskog, så att 

man i densamma kunde såga ekbräder, och de öfriga trenne vid furu¬ 

skogar, i syfte att därifrån erhålla furuplank. Anläggningen afsåg ar¬ 

beten i samband med Karlsborgs och Nylödöses (en stad från 1400-talet 

strax invid nuvarande Göteborg) befästande. Kalmarsågen torde varit 

den första i vårt land, och om konungens intresse för densamma vittnar 

ett bref af den 27 april 1527 till Sven Friis, som förmanas tillse, att såg¬ 

kvarnen blir hållen vid makt och icke får förfalla eller, såsom orden lyda, 

”ey för vanrykt forderffuas”. Samme Sven Friis erhöll den 4 april sist¬ 

nämnda år befallning att inrapportera, huru med sågkvarnen i Tuna län 

sig förhåller, äfvensom att där nere låta bygga en ny sågkvarn, om till¬ 

fälle syntes lämpligt. I samband härmed fick Sven Friis tillsägelse att 

noga akta uppå ekskogen, så att ingen honom föröder eller något träd 

hugga eller fördärfva låter, ”utan hellre honom låta blifva med frid all¬ 

deles, på det han måtte desto bättre växa och förökas”. Om sågen vid 

Gladö gård skrifver konungen i december 1527, då Erik Larsson, som får 

denna kronans gård i förläning, tillförbindes att årligen lämna hundra 
tolfter sågbräder särskildt för den sågkvarn, som ligger under gården. 

Denna såg synes konungen ansett som sin personliga egendom — allt af 

ekonomisk betydenhet i riket ville han om möjligt göra sig privat tillhörigt 

— och när han 1530 nedsätter arrendet till 80 tolfter sågbräder, före- 

skrifver han uttryckligen att Erik Larsson skall vidmakthålla sågen. 

Beträffande sågbräder förekommer år 1527 en skrifvelse till grefve 

Johan af Hoya m. fl. med förmälan om de varor, som äro tjänligast för 

handel med holländarne i Brabant och på Seeland, och hvilka varor för¬ 

bjudas för export till någon annan ort än öfver Stockholm. Här träffar 

man ”master, de största, längsta och tjockaste man kan finna”, äfvensom 

”sågobräder” och virke till skeppsbyggeri. Dock finge ”sågobräder” 

skickas till byggnadsverken i Kalmar. 
År 1537 synas flera sågkvarnar förefinnas. Det talas nämligen då (i 

ett k. br. af den 5 mars till Måns Svensson och Jöns Nielsson angående 

reparationer af Kalmar slott) om sågkvarnarna i Söderköping och Norr¬ 

köping, därifrån såggods borde till Kalmar afsändas. År 1541 omtalas en 

sågkvarn vid Rumma gård, därifrån hvar sjätte tolft bräder borde i um- 

gäld erläggas till kronan. 
Registraturet år 1544 innehåller ganska rikliga meddelanden om såg¬ 

kvarnarna. Den 15 februari erhåller Peder Andersson öppet bref att hä¬ 

danefter som hittills innehafva och bruka Norga sågkvarn i Grödinge 
socken af Södermanland — ”dock skall förbemälde Peder Andersson 

skyldig och pliktig vara att göra Oss och Cronan årligen däraf den rättig¬ 

het, som därutaf utgå bör”. Vidare omnämnes en sågkvarn vid Kronobärg 

och uttalas önskvärdheten af, att flera sågar måtte uppbyggas i öster- 
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götland: vid Mölleby, Buxö och flerstädes. Ett bref till Nils Västgöte 

talar om sågen i Motala, som ”tillhör de fattiga i Vadstena”. Vederbö¬ 

rande anbefalles att yttermera bruka sågen till konungens bästa samt att 
om möjligt uppsätta en ny såg därbredvid — ”då äro vi tillfreds, att så 

sker. hvarest där eljest något vid handen är sådan timmerskog, som saken 
kräfver”. Hela sommaren borde man såga och sedan skulle ”sågedc- 

larne” blifva lagda under tak någonstädes, så att de icke måtte ”för¬ 
ruttna”. Vid Fåresvik omnämnes en sågkvarn. Till fogden Nils afgår 

vidare den 26 november förevarande år, 15-14, ett bref rörande sågarna 

vid Undenäs. Det talas där dels om en gammal såg. dels om en nyupp- 
förd. Personligt såsom alltid säger kungen, att Nils "flitligen lägger dig 

vinn om. nu i vinter, att låta komma det mesta timmer fram, som du kan, 

så att där måtte vara nog att såga hela sommaren igenom, eljest hafva 
vi föga gagn däraf”. Vid Uppsala ström eller vid Gesevad borde en ny 

sågkvarn uppbyggas, och Lorens Larsson förmanas att under vintern dit 
framköra en hop timmer, så att sågen måtte kunna uppbyggas, så ock 

sågstockar, ”ehvad råd eller lämpor därtill utan buller eller ovilja blifva 

kan”. Angående sågkvarnarna i Tjust och Tuna län föreskrifves ändtli- 

gen, att Birger Nilsson Grip skulle ha uppseende med dem. så att kungen 
och kronan ”måtte något profit och fördel ske därutaf, och icke så platt 

förgätna varda”. 
År 1545 talar kung Gösta i ett bref till Botvid Larsson i Stockholm om, 

att han anlagt ett par sågkvarnar nere i Vadsbo, men icke har några så- 

gare där. hvarför Botvid anmanas skaffa dit ”två goda sågare”. En Henrik 
Mänck, ”sågebyggarc". förekommer detta år i samband med en uppgift, 

att kronouppbörden från Tuna län och Tjust utgjorde inalles 198 såg¬ 

stockar och 100 tolfter bräder. Fogden på Kungsör. Anders Eriksson, får 

samma år en liten skrapa både för ofullständiga rapporter om laxfisket 

vid Grönö och emedan af sågkvarnen därstädes föga nytta är. Tillfälle 

vore att där uppsätta en god sågkvarn. ”därest du ville vara något flitig i 

saken”, erinrar kungen. 
Sågkvarnar vid Linköping. Västervik och Salbärget omtalas 1546— 

1547. Norrländingarna få i det utförliga brefvet den 4 april 1546 en 

liten afstraffning. emedan de "försmå åkern och bruka köpenskapen, som 

något lättare synes vara”. Här yppar sig omsorgen om allmänt väl på 

ett för den patriarkaliska regenten fullständigt karaktäristiskt vis. 

Alarcus Hammarsmed erhöll år 1548 den 3 mars en synnerligen vid¬ 

sträckt fullmakt: att nämligen vara uppsyningsman öfver alla kronans 

hammarsmeder och andra järnarbetare inom riket, äfvensom att tillse, 

det arbetarne i sågkvarnarna behörigen fullgjorde sina skyldigheter till 

konungens och rikets bästa. Såsom svar på en rapport från Botvid Lars¬ 

son, att i Värmland strömmar funnes, där sågkvarnar kunde uppbyggas, 
skrifver konungen den 11 mars sistnämnda år. att han däremot ingenting 
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har att erinra, blott ”wij och Cronen motte haffue ther medh profiitt och 

gagn vtaff”. Riksregistraturet för år 1549 omförmäler sågar vid Bränne- 

sund, Nyköping och utmed Kolmården samt föreskrifver, att sågkvarnar 

skola byggas i Västerås och vid Jönköping. Lasse Joensson, ”wår 

sågare vedh Möleby” (Mjölby i Östergötland), får genom k. br. den 

19 april 1550 kronohemmanet Ekebytorp i Mjölby socken, Vifolka hä¬ 

rad, fritt för skatt och andra utskylder, ”uppå thett han sigh theste vel- 

villigere och troligere vedh samme våre såge bruke och bevijse skal”. 

År 1551 medgifves, att bönder, hvilka lämnat timmer, böra hafva mot¬ 

svarande lindring i skatter. K. br. den 4 december 1552 innehåller ett 

intressant personligt uttalande af konungen i fråga om norrmännens såg¬ 

kvarnar. Mauritz Olsson Stake har tydligen en smula för envist och en¬ 

sidigt framhäft, att norrmännen bygga sågkvarnar blott i de strida ström¬ 

marna, men konungen säger honom nu, att ”må du skrifva, huru du vill, 

vi veta ändock, att de norske bygga äfven de sågkvarnar efter ström¬ 

marnas läge och förhållanden, så väl som annorstädes, och icke bara i 

de starka strömmarna, såsom du låter förstå, och må du nu själf skaffa 

dig en sågkvarnsbyggare, som sågen ordentligt inrätta kan”. 

I fråga om skogen framhölls främst det skydd, som s. k. bärande träd 

(bok, ek och hassel, men äfven apel och oxel) tarfvade. K. patentet af 

1537 13A stadgar om ”förbudh på Bööke och Ekeskogz vthi Småland vthö- 

dande och missbrukande wedh 80 marks bothe”. Patentet 1539 1h gäller 

likaså ek- och bokskogs olofliga fällande på kronans skogar i Västergöt¬ 
land, Mark och Vedens härad, äfvensom intagandet af tomter, särskildt 

på Edzwägen [Edsmären] och skogvaktarens straff till lif och gods, om 
han såge genom fingret med någon. Patentet till Öland 1569 7A afser 

likaså bärande träd, ”som ähr Böök, Eek, Hassel”. Öland, som var före¬ 

mål för regentens särskilda omvårdnad och där tydligen mycket ofog i 

fråga om såväl jakt som skogfällning bedrifvits, fick 1572 10A patent om 

förbud på — — bärande träs, löfwedz, Qrans och annat Skogzhygge, 

Vndantagandes kullfalne Trä. Patentet 1574 15A gäller förbud att hugga 

och fälla bärande Trä wedh straff som Sw. Lag innehåller. K. br. 1575 

12A gäller fullmakt för H. Erick Göstaffsson (Stenbock) att hafva upp¬ 

seende med dem, som fälla bärande träd. likaså H. Johans ordinantia 

om böter på bärande träds fällande och den skada skogselden gör på 

ekar. K. Johans stadga för adeln 1590 anger, att den som hugger ek i 

konungens parker skall böta 40 mark, hvarjämte rödjande i allmännin- 

gar förbjudes. 
K. br. 1607 %2 bringar förbud att hugga skog på en mil omkring Kop- 

parbärget. Följande år, 1608 V8» kommer ett nytt patent om ekhugg- 
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ningen. Fullmakten af 1613 ”I# för Stellan Warner att vara Öfverste 

Jägmästare förpliktar honom bl. a. att hafva inseende med konungens 

parker. 
Enligt k. placatet 1608 Vs borde jakter och skall årligen med allmo¬ 

gen anställas till odjurens utrotande i hvarje härad, hvarför ock, efter 
jaktstadgan 1664 s7s och husesynsordningen 1681 m. fl. förordningar, nät, 

spjut och bössor borde vara i beredskap. 
1638 ”It publiceras ett i 10 punkter affattadt riksdagsbeslut om miss¬ 

bruk som sker på allmänningar och andra skogar, bärande träd och 

djurskjutning. Ett k. patent af 1639 18/» stadgar förbud mot svedjande 

i Bärgslagen och ung skogs huggande på 20 år. Patentet s. å. 
*•/• rör dens lön. som skadligt skogshygge upptäcker. K. förordningen 

af 1642 "/» är efter föregånget riksdagsbeslut en skogsordning. som rör 

allmänningars och andra skogars utödande. äfvensom bärande träd. S. 

å. */• omtalas i riksrådets protokoll en särskild holts-fougde vid Vadstena. 
Riksdagsbeslutet 1643 so/n berör skogshygge, bärande träds plantering, 
svedjande, skogseld och humlegårdars läggning, djur- och fågelfällande 

samt fiskande i lektider. 
Anno 1647 sågo tre viktiga författningar dagen, däraf två rörande 

skogen: Ordning och stadga om skogarne i riket publicerades Ord¬ 

ning och stadga öfver allehanda bärande skogsträn i riket och deras 
plantering ”/». Oen förstnämnda kom med afverkningsbcstämmelser 

och förbjöd svedjandet utom i "the Landzändar, som rncdh Bergzwärck 

äro begåffuade”; dock finge äng rödjas och åker brytas. Den senare 
åter stadgade, att "för hwarie Eek. Book, Apal, Oxel, Hegg som bort- 

hugges”, borde af afverkaren "plantas på en bequäm [lämplig] ort, 

i samme eller nfthre ställe. Tu vnge trää. aff samme art", hvarjämte dessa 
planteringar borde af vederbörande eller hans arfvingar skyddas, till 

dess "the vndan Boskaps beeten wuxne äre". Den s. å. **/» utfärdade 
stadgan om "Jachtcr, Diurefång och Fugleskiutande ’ (aftryckt i utg:s 

årsbok Jägaren 1897: II. sid. 11—15) förbjuder bl. a. ofrälse man all 

jaktutöfning på eget område. 
Riksjägmästaren erhöll sin instruktion i regeringsformen 1634 '"/? — 

aftryckt i det följande enligt riksregistraturet — där det omtalas, hvan 

hans syssla består, att han under sig har hofjägmästare m. fl. och bör 

hafva sitt rätta hemvist i Stockholm. Att ämbetet skall besättas med 

infödde svenske män af ridderskapet och adeln bestämdes 1654 "I» (Ebbe 

Ulf cl t kom likväl att utgöra ett undantag därifrån). I regeringsformen 

1660 */n finnes angitvet. att han skall tagas af adeln, dock icke af rådet. 

Riksjägmästaren erhöll 1638 '7* af rådet förmaning att han utan väld 
och vänskap traeterar verket, att kronans parker blifva oförryckta och 

skadedjur skjutas, liejderidare (de kallas "heigderijdare" i riksrådets 

protokoll 164*1 *7r) skola bestås viss lön och stat häröfver fattad varda. 
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I riksrådet angåfvos s. å. o. d. (1638 17A) kronans ”odisputerligen eenskillte 

parker, frie för skog och djurfälle”, vara följande: Öland, Åland, Om¬ 

berg, Edsvägen (Edsmären), Hunnebärg, Sundshagen vid Älfsborg, Bil¬ 

lingen, Kinneskog; en mil vid Uppsala, kring Stockholm, Bromma, Solna, 
Lofön, Svartsjölandet, Alznön; Södermanland kring Nyköping; vid Jön¬ 

köping; en mil kring Kalmar. Riksrådet beslöt 1640 att det främsta 
för riksjägmästaren vore att tillse kronans skogar och därnäst att jaga 

skadliga djur. Instruktion skulle i detta syfte utarbetas för hans ämbete 
samt ”assistenter” förordnas uti landskapen och underjägmästare för¬ 

ordnas i Finland. Finlands förste jägmästare, underjägmästaren Otto von 

Grothusen, hade emellertid redan 1638 förordnats af Per Brahe, hvarå s. 

å. följt kungl. konfirmation. 
K. maj:t klagade 1649 Vs i riksrådet ”om skogzordningarne, at dee 

intet exseqveras; hölt gott man toge Landzhöfdingarne före och exa¬ 

minerade dem samt hölle dem till behörlige exsecutioner uti saken”. Med 

anledning häraf framkom s. å. 2% riksdagsbeslutet om jakt, bärande träd 

och skogsordningarnes execution. 
Är 1660 träffas för första gången en vid riksjägeriet anställd fiskal, 

riksjägerifiskalen Daniel Ersson Eymaandt. Den af riksjägmästaren C. 

Banér flera år såsom tjänstebiträde eller ”fiscal” brukade Jonas Biörck 

erhöll genom k. br. 1668 5/s tertialen af alla under jägeristaten fallande 
sakören, hvarom kammarkollegii öppna bref s. å. %. Fiskalsinstitutio- 

nen finnes bibehållen ända in på 1800-talets första decennier (då titeln 

emellertid vanligen finnes ändrad till skogsombudsman) samt upptogs 
sedermera inom de nybildade skogsämbetsverken. En säiskild jägeri- 

sekreterare vid riksjägeriet omnämnes tidigast 1677, M. G. Bussius, en 
föregångare till den vid öfverhofjägmästareämbetet 1794 "/n inrättade sek¬ 

reteraren samt sedermera sekreteraren vid skogsinstitutets chefsexpedi¬ 

tion och sekreteraren vid skogsstyrelsen. 
Viktigare förordningar utfärdades 1664 29/s, nämligen dels en skogs- 

ordning dels en jaktstadga. Den förra har följande titel: ”Kongl. May:tz 

Ordningh och Stadga, öfwer allehanda bärände Skogs Trään i Rijket. och 

dhes plantering.” Det redan 1643 framkomna stadgandet om återplan- 

teringsskyldighet formuleras nu sålunda, att i stället för hvarje huggen 

ek, bok, apel, oxel och hägg skola ”plantas på en beqwem [lämphgj 

Orth, i samme eller nähre ställe, ta unge Trää af samma Arth”. Sam¬ 

tidigt förbjöds att fälla ek, bok, apel, oxel och hägg, vid skadestånd, for 
präster, befallningsmän och knektar på sina hemman, frälseman pa sina 

förläningar samt skattebönder, krono- eller frälsebönder på sina egna eller 

disponerade områden. Att bemärka är, såsom i en särskild s uttryc 

ligen finnes framhållet, att ridderskapets och adelns enskilda agor at de¬ 
ras arf och egna gods ifrån riksjägmästarens, landshöfdingens och dessas 

underhafvandes inspektion undantogos. Jaktstadgans rubrik lyder: 
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”Kongl. May:tz Ordningh och Stadga, om Jachter, Diurcfång och Fogel- 
skiutande”. Alla högdjur (älg. hjort och rå) varda liksom 1647 fredade 

öfver hela riket, likväl med undantag för Dalsland, Värmland, Dalarne, 

Norrland och Finland, och adeln bibehålies vid sitt privilegium att på egna 

ägor skjuta äfven högdjur. 
Förbud att till främmande land utföra ekvirke meddelas genom k. br. 

1665 l0/«. Likväl finge frälseman inom riket försälja dylikt, sedan i första 

hand erbjudande gjorts amiralitetet. K. maj:ts förbud på "alt olofligit 

skiut- och diurefällande uppå Gottlandh" expedieras 1673 7/«. 
Emellertid rådde vantrefnad med riksjägeriet, och genom k. br. 1679 

*‘/io blef detta definitivt indraget, ehuru det synes omedelbart reorganise- 

radt, åtminstone delvis. 
Ur instruktionen för Rutger von Ascheberg såsom generalguvernör 

öfver Skåne, Halland och Bohus län med Göteborg och tre härad i Väs¬ 
tergötland. dat. 1680 V». heter det nämligen i mom. 9: ”Till at winna 

och något genom menagen, så liafwer Kongl. M:t låtit indraga Stall och 

Jägerij Staten och är af Salil. H:r R. Rådhet och Gen. Gouvernören Jo¬ 

han Gyllenstierna allenast cen heyderijdare uthi Frösta och Fers härader 

förordnat.” 
Rörande jägeristatens aflöningsförhållanden afgick 1680 *°/n karnmar- 

kollegii bref till alla landshöfdingar med ”notification det inspectionen öf- 

wer Jägerij betientes aflöhningar och diurgårdarnc competerar detta Col- 

legio”. 
K. resol. 1682 ‘V». affattad i 8 paragrafer på 4 sidor i riksregistraturet, 

stadgar i § 1: Riksjägmästaretjänsten indrages, och lönen fördelas mellan 

fyra fiskalcr. hvaraf en i Uppland. Södermanland. Västmanland, öster- 

och Västergötland samt Bohus län. en i Nerike, Värmland. Dal. Bärgsla- 

gen. Dalarne och Norrland, en i Småland. Skåne. Halland och Blekinge 

samt en i Finland och Österbotten. § 6. öfver- och underjägmästare 
samt fiskalcr tillsättas af K. Maj:t, öfriga tjänstemän af landshöfdingcn. 

De fyra fiskalcr, som nu s. å. Ifl/# förordnades, voro i nyss nämnd ord¬ 

ning: M. Elfbcrg. D. Krook. Bussius och Höijer. 
S. å. **/• afgick till landshöfdingarna k. br. med tillsägelse om noga 

inseende med skogvaktarne. att skogar och allmänningar icke af uthug¬ 

gande fördärfvas och utdödas. 1690 10/n meddelas ett n. Placat om 

skogseldars hämmande. 
Med anledning af allmogens i Sverige och Finland besvär upphäfdes 

jägeristaten i Värmland och Dal 1686 “/««. 
Enligt landshöfdingeinstruktioncn 1687 **/» förordnades ånyo. att jägeri¬ 

staten i länen skulle stå under landshöfdingarnes inseende, och i lands- 
höfdingcinstruktionen 1723 "Vio. punkten 44. likaså instruktionen 1734 '/u, 

punkten 42. fastställdes ytterligare denna grundsats. Landshöfdingcin- 

struktionen af 1687 *'/1 lyder sålunda i punkten 44: 
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”_emedan Kongl. Maij:t har Inspectionen ai Jägerij Staten Landz- 

höfdingen i sitt Lähn anförtrodt; Så skal det och wara dess plicht att 
hafwa noga opsicht på alla uthi dess Lähn tillförordnade Jägmästare, 

Heijderijdare, Skyttar och Skogwachtare, så att hwar och en giör sitt 

Embete och efterkommer sin skyldigheet, aldeles efter Kongl. Förord¬ 

ningar, så att Hans Kongl. Maijitz Regalier och rättigheter öfwer alla 

dess Parker, Jageplatser, diurgårdar. Skogar och Lundar i Provincien wäl 

achtas och widh macht hållas.” 
* 

Särskilda skogskommissioner voro på 1670—1690-talen, och i enstaka 

fall ännu långt senare, verksamma för att utföra afvittring mellan kro¬ 

nans och enskildes ägor, förordna om allmänningsskogarnas vård samt 

såsom öfverrätt lämna utlåtanden i skogs- och jaktärenden. Landshöf- 

dingen i vederbörande län, med biträde af en särskild nämnd, ombestyrde 

i allmänhet till en början detta värf, men sedermera förordnades en sär¬ 

skild direktör, friherre Harald Strömfelt. En skogskommission i Skara¬ 

borgs län omtalas först 1674 med riksrådet Clas St järnsköld, assessor 

Melcher Falkenberg och assessor Jacob Parmand såsom medlemmar (pro¬ 
tokoll 1674 2%—2% i Vadstena landsarkiv). I kommissionerna 1684— 

1689 inom samma län voro följande medlemmar: landshöfdingen Peer 

Örneclou samt häradshöfdingarna Tyris Gunnarsson, Andreas Graanberg, 

Andreas Ollonberg, Gustaf Rydingstierna och Kristoffer Gyllengrip (dess¬ 

utom Paul Nilsson, Jonas Aurell, Lars Svanhals och Elias Swart). Pro¬ 
tokoll 1684 12/e—1689 9/i finnas i Vadstena landsarkiv; emellertid råkas 

i en handling i R. a. ytterligare två namn, af seende år 1684: Gustaf f Ry- 

dingh och Jahan Thibergh. Kungl. kommissionen af år 1690 räknade 

följande medlemmar: Axel Stålarm, Harald Strömfelt, O. Sillnecker, A. 

von Groth, P. Aschling, L. Torpadius, J. Tegner, Anders Milander, j. 

Teller och Anders Wessman. I Vadstena förvaras protokoll 1690 %—19 <* 

samt domar 1689 5/ia—1690 19/». 
Kungl. kommission för Älfsborgs län, verksam åren 1692—1693 (do¬ 

mar i Vadstena), utgjordes af: Lars Eldstierna, Harald Strömfelt, Sam. 

Ehrencrohn, Johan Leijonbielcke, D. Rosenholm, Paul Koch och Johan 
Nledelin. Fullmakt och instruktion, i 11 punkter, för skogskommissionen 

i Uppland fastställdes genom k. br. 1694 "U. Lagmannen, friherre Johan 
Gripenhielm och assessorn Johan Lilliemarck förordnas därigenom att 

med biträde af vederbörande landshöfdingar undersöka skogarnes i Upp 

land beskaffenhet. Strömfelt instämde nämnda år de Kruusiska arfvin- 

garne rörande en stor allmänning vid Älfkarleby, sträckande sig mot 

Gestrikland. Ordförande var att börja med Harald Strömfelt, sedermera 

Gyllencreutz, ändtligen Gripenhielm, samtliga under år 1694 (Skogs- oc i 
gränsskillnadsmål, R. a.). 1695 års skogs- och allmänningskommission i 
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Västmanland. Södermanland och Nerike leddes först af 7 ranschiöld, 

därefter af Werveing. sedermera af Gyllenankar, de år 1697 i Lifgedinget, 

Västmanland och Nerike förekommande af Svanhals. 
En liten notis från sistnämnda år torde få nämnas: k. br. 1697 “Ao 

tillstädjer Stjernelo att behålla det rum i lille Rust Cammaren, som han 
använder vid åtskilliga skogskommissionens aeter och documenter, emel¬ 

lertid beordras samtidigt kammarkollegium "omsäga S.. dliet han inedh 

samma arbete skyndar så mycket möijeligt må wara . 

För flottans räkning höggs 1527 på Kolmården strax norr om Brå- 

viken ett större antal masteträd — hvarje träd skulle vara 72 fot långt 
antagligen början till Gustaf Vasas flotta. Åren 1614—1619 höggos maste¬ 

träd på Käglan. 1621 skickades en skeppare omkring i Uppland att hugga 
26 palmer tjocka och 84 fot långa masteträd, hvilka allmogen skulle 

köra till Skeppsholmen. Större masteträd uppköptes år 1633 i Litthauen 

och Ryssland efter 50 å 80 riksdaler stycket. Skeppsvirke höggs af ut¬ 

skickade flottans officerare med biträde af ortens befolkning, som härtill 
uppbådades af fogdarne. Det är för att material till dylikt virke ej matte 

komma att tryta, som alla de stränga lagbestämmelserna på 1500—1800- 

talen meddelades och staten ändtligen själf tog ekplanteringen om hand. 

Ekehygget i Småland, d. v. s. i trakterna af Västervik och Kalmar samt 

i Tjust och Tuna län är kändt från Gustaf Vasa. som redan 1525 hade en 

sågkvarn (kronosåg) i Kalmar, men upptogs af Gustaf II Adolf 1625 en¬ 

ligt konungens bref därom till Clas Fleming s. å. 13 s (Riksrcg.). Vidj 
detta hygge blef Jöns Slorm (se dennes biografi) 1632 inspektor och ef¬ 

terträddes 1644 '/» af holländaren Cornelius Jacobsson. Denne senare 

blef 1656 ,0/t amiralitetsfaktor vid upphandling af ekevirke inom Småland, 

och finnas i amiralitetskollegium flcre hans bref (på holländska) bevarade. 
Hänsyftande på 1600-talets i det föregående omnämnda stadganden i 

fråga om åtcrplanteringsskyldighet efter ekafverkning, utfärdades 1742 

**/» k. förordningen med stadganden om ekeplanteringars befordran och 

ckctelningars vårdande samt 1746 10/« k. förordningen om ekeskogarnas 

befrcdandc. Skeppsbyggmästaren Gilbert Sheldon förordnades 1747 */i 
af amiralitetskollegium att verkställa undersökningar i Värmlands och Dals 

masteskogar. äfvensom 1757 att göra liknande undersökningar i Väster¬ 
götland. 1747 publiceras af amiralitetskollegium en handläggning vid 

”eke- och furuplanteskogars anläggande", som äfven afsåg att angifva 
riktlinjerna för handhafvandet af statens skogstillgångar ur synpunkten 

att tillhandahålla råvara för krigsfartygs byggande. 
1757 ”/» förordnade k. maj:t amiralitetskollegium och landshöfdingc- 

ämbetet i Skaraborgs län att verkställa undersökning rörande kronoall- 

mönningarna, masteskogarna och Månseruds kronosågkvarn i nämnda 
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län, och utarbetade kollegium ett Project till skogsordning i dessa afseen- 
den. 

Professorn vid arméens flotta Nath. Gerh. Schultén gjorde 1791 allmän 

skogsbesiktning och inventering af i Uleåborgs och Kuopio län ”befinte- 

liga masteträd och ämnen dertill, som för k. maj:ts och kronans behof 

stämplade och fridlysta blifvit”. Underskeppsbyggmästaren A. Wiggman 

gjorde 1791 och 1792 dylika undersökningar i Åbo, Björneborgs och Vasa 

län samt underskeppsbyggmästaren Fred. Granholm med biträde af expe- 

ditionsfogde C. J. Rydeen och kvartersman Tomas Åberg 1791 liknande 

undersökningar i Nylands och Tavastehus län (i enlighet med k. instruk¬ 
tionen 1791 3%). 

Majoren, sedermera öfverstelöjtnanten Johan Aron Kihlgrén, som åren 

1811—1815 förestått kronans ekefällning i Pommern (se historiken rörande 

Pommern), adlad 1818 11/s med namnet af Borneman, erhöll 1819 18/s n. 

uppdrag att undersöka ekskogarnes i Sverige beskaffenhet. 

Genom k. br. 1830 28/io anbefallde k. maj:t inrättandet af en ekplante- 

ringsstyrelse, som skulle bestå af en styresman med biträde af en sekre¬ 

terare, som jämte en plantor af k. maj:t tillsattes. Styresman blef s. å. 

o. d. hofjägmästare I. A. af Ström, sekr. och kamrer e. o. kanslisten i 

krigsexpeditionen J. L. Mazér 1831 26/2. Kommendörkaptenen J. G. von 

Sydow och direktör A. Lundström förordnades 1834 13A> att i närvaro af 

landshöfdingen i länet Bergenstråhle, styresmannen för ekplanteringarne 

af Ström samt två sakkunnige i orten besiktiga jordmånens å Visingsö 

lämplighet för ekplantering. Arbeten utfördes å Visingsborgs kungsgård 

samt Bispmotala kungsgård i Östergötland, men den sistnämnda af dessa 

försåldes och afträddes 1838 14/s. Förvaltaren vid Visingsborgs ekplante¬ 
ring berättigades genom k. br. 1858 25/e beräkna tur och befordringssätt 

såsom öfverjägare i skogs- och jägeristaten. Genom k. br. 1859 21/i före¬ 

nades förenämnda styrelse med den s. å. o. d. inrättade skogsstyrelsen. 

Befallningsmantjänsten vid ekplanteringarna å Visingsö indrogs genom k. 
br. 1860 2%. Den förvaltningen af sjöärendena och mariningeniörsstaten 

åliggande skyldigheten att äga kännedom om kronans ekskog samt för 

flottans behof användbar furuskog öfverflyttades genom k. br. 1870 ®/is på 

skogsstyrelsen. 

Den betydelsefulla skogsplanteringen i särskildt trädfattiga orter, af 

de tidigare såsom mest värdefulla ansedda trädslagen, har såsom förut 

blifvit påvisadt (sid. 170) gamla anor. Vid det sammanträde, som Magnus 
Stenbock 1709 l6A höll med häradshöfdingarne och kronobefallningsmännen 

(kronofogdarne) öfver skånska hushållningens m. m. upphjälpande, före- 

bragtes äfven frågan om skogsplantering. Protokollets moment 18, åter- 

gifvet i Samuel G. Loenboms redogörelse för Stenbocks ”Lefwerne” (II: 

257, Stockholm 1757), lyder: 
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Förestälde Herr Generalen hwad swårighet der i landet war med Brän- 

newed. i synnerhet pä slättbyggden. at skogarne woro så uthuggne, at 
snart ej något utur dem kunde erhållas, hälst nännast in til Stiiderna, 

hwilket förorsakade en owanlig dyrhet: Och som Han fann nödigt, at 
wara omtänkt på medel, huru en sådan swårighet kunde undanhjelpas, 

höll Han för bäst, at alle med flit och alfwar angrepo Trädplantering. 

Derwid förmente Han at en hwar, utom den ordinarie Planteringen i sko¬ 

garne, borde för liwad som fäldes i stället åter plantera träd, ware sig af 

hwad slag det wille, allenast dcröfwer hölles hägn til dess det wore 
wäxt utur Boskaps-betet. och at Bonden dertil kunde förbindas medelst 

et wisst honom förelagt wite. Detta biföllo alle närwarande, såsom godt 
och helsosamt, samt til landets bästa ländande: Äfwen at drängar och 

pigor kunde obligeras at plantera et wisst antal, innan de fingo träda i 

ägtenskap, samt de förre emot en wiss plantering hafwa et års längre 

frihet för utskrifning. Huru denna plantering bäst kunde ställas i wer- 
ket, wille Hr. Generalen med Kongl. Maj:t och det wördiga Prästerska¬ 

pet öfwerlägga.” 
Moment 18 lyder: ”Stadgades, at de, som fått utwisning till Skogs¬ 

hygge, och ej fullbordat återplanteringen för flera år tilbakars, skulle 

ännu få njuta Konungens af Gref Rensköld 1699 utwerkade Resolution til 

goda, at allenast afbörda sig återplanteringen för fyra år, och at de nio 

sedan den tiden förflutna Krigsåren ej skulle Allmogen beräknas til last, 

på det de ej måtte aldcles gå under, utan samma ändamål än winnas, som 
Konungen haft wid nämnda. Resolutions afsägande, nemligen Allmogens 

lindring. 1 öfrigt tilsades Krono-Betjänterne at på det nogaste vårda 

Skogarna.” 
”Conferencen” fortsattes den 18 januari, därvid bland annat flyg¬ 

sandens dämpande berördes. Moment 5 i protokollet lyder: Emedan 
Flygsanden på många ställen der i landet tagit öfwerhandcn. befaltes 
Häradshöfdingarna jämte Befallningsmännen och Landtmätarc samt All¬ 

mogen träda tilsamman och öfwerlägga, på hwad sätt den bäst kunde 

dämpas, samt med berättelse derom inkomma. Imedlertid som Herr 

Generalen fått erfara, at i Holland et slags frö skulle finnas, som war 

dertil tjänligt och wäxte i sand. så lofwade Han skrifwa til Extraord. 
Envoyéen Paltnquist, at från Holland bekomma en quantitet dylikt frö, 

med underrättelse om dess såning och planterande.” 
Denna sistnämnda under krigstiden tillsyneskomna lofvärda omsorg 

om rikets bästa torde icke för tillfället föranledt vidare åtgärd, men 1737 
—1739 var den från Danmark införskrifne Johan Ulric Röhl ”Flygsands- 

inspcctor” i Kristianstads län och frågan upptogs sedermera af k. maj:t 

och ständerna. Det i Skåne och Halland påbörjade arbetet, som stod 
under landshöfdingcn friherre Barnckows ”berömliga inseende", finnes 

omtaladt i Riksdags-Tidningen 1756. n:r 62. "Plantagc Directeur" I 
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Skåne blef nämligen sistnämnda år professorn i Lund Erik Gustaf Lidbeck 

(se dennes biografi), med skyldighet att förutom sandhafreplanteringen vid 
Ängelholm äfven befordra trädplantering å Skanörs Ljung. 

Omkring 100 år efter Stenbocks sammanträde utfärdade k. maj:t 1805 
Vs, samtidigt med den nya skogsordningen, ett cirkulärbref till alla läns¬ 

styrelser med befallning att inkomma med förslag till särskild författning 

om skyldighet att återplantera skog (alltså ett uppslag till den efter nya 

hundra år, 1903 24/?, framkomna lagen om enskildes skogar). Profes¬ 

sor F. W. Radloff hade redan 1803 erhållit uppdrag att på statens be¬ 

kostnad företaga en resa i Tyskland för att studera detta lands skogshus¬ 

hållning. Både länsstyrelsernas utlåtanden och Radloffs reseberättelse 

(som finnes tryckt i ”Ekonomiska Annaler” 1807) remitterades 1807 5/n 

till 1798 års skogskommitté, men något yttrande torde aldrig blifvit af- 
gifvet, utan frågan stannade af genom statshvälfningen år 1809. 

* 

Genom memorial vid 1723 års riksdag hade öfverjägmästaren Melchior 

Birckholtz (se dennes biografi) åtagit sig att utrota skade- och rofdjur i 

riket och att därtill bekosta nödiga jakttyg, luderplatsers inrättande m. 

m. mot 3 dir kpmt i 3 års tid af hvarje helt hemman i riket. Sju län 

kontraherade med honom, men allmogen återfordrade de erlagda be¬ 

loppen, emedan odjuren ej utödts, utan i stället mera förökat sig. Rik- 

sens ständer ansågo (k. resol. 1727 Vs § 49), att B. borde till Jönköpings 

län återbetala 1,100 dir, han därifrån erhållit, emedan han ej kunnat 

bevisa, att han levererat några jakttyg dit eller genom sina jägare där 

fällt ett endaste skadedjur. För öfrigt hade allmogen begärt slippa det 

sätt att jaga, som B. sedan sista riksdagen velat införa, och att i ty mål 

stå under hans eller hans jägares befallning, hvilket ständerna tyckte 

borde beviljas, då allmogen i stället anhållit få återupptaga bruket af den 

gamla bepröfvade metoden med nät och skall efter rofdjur. 
Ett nytt dylikt kontrakt om rofdjurens utödande, äfven detta natur¬ 

ligtvis misslyckadt, träffades af kammarkollegium 1753 4/i med öfver- 

sten vid Kronobärgs infanterireg:te, friherre Berendt Wilhelm von Lie- 

wen, och Fredrik I ratificerade och godkände detsamma s. å. 14/i. Lie- 

wens förslag behandlades af rådet redan 1747, då samtidigt förordades, 

därest vissa garantier af vederbörande kunde lämnas, ett af apotekaren 

i Örebro F. M. von Aken angifvet projekt för samnia ändamål. 
Genom hofjägmästare Andreas Schönbergs väldiga skalljakter samt 

jakter å inhuggna och betade (ludrade) jaktplatser enligt urgammal sed 

(metoden dock förbättrad af S. och sedermera ytterligare af hofjägmäs- 

tarne J. L. B. von Greiff och B. G. Hammarström) kunde dock rofdiurs- 

stammen afsevärdt nedbringas. 
1733 17/« meddelades förbud mot bäfverskinns förande ur riket. 1 1734 

i? 
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års lag hade varit aisikten att intaga ett särskildt kapitel om jakt och 

djurfång (lagkommissionens tryckta förslag kap. 23 Byggningsbalken). 
tillförsäkrande skatteman fri dispositionsrätt öfver sin jord äfven i fräga 

om jakt. och ärendet diskuterades hetsigt vid 1731 och 1734 års riks¬ 

dagar. men då adeln motsatte sig all omröstning i frågan, som den an¬ 
såg beröra sina urgamla rättigheter och icke ville förlora sin särställ¬ 

ning beträffande jaktutöfningen. beslöts på‘ förslag af landtmarskalken 

att ur lagen utesluta nämnda kapitel. Ständerna beslöto visserligen 

att åt en särskild kommission uppdraga revisionen af 1664 års jaktstadga, 

hvilken kommitté borde hos k. maj:t afgifva förslag till ny jaktordning, 

men det hela inskränkte sig till k. br. 1734 ,8/s med påbud mot djurs och 
fågels fängande och skjutande från midfastan till Olofsmässodagen samt 

en mängd kommittéarbeten, veterligen dock först från 1749 a*/ia. då åt¬ 

skilliga herrar valdes och i sin ordning tillkallade hofjägmästare A. 

Schönberg såsom rådgifvarc. Ett 'Project’ förelåg visserligen 1756. men 

först genom 1789 års grundlagar vann skattemannen den honom så länge 

undanhållna jakträtten, jämte öfrig fri disposition af sin mark. 
Däremot utfärdades 1734 **/« en ny förordning om skogarna i riket 

(hvartill 1739 publicerades en "Förklaring"). Det stadgas i denna lag bl. 

a., att kronoparker närboende finge efter tillstånd af landshöfdingen och 

med jägmästarens vetskap fritt taga — jämte åtnjutande af mullbete — 
förtorkade träd och vindfällen samt lågor, stubbar, grenar och nederlig- 

gandc ris "til at dymedelst rensa skogen och mullbetet”. Vid samma 

riksdag hade emellertid allmogen gjort ett försök att få häradsallmän- 
ningarna uppdelade på hemmanen (§ 25 i fullmäktiges allmänna besvär), 

men k. maj:t resolverade s. å. 17/i», att så ej finge ske, emedan "allmän- 

ningarnc äro en Cronans tilhörighet”. Ett k. br. om djurs och fågels 

skjutande i förbjuden tid utfärdades 1758 ia/«. 
1734 års lag föreskrifver i 10 kap. 8 § byggningabalkcn att skatte- 

bondc må nyttja sin enskilda skog till hustarf och salu; dock det så spar¬ 

samt att skogen ej utödes och hemmanet fördärfvas. Vare ock skyldig, 
att först taga vindfällen, torra trän, kvistar och stubbar till vedbrand, 

innan friske trän därtill fällas. Finnes skattebonde sin frihet missbruka: 

böte 10 daler. 

Med hänsyn till afdankade eller tjänstelösa karolinska officerare be¬ 

slöt rådet 1724 '*/» följande: Som Riksens Ständer till ett soulagement 
för välmeriterade officerare, som stode på exspcktanslistan, förklarat sig 

gärna se. att de hugnades med beställningar under jägeristaten, såvida 

de vore därtill skickliga, anhålla de, att K. Maj:t täcktes hafva sådana 
officerare i nådigt minne och befalla landshöfdingarna att vid vakanser, 

som af dessa komme att föreslås och besättas, ihågkomma dem framför 

andra. 
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Fredrik I ville något år efter 1731 öka jägeristaten i Småland och 

Blekinge samt tillsätta en särskild jägmästare i Kalmar län. Förord¬ 
nande uppsattes för kammarherren, grefve Carl Fredric Törnflycht — 

”i anseende till des genom Studier och utrikes resor förvärfvade skic- 
kelighet och Erfahrenhet uti de stycken, som en sådan Beställning till¬ 

hörer” — men synes icke blifvit expedieradt. 
Inom Kopparbärgs län ägde under 1600-, 1700- och början af 1800- 

talet länsmännen och bärgsbetjänte skyldighet öfvervaka att skogs- och 

jaktförfattningarna efterlefdes. Endast undantagsvis fanns någon jägmäs¬ 

tare eller öfverjägmästare förordnad. Skogvaktare funnos tidtals. Äfven 

prästerna voro behjälplige vid denna länsmännens och skogvaktarnos in¬ 
spektion. Anders Lennartsson, på sin tid ensam jägeritjänsteman i Koppar¬ 
bärgs län, omnämnes 1657—1659. Medel anvisades sedermera till två skog¬ 

vaktarelöner, men genom k. br. 1649 22/n disponerades dessa båda löner af 

länsmännen. Staten för 1665 upptar endast 2 skogvaktare å 51 dir smt, 

1707 funnos 16 skogvaktare, 1776 två skogvaktare å 54 rdr. Enligt Abrah. 

Hiilphers’ anteckning från sin resa i Dalarne 1757 (Dagbok, tryckt 1762) 

heter det: ”Till Jägeri Staten äro anslagne 108 Dal. Silf:mt, som Läns- 
männerna i hwart Fögderi upbära, hwilka stå anteknade för Skogwak- 

tare, emedan ingen annan betjent derwid finnes. I Gäfleboigs och 

Västernorrlands län, hvilka tidigare hade större omfattning än nu, för¬ 

ordnades Olof Fredric Rudbeck 1749 till öfverjägmästare utan lön; ge¬ 

nom k. br. 1756 20/n bestämdes dock hans lönefråga. Öfverjägmästare- 

tjänst i Västerbottens län inrättades 1797 10/n. 
öfverjägmästaren i Småland, major Wilhelm Mauritz Pauli, som sy¬ 

nes haft ett synnerligt intresse för sin tjänst och varit stor orgamsatöi 
— liksom den samtidige öfverjägmästaren i Södermanland Paul H diet an 

— framlade 1736 för k. maj:t ett förslag om inrättandet af ny jageristat 

i Småland och Blekinge, hvilket förslag af k. maj:t fastställdes 1737 201*. 

K. förordnanden utfärdades s. å. 27/b för inalles 6 holtzförster, 13 ofver- 

landtjägare, 13 underlandtjägare, 1 fiskal och 1 auditör (af dessa 34 voro 

l 22 adelsmän). Staten växte redan samma år ansenligt: 1737 28 ? utnämn¬ 

des 4 extra ordinarie underlandtjägare (C. J. Bogeman, F. M. Sandberg, 

J. C. Biörkman och I. Strömbom); blef kapten Gustaf Wästfelt under¬ 
jägmästare, öfverlandtjägare Bengt Lind holtzförster och nksbanksbok- 

hållaren Carl Adam Gerdes öfverlandtjägare; 28A> blef kapten Anders Ce- 

derlöf holtzförster. 
Redan på nyåret följande år, 1738 */i, var Pauli färdig med nytt ior- 

slag till en vid denna tid oerhörd ökning af staten. Vedcrboran e om- 
mo aldrig att utnämnas, ty 1738 wh resolverades försiktigtvis att med 

ärendet borde anstå "till nästa riksdag, då man närmare far erfara, hvad 
nytta som de redan antagna ordinarie och extraordinarie Bet,ente uträt¬ 

tat; och om då flere extraordinarier pröfvas nödige”. Forslaget gällde 
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emellertid: majoren Carl Philip von Preltlack till jägmästare i Kalmar län 
[kom i krigstjänst vid Västerbottens reg:te 1701, fänrik vid svenska värf- 

vade lifreg:tet till fot 170-4. kaptenlöjtnant vid Skaraborgs reg:te 1711, 

sekundkapten s. å., premierkapten 1712 med kompani (k. konfirm. därå 
1716 w/»), afsked 1720. gått i holsteinsk tjänst s. å. och fått majors full¬ 

makt, återvände till Sverige 1726]; holtzförstern Lars Johan Silfversparre 

till jägmästare i Kronobärgs och Blekinge län: löjtnanten Samuel Andreas 

Unér till holtzförster i Silfversparres distrikt Isäges hafva stått med löjt¬ 
nants karaktär vid kungl. drabantkåren, afsked 1728]; öfverlandtjäga- 

ren Peter Starenflycht till holtzförster i Södra Vedbo och östra häraders 

beridning af Jönköpings län; underlandtjägaren Jacob tiögstedt till öfver- 

landtjägare i Kronobärgs län efter Starenflycht; hejderidaren Carl Georg 

Nethenvood till underlandtjägare i Kalmar län; underlandtjägaren P. G. 

Reuterhielm till öfverlandtjägare i Jönköpings län i st. f. Sven Linde och 

furiren Zachris Bouman till underlandtjägare efter Reuterhielm; under¬ 

landtjägaren Jonas Kamberg till öfverlandtjägare i Kalmar län efter C. A. 
Gerdes samt hejderidaren Claes Westerstrand till underlandtjägare i Kal¬ 

mar län efter Kamberg. 
Samma år och dag föreslog Pauli följande till extraordinarie, emedan 

"den i Staten uppförda ordinarie Betieningen omöjligen medhinner syss¬ 

lorna wederbörligen sköta”. Han hemställer därför, att i Kalmar län måtte 

till holtzförster i Tjusts härads beridning utnämnas öfverlandtjägaren 

Axel Bergman, till underlandtjägare stadsfiskalen i Kalmar Jacob Råd¬ 

ström och notarien Carl Magnus Friberg; i Jönköpings län till holtzförster 
i össbo och Västra häraders beridning öfverlandtjägaren Samuel Grana- 

lenhjelm, landtjägaren Carl Alauder till underlandtjägare, likaså landtjä- 

garen Peter Cederdal; i Kronobärgs län löjtnanten Achilles Gabriel von 

Block till holtzförster i Konga och Uppvidinge häraders beridning samt till 
underlandtjägare hejderidaren Caspar lieil. rustmästaren Alexander 

Nethenvood och hejderidaren Johan Agelin; i Blekinge län löjtnanten von 

der öhe och kanslisten i amiralitetskollegium Carl Wallerman till under- 

landtjägarc. Vidare hemställde Pauli 1738 IB/i, att friherre C. W. Ccder- 

hielm måtte utnämnas till holtzförster i Blekinge för att under Paulis in¬ 

seende "dirigera plantagcrne och derutinnan underrätta Jägcri Betien- 

terne". 
Hade nu äfven alla dessa blifvit utnämnda, hvilket såsom otntaladt 

icke blef händelsen, skulle antalet af ordinarie och extraordinarie tjänste¬ 

män allenast vid den nya jägeristaten i Småland och Blekinge, oafsedt 

vid gamla staten redan befintliga, kommit att år 1738 utgöra icke mindre 

än något öfver 50. Rådet och konungen började helt naturligt att för¬ 

hålla sig alltmer betänksamma gent emot Paulis oupphörliga förslag och 

tjänsteifver. och riksens ständer begärde redan s. å. “/«" att hela den nva 

staten måtte indragas. 
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Till förökande af jägeristaten i Södermanland anvisades 1737 29/« en¬ 

ligt förslag af öfverjägmästaren Paul Hilletan nödiga medel. Genom k. 

br. 1738 5/i2 indrogos emellertid båda de stater, Pauli och Hilletan fått 

införda. För Paulis nitälskan torde detta varit ett ledsamt bakslag, men 

han hemställer ändock 1739 30A omtänksamt, ”att Eders Kongl. Maj:t 

Allernådigst täcktes wid förefallande öppningar hafwa dessa nu således 

tienstlösa blefne betienter uti nådig åtanka til befordran efter merit och 

den skickelighet som hwar och en kan äga”, med anledning hvaraf rådet 

s. å. 23/io uttalade, att ”desse tjänstlöse kunna anmäla sig å de ställen 

der deras meriter och skickelighet kan bepröfvas, och de i anledning 

deraf komma på förslag til befordran”. 

Genom k. resol. 1752 29/« på allmogens allmänna besvär förordnades 

i § 16, att de utom ordinarie jägeristaten tillsatta extra fiskaler, jägeri- och 

skogsbetjänte borde strax afskaffas, de orter dock undantagna, hvarest 

k. maj:t särskildt härom stadgat. 

Obenägenheten eller motviljan för jägeribetjäningen var redan vid 

ett tidigt skede stor i många landsändar. Staten var tidvis, i allmänhet 

dock på grund af då förefallande militärisk tjänstgöring, upplöst eller 

indragen, såsom af det förestående kunnat inhämtas, men oafsedt detta 

yppade sig emellanåt försök att få jägeriet afskaffadt. Ångermanlands 

allmoge anhöll 1759 att ”warda befriad” från den i Västernorrlands län 

inrättade jägeristatens uppsyn öfver skogarna i berörda landsort, men 

det mycket skarpa k. br. 1759 14/« manade till lugn och åtlydnad af rik- 

sens ständers beslut. År 1809 hemställde riksens ständer själfva om 

undersökning i hvad mån jägeristaten kunde indragas, vid 1812 års riks¬ 

dag förekommo motioner om jägeristatens afskaffande och vid 1815 ais 

riksdag motion om dess minskning. I ”Samlaren” läses 1831 följande 

karaktäristiska uttalanden: ”Man har i sednare tider undrat derpå, att, 

då Malmöhus län eger så få kronoskogar, att de snart sagdt äro att anse 

lika med intet, länet likvisst behöfde en Jägeristat, som aflönades af 

Statsmedlen. Jägeripersonalen är icke obetydlig, då den består af 1 Ör- 

verjägmästare, 1 Landtjägare, 4 Hejdridare och 16 Skogvaktare, h\il- 

kas samteligas aflöning uppgår till 290 Pdr B:ko, deraf öfverjägmästaren 

ensam har 200 och de öfrige, egentlige Skogsfiskalerne, tillsammans en¬ 

dast 90 R:dr. Man kan lätt föreställa sig huru tjenster med sådane löner 

skola skötas; också lärer Herr Landshöfdingen under sina resor i Länet 

fått erfara ett allmänt missnöje med denna betjenings förfarande emot 

den allmoge, som varit blottställd för mindre åtal i afseende på skogs¬ 

hygge, i anledning hvaraf Herr Landshöfdingen i underdånighet hos Kongl. 

Maj:t lärer framställt Jägeristaten i Länet såsom öfverflödig, då krono- 

skogarnes vård lämpligen kunde förenas med Kronobetjeningens öfrLn 

åligganden”. 1834—1835 anhöllo riksens ständer om en förnyad organisa¬ 

tion af skogs- och jägeristaten, åsyftande minskning i personalen: 1844 
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_1S45 motionerades om indragning af den högre skogs- och jägeribe- 

tjäningen och 1S53—1JS54 afslogs en väckt motion om anställande af nödig 

jägeribotjäning i rikets norra län. ^ J 
Att en personal, hvars egentliga inkomster utgjordes af tertialer och 

sakören", lätteligen kunde förgå sig under mindre lagbundna tider och 
förhållanden, är ej mer än mänskligt. Emellertid torde här såsom ofta 

eljest flertalet fått bära skuld för någons eller någras kitslighet och en 
opinion kommit till stånd genom pressen och beställsamma tungor. All¬ 
männa uppfattningen tidigare var i öfrigt sådan, att jägeristaten \ .n öf- 

verflödig. när jakten delvis förlorat sin karaktär och man ännu ej till^j 

mätte skogarne någon vidare betydelse eller värde och för det rent 
fackmässiga inom skogshushållningen var en knapphändig teoretisk kursj 

och otillräcklig praktik ännu den enda läromästaren. Eöi öfiigt hade 

man inga sympatier för skog eller skogsbruk, och huru stats\ erket under 
1700-talet och början af 1800-talet skänkte bort eller sålde kronoparker 

är ännu i bedröfligt minne. Kannuarkollegii cirkulär den 14 april 1824 

angående en "förändrad reglering” med kronoskogarne och allmänning- 

arne i riket är ur sådan synpunkt ett ledsamt aktstycke. 
Jägeristaten i riket upplöstes 1790 "'U. på grund af dess deltagande 1 

kriget. Den skogs- och jägeribetjäningen förut åliggande befattningen 

med allmänningsskogarna skulle härefter bestridas af kronofogdarna och 

länsmännen. Däremot bibehölls betjäningen vid kronans gehäg och djur¬ 

gårdar. Emellertid blef Jägeristaten inrättad ånyo 1793 10/i* i de län, där 

allmänningar och kronoparker funnos. 
Jägeristaten på Gotland indrogs på grund af k. br. 1796 */*, och krono- 

betjänfngen erhöll bemyndigande öfva den tillsyn, som förut ålegat jägeri¬ 

staten. dock när den dåvarande afginge. 

Det i vår tid ofta förekommande talet om stundande skogsbrist har 

äldre anor än man i allmänhet torde känna. Redan Luther spådde, att 

i de yttersta tiderna skulle blifva en kännbar brist på tre ting, nämligen 

godt mynt. uppriktiga vänner och nödig skog. 1500-talet samt i än liogre 

grad 1600- och 1700-talcn samt 1800-talet äro alla fyllda af klagolåt öfver 

skogsförödelscn och oro för framtiden. Naturligtvis gäller det till en bör¬ 

jan "bärande träd", som jämte ekskogarna för skeppsbyggnad länge an- 

sågos värdefullast, men förödelsen i barrskogen genom krig. svedjande 

och bjälkhuggning. detta sistnämnda i Värmland, var säkerligen icke 

mindre, hvarför plantering redan på 1600-talet ansågs nödvändig. Stads¬ 

majoren Anders Rosenstens år 1752 tryckta "Anmärkningar vid Skog- 

Skötseln och Trä-Planteringen" (hvilken bok år 1771 utgafs i en 3:dje 

upplaga af Lundaprofcssorn Clas IJIechert Trozelius) har åtskilligt att 

berätta i detta ämne. "Til vår hjärtans grämelse få vi’’, säger han. ”un- 
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der våra resor, som oftast i ögnasikte många nakna berg och kala höj¬ 

der, hvilka i Förfädrens tid, varit beprydde med de fagraste Skogslundar.” 

All utförsel till främmande ort af ekvirke blef förbjuden år 1662, enär 

k. maj:t ”med missnöje måst förnimma, huruledes ekskogarna i riket ge¬ 

nom ett ganska oförsvarligt hygge ganska illa varda medfarne”. Detta 

förbud förnyades 1665, enär konungen försport, att åtskilliga ståndsper¬ 

soner ej aktade för rof att trots förbudet fortfarande till utrikes orter för¬ 

sälja allehanda virke: plankor, bräder, ”knapholtz” o. s. v. K. förordn. 

1728 V« och 9 § i k. förordn. om ekeskogarne i riket förpliktar hvarje 

frälseman att i första hand hembjuda sitt ekvirke till amiralitetet. Den 

enskildes skogshushållning, som reglererades 1913 24V genom en åter- 

växtlag, afhandlades i § 16 af 1734 års skogsförordning, där det heter: 

Landtmanncn bör undervisas och tillhållas inhägna sina ägor med 

stengärdesgårdar och jordvallar, samt spara den späda och unga sko¬ 

gen, i det stället utsöka och klyfva vuxen gran och gårtall till gärdsle, 

samt nyttja till stör eén och grenarne af gamla granar, dock hvarest den 

unga skogen är ganska tät, der tillåtes, efter föregångit bepröfvande, 

hugga och bläddra slik ung skog, till gärdsle och stör. Ingen må hugga 

högre stubbe än tre qvarter högst en aln öfver jorden, vid åtta öre s:mts 

plikt för hvarje stubbe. 

1781 3/is meddelades en k. förordning mot skogsförödelsen på Got¬ 

land. 

Emellertid fortsatte det gamla talet om hotande skogsbrist. Genom 

en skrifvelse 1816 såg sig landtbruksakademien föranlåten att rikta hus¬ 

hållningssällskapens uppmärksamhet på ”den i Rikets alla Landsorter till¬ 

tagande brist på Skog och trädmaterialier”. Särskild uppmärksamhet 

tilldrog sig en år 1849 till k. maj:t ingifven skrift af hofjägmästaren /. 

A. af Ström — ”Approximativ Calcul öfver Skogs-productionen och con- 

sumtionen i Sverige”, däri Ström kom till det resultatet, att vårt land 

behöfde 7.755.000 famnar årligen men endast kunde producera 5.700.000, 

hvadan en årlig brist af 2.055.000 famnar uppkomme. (Skrifvelsen är af 

utg. meddelad till tidskr. Skogvaktaren 1894, sid. 131—134). Såsom 

”smärtande bevis på skogsförödelsen” framhåller förf. Svältorna och 

Edsmären, sandfälten i Skåne och Halland samt kusterna i sistnämnda 

län och Bohuslän, den s. k. Kronomastespireskogen i Älfsborgs län, 

vackra parker i Uppsala, Stockholms och Nyköpings län m. fl., där 

skogen blifvit efterträdd af kala backar med enbuskar samt en och 

annan granplanta. 

Till deputerade för skogs- och jaktordningarnes öfverseende utsåg 

k. maj:t 1749 22/12 krigsrådet Johan Wefwerstedt, kammarrådet, friherre 

Samuel Ehrencrona, amiralitetskammarrådet Hindric Löfwenskiöld, asses- 



184 SKOO SKOMMISSIONER 1749—73. RIKSJÅOM.-ÄMB. TILLÄRNADE ÄTERUPPL1FVANDE 77. 

sor Ulric Rudenschiöld. kammarherren och assessorn Gustaf Gabriel 

Bonde och assessor Olof Rudbeck, hvilka skulle sammanträda under pre¬ 

sidenten grefve Pipers ordförandeskap. Kommissionen sammanträdde 

första gången 1750 *•/» och antog då vice notarien i bärgskollegium 

Henrich Fougt till expeditionernas och protokollets förande mot 300 rdr 

pr år. Denne efterträddes 1753 n/»s af registrator Brovall, som fick 

kungl. förordnande och samma lönevillkor. Hofjägtnästare Andreas 

Schönberg inkallades såsom rådgifvare 1750 'la. Resultatet af arbetet 

förelåg såsom ett ”Project” år 1756. Hof- och öfverjägmästaren Carl 

Wilhelm Pauli samt öfverjägmästaren, friherre G. A. von Danckwardt 

ingåfvo till denna kommission 1755 ett särskildt betänkande, som k. maj:t 

s. å. **/• remitterade till lagkommissionen. 
Den sedermera med hufvudsaklig uppgift att vårda kronans all¬ 

män nings- och utom bygdelagen belägna skogar anställda jägeristaten 

sattes på 1760-talet. då riksens ständers Project till en förnyad allmän 
skogsordning af år 1766 15/»o må antecknas, på indragningsstat, men sat¬ 

tes jämlikt k. br. 1770 TA» åter i verksamhet på ständernas underdåniga 

anhållan. 
En betydelsefull — och långvarig — kommitté var den k. skogs- och 

jägerikommissionen af 1773 ‘V*. med följande samtidigt förordnade med¬ 

lemmar: riksrådet, grefve Nils Bielke, grefve Mauritz Posse, D. A. Heii- 
kenskiöld. kammarrådet Anders af Botin, hofrättsrådet, friherre Fredric 

Cronstedt och öfverjägmästaren Olof Holmcreutz. Kommissionen, som 

till sekreterare antagit kanslisten, grefve Salomon Cronhielm (erhöll 1774 

”lr i arfvode 500 dir smt och efterträddes 1777 af Jan Frie Nibelius, då 

vice notarie i Svea hofrätt, sedan assessor därst.) var redan 1773 5"/« 

färdig med ett ”Project till en förbättrad Förordning om Jagt och Djur¬ 
fång”. men då detta icke blcf genomfördt. fortsattes kommitténs arbe¬ 

ten. Flerc personer adjungerades i kommittén: vice häradshöfdingen, 

auditören vid artilleriet Joh. Casimir de la Chapelle 1774 'dåvarande 
ryttmästaren J. C. Toll s. å. ”U, assessorn i bärgskollegium, friherre 

Samuel Hermelin 1775 ”/», öfverste Fred. H. af Chapman 1776 %, ami- 

ralitetskammarrådct Emil MOtzow 1782 J"» i Chapmans ställe samt bärgs- 

rådet Gust. Ad. Leijonmarek s. å. uln (efter Hermelin). 
Toll, energisk och städse med ett mål för ögat. utvecklade största 

arbetskraften inom kommissionen. Han framlade till sist där år 17771 

ett utförligt motlvcradt yrkande att Riks öfver Jägmästare Fmbetet åter 

måtte införas med all dess forna makt och myndighet. Ärendet före¬ 

drogs först i rådet, sedermera på Ulriksdal 1777 **/• för konungen, hvars 

sympatier för förslaget Toll genast lyckades vinna. 1 samband härmed 

utarbetade Toll ett intressant projekt till ”jägeristatens försättande på 

militärisk fot". Förslaget i sin helhet föredrogs och gillades af konungen 

1777 **/». men blcf icke gällande lag. 
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Kammarherren, friherre Axel Oxenstierna (till Eka och Lindö), öfver- 

hofjägmästare, erhöll emellertid genom den honom från Qripsholm 1780 

4/i meddelade instruktionen chefskap öfver jägeristaten. Gustaf III för¬ 

klarar sig samtidigt vara betänkt på att återupprätta det gamla riksjäg- 

mästareämbetet, och friherre Oxenstiernas instruktion är hållen i nära 

öfverensstämmelse med den för riksjägmästaren 1638 31/s utgifna. 

Fullmakten lyder sålunda: Gustaf etc. Sedan WI redan länge i nåder 

varit om tänkte, at åter uplifva det f ordna Riks Jägmästare Embetet, 

hafwe Wi, af förekomne omständigheter, men i synnerhet af den twe- 

tydighet, som finnes uti Författningarne äng:de de de Oss och Cronan en- 

skildt förbehållne Parkers och Gehägers vård och tilsyn, warit föran- 

låtne at imedlertid och intil dess någon Riks Jägmästare kän blifwa för¬ 

ordnad i nåder updraga och anförtro Wår Ofwer Hof Jägmästare Rid¬ 

daren af Wår Swerdsorden, Friherre Axel Oxenstjerna de göromål och 

Rättigheter, hwilka, enligt 1 §: af 1638 åhrs Kongl. Instruction Riks Jäg¬ 

mästare Embetet tilkommit: til följe hwaraf Wi ock för honom utfärdat 

en nådig Instruktion,-—. Gripsholms slott den 4 Januari 1780. 

Gustaf. — E. Schröderheim. 

Landshöfdingarnes befattning med skogsvården undergick härigenom 

likväl ingen förändring, utan göromålen fördelades sålunda, att uppsik¬ 

ten öfver kronans parker och djurgårdar företrädesvis handhades af 

öfverjägmästaren jämte jägeribetjäningen, hvaremot landshöfdingen 

jämte krono- och stadsbetjänte hade tillsynen öfver kronoskogarna och 

kronoallmänningarna, under hvilka också lands- och häradsallmänning- 

arna funnos inbegripna, samt kronohemmans och boställens skogar. 

Dessa förhållanden fastställdes sedermera i skogsordningarna af 1793 

10/i2 och 1805 V«. 
Kommittén fortsatte emellertid sitt mandat. ”Project till en för¬ 

bättrad Skogs Ordning i underdånighet författadt af Committerade till 

Skogs- och Jägeri-förordningarnes öfverseende samt den 23 febr. 1787 

aflämnadt” träffas i R. a. i original, men tillvann sig icke högsta gillande. 

”Til Skogsordningarnas öfverseende” förordnades därefter 1790 M/i 

en k. kommitté, bestående af statssekreteraren Gustaf von Carlson, lag¬ 

man Peter Zacharias Ahlman, lagman Anders Håkanson, amiralitetskam- 

marrådet Johan Daniel Sundin och assessor Jan Eric Nibelius. S. å. 3% 

lämnades kommitterade instruktion med hänsyn till den anbefallda be¬ 

siktningen och inventeringen öfver alla ekar, bokar och masteträd på 

krono- och kronoskattehemmäns ägor. 

Genom förordnande af 1792 22/io utgjordes skogskommitterade af 

riksdrotset, excellensen grefve Carl A. Wachtmeister, excellensen, ge¬ 

neralguvernören i Pommern, grefve Eric Ruuth, generalamiralen grefve 

A. Ehrensvärd, öfverhofjägmästaren friherre Axel Oxenstierna, lands¬ 

höfdingen G. af Ugglas, assessorn Jan Eric Nibelius, bärgsrådet friherre 
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S. G. Hermelin och kammarrådet J. D. Sundin. öenom k. br. 1793 V 

förordnades dessutom följande kommittéledamöter: presidenten G. von 

Carlson, vice presidenten C. Stierngranat. generallöjtnanten friherre Joh. 

l)iedr. Dmvall, kammarherren friherre Charles de Gccr samt kammar¬ 
rådet Eric al Wetterstedt. Vid protokollet tjänstgjorde S. Biörkman. 

Kommitterade utarbetade ett förslag till en ny och förbättrad skogslag, 

och 1793 ‘“/i* expedierades därom en allmän förordning. I följd af det 
ökade arbete, som genom denna förordning åsamkades öfverhofjägmästa- 

ren, måste ett biträde vid ämbetet anställas. 1794 °lu anvisade k. maj.t 

200 rdr till lön och 50 rdr till skrifmaterialier samt utnämnde dåvarande 
kanslisten i kammarkollegium, sedermera assessor Lars Wettervik till 

sekreterare vid ämbetet. Genom k. br. 1808 30l> utgick ytterligare 73 

rdr beo 16 sk. till skrifvarehjälp. 
Emellertid befanns den nya skogsordningen snart nog otillfredsstäl¬ 

lande. hvarför i början af år 1798 en kommitté af 6 personer tillsattes 

för att under ordförandeskap af riksdrotset grefve Carl Axel Waclit- 

meister utarbeta förslag till en ny skogsordning. Efter fem års arbeten 

afgaf denna kommitté 1803 is sitt utlåtande, och 1805 '/* utfärdades 

den nya förordningen om skogarne i riket, åläggande öfverhofjägnräs- 

tareämbetet den allmänna uppsikten öfver kronans parker, gehäg och 

djurgårdar i riket, skolande förordningen en gång om året ”vid Härads- 

och Bergs-Tings-Rätterne upläsas”. 
Nådiga förordningen om skogarna i riket af 1805 'I» hänvisar till 1793 

års skogsordning samt föreskrifver bl. a., att öfver kronoparkerna, ge- 

hägen och djurgårdarnc såsom nämndt öfverhofjägmästaren bör hålla 

samma uppsikt som åligger konungens bcfallningshafvande i fråga om 

kronoallmänningarnc. Skogs- och jägeribetjänte skulle vara skyldiga 

att inom sina distrikt, på allmänningar. kronoparker och kronoskogar, 

inrätta ”Planter-Hagar, helst för bärande Trädslag, et eller flere". Be- 

fallningshafvande borde ”på alt sätt söka upmuntra både Ståndsperso¬ 

ner och Allmoge til Trädplanteringars anläggande å egna Ägor". Öf- 

verjägmästare skulle förordnas af konungen, men skogsbetjänte (för 

lands- och häradsallmänningarne) erhålla konstitutorial af konungens be- 

fallningshafvande. medan de vid kronoparker. gehäg och djurgårdar an¬ 

ställde jtigeribetlänte förordnas af öfverhofjägmästaren genom konsti¬ 

tutorial. 
I Kongl. Maj.ts Nådiga Stadga angående Jagt och Djurfång af 1808 

>*, uppgaf konungen sin gamla ensamrätt till jakten å de s. k. fredsmi- 

larnc. Jägcribctjänt. som innehade ordinarie syssla, vore utom skall¬ 
gång skyldig årligen göra sex rofdjursskott utan belöning af skottpen- 

ningar och öfver fullgjord sådan skyldighet förete bevis, hvarjämte jägcri¬ 

bctjänt på stat Jämväl ålåge att till roffåglars fångande hålla antingen 

hökbur eller stötnät. Vid hvarje jägareboställe skulle finnas utlagd an- 
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tingen varg- eller räfsax eller ock varg- eller räfgrop finnas inrättad. I 

hvarje län, där vargar vore skadegörande, skulle jakttyg hållas och 

jaktplatser anordnas. En jaktkassa borde inrättas i hvarje län till be¬ 

stridande af utgifterna för rofdjurs utrotande. 

Ständerna anhöllo emellertid, att k. maj:t måtte för skogshushållnin¬ 

gens främjande inhämta ländshöfdingarnes yttrande om alla hithörande 

lokala förhållanden, i samband hvarmed yrkades, att jägeristaten måtte 

indragas, de för kronan icke omistliga kronoparkerna försäljas, härads- 

allmänningarne mellan intressenterna fördelas, den dugliga och åtkom¬ 

liga ekskogen nedhuggas och för kronans räkning säljas samt all öfrig 

ekskog skattesäljas. Efter att i många år hafva varit ute på remiss 

föredrogs ärendet i statsrådet 1820 7U, då det förklarades böra hvila för 

att afgöras i sammanhang med frågan om kronoskogarnes försäljning, 

hvarpå det ånyo förekom först i febr. 1823. Emellertid hade ständerna 

1818 13/« aflåtit en ny underdånig skrifvelse om kronoskogarnes försälj¬ 

ning, hvilken remitterades dels till krigs-, kammar-, bärgs- och kom¬ 

merskollegium, dels till öfverhofjägmästareämbetet. Ärendet föredrogs 

i statsrådet i febr. 1823 samt resulterade i n. skrifvelse till kammarkol¬ 

legium 1824 18/s och kollegii cirkulärbref s. å. 14/« om reglering af kro- 

noskogarna, som hädanefter (med undantag af Stockholms djurgård) 

kommo att lyda under konungens befallningshafvande i länen. Nämnda 

cirkulärbref innehåller bl. a., att kronoskogarna i södra och mellersta 

Sverige skulle med undantag af dem, som för flottan eller kronans andra 

behof kunde befinnas nödiga, ”bringas under enskild egande rätt” genom 

försäljning och skattläggning i mindre lotter. Att resultatet af detta 

olycksdigra beslut mycket riktigt blef hvad dess motståndare i riksda¬ 

gen, biskop C. A. Agardh, förutsagt, nämligen att skogsförödelsen an¬ 

tagligen skulle komma att därigenom ökas, veta vi numera. Äfven ek¬ 

skogen gafs till spillo. K. förordningen 1830 28/io medgaf nämligen krono- 

skattehemman och berustade säterier att förvärfva fri dispositionsrätt 

öfver ekskogen samt mast- och storverksträd. 

När hofkanslären Lars von Engeström — sedermera grefve, stats¬ 

minister och ”En af Rikets Herrar” — i början af år 1798 låg ute på resor 

i Tyskland, innan han s. å. 26A blef utnämnd till min. plénip. i Berlin, af- 

sände han från Leipzig den 17 februari ett ganska märkligt bref (R. a.). 

Här anföres, hurusom skogarne i Sverige ”på olyckeligit wis oförsvar¬ 

ligen vanhäfdas”, ej minst till följd af "okunnoghet”, medan åter känne¬ 

domen om deras rätta skötsel särskildt i Tyskland blifvit ”bragd till hög- 

den af en wärkelig wettenskap”, hvarvid, enligt von E:s yttrande, ”Kongl. 

Preussiske Öfwerjägmästaren Herr von Burgsdorf gjort sig ibland andra 
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berömmeligen bekant”. Nu hemställes emellertid, det täcktes Eders 

Kongl. May:t låta införskrifwa 2:ne å 3:ne Tyska jägare, en ifrän Bran- 

denbnrg, en ifrån Sachsen och en ifrån Hartz-och att åt livar och 

en af dem ett stycke af Eders Kongl. May:ts skogar vid Drotningholm, 

Haga. Djurgården eller andra Kongsgårdar anförtroddes att vårda och 

skjöta”. Genom en dylik anordning komme ett godt föredöme att kunna 

gifvas och mana till efterföljd, dock "wore kanskje nödvändigt skaffa 

mera uplysning öfver detta ämne in uti landet". Härefter omtalar von 

E.. att en herr Beckstein vid den lilla staden Waltcrshausen nära Gotha 
inrättat ett ”uppfostringswärk för ungdom ämnad till Jagtstaten och sko¬ 

gars wård”, läroämnen, "hvaröfwer man, tror jag, bör wara betänkt å 

medel att kunna en gång uti fäderneslandet lämna undervisning”. Vid- 
fogande en detaljerad "underrättelse om inrättningen”, föreslår von E. 

ändtligen. ”att twänne personer måtte ditsändas, en ung mann som med 

tiden kunde få den nåden tjena vid Eders Kongl. May:ts jagtstat och en 

äldre, som kunde blifwa tjenlig till lärare hemma”. 
Denna skrifvclse medförde intet resultat för ögonblicket — lika litet 

som ett af dåvarande öfverjägmästaren och Djurgårdsinspectoren Israel 

Adolf Ström år 1801 utarbetadt förslag till undervisningskurs för jägeri- 

staten — men torde vara första upphofvet till planen att söka grunda ett 

skogsinstitut. Grefve Marten Hunge, död 1815 2"/«, väckte såsom högste 

chef för jägeriväsendet förslag om inrättandet af ett läroverk för utbil¬ 

dande af skickliga skogsmän, närmast med hänsyn till öfverjägmästare- 

bcställning, där den inför landshöfdingarne hållna "examen rigorosum” 
länge fortfarande var enda. men säkerligen ganska otillfredsställande kom¬ 

petens. Grefve Bunges förslag gick emellertid icke igenom, ty den all¬ 

männa opinionen denna tid ville hvarken veta af skogsvård eller jägeri- 

betjäning. 
I början af 1800-talet synes den bestämmelsen blifvit införd och börjat 

tillämpas, att de personer (mestadels officerare af olika grader), hvilka 

sökte öfverjägmästaretjänst, skulle till sin ansökan foga ett intyg om 
kunskap i jakt. skogs- och trädplantering samt skogsgöromål i allmänhet. 

Då stadgandet var hållet i sväfvande ordalag och intygen blcfvo därefter, 

föreskref öfverhofjägmästaren en inför vederbörande landshöfding såsom 

examinator införd "skogsexamen” ined muntligt eller skriftligt besva¬ 

rande af vissa af öfverhofjägmästaren utarbetade frågor. Åtgärden var 

otillfredsställande, och de "betyg", landshöfdingcn utfärdade och som 

återfinnas i ansökningshandlingarna, röja ofta nog den knipa, hvari både 

examinatorn och tentanden torde befunnit sig. 
Gången af skogsväsendets genomgripande ombildning i början af 1800- 

talct leddes i väsentlig grad af hofjägmästaren Israel Adolf af Ström, 

kallad "den svenska skogshushållningens fader". Redan hade han gjort 

sig bemärkt genom ett förslag år 1801 till undervisningskurs för jägeri- 
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staten och förslaget till 1808 års jaktstadga, och 1821 ingaf han till kam¬ 

marexpeditionen ett ”Förslag till én förbättrad skogshushållnings infö¬ 

rande”, hvilket förslag s. å. 8/s öfverlämnades till yttrande af landtbruks- 

akademien och trycktes 1822. Genom k. br. 1824 10/s förordnades han att 

tillsammans med landshöfdingarne reglera hushållningen vid kronopar- 

kerna samt krono- och häradsallmänningarna i riket, hvilket uppdrag af- 

slutades 1832. Bland de första trakthyggesindelningarna i riket torde 

vara de af Ström 1826 verkställda: södra delen af Semminghundra och 

Erlinghundra häraders allmänningar i Stockholms län. År 1825 inrättade 

hän ett privat skogsinstitut och ingaf förslag 1827 till ett statens skogs- 

läroverk, hvarpå 1828 2% följde dels ett k. cirkulär med angifvande af 

kompetens för öfverjägmästarebeställning (från dettas stadgande om be¬ 

tyg från skogsinstitutet kunde på grund af särskilda meriter dispens ibland 

vinnas, liksom äfven från det i § 53 af instruktionen 1838 18/s intagna stad¬ 

gandet om minst ett års tjänstgöring såsom öfverjägare: C. P. Groth 

erhöll sådan dispens genom k. br. 1850 21A*, men J. H. Wermelin utnämn¬ 

des 1900 2% till öfverjägmästare med endast några månaders revirtjänst¬ 

göring), dels ett k. br. med förordnande för öfverhofjägmästaren, fri¬ 

herre J. W. Sprengtporten, kammarrådet, lagman Leonhard E. Cassel och 

hofjägmästaren /. A. Ström såsom ledamöter i en kommitté för att yttra 

sig om förändringar och förbättringar i gifna författningar om skogshus¬ 

hållningen och jakten samt ”hvad till Jagtwårdens bättre besörjande lämp¬ 

ligen wore att tillgöra”. 

Det förenämnda cirkuläret, som expedierades till samtliga landshöf- 

dingar med undantag af dem i Falun, Gäfle, Härnösand, Östersund och 

Visby, är af det allmänna intresse, att det här må återges: 

l:o. Att hädanefter ingen må anses competent att på förslag till Öf¬ 

ver jägmästare-tj enst uppföras, så vida han icke genomgått en lärocours 

i det nya skogshushållningssättet vid Skogs-institutet i Wår Djurgård 

härstädes och af föreståndaren dervid erhållit bevis att han eger den kän¬ 

nedom derutinnan, som för dess befattning med skogsvården å de all¬ 

männa skogarne erfordras, samt i öfrigt kan förete godkände bevis om 

nödig kunskap i jagtväsendet; och förvänte Wi, att nuvarande Öfver¬ 

jägmästare och af dem särdeles de, som å tjensten erhållit constitutorial, 

söka inhemta den för en behörig utöfning af deras tjenstebefattning nö¬ 

diga kännedom i berörda skogshushållningssätt, derom I egen att öfver- 

jägmästaren i det Eder i Nåder anförtrodde Län förständiga; och 

2:o att ingen skogsbetjent, åt hvilken skötseln af Kronopark eller All¬ 

männing uppdrages, må af Eder hädanefter antagas, utan att vid ofvan- 

nämnde Skogs-institut hafva erhållit behöflig undervisning i skogshus¬ 

hållning och derom kunna förete nöjaktigt bevis af föreståndaren; dock 
magen I, enär, vid uppkommande ledighet af sådana skogsbetjentssysslor, 

ingen competent sökande sig anmäler, andre personer dertill antaga tills 
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vidare och under vilkor. att då någon compctent person sig sedermera 

anmäler, denne antages och den andre entledigas. 
Skogs- och jaktkommittén, som till sekreterare hade kallat expedi¬ 

tionssekreteraren Nils Wilhelm af Zcllen, afgåfvo 1828 In sitt y ttrande 

(R. a.). Emellertid hade kommitterade under gången af arbetet blifvit 

genom k. br. 1828 28/» anbefallda att 1 :o) yttra sig om inrättandet af ett 
skogsinstitut på k. Djurgården och framlägga projekt till reglemente där¬ 

för; 2:o) afgifva förslag till tjänsteinstruktiön för jägeribetjäningen i riket 

samt 3:o) inkomma med förslag till inrättande af en centralstyrelse för 

hela skogsväsendet, ”med så ringa kostnad och så liten rubbning i nu\a- 

rande förhållanden som möjligt”. Kommittén var redan s. å. sa/e färdig 

med yttrande jämte förslag till stadgar för skogsinstitutet, hvilket ärende 

afgjordes genom n. beslut s. å. ‘ 7>o. Beträffande de båda andra punkterna, 

besvarades dessa i samband med förenämnda yttrande n/n, då förslag, 

afgafs till instruktion för jägeristaten och ett betänkande i allmänna orda¬ 

lag — men intet förslag — angående öfriga frågor. 
Emellertid hade landshöfdingen i Västernorrlands län 1828 n/io an¬ 

hållit att en öfverjägmästare måtte förordnas, hvilket äfven skedde genom 

n. beslut 1830 ,#/i. 
Genom k. br. 1830 “7c till kommittén förklarades, att frågan om en 

centralstyrelse finge förfalla, men att kommitterade ägde utarbeta nytt 

förslag till instruktion för jägeristaten. Kommittén ingaf 1837 ‘‘/a förslag 

till reglering af skogs- och jägeristaten samt till instruktion för den nya 
skogs- och jägeristaten. Instruktion för nyssnämnda stat utfärdades 

1838 19U. 

* 

Kåren sorterade först under riksjägmästareämbetet, intill 1682 ”/». 

då landshöfdingarne blefvo chefer, hvar och en inom sitt län. Detta för¬ 

hållande fortfor intill 1780 •/«. då öfverhofjägmästareämbetet organisera¬ 
des i likhet med det forna riksjägmästareämbetet. öfverhofjägmästare- 

ämbetet var chefskap intill 1824 «/». då landshöfdingarne åter blefvo che¬ 

fer. dock med skyldighet att inhämta råd och yttrande af chefen för skogs¬ 
institutet (öfverhof jägmästaren, frih. W. Sprenntporten bl ef chef 1828 

“/«o, hofjägmästaren /. A. af Ström t. f. chef 1838 25/#, öfverjägmästare 

G. E:son Segerdahl t. f. chef 1855 *°M. K. br. 1841 ,7/« stadgar uttryck¬ 

ligen. att chefen för skogsinstitutet skall företaga inspektionsresor inonj 

alla dc län. där under allmän vård och tillsyn ställda parker och allmännin- 

gar finnas. Erån och med år 1838 t. o. m. slutet af år 1858 uppgick antaleÉ 
af dc ärenden, däri utlåtanden blifvit från skogsinstitutets chefsmyndighet 

infordrade eller begärda, till i medeltal 52 om året. Skogs- och jägen- 
staten kom 1840 under finansdepartementet och underlydde sedermera 
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detta till 1859 21A, då skogsstyrelsen inrättades samt landshöfdingen An¬ 

ders Emanuel Ros utnämndes till dennas generaldirektör och chef. Gene¬ 

raldirektör Ros kvarstod i verket till 1875 21A, då han afgick med pen¬ 

sion. I afvaktän på styrelsens omorganisation blef Ros’ efterträdare, 

sedermera landshöfdingen Carl Adolf Theodor Björkman endast förord¬ 

nad såsom t. f. generaldirektör och chef, i hvilken egenskap han kvarstod 

tills domänstyrelsen inrättades 1882 30/io såsom centralstyrelse för statens 

såväl skogs- och jaktväsen som äfven jordbruk (statens jordbruksfrågor 

hade förut blifvit handlagda inom kammarkollegii domänafdelning; jäm¬ 

likt instruktionen för kollegiet af 1838 16A och instruktionen för jägeri- 

staten s. å! hade kollegium äfven åligganden i fråga om skogshus¬ 

hållningen i riket) och Oscar Hugo Evers s. å. o. d. utnämndes till gene¬ 

raldirektör och chef inom det nya ämbetsverket. Genom k. br. 1859 21A 

angående skogsstyrelsens inrättande föreskrefs, att kammarkollegii 

nämnda befattning med skogarna framdeles borde till skogsstyrelsen öf- 

verflyttas, hvadan styrelsen 1866 31A hemställde, huruvida icke tidpunk¬ 

ten nu vore inne för sådan omflyttning, med anledning hvaraf k. br. 1866 

29/g (samtidigt med nya skogsordningen) föreskref, att den kammarkolle¬ 

gium dittills tillhörande befattning med skogshushållningsärenden därefter 

skulle af skogsstyrelsen utöfvas. 

För domänstyrelsen fastställdes aflöningsstater genom k. br. 1882 10/u, 

1884 3% och 1908 16Ao. 

Generaldirektör Evers erhöll afsked 1898 22A, och samma dag utnämn¬ 

des kabinettskammarherren, sedermera utrikesministern och universitets- 

kanslärn grefve Axel Fredrik Claesson Wachtmeister till Johannishus så¬ 

som generaldirektör och chef för domänstyrelsen. Grefve Wachtmeister 

i sin tur kvarstod till 1905 “A», då han efterträddes af direktören för 

skogsinstitutet, öfverjägmästaren Karl Wilhelm Astley Fredenberg. 

Domänstyrelsen underlydde finansdepartementet, men lades 1900 31A 
under det nyinrättade jordbruksdepartementet. Instruktion för skogs¬ 

styrelsen och skogsstaten fastställdes 1869 19/u, för domänstyrelsen 1908 

18Ao. Nya n. instruktioner för skogsstaten meddelades 1889 29Ai, 1909 23A-> 
och 1911 29A. 

Enligt instruktionen 1832 28As för bärgskollegium förständigades detta 

att genom vederbörande bärgstjänstemän i orterna hafva tillsyn å skogs¬ 

hushållningen i allmänhet inom bärgslagerna, en skyldighet som 1857 

“As öfverflyttades på kommerskollegium. Bärgskollegii divisions för 

recognitions-skogsmålen befattning öfverflyttades genom k. br. 1858 15A 
på kammarkollegium, hvilket såsom förenämndt redan tidigare hade en 

division för samma ärenden. Genom k. br. 1873 30/r, förklarade k. maj:t, 

att bärgsöfverstyrelsens och bärgsstatens befattning med kronans till 

bärgshandteringens understöd anslagna skogar skulle, hvad själfva skogs¬ 

vården beträffar, upphöra och öfverflyttas på skogsstyrelsen. 
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Inrättandet af skogsinstitutet och cirkuläret om kompetens till öfver- 

jägmästaretjänst beteckna en vändpunkt i skogs- och jakväsendets histo¬ 

ria. Enligt institutets matriklar hafva t. o. m. 1914 inalles 839 ordinarie 
elever intagits [förutom 35 extra elever (företrädesvis norrmän och fin¬ 

nar) samt ett betydande antal elever vid den jäml. k. br. 1893 3%* till¬ 

komna lägre kursen], däraf till en början ätskilliga utgjordes af tjänste¬ 

män i skogs- och jägeristaten. hvilka till ätlydnad af k. cirkuläret 1828 

*to/» genomgingo en kurs vid institutet. 
En interimistisk skogs- och jägeristat förordnades 1836 ,9/s med 7 

öfverjägmästare. 5 jägmästare och 10 öfverjägare; 1855 *°/o tillkommo 1 
jägmästare- och 2 öfverjägarebefattningar i Norrbottens län; 1856 /« 

enahanda tjänster i Västerbottens län: 1859 *% skogstjänstemän inom 
Västcrnorrlands. Jämtlands. Qäfleborgs och Kopparbärgs län; 1865 /* 

o, 11 i l skogsinspektör för Norr- och Västerbottens län samt 1866 11 /» 1 

skogsinspektör för Västernorrlands, Jämtlands och Oäfleborgs län samt 

en mindre del af Västerbottens. År 1869 10/.* skedde den länge väntade 

stora omregleringen. Dä förordnades 6 skogsinspektörer och 75 jägmäs¬ 

tare. 1873 tillkom en skogsinspektör. 1875 förordnades ytterligare 4 

jägmästare och 1877 ännu 2 skogsinspektörer och 4 jägmästare. 
Enligt omregleringen 1889 #"/u utgjordes skogsstaten af 9 öfverjäg¬ 

mästare. 74 jägmästare (incl. 2 jägmästare på gamla staten: G. de Broen 

och friherre C. Cederström) och 263 ordinarie kronojägare. K. br. 1899 

l#/a stadgar ang. provisorisk reglering genom biträdande jägmästare, 
tjänstgörande pA eget ansvar. Enligt omregleringen 1900 */« inrättades 

12 nya jägmästaretjänster i Norrland och 1 i Kopparbärgs län, hvarjämte 

af kronoegendom i Kopparbärgs och Örebro län bildades Klotens revir. 

Samtidigt inrättades 80 nya kronojägaretjänster. hvadan kåren kom att 

bestå af 9 öfverjägmästare. 88 jägmästare (dessutom 1 jägmästare, G. 

de Broen, på gamla lönestaten) och 343 ordinarie kronojägare. K. br. 

1900 *•/» stadgar angående nya benämningar och ändrad omfattning på 

reviren i Norrbottens, Västerbottens, mellersta Norrlands och Oäfle-Pala 

distrikt, och k. br. 1900 n/«* ordnar placeringen af vissa förutvarande jäg¬ 

mästare på dessa revir. Genom k. br. 1902 •/» tillkom ytterligare en öf¬ 

verjägmästare i Norrland. Skogsväscndet har under de tio sista åren 

varit stadt i snabb utveckling, och nya jägmästaretjänster hafva oupp¬ 

hörligt inrättats. Vi hänvisa till k. br. 1905 ,r/u och 1908 I7/«. Genom 
k. br. 1910 *•/• inrättades 5 nya jägmästaretjänster fr. o. m. 1911; genom 

k. br. 1910 “/«« ändrades södra. Smålands och västra öfvcrjägmästarc- 

distriktens omfattning. 1912 inrättades 2 nya revir och 1915 ändtligcn 5 

nya. så att revirens antal vid ingången af år 1915 utgjorde 102. Skogs¬ 

staten bestod 1912 af på ordinarie stat anställda: 10 öfverjägmästare, 97 

jägmästare. 6 förvaltare af skolrcvir. 417 kronojägare och 91 kronoskog- 

vaktarc; på extra stat funnos 2 biträdande jägmästare, 10 assistenter hos 
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öfverjägmästarne, 10 skogstaxatorer, 3 dikningsledare och 4 diknings- 

förmän, äfvensom 66 helårsassistenter, 46 öfriga, på kortare tid förord¬ 

nade samt 22 tillfälligt tjänstgörande assistenter och 310 aflönade extra 
kronojägare. 

❖ 

Såsom medhjälpande tjänstemän på fördelningarna eller reviren bör¬ 

jade omkring 1815 förordnas öfverjägare (sedan 1819 känner man vice 

öfverjägare och öfverjägare) samt efter skogsinstitutets inrättande af k. 

maj:t utnämnas från institutet utexaminerade elever såsom extra öfver¬ 

jägare (efter 1869 kallade extra jägmästare). Emellertid fann skogssty¬ 

relsen anledning att år 1865 hemställa om bemyndigande att själf för¬ 

ordna extra öfverjägare, enär — såsom det heter i nämnda styrelses un¬ 

derdåniga skrifvelse till k. maj:t — dylika ärenden torde vara ”alltför 

obetydliga att dragas under k. maj:ts pröfning”. Och k. maj:t svarade 

s. å. 3/n att det skulle ske som man begärde. Thomas Wilhelm Krook, 

utnämnd samma dag, var den siste extra öfverjägaren, som förordnades 

af k. maj:t. Genom k. br. 1858 24/» erhöllo skogsförvaltarne vid Uppsala 

akademi (hittills E. C. I. Ek och A. V. E. Hahr) medgifvande att för sin 

tjänstgöring räkna tur- och befordringsrätt inom skogs- och jägeristaten. 

Extra öfverjägaren å Älfdals pastorats boställsskogar i Värmland vann 

1860 21/is nåd. tillstånd att räkna tjänsteår såsom öfverjägare inom skogs- 
och jägeristaten. 

Jämlikt k. br. 1886 13/« har sedan s. å. en 1-årig kurs vid Ombärgs 

skogsskola och därjämte sedan år 1900 (jämlikt k. br. 1899 15/12 och riks¬ 

dagens skrifvelse 1900 9A) en likartad kurs vid Klotens skogsskola för- 
beredt till inträde vid skogsinstitutet, där sedan intill 20 elever af högre 

kursen årligen mottogos. Genom k. br. 1907 17/s medgafs sedermera, att 

antalet elever i den förberedande kursen vid Klotens skogsskola finge 

ökas till 12, hvarigenom 22 elever årligen kunde vinna inträde vid insti¬ 

tutets högre kurs. Ämnesprogram och arbetsordningar för de högre 

skogsskolorna fastställdes af domänstyrelsen 1910 2As. Är 1915 förord¬ 

nade k. maj:t, att det antal elever, som må antagas vid skogshögskolans 

förberedande kurs under hvart och ett af de närmaste fem åren, skall 

utgöra 40, däraf 25 må antagas till fortsatt utbildning efter höstterminens 

slut vid samma kurs. 

På grund af riksdagens beslut år 1901 inrättades följande år en forst- 

lig försöksanstalt (sedermera kallad statens skogsförsöksanstalt), för 

hvilken stadgar utfärdades 1902 9/s. Enligt dessa är anstaltens ändamål 

att genom undersökningar och försök bidraga till lösningen af de för en 

rationell skogshushållning grundläggande frågor. Anstalten, för hvilken 

instruktion utfärdades 1908 ls/i2 och 1912 25/io, erhöll 1902 13/o till förestån¬ 

dare jägmästaren A. E. A. F. Maass och 1908 31/12 jägmästaren Gunnar 

13 
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Victor Schotte, hvilken senare 1913 *•/» utnämndes till föreståndare för 
skogsafdelningen vid anstalten, med professors titel, och chef för anstal¬ 
ten. Till ordförande i styrelsen för skogshögskolan och skogsförsöksan- 

stälten utnämndes 1912 *"/io domänstyrelsens förre generaldirektör, uni- 

versitctskanslärn grefve A. F. C.son Wachtmeister till Johannishus, efter¬ 
trädd i januari 1915 af konteramiralen A. Lindman. Riksdagen hade näm¬ 

ligen beslutat uppförandet af ett nytt skogsläroverk. sedan jordbruks¬ 

ministern 1906 ,s/« till kommitterade för att utreda frågan om ändrad an¬ 
ordning af skogsundervisningen, äfvensom om nya byggnader för skogs¬ 
institutet och lokaler för statens skogsförsöksanstalt. inkallat fil. doktor 

Gunnar Andersson, lektor K. Starbäck, t. f. direktören vid skogsinstitutet, 

jägmästare A. N. H. Wahlgren, öfverjägmästare U. Wallmo och extra 

jägmästare N. G. Ringstrand. Stadgar för skogshögskolan gåfvos 1914 5/u. 

Såsom ai den tidigare meddelade redogörelsen framgår, var skogens 

återväxt redan 1643 föremål för lagstiftningens omsorg samt i de 
under 1600- och 1700-talen utgångna förordningarna uppmärksammad. 

Ett k. cirkulär af år 1850 föreskref, att den som genom handsådd eller 
kvarlämnande af fröträd vid trakthuggning inom fem år därefter upp¬ 

dragit barrträdsplantor till visst antal per tunnland, så vårdade och fre¬ 

dade, att de ej af kreatur skadades, skulle erhålla en belöning af 5—10 
rdr tunnlandet. I)e flesta hushållningssällskap hade från 1860-talet intill 

1905 skogsplantörer eller forstmän anställda för att undervisa i skogs¬ 

odling och lämna biträde i fråga om skogsskötseln på enskildes marker. 

Lag om åtgärder till förekommande af skogsförödelse på Gotland utfär¬ 
dades 1869 och fullständigadcs genom en dimensionslag 1894. Vidare 

föreskrefs genom förordningar af 1866 och 1873 för lappmarkerna i Väs¬ 
terbottens och Norrbottens län samt Särna socken med Idre kapcllag i 
Kopparbärgs län samt för en del nyupplåtna skattehemman, att endast 

husbehofsvirke finge från hemmansskogen tagas utan utsyning. medar 

däremot saluvirke blott efter utsyning och stämpling af vederbörande 
skogstjänsteman finge huggas. En dimensionslag för Norrbottens lär 

utom lappmarken meddelades 1874 och för Västerbottens län utom lapp¬ 
marken 1882. stadgande att barrträd under en viss minimidimension e 

finge skeppas eller försågas, vid äfventyr att detsamma toges i beslag 
dock kunde skeppning och sågning af undermålsvirkc ske efter före 

gången åtgärd af vederbörande revirförvaltare. 
Domänstyrelsen förklarade 1885. att lagstiftningen icke syntes bön 

ingripa vid hushållningen med enskildes skogar, ty kalmarker utan åter¬ 
växt kunde ej påvisas, ehuru skogens uthuggning mången gång rätt hård 
bedrefves. Emellertid ändrade styrelsen lyckligtvis mening och uttaladi 
1895. då en utsträckning af dimensionslagstiftningen till jämväl de södr; 

norrländska provinserna var ifrågasatt, att åtgärder från statens sid; 

numera voro påkallade för att afhjälpa bristerna i den enskilda skogs- 
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vården samt framlade förslag till förekommande af förödelse af ungskog, 

exportafgift å trävaror samt inrättandet af skogsvårdsnämnder. I skrif- 

velse till k. maj:t 1896 13/s anhöll emellertid riksdagen om tillsättandet af 

en kommitté för att utreda hvilka åtgärder lämpligen kunde vidtagas för 

vinnande af en tillfredsställande vård af de enskilda skogarne och där¬ 

efter framkomma med förslag. Kommittén, tillsatt s. å., kom att utgöras 

af riksmarskalken, friherre F. von Essen, landshöfding A. Asker, jägmäs¬ 

taren B. Martin, hemmansägaren P. G. Näslund (efterträdd af bankofull¬ 

mäktigen Olof Jonsson), godsägaren, friherre C. J. Rappe, jägmästaren 

C. M. Sjögreen och godsägaren H. P. P. Tamm med nuv. byråchefen 

V. Th. Örtenblad såsom sekreterare. Denna kommitté afgaf 1899 9I9 

sitt utlåtande med bifogade fjorton författningsförslag, hvilka kunna sägas 

bilda stommen till de af riksdagen sedermera antagna författningarna. 

”Lag om vård af enskildes skogar” samt ”Lag angående skyddsskogar” 

samt ”Kungl. förordning angående skogsvårdsstyrelser” m. fl. utfärdades 

1903 2V? med tillämpning från 1905 1lu Lag ang. vård af enskildes skogar 

inom Gotlands län publicerades 1898 13/o. Emellertid nedsattes 1911 16/o 

en k. kommitté för revision af lagen om vård af enskildes skogar. 

För de delar af landet, där sistnämnda lag icke ägde tillämpning, med- 

gafs domänstyrelsen genom k. br. 1905 28A rättighet att anställa skogs- 

ingeniörer — hvilken kategori af tjänstemän inrättats redan tidigare 

(1874 28/i2, d. v. s. från och med 1875) för att tillhandagå enskilde skogs¬ 

ägare mén på grund af den nya lagen indragits vid 1904 års utgång — 

och hafva sedermera tre dylika årligen utöfvat skoglig verksamhet inom 

ifrågavarande landsdelar. Nämnas må i detta samband, att två flott- 

ledsingeniörer för kronans flottleder innehafva särskilda förordnanden. 

För de jämlikt lagen 1903 24A tillskapade skyddsskogarne fastställdes 

gränserna genom k. br. 1906 21/iz och 1909 31/iz för Jämtlands län samt 

genom k. br. 1909 22/jo för Kopparbärgs län. 

Staten har särskildt de senare åren genom inköp förvärfvat skogs¬ 

mark i orterna för bildande af nya eller utvidgning af äldre kronoparker. 

Åren 1875—1912 inköptes c:a 364,792 hektar för en sammanlagd kostnad 

af omkring 24 V* miljoner kronor. Kronoparkernas areal vid 1912 års 

slut utgjorde 4,659,376 hektar och de allmänna skogarna till omkring 

8,950,000 hektar, öfverskottet på förvaltningen af statsskogarna uppgår 

numera till c:a 9 mill. kr. årligen. Inkomsten af statens domäner är i 

1905 års riksstat upptagen till 13,630,000 kr. 

* 

Medan under 1600-talet åtskilliga skougexvachtere erhöllo kungliga full¬ 

makter, blef denna syssla sedermera afgjordt underordnad. Hejderidarne 

(titeln träffas i Sverige först 1629, bildad af det tyska Heidereiter. som i 
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Pommern 1639 skrefs Heidtreuter) erhöllo likaledes under en del ai 1600- 

talet kungl. fullmakter, men sedan förordnades de vanligen af riksjägmästa¬ 
ren eller vederbörande landshöfding och blefvo i början af 1800-talet all¬ 

deles särskildt efter regleringen 1S36 1#/a — ungefär likställda med krono- 
jägare och underjägare. Under 1700-talets senare årtionden befordrades 

dugliga skogvaktare till hejderidare och fingo en revirförvaltning med . 
underlydande skogvaktare. Reviren kallades i början af 1700-talet gebet 

(af Gebiet), sedermera under 1700-talet hejderiderier eller beridningar 

(träffas först 1738). i de tyska besittningarna Beritt. 1 slutet af 1700-talet 
möter benämningen fördelningar, först på 1840-talet förekommer termen 

revier, sedermera skrifven revir. Andra skogvaktare hugnades af öf- 
verhofjägmästareämbetet med hejderidares n. h. o. v. Iiteln skogrijdars I 

träffas något tidigare. 1635. än motsvarigheterna hejde- och heigde- 

rijdare, och titeln holtzförster råkas först 1665. Eljest var under 1600- 

och 1700-talen ”hejderidare” (jägeristaten var då beriden och gjorde 
såsom dragontrupper fälttjänst under krigen) ett generellt yrkesnumu, 

som motsvaras af jägmästaretiteln sådan denna nu ofta brukas utan 

vidare bestämningar. 
Dessa hejderidare kunde emellertid avancera till landtjiigare — äfven 

kallade landtjägmästare (bildadt af det tyska Land-Jägcr och Land-Jägci- 

meister) — och då ofta betitlade jägmästare, men understundom voro 

dessa titlar synonymer, hvilket äfven visar sig i ”landsböckerna . där 

för öfrigt uppgifterna i själfva titelfrågan ingalunda äro pålitliga, hvar- 

för man är hänvisad att gå till sjäfva fullmakterna om man kalff 
råka dem. Äfven där förekomma emellertid ofta uttryck sådana som 

"hejderidare och landtjägarc" i förordnandet för en och samma person. 
Såsom det i den biografiska afdelningen kommer att visa sig. var vidare 

titulaturen mycket skiftande: samme man kunde, af samma myndighet 
och äfven i landsböckerna, ena året benämnas hejderidare, det andra 
landtjägmästare. det tredje landtjägarc. det fjerde jägmästare, det femte 

åter hejderidare o. s. v. 
Hejderidare motsvarar i hufvudsak närmast revirförvaltarc, obero¬ 

ende af graden. En öfverjägmästare kunde t. ex. på 1600- och 1700-talen 

såsom hejderidare inneha den till denna tjänst anslagna lönen och b® 

ställe, såsom öfverjägmästare uppbar han däremot ingen lön alls. \ idare 

kunde det ställa sig så illa. att t. ex. öfverjägmästare L. Härd tjänade 
utan lön en rundlig tid. ända till den honom underlydande jägmästaren 
G. von Horst — som disponerade hcjdcridarclöncn och hejderideribo- 

stället — afled vid hög ålder. I Östergötland innehade landtjägaren Nils 
Broms hejdcridarelönen, medan öfverjägmästaren E. G. Boijc fick nöja 

sig allenast med fallande sakören. 
Att k. maj:ts konfirmation ej var nödvändig i fråga om landtjägarc- 

bcställning inhämtas af bl. a. resolutionen 1692 17/» (för Jöns Dahl): 
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”Såsom Kongl. Maij :t intet föregifwer sådane Tienster, alltså kan Suppli- 

canten icke heller bekomma Kl. Maij:tz confirmation der uppå, uthan kan 

han gienom den honom af Admiralen och Ländzhöfdingen Siöblad gifne 

fullmacht wara nogh trygger om tiensten, så länge han den samma rede- 

ligen och med all flijt förwaltar. Stockholm d. 17 Februarij A:o 1692. 

Carolus.” 

Hejderidarelönen kunde uppbäras af öfverjägmästare, landtjägmästare 

eller hejderidare — allt efter den betydelse, som för tillfället fanns i be¬ 

greppet. Titeln ”holtzförster” (äfven ”holtzfurster”, ”holtzfurste”, ”holtz- 

förste” och ”holtzfurste” samt naturligtvis former sådana som ”hållzfurste” 

etc.) var ungefär liktydig med underlandtjägare under 1700-talets förra 

hälft. Ännu i början af 1800-talet förekommo holtzförsterförordnanden 

(kungliga), men titeln ter sig då understundom såsom ”holtz vorsteher” 

(Holmgren 1813 ‘A; Bendrot 1816 15A»). 
Beträffande ställningen mellan landtjägaren och holtzförstern upp¬ 

lyser k. maj:ts resolution 1752 16A, rörande en 1751 uppkommen träta 

”om befallande i tjensten i Malmöhus län” mellan holtzförster Hök och 

landtjägaren Carl Landby. Det tillkännagifves där, att landtjägare be¬ 

faller hejderidare och skogvaktare i kronans tjänst. 

Det synes varit Gustaf IV Adolf som uppfann att esomoftast utnämna 

vissa militärer till hvad man kunde kalla ”öfverjägmästare i disponibili- 

tet”. (Inom parentes må emellertid i detta samband nämnas, att Fredrik I 

1721 19A utnämnde sin syster, Sophia Charlotta, till ”öfwerjägmästare 

öfver alla öfverjägmästare” i Pommern och Wismar.) Åtskilliga af dessa 

öfverjägmästare voro berättigade att räkna tur i jägeristaten, andra ägde 

att anmäla sig vid först inträffande ledighet, men de flesta erhöllo endast 

titeln och graden. De flesta högre jägeritjänstemän voro vid denna tid — 

liksom tillförne — forna eller fortfarande tjänstgörande kavalleri- eller 

artilleriofficerare, eller också innehafvare af någon hofcharge, men nämnde 

konung synes hafva infört att förläna ”Öfver Jägmästare fullmagt” eller 

”öfver Jägmästare namn och heder” — ändtligen ”Öfver Jägmästare 

namn heder och wärdighet” — till personer, som han ville utmärka och 

gynna, utan att dessa framdeles kommo att äga minsta samband med 
jägeristaten. I en något senare tid torde öfverhofjägmästareämbetet ut¬ 

delat likartade jägmästaretitlar, mot en fullmaktslösen af 100 rdr (se 

under Wulbom). 
Intressant är att höra Gustaf IV Adolf motivera sina utnämningar till 

öfverjägmästare. Att börja med heter det — såsom när ryttmästaren 

Gustaf Fredrik Klingstedt och löjtnanten Carl Fredrik von Kothen 1800 

u/b utnämnas från Norrköpings slott —: ”Som Wi i Nåder äro benägne 

med något wedermäle af Wår Kongl. ynnest hugne-altså wele Wi 

härmed Nådeligen hafwa tillagt-öfver Jägmästare fullmagt; 

såsom ock enär wid timmade ledighet af någon öfver Jägmästare beställ- 
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ning, han dertill såsom sökande sig anmäler hafwa honom i Nadelig 
åtanka” — men knappast två år därefter sökte Klingstedt öfverjägmäs- 

taretjänsten i Kymmcnegårds län i Finland och fick besked 1S02 10/s, det 

\Yi icke i Nåder för godt funnit, att härtill bifall lemna”. Emellertid hade 
åtminstone några andra af dessa öfverjägmästare i disponibilitet bättre tur. 

Volontären vid hofjägeristaten Gustaf Dufwa erhöll 1S03 a öfver- 

Jägmästares namn och heder "i anseende till de honom af wedei börande j 
lemnade fördelaktiga wittnesbörd om skicklighet och ett städse ådagalagdt 

wftlförhållande”. Carl Fredrik von Heideman erhöll 1807 7I> öfverjäg- 

mästares namn. heder och värdighet i anseende till dess berömliga 
het i Landthushållningen samt för öfrigt städse betygade wälförhållande 
— här äro vi alltså inne pä ett sluttande plan. från hvilket k. cirkuläret 

1828 ’*/», angående kompetens till öfvcrjägmästarebeställning, kom som en l 
räddare. 1 en senare tid brydde sig regenten ej om att något vidaie mo¬ 
tivera utnämningen. Det hette då endast — såsom t. ex. när löjtnantenl 

C. H. Hoije 1808 '/• från högkvarteret i Qrelsby förordnades —, att kan¬ 
didaten ”i underdånighet blifvit anmäld att erhålla något wedermäle af 

Wår Kongl. Nåd, och Wi warit benägne dertill i Nåder bifalla". Carl 
X111:s fullmakt för fänrik Elieser Cederfelt att vara öfverjägmfistare före¬ 

ter dock en ljusning — tyvärr allt för kortvarig. Det heter nämligen i detl 
k. br. 1812 ,#/> till öfverhofjägmästaren grefve Märten Bunge, att C. fick 
öfverjägmästares n. h. o. v., samt vidare*, ägande I att, på satt 1 undcr-l 

dånigst hemställt, vid de tillfällen då Öfver Jägmästaren uti Göteborg* 

och Bohus Län af sjukdom eller andre lage förfall kan vara hindrad från 

utöfning af dess tjenste befattning, updraga bemälte Cederfeldt sådan 

tjenste förrättning, som han kan bestrida och öfver Jägmästare EmbetcÉ 

tillhöra". fl 
I detta sammanhang bör dock nämnas, att kungl. lifdrabanten (.. I. 

Leilonadler af konung Adolf Fredrik utnämndes till öfverjägmästare 175i 

*7io "i anseende till dess i hushållningen ingifna nyttiga rön och förslag" 
samt att ett par fall äro utgifvaren bekanta också från (iustaf 111 :s tid 

(1779 och 1781). men det var först under Gustaf IV Adolf missförhållandet 

att lämna vissa officerare fullmakt såsom tjänstefria öfverjägmästa® 

allmännare tog fart. ■ 
Ända till slutet af 1860-talet avancerade jägmästare till titulära eller 

tjänstgörande hof- eller öfverjägmästare. eller undfingo vid afskedstagan- 

det hof- eller öfverjägmästares n. h. o. v. 

Rörande de sedan 1850-talet tillsatta skogskommittecr och framkomna 

förslag till ändrad lagstiftning eller förvaltning har redogörelsen i det 

förestående gjorts skäligen knapphändig men lämnar den personhistoriska 
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afdelningén upplysning, hvadan historiken ej behöft därmed tyngas, sär- 

skildt då dessa förhållanden lätt återfinnas i tryck. Utgifvarens arbete 

har framförallt afsett att kunna samla sådana uppgifter, som endast äro 

tillgängliga genom arkivforskning eller i svåråtkomligt tryck. I fråga 

om jakten må emellertid antecknas, att efterträdaren till 1808 års jakt¬ 

stadga, jaktstadgan af 1864 21/io, blifvit i högst väsentliga delar förändrad. 

Visserligen afslogo 1900 och 1901 års riksdagar då framlagda stadgeför¬ 

slag, men genom k. beslut 1908 % bemyndigades jordbruksministern att 
tillkalla nya sakkunniga (s. å. o. d. tillkallades dåv. förste hofjägmästaren, 

grefve Tage Thott, professor Einar Lönnberg och häradshöfding Wilh. 

Zethelius) och kom det förslag att utarbetas, som antogs af riksdagen 

1902, hvarefter s. å. a/i2 publicerades ”Lag om rätt till jakt” samt ”Kungl. 

Maj:ts nådiga jaktstadga”. 

Särskilda rofdjursfångare omnämnas anmärkningsvärdt nog så sent 

som ännu på 1840-talet, då genom k. br. 1847 2% f. d. skogvaktarebo¬ 

stället Grönviken i Uppsala län uppläts till bostad för 3 års tid ”på för¬ 

sök” åt en dylik person. 

Ordinarie staten pro anno 1633 upptar Rijkz Jägemästaren med 100 rdrs 

lön (någon särskild riksjägmästare fanns dock först 1635) och 4 hästar. 

Staten för 1635 nämner: Rijkzsens Jägemästare å 1,000 rdr, 2 Under Jäge- 

mäster å 150, 5 Skog Rijdere å 70, 4 Näth Jägere å 30, 1 Fåglefängiare 

å 30, 6 Diuur och Fågle Skytter å 10, Håff Jägeren å 15, Påikenn å 6. 

Att en riksjägmästare redan 1633 finnes angifven i staten, torde vållats 

af att rådet vid sammanträde s. å. 20/3, i samband med diskussion om den 

blifvande regeringsformen, förordade Carl Hård till nämnda beställning. 

Riksstaten 1637 (R. a.) upptar följande personal: Rijkzsens Jäge¬ 

mästare 1,500 dir smt, 2 Under Jägemästare å 225 Paul de la Grange och 

Heinrich Peterssonn, 5 Skogrijdare å 105 samt under hofstatens jägeri: 

Hoff Jägemästeren å 300, 4 Näte Jägare å 45, 1 Fogellfängiare å 45, 12 

□iur- och fogellskytter å 15. Hoff Jägare sielff ander å 22 V-*, Poike 9. 

Hundarnes förtherning 200 t. hafre, 2 Falckenerer å 78. 

Riksstaten 1638 anger för Rijkz Jägerijdt: Riksjägmästaren 1,500 dir, 

2 underjägmästare å 225, 5 skogrijdare å 105, inalles 2,475 dir. 

En instruktion af 1638 s% anbefaller tillsättande af en skogvaktare för 

hvarje härad, förutom hejderidare å kronoparkerna. 

År 1640 tillkomma på riksjägeriet 2 Fallckefengere å 300 dir samt 

hejderidare i Uppland, Östergötland, Kalmar län, Kronobärgs län, Jön¬ 

köpings län, Skaraborgs län, Älfsborgs län, Värmland och Åland. Riks- 

;ägeristaten slutar på 5,479:15:2. 

Under 1600-talet ökades jägeristaten ganska snabbt. Medan så t. ex. 

1642 funnos allenast 4 kronoskyttar och skogvaktare i Nerike, uppgick 
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antalet år 1676 till 13 i Nerike och icke mindre än 70 i Värmland, livilka 
samtliga uttogos till kriget såsom dragoner. Ar 1750 funnos endast 15 
skogvaktare i Värmland, ändock detta ett anmärkningsvärdt stort antal 

för denna tid. men beroende af norrmännens olofliga skogshygge inom 

svenska gränsen och svenskars olofliga utförsel af storverksträd till 

Norge. 
Vid riksrådets sammanträde 1642 V» framhölls af rikskanslären. att 

under riksjägmästaren borde vara tre jägmästare: 1 i Svergie, 1 i Fin- 

landh och en i Götha landet." 
För 164S finnas antecknade två skilda stater (R. a.), den ena sålunda: 

Rijckz Jägeri] Sialen: Rijkz Jägemestarcn Hr Axel Sparre 1500, Uth- 

foringh på 4 Hästar 156:>o, 2 Under Jägmestare (den ene hette Peder 
Didrichsson) 450. 1 Under Jägmestare öfwer Callmar, Cronobergh och 

Jönekiöpingz Lälin. Paul De la Orange 225,5 Skougzrijdere 525,2 Fallcke- 

fengiare 600. Till Falckarnes Underholdh 67:«. Ähn åthschillige Heiderij- 

dare. Skyttar och Skogwachtare i Landzändarne 2.509 :*». 1 Skrifvare 

200; summa 6.233 :i«. Den andra staten lyder: Rijckz Jägeri jet: Nembl. 
Richz Jagemästeren 1.500. Ähn uthforingh på 4 Hästar Löper efter ord¬ 

ningen. Nembl. 94 T:r 44 fod:r Hafra. 52 Lass Höö, 416 Kärf:r Halm 
165:«o; 2 Under Jägmästare å 225. 5 Skougzrijdere å 105. 2 Fallckcfengere 

å 300. Till Falkernes Underhåld 67:«; Ähn Efterschrefne Heijderijdere i 

efterschrefne Landzändar, nembl. Uplandh 48, Östergiötlandh 288:*i, Cal- 

mar Lähn 257:*, Cronebärgz Lälin 193:5:», Jönekiöpingz Lälm 391 u*. 

Skaraborgz Lähn 509:«. Ellfzborgz Lähn 344:»*, Wärmelandh 47:i». Ålandh 

91: 31 :»•; summa för riksjägeriet 5.479: is:*. 
På Aland funnos 7655 enligt riksstaten: 1 Heijderidare å 120 dir, 2 

skogvaktare å 25. 4 skallfogdar å 5. 
Riksjägeristaten 1660 upptar riksjägmästaren med sin ”Handskrif- 

vare”; i Uppland: 1 hejderidarc å 120. 3 skougwachtarc. 1 djurvaktare 
med sin dräng. 1 raphönsfängiare med 1 dräng, 1 skogvaktare på frihcts- 

milen kring Uppsala: i Västmanland: 1 hejderidare, 1 djurvaktare vid 

Ulfvesund (Köping). 4 drängar. 4 skogvaktare; Södermanland: 1 hejde¬ 

ridare och 8 skogvaktare; Östergötland: 1 hejderidare. 8 skogvaktare, 1 

Raphönsfängiare med 1 dräng. 1 djurvaktare vid Åmmeberg, 2 Lede- 
wachtare (grindvaktare vid hjorthagen). 5 drängar, 1 djurvaktare vid Lin¬ 

köping. 3 drängar. 7 skogvaktare; Västergötland: underjägmästaren Erik 

Hård efter K. MaJ:ts bref 600 dir. 1 hejderidare i Skaraborgs län, 25 skog¬ 

vaktare; Alf sborgs län: 1 hejderidare. 25 skogvaktare, 1 djurvaktare i 
Skara. 2 drängar; Smaland: 3 hejderidare och 22 skogvaktare; Aland: 

1 hejderidare. 2 skogvaktare. 4 skallfougder; inalles 5.245 dir smt. 

Riksjägeristaten 766.5 upptager bl. a.: Skåne: en öfverhofjägmästare 

å 1.500 dir smt. 1 holtzförster å 300. 2 hejderidare å 120. 1 vid Falsterbo 
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och Skanör samt frihetsmilen kring Malmö 150, 4 skogvaktare å 25, 1 

djurvaktare med dräng 50; i Halland: 1 hejderidare 120, 4 skogvaktare 

å 25; i Blekinge: 1 hejderidare 120, 4 skogvaktare å 25. 

Anordningen för riksjägeristaten 1674 utgjorde enligt kammarkollegii 

registratur 1673 18/12 inalles 4,293 dir 27 öre, däraf 1673 års stora sjö- 

tullsmedel 600 dir och 1674 års dylika 533 dir 27 öre, resten mantals- 
penningar från olika län. 

Carl XI:s s. k. normalstat för riksjägeriet af 1696 21h upptar 4 jägeri- 

fiskaler å 150 dir smt, i Uppland: 1 jägmästare å 300, 1 hejderidare å 

120 och 10 skogvaktare; Södermanland: 1 hejderidare, 10 skogvaktare; 

Östergötland: 1 hejderidare, 8 skogvaktare, 1 djurvaktare, 1 ledvaktare, 

3 drängar, 1 djurvaktare vid Linköping, 3 drängar; Kalmar län: 2 hejde¬ 

ridare, 7 skogvaktare; Öland: 1 landtjägare å 203:ai i lön och hemmans- 

ränta, 12 skogvaktare; Blekinge: 1 hejderidare, 4 skogvaktare; Jönkö¬ 

pings län: 1 hejderidare, 11 skogvaktare, 1 djur- och skogvaktare på Vi- 

singsö; Cronebärgs län: 1 hejderidare, 6 skogvaktare; Älfsborgs län: 1 

hejderidare, 21 skogvaktare, 12 skyttar; Skaraborgs län: 1 underjägmäs¬ 

tare å 600, 2 hejderidare (däraf 1 vid Leckö), 1 djurvaktare, 28 skogvak¬ 

tare, 13 skyttar, 1 dräng; Nerike och Värmland: 1 hejderidare, 13 skog¬ 

vaktare; Västmanland: 1 hejderidare, 1 djurvaktare vid Ulfvesund, 3 

drängar, 9 skogvaktare; Åland: 1 hejderidare, 2 skogvaktare, 4 skallfog¬ 

dar; Bohus län: 1 hejderidare, 4 skogvaktare; Skåne: 1 jägmästare å 600, 

1 håltzfurste å 200, 4 hejderidare å 120, 16 skogvaktare å 25. 1 djurvak¬ 

tare med 3 drängar; Halland: 1 hejderidare, 4 skogvaktare; inalles 9,396 

dir 1 öre smt. 

Riksstaten år 1700 (R. a.) upptager följande personal: 1 jägerifiskal 

öfver Uppland, Södermanland, Västmanland, Öster- och Västergötland 

samt Bohus län 150; 1 d:o öfver Småland. Skåne, Halland, Blekinge 150; 

1 d:o öfver Nerike, Värmland, Dal. Bärgslagen och Norrland 150; 1 d:o 

öfver Finland och Österbotten 150. Uppland: 1 jägmästare. 1 hejde¬ 

ridare; Södermanland: 1 hejderidare; Östergötland: 1 hejderidare; 

Kalmar län: 2 hejderidare; Öland: 1 landtjägare; Blekinge: 1 hejderi¬ 

dare; Jönköpings län: 1 hejderidare; Kronobärgs län: 1 hejderidare; Älfs- 

borgs län: 1 hejderidare; Skaraborgs län: 1 underjägmästare, 2 hejderi¬ 

dare; Nerike och Värmland: hejderidaren Jurgen Schultz; Västmanland: 

1 hejderidare; Åland: 1 hejderidare; Bohus län: 1 hejderidare; Skåne: 

1 jägmästare, 1 holtzförster, 4 hejderidare; Halland: 1 hejderidare. 

Jägeristaten i Skaraborgs län bestod 1712 af 52 personer, den i Skåne 

år 1715 af 47 man på den ordinarie och 87 man på den extraordinarie 

staten. Jägeristaten i Stockholms län 1715 upptog: 1 jägmästare å 150 

dir smt, 1 hejderidare å 120, 5 skogvaktare å 25. Löneförmånerna vid 

jägeristaten i Västmanlands län voro 1717: 1 hejderidare å 120 dir smt. 
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1 djurvaktare vid Ulfvesund (Kungsör) 78. 3 djurvaktaredrängar å 8, 

9 skogvaktare å 25. 
År 1719 indrogs hela rikets jägeristat men synes omedelbart därefter 

äter inrättad, ty staten för samma år upptager i Stockholms län 1 hejdc- 

ridarc å 120 dir och 5 skogvaktare å 25 samt i Svartsjö län: 1 djurvak¬ 

tare med sin dräng 1 ö2: J a. 1 skytt 18 och 2 skogvaktare å 13:»«». 
Vid 1809 års riksdag bestämdes årsanslaget för jägeristaten till 2,402 

rdr 21 sk. 7 rst. bco; vid 1823 års riksdag ”reglerades” samma anslag 

till 7,893 rdr 27 sk. 7 rst. i riksstaten och vid 1840—1841 års riksdag 

till 10.601 rdr 32 sk. 3 rst. I Skaraborgs lurt funnos förstnämnda år. 

1809 : 2 öf ver jägmästare. 6 hejderidare (däraf 1 på Lecköstaten), 1 jägeri- 
fiskal. 42 kronoskogvaktare. 5 kronoskyttar. 1 djurvaktare och 1 djur¬ 

dräng. 
Hos von Henel — som skiljer mellan ”hofjägeristaten” och "vid landt- 

regeringen” — finnes jägeristaten åren 1729 och 1735 införd på länen. Hof¬ 

jägeristaten finnes införd i Hofkalendern från 1750. då den upptages un¬ 

der hofstaten. Under särskild rubrik. Jägeri Staten, upptages den fr. o. 

m. 1803. I ”Sveriges Krigs- och Civilkalender” upptages jägeristaten så¬ 

som särskild kår från och med årgången 1798: öfverhofjägmästaren. den¬ 

nes sekreterare, hofjägmästaren samt 22 öfverjägmästare i 20 län. Kalen¬ 

dern torde vara tryckt 1797, då kårens högsta tjänstemän utgjordes af: 

öfvcrhofjägmästare, baron Axel Oxenstierna; sekreterare, L. Wettervik; 
hofjägmästare, Jacob Gripcnstedt; öfverjägmästare: O. F. von Bruse i 

Stockholms och Uppsala län. F. (i. de Frese i Skaraborgs län. A. Roering 

i Abo och Björneborgs län. Eric Kihlström i Kronobärgs län, G. H. Silfvcr- 

hjelm i Jönköpings län, baron Gustaf von Duben i Västmanlands län, A. 
A. Älf och M. Hagelin i Östergötlands län, baron (!) F. A. Ulfsparre i 

Södermanlands län, G. A. Gyllensvärd i Älfsborgs samt Göteborgs och 

Bohus län. hofjägmästaren F. F. Fock och .1. M. Sundin i Kalmar län. Ba¬ 

ron A. R. Cedercrcutz i Kopparbärgs län, L. M. Stjernecrcutz i Örebro län, 

G. Swederus i Karlstads län, C. G. Söderhielm i Gäfleborgs län. A. M. 

Lundgren i Västernorrlands län. C. Clerck i Gotlands län, S. A. Uggla i 

Malmöhus län. F. M. Cronackcr i Kristianstads län. hofjägmästaren baron 

F. A. Tilas i Blekinge län samt J. (i. Sjöberger i Hallands län. 
Från 1825 är kåren äfven placerad på länen i statskalendern, till 1864, 

då den åter kommer för sig själf såsom kår: Skogs- och Jägeristaten. 

Fndast öfverjägmästare äro upptagna till 1837, då en del öfverjägare kom¬ 
mit med. dock först 1864 fullständigt och från 1865 äfven extra öfver¬ 

jägare. h\ilka tidigare (intill 1865 '/««) erhållit sin fullmakt af k. m:t. 
I 1870 års statskalender börjar revirindelningen med skogsinspektörer 

och jägmästare samt 1890 med öfverjägmästare och jägmästare; från 
1914 upptagas äfven skogsingeniörcr, skogstaxatorer, öfverjägmästare*- 

assistenter och revirassistenter. 
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RANG OCH UNIFORM. 

Rörande riksjägmästarens rang upplyser bl. a. resolutionen 1672 10/i2, 

hvari meddelas: 1. Generalguvernörer och fältmarskalkar; 2. Rikstyg- 

mästaren, riksstallmästaren och riksjägmästaren; 3. Presidenten i Wis- 

marska tribunalet; 4. Generaler af kavalleriet och infanteriet; 5. Gene¬ 

rallöjtnanter; 6. Hofkansleren; 7. Landshöfdingarne, amiraler och gene¬ 

ralmajorer; 8. Öfverkammarherrar; 9. Hofmarskalkar. 

Rörande öfverjägmästarnes rang på 1600-talet upplyser dels fullmak¬ 

ten af år 1654 10/i för Eric Hård till Segerstad att vara underjägmästare 

i Västergötland (med titeln underjägmästare — relativt till kårchefen, 

vid denna tid kallad riks jägmästare — förstods öfverjägmästaretjänst), 

i hvilken fullmakt uttryckligen angifves, att Hård skulle vara jämnställd 

med öfverstelöjtnant, dels äfven Carl XI:s bref 1694 l2H till generalmajor 

Gyllenstierna, det senare af följande lydelse: ”Som J Eder underdånigst 

förfrågen hwadh rang och ställe Öfwer Jägmestaren bör hafwa i bland 

wåre Officerare, då han genom hwariehanda tillfälle uti någre antingen 

publique eller private Sammankomster kan komma med dem tillhopa; 

Altså wele wij oss der uppå i nåder hafwa förklarat, det bör Öfwer Jäg¬ 

mestaren om rangen alternera med Ryttmestare och Capitener alltsom 

de äre gamble i tiensten till; hwilket J kunnen låta wederbörande till 

deras effterrättelse wetta”. 

Detta förhållande bekräftas genom k. regi. 1696 2l/a och k. rangord¬ 

ningen 1714, där öfverjägmästarne erhålla samma rang som ryttmästare 

och kaptener. 1774 nämnes öfverjägmästaren likaså efter ryttmästare 

och kaptener vid regementena samt stå närmast efter assessor i kolle¬ 

gierna. Genom k. instr. 1838 1BA bestämmes rangen jämväl som för rytt¬ 

mästare och kaptener vid regementena till häst och fot, öfverjägmästaren 

nämnes mellan sekreteraren vid generaltullstyrelsen och professor. 

Skogsinspektör, hvilken titel en tid fanns införd i stället för öfverjägmäs- 

tare, erhöll genom uniformsreglementet 1871 5/s majors rang. Uniforms- 

reglementet 1887 26/i bevarar åt öfverjägmästaren majors grad. 

Jägmästare erhöll genom k. instr. 1838 10/a samma rang som löjtnan¬ 

terna vid regementena till häst och fot, närmast före auditörer, och i 

samma rangklass upptagas äfven öfverjägare, sist, efter regementshäst- 

läkare. Äfven i uniformsreglementet 1871 5/s har jägmästare fortfarande 

löjtnants grad. Först genom reglementet 1887 28/i erhölls kaptens rang 

och gradbeteckning. 

Extra jägmästare fick grad först 1887 2%: underlöjtnants samt efter 

tio års tjänstgöring löjtnants. 

Instruktionen för riksjägmästaren Carl Hård af 1638 3% ålägger i § 9 

denne att låta förfärdiga särskilda vapen, som skulle utdelas bland skyt- 
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tame och af dessa bäras ”alla dagar vppenbardt oppå sigli till åthskild- 

nat och allom till effterrättelse. att dee Cronones rätte Skytter äre”. 

Pä 1670- och 1680-talet förekomma emellanåt ordres till öfverjägmäs- 

tare om inköp af ”kronovapen” och persedlar för personalen. 

Skogvaktarne buro tidigare — såsom framgår bl. a. af k. br. 1692 3/« 

till statskontoret — bröststycken med konungens namn i silfver. Ännu 

under Gustaf IV Adolfs tid buros dylika brickor. Pä Billingen anträffa¬ 
des nämligen för några år sedan en bröstbricka af tunn silfverplåt med 

initialerna (/. .4.. krönt länsvapen. årtalet 1798 och därunder inskriften 

Skarub: Lähns Jäg: Betj: (afbildad i Jägaren 1904. sid. 238). 

K. br. 1737 ”7» föreskrifver, att den nya jägeristaten i Småland och 
Södermanland (inalles 34 högre jägeritjänstemän med k. fullmakter) 

skall bära den öfriga uniformen samt också guldgalonerade karpuser, 

uniformshattar och sadelmundering, öfverjägmästaren W. Af. Pauli fram¬ 

håller i den sin skrifvelse. som föranledde denna resolution, att den nya 

staten ”äfven är Militärisk och förutom de Jägeri och Oeconomie Syss¬ 

lor den samma i fredstider åligger att skiöta. jemwäl i ofridstider brukas 

emot fienden till landets förswar inom Riksens gräntser". 

Riksrådet af slog 1746 2n/o öfverjägmästaren E. G. Hoije till Gennäs' 

anhållan, att jägeristaten i hans distrikt måtte få fortfarande begagna 

och slita ut de förut medgifna men 1746 af lysta guld- och silfvergalo- 

nerna på hattar och karpuser. guldgaloner för tjänstemännen och silfver- 
galoner för skogvaktare. Emellertid buros fortfarande galoner i många 

län. ehuru t. o. m. åtal inför rätta därpå följde, och med anledning af 
ett dylikt mål resolverade Gustaf III 1777 “/». att eftersom en dylik rät¬ 

tighet varit jägeristaten medgifven i konungarne Fredrik I:s och Adolf 

Fredriks tid. ville han nu bevilja densamma. 

Rörande uniformsförhållandena mellan 1746 och 1838 upplyser en 

skrifvelse af 1803 so/« från öfverhofjägmästarén grefve Märten Bunge till 

dv. öfverjägmästaren I. A. (af) Ström: 

”Uppå min derom gjorde underdånige hemställan, att de gröna Uni¬ 

formerna äro nog kostsamma för dagelig tjenstgöring har Kongl. Maij:t 

gifvit Dess Nådiga tillstånd att öfver Jägmästarne äfven få nyttja Släp- 

Uniformer af grått meleradt kläde, skurne i likhet med de gröna, samt 

med grönt foder, krage och uppslag af samma färg. länets knappar, de 

vanlige epauletterna och grå byxor. I likhet dermed får äfven nyttjas 
grå surtut med grön krage, gröna uppslag, länets knappar samt grå rid¬ 

byxor vid alla tillfällen då man är blottstäld för köld eller rägn.” 
Tillstånd att efter afskedstagandet fortfarande bära jägeristatens uni¬ 

form meddelas genom sfirskildt k. handbref till landshöfdingen i Uppsala 

öfver jägaren i Uppsala län Carl August Löwenhielm, som 1842 87« erhöll 

nådigt afsked. 
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Till jämförelse och ledning meddelas här nedan de trenne sista uni- 
formsreglementena: 

Kongl. Maj:t har i Nåder funnit godt fastställa en Uniform för Rikets Skogs 
och Jägeri-Stat, hvilken kommer att bestå af nedannämde persedlar, nemligen: 
l:o Hatt trekantig, som den hittills brukats, med svart hängande plym, guld- 

bouillonsträns med gul cocard. 
2:o Skogsmossa mörkgrön, med en gul passepoil långs öfra delen af hufvudban- 

det, af midten i hvilken cocarden fästes. 
3:o Halsduk af svart siden, högst 1U tum öfver frackkragen. 
4:o Frack af mörkgrönt kläde med en rad förgylda knappar af den för Länets 

Stat fastställda model, 7 i raden, 8 för personer af större kroppsbyggnad. 
Ståndkrage 1ln tum högre bak än fram; Upslagen 21/2 å 3 tum bakåt öppna 
att sammanknäppa med 2:ne smärre knappar. Såväl skörten som lifvets 
längd rättar sig efter växten och proportionerna sålunda, att då längden från 
kragen till lifvets slut är t. ex. 13 3/« tum, blir skörtens längd från lifvet ända 
ner 19 tum. Deras bredd upptill (inbegripet upvecken) 7 V2 samt nedtill 31U 
tum. Ficklocken uddiga, med 3.me blinda knapphål i hvardera, samt under 
dem 3:ne knappar af lika storlek med de främre. Afståndet mellan knap- 
parne i ryggen enligt ofvannämnde beräkning V2 tum från kant till kant.* 

5:o Epauletter med gröna klädesmattor och en massiv förgyld kant rundtom- 
kring samt sleif af galon, gradbeteckning enligt den i Reglementet fastställda 
rangordningen. 

6:0 Gröna långbyxor med 2:ne guldgaloner af aU tums bredd hvardera och 1U 
tums mellanstånd. Om sommaren tillätes äfven nyttjandet af hvita tygbyxor 
utanpå stöflorne; i Galla hvita byxor i stöflorne. Stöflar ursvängda gående 
öfver vaden med klacksporrar. 

7:o Sidogevär, så kallad Hirschfängare, rak af 11U alns längd, hvilken bäres i 
läderkoppel i skogen, med galoner i parad. 

8:0 Porte-épée brukas lika för alla grader, platta tofsar med Bouilloner. 
9:o Skärp af gult och mörkgrönt silke, med tofsar och 2:ne gula och 1 grön rand. 

10:o Surtout af mörkgrönt kläde med 2:ne rader knappar med lika antal i hvarje 
rad som för fracken är bestämdt. Ståndkrage betäckande frackens krage. 
Upslagen af 5 å 5 V2 tums höjd. Fickklaffarne 9 tum med 3:ne knappar. 
Längden till 1 V* å 2 tum nedom knäet, fodrad med chalon. Då surtout 
nyttjas i tjensten bäres alltid Epauletter å densamma. 

11 :o Handskar, gula eller hvita. 
Likalydande med det i Fin:s departementet förvarande originalet, af år 18—**, 

betygas G. Segerdahl. 

Kongl. Skogs-Slyrelsens underdåniga förslag till tjenstedrägt för per¬ 

sonalen vid Skogs-Styrelsen, Skogs-Staten och Skogsläroverken, af Kongl. 

Maj:t i nåder faststäldt den 5 Maj 1871: 

Skogs-Styrelsens Chef, Föredragande samt öfrige tjenstemän i Skogs-Styrel¬ 
sen äfvensom Skogs-Institutets Direktör och lärare jemte Föreståndare för 
Skogsskola: 

*Konung Oscar I:s muntliga befallning af år 1847 aflyste fracken och införde vapen¬ 
rock af samma snitt som arméns. 

•♦(Mellan 1838—1843). 
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l:o. Trekantig hatt med sådana prydnader, som af civila vederlikar bäras. 
2:o. Frack af mörkblått kläde, med ståndkrage af svart sammet, broderad i 

guld: för Chefen i likhet med fig. 1 å förut ingifna ritning; för Föredragandena 
äfvensom för Direktören vid Skogs-Institutet jemväl i enlighet med fig. 1. blott 
med den olikhet, att det undre af de längs kragens kant löpande tvenne brode¬ 
rier är slätt, liksom det öfre; samt för öfrige tjenstemän vid Skogs-Styrclsen 
och lärare vid Skogsläroverken med bibehållande af blott den öfre af dessa bro¬ 
derier, hvarjemte de å kragen broderade prydnader å deras uniform förkortas, 
så att de lemna en öppning vid kragens midt; för Chefen dessutom i guld brode¬ 
rade fickklaffar och uppslag enligt fig. 2 och 3, hvilka senare prydnader jemväl 
af Föredragandena anläggas. Knappar i samtliga uniformerna af förgyld brons 

i öfverensstämmclse med fig. 4. 

3:o. Hvit öppen väst med små förgylda knappar. 
4:o. Hvit halsduk. 
5:o. Långbyxor af mörkblått kläde med likadana guldgaloner, som i allmän¬ 

het å civila uniformers underkläder pläga anbringas. 
6:o. Svärd med förgyldt beslag. 
Skogs-Inspektör, Jägmästare och extra Jägmästare: 
l:o. Hatt af mjuk svart filt eller felb, toppig och med afrundad kulle samt 

vid sidorna upphöjda bord. kantade öfver och under med svarta sidenband af 
samma bredd och väfnad som å stabernas trekantiga hattar, högra bordet upp- 
fästadt vid hattens sida förmedclst en derstädes vid öfre ändan fastsydd trens 
af gulddragarearbctc (något bredare än å mössan), på hvars nedra sida en rosett- 
formig kokard af gula moirésidenband med blå kanter är fästad, och hvilken 
trens nedtill fastknäppes då bordet är uppfästadt vid en å hattbordet anbringad, 
men annars vid en å hattkordong placerad, förgyld knapp. Hattkordong af nyss¬ 

nämnda slags sidenband. 

2:o. Plym af korta, halft hängande svarta fjädrar. 
3:o. Mössa af mörkgrönt kläde med trens och beläggningssnöre af gulddra- 

garearbete, i likhet med Arméens modell, men med blå och gul kokard. 
4:o. Vapenrock af mörkgrönt kläde med svart foder af tliibet eller chålons, 

2:nc rader knappar, i enlighet med fig. 4, åtta i hvarje rad. öppen och snedskuren 
ståndkrage af svart sammet, uppslag med rakskurna svarta saminctsklaffar, dessa 
med 3:nc blinda knapphål af svarta silkeskantiljer samt 3:nc knappar (lika stora 
med de öfriga i vapenrocken), hvaraf den understa sitter på sjelfva uppslaget. Spets- 
siga fickklaffar, hvardera med 3:nc knappar, hvaraf den öfversta sitter i lifvet på 
vapenrocken. Klaffar, krage och uppslag kantas med passepoile af svart kläde. 
Vapenrocken göres öppen baktill, och längden af skörten afpassas så, att dessa 
sluta på halfva låret. A hvardera axeln en guldtrcns af samma slag som på 
hatten, vid yttre ändan fästad, vid den inre lös att fastknäppa å en invid kragen 

anbringad knapp af brons. 
5:o. Svart halsduk. 
6:o. Cartouchc af svart lackeradt läder med plåt af förgyld brons, i öfver- 

cnsstämmclsc med fig. 5. 
7:o. Cartouchc-rcm af svart lackeradt läder med enahanda beslag som 

åkande artilleriets, med tillägg af en fram på bröstet vid 2:nc enkla beslag och 

förmedclst en kedja fästad signalhvissel-pipa. 
8:o. Hirschfängarc, såsom för närvarande med balja af svart lackeradt lä¬ 

der och med förgylda bronsbeslag. 
9:o. Portc-Cpée af gulddragarearbctc enligt kavalleriets modell, men med en¬ 

dast gult silkesinslag såsom för civil portc-cpéc. 
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10:o. Koppel af svart lackeradt läder, fodradt med svart kläde samt med 
förgyldt bronsbeslag, i likhet med den för arméen faststälda modell. 

11 :o. Långbyxor af mellangrått kläde med dubbla svarta lister, jemte en i 
mellanliggande söm fästad svart passe-poile, anbringad i likhet med för staberna. 

12:o. Surtout i likhet med hittills af mörkgrönt kläde med 2:ne rader knap¬ 
par (8 i hvarje rad) i enlighet med fig. 4 samt svart foder af thibet, chålons 
eller pels utom i krage och slag, som äro stofferade med mörkgrönt kläde. 
Kragen öppen och snedskuren framtill. Rundskurna uppslag. Spetsiga fickklaffar, 
hvardera med 3:ne knappar, hvaraf den öfversta sitter i lifvet på surtouten. 
Krage, uppslag och klaffar kantade med passepoiler af svart kläde. Skörtena 
sträcka sig till 2 tum nedanför knäskålen. 

13:o. Kappa lika med 1860 års modell för arméen; 2:ne knapprader framtill; 
sleifer med knappar baktill, axelklaffar, armar med uppslag; fickor med knappar 
och ficklock; fällkrage. — Krage, uppslag, klaffar, sleifer och ficklock kantade 
med svarta klädespasse-poiler. 

14:o. Handskar hvita eller paljegula. 
15:o. Klacksporrar, såsom för närvarande af silfver eller hvit metall. 
16:o. Skogsstöflor utanpå benkläderna och slutande nedom knäet må vid 

tjenstgöring begagnas. 
Gradbeteckning å vapenrock, surtout och kappa lika som arméens, nemligen 

för Skogs-Inspektör Majors och för Jägmästare Löjtnants gradbeteckning. Extra 
Jägmästare eger deremot anlägga gradbeteckning. 

Chefen för Skogs-Styrelsen äfvensom den i öfrigt derstädes eller vid Skogs- 
läroverken anställda personal, som vid Skogs-Staten varit i tjenst, må vid de för¬ 
rättningar, då sådant finnes lämpligt, bära Skogs-Statens uniform med tjenste- 
värdigheten motsvarande gradbeteckning. 

Domänstyrelsens underdåniga förslag till tjänstedräkt för vid skogsstaten 

anstäld personal 

af Hans Maj:t Konungen gilladt och faststäldt. 

Skogsinspektör eller öf ver jägmästare, jägmästare och extra jägmästare. 

l:o) Trekantig hatt med civil kokard och svart hängande plym lika med af 
skogsstaten före år 1871 begagnad. 

2:o) Mössa med stor rund kulle, af mörkgrönt kläde, försedd med hufvud- 
band af svart reffladt silke, hvarå fästes framtill ett i guld broderadt märke med 
kunglig krona (enligt ritning fig. 1), svart lackerad skärm samt käkrem af guld- 
dragarearbete. 

3:o) Vapenrock af mörkgrönt kläde med svart foder, en rad knappar (dessa 
enligt fig. 2), åtta i raden; öppen och snedskuren ståndkrage af svart sammet, 
uppslag på ärmarne med rakskurna svarta sammetsklaffar, dessa med tre blinda 
knapphål af svarta silkeskantiljer samt tre knappar (lika stora med öfriga i 
vapenrocken), hvaraf den understa sitter på sjelfva uppslaget; spetsiga fickklaf¬ 
far, hvardera med tre knappar, hvaraf den öfversta sitter i lifvet på vapenrocken; 
klaffar, krage och uppslag kantas med passe-poile af mörkgrönt kläde; vapen- 
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rocken göres öppen baktill. och längden af skörten afpassas så, att dessa sluta 
på halfva låret; å hvardera axeln en trens, för skogsinspektör eller öfverjäg- 
mästare af gulddraparearbete (enligt ritning fig. 3), för jägmästare likaledes af 
gulddragarearbete (enligt fig. 4) saint för extra jägmästare af svart redgarn I 

(enligt fig. 5). 
4:o) Svart halsduk. 
5:o) Cartouche af svart lackeradt läder med plåt af förgyld brons (i enlig¬ 

het med fig. 6.) 1 
6:o) Cartoucherem af gulddragarearbete (enligt fig. 7) fodrad med mörk¬ 

grönt kläde och försedd med beslag samt med en förmedelst en dubbel kedja 

fästad signalpipa (enligt fig. 8 och 9). 
7:o) Hirschfängare lika med förut bruklig. 
8:o) Porte-epce af gulddragarearbete med endast gult silkcsinslag. 
9:o) Koppel af gulddragarearbete enligt arméens modell, men fodradt med 

grönt kläde. 
10:o) Långbyxor af mörkgrönt kläde med guldgaloner enligt modell fig. 10. 
11 :o) Kavaj af mörkgrönt kläde, af samma längd som vapenrocken, stånd- 

eller fällkrage, en rad af fem mörkbronserade knappar, baktill sleif med en knapp, 
framtill fickor med ficklock; å hvardera axeln en trens, för skogsinspektör eller 
öfverjägmästare lika med å vapenrocken, för jägmästare och extra jägmästare af 

svart redgarn. 
12:o) Härtill begagnas väst och långbyxor af mörkgrönt kläde och vid tjenst- 

göring, om så befinncs lämpligt, utanpå benkläderna höga stöflar slutande nedom 

knäet, samt kort hirschfängare utan porte-epée. 
13:o) Kappa lika med arméens modell, kragen kantad med mörkgrön klädcs- 

passepoile. 
14:o) Hvita handskar. 
15:o) Tillåtna äro; hvit väst; så kallad lägerrock och byxor af blårandig 

linneväf; pclskrage å kappan och pelsmössa, båda af svart skinn, den senare, 
då så finnes lämpligt, med märke enligt fig. 1; jagthatt af mörkgrön filt. å hvilken 
innanför högra hattbordet anbringas konungens namnchiffer i förgyld brons. 

Skogsinspektör eller öfverjägmästare äger majors rang, jägmästare kaptens, 
extra jägmästare efter tio års tjenstgöring löjtnants samt dessförinnan under¬ 
löjtnants rang, i enlighet hvarmed motsvarande gradbeteckning å axeltrensar samt 

å kappans axelklaffar anbringas. 
Chefen för kungl. domänstyrelsen äfvensom i styrelsen och vid skogslärover- 

ken anstäld personal, som vid skogsstaten varit i tjenst, ega bära skogsstatens 
uniform med tjenstevärdigheten motsvarande gradbeteckning, hvarvid direktö¬ 
ren vid skogsinstitutet skall hafva lika grad med skogsinspektör och öfverjäg- 

mästarc. 

Kronojägarc. såväl ordinarie som extra, äfvensom af skogs- eller domän- 
styrelsen antagna skogvaktare å häradsallmänningar. 

l:o) Hatt af mjuk svart filt, toppig och med afrundad kulle samt vid sidorni 
upphöjda bord. å högra sidan en rosettformig gul och blå kokard af lackeradt 
läder, på hvilkens öfre kant är fastsydd en gul redgarnstrens. som nedtill fästes 
vid cn undertill A högra brättet sittande slät mindre messingsknapp. 

2 ;o) Plym, bestående af 2 å 3 korta, upprättstående. svarta fjäderpennor. 
3:o) Mössa af mörkgrönt kläde och samma form som befälets, utan hufvud- 

band; märke af mcsslng 1 öfverensstämmelse med fig. 11. 
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4:o) Kavaj af mörkgrönt kläde af samma form som befälets, med en eller 
två rader släta, bronserade knappar, 5 i raden. 

5:o) Långbyxor af mörkgrått kläde med en svart enkel klädeslist af 3 cen¬ 
timeters bredd. 

6:o) Väst mörkgrön. 
7:o) Handskar af gul hud eller vantar öfverklädda med skinn. 
8:o) Halsduk af svart kläde. 
9:o) Patronkök af svart läder (enligt för fotgardena fastställd modell). 
10:o) Fachinknif med porte-epée af gult redgarn. 
11 :o) Lifrem enligt för linieregementen fastställd modell med å densamma 

anbringadt gehäng för fachinknif samt dylikt försedt med kapsel för stämpelham¬ 
mare. 

12:o) Stöflar med höga skaft utanpå benkläderna och slutande nedom knäet 
må vid tjenstgöring begagnas. 

Tillåtna persedlar: hvit väst samt lägerrock och byxor af blårandig linneväf; 
pelskrage å kavaj och pelsmössa, båda af svart skinn, den senare, då så finnes 
lämpligt enligt fig. 11. 

Stockholm den 26 januari 1887. 
Oscar Evers. 

Allt hvad skogs- och jägeristaten numera har kvar af militärisk aera 

från de gångna århundradenas ofredstider, då kåren tjänstgjorde såsom 

dragontrupp, utgöres af gamla minnen och uniformen, som ännu i dag 

har militäriskt snitt och på militäriskt sätt anbragt gradbeteckning samt 

ända till sista reglementet (1887 2B/i) var fullständigt militärisk med skärp, 

sporrar, kokard och blå-gul porteépée samt före 1871 epåletter. 

I fråga om den till släpuniformen hörande ”kort hirschfängare utan 

porte-épée” må påpekas, att ingendera af de vanligen förekommande ty¬ 

perna (en med fäste af hjorthorn, en annan med fäste af ebenholts) är 

riktig. Rätta utseendet på hirschfängaren (oberförstermodellen) är föl¬ 

jande: fäste af elfenben med tre förgyllda nitar långs midten, på båda 

sidorna; förgylld parerstång och parerbygel samt en musselformad för¬ 

gylld parerplåt. 1 slidan af läder sitter under parerplåten en 20 cm. lång, 

mindre knif med hvitt benskaft infälld, en s. k. Genickfänger eller Nick- 

messer. Hirschfängarens längd varierar mellan 50—60 cm. 
Äfven värjan till paraduniformen kallas af gammalt hirschfängare, 

ehuru detta påtagligen är felaktigt, ty med hirschfängare (Hirschfänger) 

förstås ett kortare stickvapen, ej ett långt huggvapen, värja eller sabel. 

Kårens ursprungliga vapen torde varit sabeln, eftersom kåren tidigare var 

beriden. 

Genom k. kungörelse af sept. 1909 förordnades, att k. maj:ts föreskrift 

angående rang eller ämb et svärdighet för ämbets- och tjänstemän skulle 

upphöra att gälla. I fråga om de civila paraduniformerna anhöll riks¬ 

dagen 1908 6/5, att k. maj:t ville taga i öfvervägande, huruvida icke bruket 

14 
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af paraduniform för civila ätnbets- och tjänstemän vid andra tillfällen än 

vid tjänsteöfning kunde afskaffas eller inskränkas. K. maj:t fann emeller¬ 

tid. i sept. 1909. skrifvelsen cj föranleda annan åtgärd, än ett cirkulär om 
att någon skyldighet att vid vissa tillfällen begagna paraduniform icke 

finnes stadgad och att följaktligen bärande af dylik uniform icke kan af 

chef eller annan öfverordnad påfordras. 
• 

Här nedan meddelas några afskrifter från riksregistraturet i riks¬ 

arkivet. Den första akten, af 1539 Vt, förordnar Clawes Diurskytta att 

hålla uppsikt med jakt och skogshygge i Marks. Vedens och Qäsene härad 
i Västergötland; den andra, af 1613 *7». gäller Stellan (von) Mörner och 

förordnar honom till "öffuerste Jegermestare”. Den tredje befullmäkti- 
gar Nils Krake såsom skogvaktare i Västergötland 1614 ‘Va, den fjärde 

fyra djurskyttar att för konungens räkning bedrifva jakt i Finland 1615 

**/« och den femte Oluf Nilsson såsom djurvaktare på Öland 1615 191%. 
Vidare följa regeringsformens af 1634 -9h §§ 21, 22 och 37 ang. Rijkzens 

Jägemästarc. instruktionen af 1638 *7* för Rijkz lägmästaren Carll Härd 

samt k. maj :ts resolution af 1682 l7* ang. Jägerij Staten. 

Tiil menige Vestcrgötland eth Forbudt om Hiordt. Hindh. 

Ekeschog. och Bökeschog. Aff Sto[c]holm Prima Julii 

Anno etc. 1: 5; 3: 9: 

Wij Gustaff tnedt Gudz nåde Swerigis och Göttes etc. Konung, Göre witter- 
ligit Att effter wij vdij sanningen förnummett och besport haffue, hurulunde 
thet Forbudt, som wij alinenneligcn. vtij Westergötlandh haffua wtropa, ock för¬ 
kunna latiid, thcrcgcnom wij friidkallat liaffwc Hiordt Hiindh, och Rådiwr, Tcsli- 
geste Kkeskog och Bokeskogh. thcr sådana skog finnes, Huilkit forbudt plat intlict 
hollit bliffuer. vtan man, och mest frelsit, ock Prestmen, bruke sådana Jackt. 
och tilegnc siig forthcnskuld tomptcr, jn opå wår och Cronennes schoger. och 
synnerligen vpå Eszwedcn, tiicn dog är, och altiid warit haffuer Cronennes egln 
schog. fridkallit, och jngen annandz, latcndis sådana tompter thcr vpbygge, tlier 
the dog hwarkcn skiåll eller rett til haffua. vtan opå thet, the än dhå scholc haffue 
tcss bettre tilfclle. ath brugc Jachten Tesligeste bliffwer ock Fkcskogen platt 
forhuggin, Thet oss jngelunde lengcr står till ath lidhe, Huarföre forbiude wij 
än nw, mctt thctta satnc wort öpne breff, wijdh wore strcnge näpszt och wrede, 
ath Jngen huarkcn Frelsls man. Prestman, eller bonde, dyrffwas, ath brugc 
Jachten på Eszwedcn. eller andre wore och Cronennes skoger Och the som 
någrc tompter thcr intagit, och bygt haffue. vtan wort forloff, eller minne, tliem 
lysc wij hcr mett platt vtaff, Szå ath the them vpbygt haffue. måge v forszume- 
llgcn tage dhcris huss dhädan. så frampt ath the icke wele.atul fatt vijlathe brcnnc 
thom vtaff elden. Samclunde lörbiudc wij och wljd same nepszt, all Ekeskog, sA 
ath ingen then huggc, eller fclle schall. huilken ther öffwcr beslagen bliffuer, skalj 
till thet högzste straffat bliflwa. Och haffwc wij forthenskuld befaledt thennc 
wår tljänere Clawes Diurskytta. ath han skall haffue eth nöge vpseende, vm 
sadana Jacht, Tesligeste vm skoge hug ock bijstocker, ock synnerligen på Eszwe- 
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den, vtij tesse iij herrade March, Wedenherrade ock Qiäszene, Hwar ock så 
befinnes ath forbeide Clawes Diurskytta tager mutor, eller gaffwor och seer 
egenom fingerenn medt sådana skoghug, eller Jacht, Dhå wele wij icke tess minne 
lathe straffe honum till liiff och godz, ther huar och en sig effter rette må datum 
ut supra. 

Jegermestare Fulmacht för Stellan Mörner. 
Datum Stockholm, den 27 Junij Anno 1613. 

Wij Qustaff Adolph etc. Göre witterligit, att efther wij ibland andre kall 
och Embethe vthi uår Konunglige hoff och till wårt gagn och bäste att bruke, 
behöfue och een skickelig Jegermestare som med all.uärk, och huad till 
sådane kall behöfues kann wethe att omgå med, och rätteligenn ther om be¬ 
ställe, när så behöffues, och wij thet betalandes warde. Derföre hafue wij ther 
till annammadt och antagit, som wij och här med annamme och ombetroo thenne 
oss elskelig Edle wälbördigh uår trotienare Stellan Mörner, att han öffuerste 
Jegermestare uare skal. Och skall han till thett förste uare förplichtatt, att lathe 
sig emot oss och Sweriges Crono trogenn och rättrådigh befinne, wårt gagn 
och bäste troligenn och fliteligenn sökie och befordre, både så myckiet hans 
Kall och Embethe widkommer, som elliest i alle andre måtto, och huadh han 
förnimmer oss och Rijkett skadeligitt vare, hielpe till att förekomme och afuärie 
efther ytherste förmöghenheeten. Vthi för :t sitt ombetrodde Kall och Embethe 
skall han thernäst thette förnembligen achte och böstelle, som ähr, att han skall 
flitigh acht och tilsynn haffue lathe, öfuer Cronones parkor som Swerigis Lagh, 
för Konungen allene förbehollitt hafue, att the aff androm icke bruked, och för- 
derfuedhe bliffue, ther igenom the diur, som Lagenn förbiuder, heller och uij lag- 
ligenn förbiude lathe, att ingenn fälle må, anten vthi förbudne, heller andre tijder, 
måge således niderlagde och vttödde blifua, och then härligheethenn sedan som 
för oss och andre Suerigis Konungar för behollen bör uare må förkrencht och 
förringedt bliffue. Såsom han och ther hoos skall haffue acht opå the Jachter 
som wij på uåre och Cronones serdeles ägor kune haffue med lust till att bruke Jachter, 

när oss teckes, att the icke heller aff androm måge öfuerde och förderfuade Skiutande. 

warde. Och såssom wij vthj Adelens Priuilegier haffue tillathitt och tilsagdt, att 
wij icke uele lathe göre them intrång på theres endtskylthe ägor, med Jacht hel¬ 
ler annedt, vthan theres samptyckie, Altså skole icke heller the biude thet till att 
göre inpå uåre och Cronones ägor, the uare sig ehnthen förlänthe heller elliest, 
och om aff någrom sådantt kann tilbiuditt bliffue, Ded uare sigh aff Adell, heller 
andre då skall han dett förhindre, heller huar han thett icke förmå, giffue oss så¬ 
dantt tilkenne, der öffuer uij sedan wele wethe med rätte tilbörligenn att straffe 
lathe, ähr thett och så att någen aff Adell kan haffue arff och ägendom vthi 
någen by, ther uij haffue Skatte Crone, heller Arff och eigne ägor då skall 
lijkuäll icke tilstädies, adelen att bruke någen Jacht heller skiutande, anthen 
sielffue heller genom theres Skyttere, widere ähn theres ägendom tilsägie kann, 
uid tilbörligit straff tilgörande; der sådane lägenheet kan ware med Skiuthande 
till Skogz heller watn fogle, om höst heller uåhr, ther uår och Cronones endt¬ 
skylthe ägor uare kune, och anthen wij sielfue heller genom andre achte bruke Fogleleek, 

oss til bäste då skall han och haffue trogenn och flitig acht att icke någenn om hiskiande. 

uåhr tidh, särdeles vthi Fogleleek med skiutande heller foglenät i Skären må för¬ 
driste sig sådant på uåre och Cronones ägendom att bruka med mindre ähn thet 
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ähr vthi the Skäriegårder, der wår eigne och Adelens bönder ähr loffligitt och 
brukeligitt sådantt att göre på huars ägendom för sigh, Elliest vthj andre tider: 
när och Fiskeleek icke ähr: kan thett ingom förbuditt uare med fogle skiuthande 
androm till nytte och gode. Och ty skall uår Jegermestare, och theni han för¬ 
ordnar therom vpseende haffue, ther vthc ingenn göre heller göre lathe någen 
skalkheet öffuerwåld anthen att tage Bössor och annadt aff dem panthe heller i 
anndre måtto skade göre, med huggh heller slagh, uid tilbörligit straff. 1 ill at 

Harar, fånge och tage hare med skiutande heller och Nätt [:uår eigne Jachter undanta¬ 
gandes:] då thett skeer med beskeedenheet, skal huarkenn bonde heller androm 

förbudit ware. 
Derhoos skall han och trogitt inseende haffue, att efther Suerigis lagh förmå, 

Biöme och att alle altnoge i Rijkett skall vare förplichtadt, att hollc Biörne och Wargeskall, 
wargeskal. sässom 0ch haffue ther till Wargc nätt färdige såssom Lagenn förmå, när Konungz 

fougtde sådantt tilsägcr, och uäll behöfues uill till att vttöde sådanne skadediur. 
och man förnimmer att fougderne finnes thervtinnen myckitt försumlige, så att 
the icke ens sådanne almennc skall lathe hålle. eij heller förmane almogen, att the 
huar i sin stad måtte hollc theres wargenätt ther till färdigtt. Så skall förthenskuldh 
uår Jegermestare lathe vthi häredena lioos Bönderne ransake om the haffue 
sådanne nätt färdige, och ther så icke wore med allfwar förmanne them, att 
the thett göre, så frampt the efther förmaningh, thett icke eftherkomme, då 
skall han fordre aff them laga böther, huilke han sedan niuthe och behålle må i 
then stad uår Fougdc them hafue skulle effter Lagenn. Vthi lijcke måtto haffue 
wij honom och tilstånd giffuit att ther han på uåre och Cronones ägor kan 

Vargtsuigur. vpspane någre wissc orther ther lägenhectt kan uare att vpsättie wargestuffuor, 
då skall han på uåre uägne med alfuar förmane Fougderne, att huar i sin befal- 
ningh holler almogen ther till att the sådanne stuffwor vprätte och uidh macht 
holle, efther thett länder dem sielffuc till gagnn och bäste, så frampt then som 
thett försummar, och ther till lägenheet haffuer, icke uill derföre lagligenn böthe 
sinc Peningar och Fougthen icke thes mindre tilbörligen straffatt bliffuc, för thett 
han icke haffuer ther öffucr någedt alfuarligitt Jnsccnde hafth, som haffuer bcfaltt 
waritt. Och till thett sidstc, Så wele wij honom och här med haffue vthi Fulniacht 
och bcfalningh giffuitt att sättie och förordne tvil dlurschyttere vthi huar Fögderii, 
der som så lägenheett vare kan huilke flitigh acht skole haffue på uåre och Cro- 
noncs skoger. att icke någenn annen vthan then som ther till loff haffuer, dem 
fijske och fahre som för:t ähr, de samme diurskyttere skole och frije ware för 
vthschrifning, sklutzffirder, och gästningh, på the hemman, the boendes ähre. För- 
biudc fördenskuldh alle. Särdeles the som för uåre skuldh, wele och skole göre 
och lathe. hår emott att handlc heller göre i någre måtto vthan troligenn hwar i 
sin stadh effterkomme, huad som här tilförende förmältt ähr, Ther huar må wethe 

sigh effterråtte. 
Datum ut supra. 

Fulmacht för Nils Krake at wara Skogvactare i wester- 

göthlandh af vlffwesundh den 13 Februarii åhr 1614. 

\V|) (iustaf Adolph ctc. Oöre wittigit at effter wij förnimme at månge vthi 
wcstcrgötlandh skiuthe och fällc diur. Och wij haffwc giffuit wår Landzhöffdtnge 
dersammastädes Fulmacth dereffter ransaka och straffe lathe. Så opå dedh någre 
må vare som opå alle skogar kunne hafue inseende, och sedhen geffue wår Ståd- 
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hollere och Landzhöffdinge derom tilkenna, Haffwe wij vthi fulmacth och befal- 
ning geffuit brefwijsere Nilz Krake, at han medh sine stalbröder som därtill för¬ 
ordnade ähre eller förordnes kunne, at the opå alla konungz parker och skogar i 
Skara och leckös lhän skole haffwa et troget och flytigdt inseende hwem the 
medh diureskutning beslå kunne, Och sedhan therom giffwa offteb:e wår ståd- 
hållare tillkenne, at han effter lagen och sin medhgiffne fulmacth dereffter ran- 
saka må, Och wele wij her medh tage och annamme för:de Nilz Krake medh de 
andre skogewacthere medh alt thet the ägde vthi wår konungzlige hägn fridh 
och försuar för alt öfwerwåldh til lag och rätte, förbiude fördenskuld alle som för 
wåre skuldh skole göre och lathe at tilfoge den her emot någet hinder eller för- 
fångh, vthi någen måtto, Der hwar och en wet sig efterrätte etc. actum ut supra. 

Wij Gustaf Adolph Göre witterligit att wij hafue vthi fulmacht gifuit desse 
wåre tienare och diurskytter vthi Finlandh, Larss Hindrichsson, Anderss Andersson, 
Oluf Persson, och Jöns Jonsson att skiutha på wåre och Cronones almenne skogar 
allehanda diur öfuer heela Finlandh, Och the skole ware förtenckte at lefuerere 
Skinnen åhrligen här i Stockholm vthi wår Skinkammar och ingen annan; the 
skola och hafua macht i österbotn och i Biörnborgzlän Lohudar som fougthen skall 
wara förplichtadt betala af sin opbördh. Wij hafue nådigest effterlåtit them, att 
the schola niutha huar een dreng frij för vthskrifning, Och när the ähre på hem- 
reesan ifrå skogen befalle wij Ländz och Fierdingzmän att the låtha them be¬ 
komma frij fordenskap. Der alle och huar j sin stadh weet sig effterrätta. Af 
Stockholm den 13 Aprilis åhr 1615. 

Fulmacht för diurwachtaren Oluf Nilsson att hafua ett 

flitigt inseende på Öland sammaledes vthi Norre och 

Södre Möre, att icke diuren bortfelles och Ekeskogarne 

icke blifua afhugne. 

Datum Stockholm den 19 Maij åhr 1615. 

Wij Gustaf Adolph etc. Göre witterligit, at endoch wij tilförende högeligen 
hafua förbudit wåre vndersåther vthi huad standh och Condition the äre att slå 
eller skiutha någre diur opå förbudne tijder och platzer, lickuäll förnimme wij, att 
en part sådant vårt förbudh lithet eller slät inthet achta, vtan bådhe himligen 
och oppenbarligen sökia der efther at the det göra kunne, af huilket wij 
stor skadha tagha vthi så motto, att när wij någre diur till wårt egit behoff 
wele skiuta late så äre the alle förödde, Och efther wij förnimme någre Fougter 
eller befalningzmän see med sådant genom finger, och tiläwäntyrs taghe sticke 
Peningar, och lathe them ostraffede blifua som sådant wårt förbudh i så motto 
öfuerträta, Huarföre och på thett her efther må blifua böther der opå, och bättre 
inseende hafuas, så hafue wij till skogzwachtare vtöfuer heela Öland sampt Norre 
och Södre Möre tilsat och tilbetrot denne brefuijsare wår tienare Oluf Nilsson, 
och skall han hafua ett noghe inseende, att icke någon här efther på för:te Orter 
fella eller skiuta förbudne diur, som äre Hiortar, Rådiur, harar och andra; Gör 
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thet någon, då skall han tliet tilkenne giiua wår Stothollare och Fougten der 
sammastädes, och thc sådan wara förplichtade att lagfora them, och så late 
dem böthe för huart och ett förbudit diur the fälla som eftherfölier. Ncmbligen för 
en hiort 3 Par Oxar, för ett Rådiur 3 Oxar. och för en Hare. en Oxe; män harerne 
belangande vthi Norre och Södre Möre, så hafue wij nådigest eftherlathet adelen 
sachlöst tagha opå the Orther, som liggie längre ähn en myll ifrån Slothet; han 
skall och i lijka motto flijtigt achta opå Ekeskogerne der nedhre, så att icke nå¬ 
gon honom borthugger, vtan han särdeles der till wårt förlof hafuer; vnderstår 
sig någon vthi förbudh att görc. tå skall han densamme ahngifua som tilförende 
är sagt, för wår Ståthollare och Fougternc. huilke skole sädan late thet straf 
öfuer them gå som vthi lagen förmäles om then som Ekeskog vthi förbudh hug¬ 
ger; Medhan att wij enkannerligen wele, att the diur som opå Öland äre förökas, 
så att när oss sielfue teckes låtha iagha der, eller elliest befalle någre dädan at 
hemptas, tå wackert förrådh på dem wara kunde, och icke vttödes af Androm, 
som härtill för myckit är skeedt, Derföre förbiude wij härmedh strengeligen. att 
wåre vndersåther, vthi huad wilkor thc wara kunna som der boo eller Betalning 
af oss hafua, at the icke fördriste sigh sielfue till att iagha eller tilstädia någon 
annan vtan wårt weetskap och förloff; Huar annorlunda skeer, och för:te wår 
Skogzwachtare dett förnimmer, der om han sig och beflijto skall, tå skall han 
oförsummeligen gifua oss thet tilkenna, sädan wele wij wall finna the Medell, 
derigenom kan tilbörligen instelles. Och på thet han sig desto fliteligare vthi 
sitt kall sig skall finna och bruka låtha, hafue wij nådigst eftherlathet honom till 
åhrlig löhn. Peningar sex daler. Packalakan Otta alnar. Såsom och en Tredie 
part af alle förbudne hudhar och skin. och dertill frij kost. huilka Peningar klädhe 
och kost honom af en wår Fougte på Öland hoss den wårt Cammerådh förrte 
Partzelcr honom förordne. åhrligen skall lefuereret blifua Förbiuda her medh alle, 
ehoo the wara kunne, ingen vndantagandes som oss med lydhno äre förplichtade 
att öfuerträda detta wårt gifnc opne bref. wed straf till görandet, som för:te står, 
der alle tid och huar i sin stadh wethe sigh eftherrätta. Datum ut supra. 

Datum Stockholm Anno 1634. 29 Julii. 

Regeringzformen. 

Wij Effterskrcffnc Swerigcs Rijkes Rådh och Ständer, Greffwcr, Frijhcrrer, 
Biskopar, Ridderskap, Adcll, Clerkcrij, Krigzbcfähll, Borgcrskap och menige All¬ 
moge. som till denne berammade och nu wäll öffucrståndnc Riikzdagen haffwc 
warlt kallade och försambladc för oss slelffue och fullmcehtige giorde aff alle 
Landzändcr. Glörc wittcrligit, att den tijdh vthj förlcdne åhr wij här försambladc 
worc, eliter fordom den Stormechtigstc Furstes och Herres, Herr Gustaff Adolphz 
den Andre och Stores, Swerigcs. Göthes och Wcndcs Konungs, Storfurstes tlllFIn- 
landh. Hertig: uthj Estlandh och Carclcn. Herres Vttöffuer Jngcrmanland etc. 
Loffwärdigst uthj åminnelses dödelige frånfällc, och bekymbrade huruledes högst- 
bcmcltc Sahl. Kongl. Malj:ttz cllskcllgc käre och cendc dotter den stormcchtigcste 
Furstinna och Fröken. Fröken Christina; Swerigcs, Göthes och WCndcs Vttkoradc 
drottnlngh och Arffurstinna, Storfurstinna till Finlandh, Hertiginna uthj Estlandh och 
Carclcn Fröken Vttöffuer Ingermanlandh etc. Wår allernådigstc drottning och 
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Fröken j denne sine unge och omyndige åhr måtte kunna blifwa wid Sweriges 
Crono, dess hogheet och rätt bewaret och handhaft, wij och Fäderneslandet, sampt 
ille dess trogne vndersåter och Jnbyggiare förswarade, så emot vthländske Fien- 
ier, som alla ostyrige inländske, Regementet lagligen, ordentligen och försichtigt 
iördt, rättwijsan vthan wåld skepat, fred och roligheet inrijkes oppehållen, och 
hwar och een wed sin skiählige näring och dedt sine förwarat. Och haffuer 
äffter wår plicht emot Hennes M:tt och Fäderneslandet öfwerwägat och beråd- 
daget alle dhe medell, som här till tienlige och bequämd finnas måtte. Då haffwe 
dhe närwarande Herrar af Rijkzens Råd uptäckt och gifwet oss Ständerne til- 
riänna, huruledes Sahl. sidstförledne- 

21. 

J lijka måtto skall förordnas een Rijkzens Jägemästare, som haffwe inseende 
på konungens Parker och Hagerättigheter sampt diurregårdar, så wäll som öffuer 
Cronones skogar, att där icke skeer intrång uthj. J lika måtto, att rätta tijden j 
lagen eller stadgarne beskreffuen observeras medh diure- eller foglafänge, och 
att Biörne och skadelige diurs iacht icke forsummes, att icke bärande trädh emot 
Lagh hugges, eller Chronan skeer j dess skogar inpass, att Chronones Ollone 
pch bökeskogar, förwäntas till nytta: Hwarföre han på allt detta, ehwadh som 
lär till hörer upseende haffua skall, så och exequera dee stadgar som der öffuer 
jiorde äre, eller framdeles göras kunne. Och så j lijka måtto dirigera konungens 
loffiachter, och laga att dee till dess lust och heder bestälte ähre. Vnder hans 
ydno skole wara Hofflägemästare och deres Vnderhaffuande; Så diurewachterne, 
Skogwachterne, och så till allmänne skadelige diur Iacht Embetzmännen Eenkan- 
rerligen Fougderne, Ländzmän och Allmogen wara honom eller hans fullmechtige 
iölgachtige, såsom dedtt altt specificeras j hans Instruction. 

22. 

Desse Fyra Embeten, Marskalck, Tygmästare, Stallmästare och Jägemästare 
skole ordinarie wara j Stockholm, dock så förståendes, att dee icke deste mindre, 
lär deres tienst kräffuer, låthe finna sigh på Landet, och dee orther som giörs 
lehoff; Tygmästaren understundom wedh Fästningerne eller Factorierne; Stall- 
nastaren dar stodgångerne äre eller Vngehästernes; Jägemästaren wedh Parc- 
<erne, diuregårderne, eller där principal skogerne liggia, och giöra huar sin plicht 
som honom anstår. 

37. 

Dee som ordinarie wedh hoffwet ähre, Öffwermarskalck, Stallmästare och 
ägemästare, Sedan alle Lagmän Landzhöffdinger, Landzöffwerster j Swerige, 
skole åhrligen finnas j Stockholm till Helgetree konungadagh tillstädes, och där 
töra reda for sigh; och ingen ware Vhrsechtadt att komma personligen tillstädes, 
nedhmindre han åå Sotesängh ligger, eller j annor Rijckzens tienst, eller medh 
(onungens breff frijkallat ähr. Då han likawist Räckenskap göra skall genom 
sin handskriffuare eller bookhållare, eller någon annan fullmechtigh å sagd dagh. 
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Riks Registr. 1638 30/&. 

Jnstruction för Rijkz lägmästaren Carll Hård, hwar eff¬ 

ter han siglt till wijdare order vtj sitt Embete rätta skall 

etc. 

1. 

Effter som Hennes Kongl. Maij:tt haffwer för detta nådigst ombetrodt, för- 
ordnadt och tillsagdt Carll Hårdh till Rijkzens liigmästare, och samma Hans 
Embethe in genere och förnembligast där i består, att Hennes Kongl. Maij:ttz och 
Cronones regalier och rättigheeter öffwer alla dess parrkar, lagcplatzar, Diurr- 
gårdar, skogar och Lundar kring hcela Rijkedt, måge j tillbörligh acht tagas, 
Conscrvadc och framdeles till effterkommande Sweriges Konungar oförkränkt 
transporterade bliffua, särdeles dce fredkallade och Cronones enskylte Rarcker, 
som är j synnerheet Öland, een mijl kring Callmar, Åland, Omebcrg j Östergöt¬ 
land, Eedzwägen j Wästergötland. Halla och Hunebergh; Sundzhagen widh Elffz- 
borg, Dillingen, Kinneskogh. Hyentorp, Möseberg, Croneberg, een mijl kring löne- 
köping. Jtem een mijl kring Upsala, såsom och Sålna, Spånga, Bromma, Swart- 
siölandet och Loföö Sochn widh Stockholm: Så skall han och effter sin eedli och 
troheetz plicht, haffua der noga opsicht rnedh, och medh all möijeligh flijt före¬ 
komma, att hwarken een eller annan, adcll eller oadell, må sigli fördrista och 
understå, att giöra aff egenwilligheet Cronan j någre handa måtto der uthinnan 

något intrång, prfcjudicium eller skada. 

2, 

1 synnerheet skall Rijkz lägmästaren haffwa noga och skarp opsicht der medh 
att rätta tijden i Lagen beskreffuen, må medh diurefällning, j acht tagas, så att 
hwarcken Älgar Iortar eller några andre höge diur måge bliffua slagne eller fån¬ 
gade uppå dee tijder som Lagen Vthryckeligen förbiuder som ähr ifrån Faste- 
gonge till Olofsmässo: Såsom och att icke någon om Wåreti, särdeles när fogla- 
lceken på står, fördristar sigh att skiuta eller medh näät fånga fogell vppå H:nes 
Kongl. Malj:ttz och Cronones ägendomb, medh mindre dett ähr vtj dee Skärc- 
gårdar, der Crono. Skatt och Frelssc är fritt och elliest brukeligit, hwar på sin 
ägendomb dett att giöra, effter som dett och elliest på andre tijder när fogleleek 
icke ähr, ingom skall förbuditt warda, fogell att skiuta eller fånga, allenast dett 
icke skeer, på Cronones särskilte och frijkallade lachter. 

3. 

Alldenstund Hennes Kongl. Maij:tt ähr vt) förfahrcnheet kommen, huruledes 
månge haffua för detta giordt aff egenwilligheet stoor skada på Cronones fred- 
kallade Parckar, så wäll medh skiutcrij och lagande, som skogens vthhuggning, 
hwar igenom dee diur som Lagen förbiuder, och H:ncs K. M:tt elliest lagligen 
haffuer förbiuda låtit, myckedt öre vtödde wårdne: Dy skall R. lägmästaren medh 
all flijt ransaka låta. aff hwern och enär sådant skett är. Och liwadh han skäll- 
gen befinner wara skedt nyligen, särdeles vtj Hennes Kongl. Maij :ttz Regements 
tijdh, dett skall han Ting föra. och der å domb taga. och dommen vthan wäld 
wänskap eller någons anseende, tillbörligcn Igenom Landzhöffdingcns adsistcncc 

cxequcra låta. 
A. 

Såsom Hennes Kongl. Maij :tt intet will, dett Ridderskapet och Adelen skall 
skec på deres censkijltc ägor något intrång och preejuditz, emot deres wetskap, 
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willia och samtyckio; Så skall Rijkz Iägmästaren däremot låta sin plicht och 
åhåga wara att förekomma och förhindra, förmedelst skarp och alffuarsam op- 
sicht, dett dee icke heller här effter någon Iacht bruka och öffua på Konungens 
fredkallade Parcker eller eenskijlte ägor. Men giör dett någon aff egen myndig- 
heet, så att Rijkz Iägmästaren intet gitter dett att hindra, då skall han strax 
giffua H:nes K. M:tt sådant tillkenna. 

5. 

Men hwar någon frelsseman haffwer Arff och egendomb eller och förlähning 
vtj någon by der Crono och Skatte j ligger, då stånde honom fritt på samma 
Byaskogh, så frampt han elliest icke vnder dee fredkallade Parckar lyder att 
jaga och skiuta, så wijda hans egendomb honom dett tillåter. 

6. 

Beträder Rijkz Iägmästaren eller hans Vnderhaffuande någon som diur fäller 
eller fogel skiuter på Cronones frijkallade och eenskijlte Parcker och Skogar, den 
skall han tingföra och dömma låta. Och på dett allom må witterligit wara, 
hwilka som ähre H:nes Kongl. M:ttz och Cronones rätta Parckar och eenskijlte 
skogar, så skall han tillijka medh Landzhöffdingen, Häradz Nembden och flere 
som wederbör, och där j kunne interesserade wara, dem medh wissa tecken vt- 
märckia, och elliest dess föruthan vtj alle Församblingar aff Predikostolarne så¬ 
dant kungiöra låta, medh ådtwarning att ingen sigh fördristar på dem att jaga 
eller skiuta. 

7. 

Så hörer och icke mindre till R. Iägmästarens Embethe att han medh flijth 
skall dirigera Hennes Kongl. Maij:ttz Hoffjachter, som antingen för detta förord¬ 
nade äre, eller häreffter på Cronones ägor förordnas kunne: Och låta sigh an- 
lägit wara, att dee som dett sigh böör, till H:nes K. M:tts lust och heder måge 
bestälte wara. Såsom och skall han låta förmedelst Landzhöffdingens Assistence, 
intaga och opröija alle dee lagebackar som aff ålder haffua warit, och nu in- 
wuxne äre. 

8. 

Och på dett så myckedt större acht och flitigare opsicht må kunna haffues 
så wäl på Cronones fredkallade Parcker som andre eenskijlte skogar, Så skall 
R. Iägmästaren haffua macht att förordna wisse Heiderijdare öffuer hwar fred¬ 
kallade Parck j synnerheet, effter som dee kunne wara stoore eller små till, Nemb- 
ligen på Öland een, kring Callmar Twå, Älandh een, Åmeberg j Östergötland, 
Een, Edzwägen i Wästergötland Fyra, Halla och Huneberg Tree, Sundzhagen 
wijdh Elffzborg Een, Billingen Tree, Kinneskogh Fyra, Mösebergh Een, Crone- 
berg Twå, widh löneköping Twå, widh Vpsala Een och kring Stockholm Een. 
Dessföruthan och een Skogwachtare vtj hwardt Häradt öffuer heela Rijket, som 
där till bäst kunne tiänligh och aff sådanne medell wara, att hwar mechtar hålla 
Åhr från Åhr, een godh häst att berijda skogarna twert och endelångs medh dee 
där och icke mindre änn som alle dee andra Cronones fogle Skytter, skole wara 
skyllige deeres trooheetz eedh att affläggia, enär dee aff Rijkz Iägmästaren an¬ 
tagne bliffua. 

9. 

Mädan och Hennes Kongl. Maij :tt förnimmer, att een stoor lioop medh skyt¬ 
ter stryka Landet twert och endelångs igenom, föregiffuandes sigh wara Crono- 
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nes Skytter och j dess wärckelige tiänst, dett dee docli intet äre. vthan gå, anten 
pä sin egen hand deels vthan twifuel förrymbde knechter, deels j Adelens och 
andre Personers tiänst stadde, och lijkwiil vnder dett föregiffuande att dee tiäna 
Cronan för diur och fogleskytter icke allenast (oachtandes någon Ahrs tijdh eller 
fugla leek) uthöda så wäl diuren som fogelen på Cronones frijkallade Parker 
och lachter, vthan försnilla Cronan Räntan aff dee hcmtnan dee besittia, och 
hwarest dee framfara, pocka sigh allestädes Skiutzhästar och fordenskap till lioos 
Allmogen. Hwarföre och på dett sådant olijdeligit missbruuk må een gång aff- 
skaffadt bliffua. skall Rijkz Jägmästaren låta hwart åhr leffrera in j Cronones 
Räkninge Cammar, såsom och ådt Landzhöffdingerne och alle sine vnderhaffuande, 
wisse Rullor medh egen hand underskreffne, på alle dee Heijderijdare, diur och 
fogleskytter som j Cronones wärckelige tiänst äre: Såsom och när Vtskriffningen 
skeer, förskicka till Vthskrlffnings Commissarierne sådanne vndertechnade Rul¬ 
lor, på dett. dee någre andre sigh på vthskrifningarne angiffua för Crofiones 
Heijderijdare och Skytter, Commissarierne då måge wetta att nampngifua dem 
till knechter: Der till medh låta giöra serdeles wapnar, och dem ibland Skyttar- 
ne vthdela att bähra alla dagar vppenbardt oppå sigh till åtsklldnat och allom till 
effterrättelsse, att dee Cronones rätte Skytter äre; Och så snart någon aff dem 
dör eller affdanckat warder. skall samma wapen honom ifrån tagas, och den 
leflreres, som åther j den affwljknas ställe, antagen bliffuer. 

10. 
Beträdes någon emellan vthskriffningarne som giffuer sigh vth för Cronones 

Skytte, och dett icke ähr. eller omberörde wapen icke på sigh drager, den sam¬ 
ma skall Rijkz Jägmästaren låta angrijpa och föra till näste Slott, och där vtj 

Knechte Rullen insätties. 

11. 

Effter och vnder tijden een hoop freminande falckefcngiare pläga wistas på 
Oland. dee der Cronan på dess ägor och cgendomb stor skada tillfoga: Dy skall 
Rijkz Jägmästaren låta hålla skarp opslcht der medh, att icke här effter något 
falckcfcngic mehra aff sådanne frcmmande der öffuas motte, vthan hwar någon 
der medh beträdes, honom då lagfora och tllbörllgen straffa låta. 

12. 
Effter och Hennes Kongl. Maij:tt medh stort förtreet förnummit haffuer, att 

mångc aff diurgårderne j Landzändernc, som äre een stor härlighect. och högt 
till skatta, bliffua så illa i acht tagne och föreståndne, att heela Balckenne eller 
Märleståndcn på somblige aff ijdell wålslöse omkulfalne och diuren derigenom 
vtlupnc och Cronan affhände äre, och dett aff den orsaak, som H:nes K. 
Malj :tt förekommit är, att Landzhöffdingerne och Befallningzmännen (som 
hilllgdt borde effter deres embethes plicht, åhrligen och j rättan tijdh till¬ 
hålla Allmogen sådanne diurgårdar widh macht att hålla, både medh 
halekar. stängning, och annan bygnadt, effter som Lagen Laga stadgar 
och Vhrmlnncs bruuk honom där till förplichtar) sigh däruthinnan icke alle¬ 
nast försummat haffuc, vthan och vnder tijden tillscdt, lidit och wäl effterlåtit 
att ccn hoop hästar och boskap äre j diureg&rdeme inlåtne. och där den ene 
Sommaren effter den andre I bect gångne. derigenom dee få öffucrblcffne diuren 
äre heclt vthhugradc och aff sigh komne. H:nes Kongl. Maij:tt till ingen ringa 
skada och wanheder, hwllkct alt på deres och flcres som vcderböcr, för swar 
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moste ankomma. Derföre skall Rijkz Iägmästaren wara förtänkt att glöra 
H:nes Kongl. Maijitt een nöijachtigh relation om all skedd försummelsse, såsom 
och inläggia een Special förteknelsse på den skada som H:nes Kongl. Maijitt deri- 
genom lidit haffuer, och för all ting låta sigh wara anlägit och befallat, att dee 
diuregårdar som sålunda nedhfallne äre, och hielp behöffua, måge medh hast 
aff Allmogen oprättade bliffwa, der på han hoos Landzhöffdingarne medh flijth 
och allfuar driffua och H:nes Kongl. Maij :tt avisera skall, huruwida hwar och 
een aff dem sin plicht derutinnan effterkommer. Han skall och icke mindre till- 
säija, och widh hårdt straff tillgiörandes förmana diurgårdz wachtaren, att dee 
effter denne dagh hwarken hästar eller Boskap j diuregårderne inkomma, och 
där j beet gå låta, icke på een dagh, mindre längre tijdh. Och der een eller 
annan, det ware sigh hwem dett wara kan, will diurgårdzwachtaren någre hästar 
eller boskap påträngia, och han dett intet förhindra kan, då skall han strax så¬ 
dant klaga för Landzhöffdingen, hwilken skall både hästar och boskap confiscera 
och till Cronones Ladugårdar drijffua låta. 

13. 

Mädan och allestädes j Landzänderne finnes månge sköne bärande Eek- och 
Böke- sampt Appel och Hassle skogar, deels Cronan eenskijlt tillhörige, deels 
och skiffteskogar, på hwilke een och annan privat person, här till dags, haffuer 
aff een owana, hafft sijne Swijn gåendes, och vthan åthskildnadt brukadt så- 
danne bärande skogar till sin egen nytta, så att Cronan der aff aldeles ingen in- 
kompst hafft haffuer; Så alldenstund sådant är oskäligt, och R. Iägmästarens 
Embethe widkommer att taga Cronones interesse och rättigheet deruthinnan j 
acht: Huarföre skall han vtj alla prövincier, Häradt ifrån Häradt, granneligen 
förfara och notera, hwilke bärande skogar Cronon eenskijlt tillhöra, och hwilke 
som kunna wara skiffteskogar, der både Cronan, frälsse och skatte hwarom an¬ 
nan något äge. Och när han der på richtigh beskeedh haffuer, skall han sedan, 
näst flijtigh opsicht, och icke någre bährande Cronan tillhörige skogar, olåffligen 
vthuggas, låta sin plicht wara, att förekomma, dett ingen vthgärdes eller främ¬ 
mande man, som icke anten på sielffue Parckerne, och omberörde Cronones een- 
skijlte eller och skifftskogar boendes äre, må, som här till, olagligen skedt ähr, 
få släppa någre Swijn fåå eller många, Unge eller gamble, på sådanne Cronones 
Parker, och eenskijlte bärande skogar, medh mindre hwar och een will giffua 
Cronan derföre een skääligh wederkentzlo, nembligen för hwartt Swijn vngt 
eller gammalt Een D:r Sölffwermynt, hwar Sommar effter annan, hwilke Penin- 
gar vnder Iägmästaren eller Heijderijdaren j Rijkz Iägmästarens eller Under 
Iägmästarens frånwaru opbära skall och sitt quittens der på giffua, hwilket han 
som Peningarne Vthgiffuer, anamma, och Landzhöfdingen eller Landzbook- 
hållaren leffuerera skall att föras till books. Men hwadh skiffteskogerne wid¬ 
kommer, moste om dess lägenheet widh Häradztingen lagligen skärskådes, och 
der medh sedan ordenteligen procederes, wäl tilförståendes, att medh Cronones 
egendomb däruthinnan handles lijka som sagdt är, och att hwar aff dee andre 
skogzägande, frälse och skatte, proportionaliter effter Ortugan eller öre som 
Lagh förmå, sijne Swijn der å fritt må släppa och skogen bruka, allenast att 
där på skarp opsicht haffues, dett Cronebönderne som anten på Parkerne och 
Cronones enskijlte, eller och skiffteskogarna boendes och leijo frije ähre, inge 
fremmande Swijn tillijka medh sine egne der insläppa, medh mindre dee sielffue 
wele betala för hwart Swijn så myckedt som föreskriffuit ähr. Förwägrar sigh 
någon vthgärdes man sålunda för sine eller Byamän för främmande Swijn att 
betala, och lijkwäl släpper dem in på Cronones ägor, då skall Heijderijdaren 
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inedh Landzhöffdingens adsistence taga dem opp. och till näste Cronones Ladu- 
gårdh drifiua låta. där äganden för hwart Swijn för Twå D:r Sölfwermyndt igen¬ 

lösa skall. 

14. 
Effter och sombligestfides finnes på Cronones Parcker och eenskijltc ägor, 

mange heelt förtorkade Eekar. sampt Böök- och Apelträn ståendes. och elliest 
offta händer att någre omkullblåsa och förruttna på mareken, så att hwarcken 
Cronan eller någon annan deraff gagn haffuer: Hwarföre där Allmogen eller 
andre, begäre sådanne tårre och omkullblåssne trän att kiöpa, och där om hoos 
R. lägmästaren eller hans vnderhaffuande anhålla, då skall han haffua macht dem 
att forsällia. H:nes Kongl. Maij:tt och Cronan till bästa; Doch så tillförståendes, 
att han dem först af Fougdten. Lendzmannen och Nembden j Häradet låter be- 
sichtiga och wärderes, tagandes på samma syn och wärdering deres skrifftelige 
bewijs å laga ting. förmanandes sedan Heijderijdarne. att dee när någon kom¬ 
mer som dem kiöpa och bortföhra will, haffua där. skarp och noga opsicht medh, 
att icke för torre och omkullblåssne Eekar eller andre bährande trän friske 
och gröne fälte och bortförde bliffua. Och skole dee som Peningarne för så¬ 
danne Eek- och Böketrän opbära, wara skyllige deres qwittens der på giffua, 
ådt dem som trän kiöpa. och Peningerne sedan till R. legmästaren lcffrera till 
att kiöpa derföre allehande nödtårfftige garn och näät till Cronones lachter. 

15. 
Bllfwer någon funnen och beslagen att haffua fält någe bährande trä på 

Cronones fredkallade Parker och egendomb, då skall han föras för Rätta och 

saakfällas effter Lagen och Laga stadgar. 

16. 
Alldcnstund ett stoort missbruuk är inrijtat här j Swerige, j dett att een hoop 

förrymbdc finnar och annadt löst partij haffua sigli den owana företagit, att 
sättia sigh här allestädes nedh på dee störste och bäste skogar som finnas, och 
förmedclst åthskillige stoore Sucdiefall, icke allenast vthugga och heelt för- 
derffua månge sköne och nyttige timmerskogar, Oss och Cronan till ingen ringa 
affsaknadt, vthan och tillfoga hwarest dee sigh innässla, boolbyar och Bcrgz- 
bruuck stoort intrångh. Hwarföre sådan skada och missbruuk att förekomma, 
haffuer Hennes Kongl. M:tt Landzhöffdingerne j befalning giffuit, att dee till 
wijdarc order icke skole tillstädia någre flerc Nybyggen eller larpeställen effter 
denne dagh på Cronones eenskiilte skogar och andre dess egendomb att op- 
tagas, eller någre Swedieland större eller små brännas, anten aff nybyggiare 
eller andre Cronebyars Aboer. Och fördenskull will icke mindre ,haffua Rijkz 
lägmästaren vppålagdt. att han igenom sine vndcrhafuande, låter haffua flijtigt 
vpsicht der medh, att icke Hennes Kongl. MaiJ:tt och Cronan eller dess vnder- 
såtere någon ytterligare skada medh Nybyggen, Swcdicfall och brännande skee 
må. hwaröffucr han och altijdh Landzhöffdingerne Correspondera moste, och 
iåmptc annadt dett låta sin plicht wara. att alle dee Skogz Ordningar som an¬ 
tingen giordc äre heller här effter så der om som annadt slijkt, giöras kunnc, 

måge obråtzligen håldne och effterkomne bliffua. 

17. 
Där och någre Tårpcställcn eller Nybyggen nyligen på Cronones ägor op- 

tagne och ännu intet skattlagdc äre; Och R. lägmästaren kan befinna och pröffua 
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att dee Cronan mehra till skada, änn som nytta lända skole, Så skall han därom 
låta giffua Landzhöffdingen tillkenna, att han dem effter vndfången order, sielff 
besichtigar och sedan lagligen vthrijffua låter. 

18. 

Effter och Sweriges Lagh förplichtar allan Allmoge j Rijket, att hålla så 
åffta behoff giörs, biörn och warga skall, såsom och att hwar och een å Lan¬ 
det boendes, haffwer sine Wargenät färdige som Lag förmå. Så alldenstund här 
till dagz stoor försummelsse aff Fougderne och flere som wederböer, skett är, 
hwilke swåra sällan och otijdigt sådanne allmänne biörneskall haffua påbudit 
och hålla låtit, och mindre förmant och tillhållit medh sådan allfuar som sigh 
hade bordt Allmogen j Häraden och flere som wederbör, att haffua hwar sin 
Näät j godh beredskap, vthan tillåtit och lijdit att sådant är hoos meste deeles 
bleffuet försummat. Hwar aff kommit är, att allehanda skadediur nu öffuer- 
flöde på alle skogar, och icke mindre Hennes Kongl. M:tt och Cronan widh 
dess Ladugårdar, änn mången annan stoor skada medh boskapsnederfällande 
tillfoga. Hwarföre will H:nes K. M:tt att R. lagmästaren låter dett wara 
sin plicht och åhåga att driffua uppå hoos Landzhöffdingarne och Befallningz- 
männen, dett dee hwariom och enom inge vndantagandes som å Landet boo, till¬ 
hålla, att dee haffua sine Wargenäät färdige så gode och starcke som Lagh 
förmå. Och han sielff sedan åthminstone een gång alla åhr, gårdh ifrån gårdh 
der effter ransaka låter. Och där någon finnes gensträffwigh, och sigh sådant 
näät effter föregången tijdigh förmaning, intet förskaffadt och j beredskap 
haffwer, honom strax effter Lagen böta låter. 

19. 

Han skall och ställa order, att hwart år vtj rättan tijdh hålles ådskillige 
wisse Biörn- och Wargeskall, och tillijka medh Landzhöffdingerne förordna och 
tillsättia wisse skallfougder som dirigera och drijffua Biörn och Wargeskall så 
offta dee aff Konungzfougten pålyste warda, hwilken och sielf altijdh skall wara 
medh tillstädes att notera huem som kommer eller vthe bliffuer, effter som 
ingen derföre skall wara exempt flere änn som Lagen förmå. 

20. 

Effter som och Wargestufvur äre ett gott medell att fånga och vthöda war- 
gar medh: dy skall R. Iägmästaren haffwa macht och tillstånd, der han elliest 
på Cronones skogar någre beqwemlige Orther vtsij kan, att låta Allmogen för¬ 
medelst Fogdernes befallning och pådriffuande opprätta sådanne Wargestuffur, 
och dem widh macht hålla, effter sådant länder dem sielffue till gagn och godo. 
Där till medh må antaga nödtårfftige Räffuefängiare som han widh Kronones 
Parcker och gårdar bruka kan. 

21. 

Och på dett att hwar och een må så myckedt bättre wetta, hwad enom vtj 
ett och annadt antingen tillåtit eller aldeles förbudit är, och framdeles icke 
kunna förebära, att honom icke sådant nogsampt sagdt, och för skadan ådtwar- 
nadt är; Så skall R. Iägmästaren på ting och stämbningar eller hwarest dett 
häst skee kan. Allmogen sådant på behörligit sätt föredrage, medh flijtigh för¬ 
maning att alle sigh der effter rätta, och för skadan och straffet sigh wachta. 
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22. 

Hwadh inehra wara kan som Rijkz Iägmästarens Embethe widkommer, och 
han intet vthan Landzhöffdingernes assistence och handräckning j wärckedt 
ställa, (ullföllia och exequera kan, der öffuer skall han flijtigt tnedh Landzhöff- 
dingcrnc correspondera, och på sin sijda intet försumma deres assistens att 
sökia, vtj alt dett han finner kan lända H:nes K. M:tt och Kronan till 
godh tiänst, så kärt honom är att vndwijka wårt tilltaal, och der een eller an¬ 
nan afi dem. sigh förmedelst otijdige cxcuser, vndandrager, och honom på till- 
börligh ansökning och påminnelsse, intet assistera will, särdeles j dett som deres 
plicht aff dem fordrar, och Hennes Kongl. Maijitt och Cronan till gagn och 
nytto komma kan, då skall han sådant ilitigt notera, och H:nes Kongl. Maij.tt 

der om oförsummadt tillkänna giffua. 

23. 

Dett öffrige alt. som häruthinnan intet så expresse infört och ihugkotnmit är. 
och dock till lägmästarens Embethe hörer, och han sigh sielff vppåminna kan, 
dett will H:nes Kongl. Maij:tt hans egen bckiände flijt, försichtigheet och dis- 
cretion haffua hemstält. medh nådigh förmahning, att han alle sine tanckar där 
hänn dirigerar och sin plicht låter wara att H:nes Kongl. Maij:tt och Kronan ma 
vthij alt dett som hans tienst angår, skee rätt och dess vndersåther ingen orätt. 

24. 

På dctt han nu alt detta föreskreffnc medh så mycken större flijt och troo- 
hect giöra och förrätta må, will H:nes Kongl. Maijitt icke mindre här effter än 
som här till skedt är, bestå honom, iämpte hans wisse Åhrs löhn som honom j 
staten påfördt är. hudarna aff alle störtte: och skade diur, sampt foder och mål 
på fyra hästar. Jtcm effterlåter H:nes Kongl. MaiJ :tt hans vnderhaffuande som 
bliffua brukade j Finland, Åland, ölandh. Småland, Östergötland. Wästergötland 
och Oplandh hwar tredie pening aff alle böther och sakörer, som vtj hwarie 
provincic j synnerhcct falla kan, och hwar aff dem här till hafft och nutit hafftier. 
Men alle dcc öffrige sakörer och hwadh nyttigheeter som R. Iägmästarcn elliest 
aff skogerne och andre Cronones rättigheeter haffua och inbringa kan, dett skall 
han H:ncs Kongl. Maij:tt och Cronan till bästa opbära låtha, och wara skylllgh 
att giöra, derföre vtj Cronones Rächninge Cammer godh redo och Räkenskap. 

25. 

H:ncs Kongl. MaiJ :tt will och här medh taga och anamma all R. lägmästa¬ 
rens vnderhaffuande vtj sitt Konungzligc hägn, fredh och förswar, för Oförrätt 
och Ofwcrwåldh, som dcc aff een eller annan kunnc haffua till att befahra. Såsom 
och hwar och een Dlurc- och foglcskytte hauffa frcdkalladt för gästningh, skiutz- 
nlng och vthskriffnlng, så länge dcc vtj Cronones Wärckelige tiänst brukade 

bliffua. Till yttcrmchrc wisso etc. 
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Kongl. Maj:tz 

Nådige Resolution angående Jägerij Staten. Qifuen 
Stockholm den 14 Aug. 1682. 

1. 

Kongl. Maj:t har i nåder godtiunnit at indrage Rijkz Jägmästare tiensten, 
och will at dhe medell, som han tillförende har hafft och åthnjutit till Reesepen- 
ningar och på een handskrifware, skole herefter dehlas emillan fyra Fiscaler, 
den ena öfuer Vplandh, Sörmannelandh, Wästmannelandh, öster och Vester 
Götlandh sampt bohuuslähn; den andre öfuer Närike, Wermelandh och Dahl 
sampt bergzlagen, Dahlarne och Norlanden; den tredie öfuer Smålandh, Skåne, 
Halland och blekingen och den fierde öfuer Finlandh och österbottn, som skole 
hafua Opsicht på Ordningarne och tillsee, hwadh dervtj kan försees och för¬ 
summas, och enär någet förelöper som bör rättas och förekommas, då måste 
dhe allt sådant först hoos Qouverneurerne och Landzhöfdingarne anhängigt 
giöra, sampt tijdigt låta dem weta om någen af Jäghmestaren eller dhe öfrige be- 
tienterne försummar medh flijth och Alfuar at giöra sitt Embete efter deras skyl- 
digheet, jembwähl medh hörsamheet effterkomma, hwadh Qouverneurerne och 
Landzhöfdingarne å Kongl. Maj:tz wägnar, Jägerij Staten angående, dem be- 
fallandes warda; Hwarföre och Kongl. Majrt består i Nåder hwarthera Fiscalen 
Ett hundrade och femtije Dal:r Sölf:r M:t åhrligen, vthom den wahnlige tertialen 
som dem medh rätta tillkommer. 

2. 

Såsom Qouverneurernes och Landzhöfdingarnes Embetes plicht fordrar, at 
de på allt som Kongl. Majitz tienst och landetz bästa angår skole hafua noga 
acht och opsicht, så finner och Kongl. Maj:t nu serdeles nödigt wara sedan 
ingen Rijkz Jägmästare är, at dhe hafue ett noga inseende på alle Ordningars 
Observance och eftertryck i gemehn och dem derföre härmedh Nådh och alf- 
warligen befaller, dhet dhe låta sigh om allt sådant wårda och söka Kongl. 
Maj:tz Tienst at befordra i alt det som nödigt och tienligit är, rättandes straxt 
huad dhe sielffue böre och kunna, och det öfrige hoos Kongl. Maj:t tijdigt an- 
gifuandes. 

3. 

Så skall och Gouverneurerne och Landzhöfdingarne icke allenast tillhålla, 
Vnderjägmästaren medh sine vnderhafuande att ett noga inseende hafua på allt 
det som Skogz Ordningen widhkommer, utan och när Jäghmestaren heijde- 
riderne och Skogzwachtarne eller andre gifue någet hoos dhem an, deruthinnan 
efter skiähl och billigheten på Embetes wägnar hielpa och till ett prompt 
Vthslagh befordra; Jcke heller tillstädiandes, at Häradzhöfdingarne få medh 
r.ämbden som ofta förspöries skedt wara, arbitrera i dhe måhl, som efter klar 
Lagh, laga stadgar, Ordningar och Resolutioner böör skilias och afgiöras. 

4. 

Richtige Saaköhrs längder måste ochså förfärdigas, och bötherne, som på 
Kongl. Maj:tz andehl komma, till Landtränterijet lefwereras, sedan wederbö- 
rande hafua fått, det dem medh rätta deraf tillkommer. 
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5. 

Qouvemeurerne och Landzhöfdingarne skohla der bredewidh och så hafua 
noga inspection och Vpsicht huru medh hööet och V thfordringen tillgåår widh 
diuregårdarne, såsom och beordra ocli förbiuda at ingen må sleppa boskap in 
om hösten, som icke gifuer sin rättigheet derföre, icke heller till den myken- 
heet, at boskapen beeter för knapt och förderfwer gräässwallen. 

6. 
Dhe betiente under Jägerij Staten, såssom öfuer och Vnder Jfighmestare 

sampt Fiscalerne, wlU Kongl Maj:t sielf tillsettia. men andre ringare betiente 
försee Landzhöfdingarne medh iullmachtcr, doch medh öfwer Jäghmestarens 
wettskap och willie der dhe äre; Landzhöfdingarne skohle och hafua rnaclit 
och tillståndh, så frampt der finnes odugeligit. försummeligit, och egennyttigt 
folk wara tillsatt, at. till wijdare Hans Kongl. Maj:tz nådige behagh. straxt för¬ 
ordna och tillsettia andra och dugelige persohner, som weta och kunna fullgiöra 

Kongl. Maj:tz tienst och sin plicht. 

7. 

Kongl. Mai :t will och härmedh striingh- och alfwarligen hafwa förbudit. at 
ingen Officerare, Ryttare eller Knecht ej heller någon af bruukzbetienterne skall 
eller må vnderstå och fördrista sigh at Jaga och skiuta eller medh Giller för- 
ödha höghdiuur, harar eller fogell på någor Kongl. Majrtz Parker, Crono- eller 
häradz allmeningar, Cronc eller Skatte- Cronehemmans ägor. anten dhe ähre 
dem på tienst- häst eller fördehl anslagnc. eller elliest under hwadh Nainpn dhe 
kunna possideras och innehafwas (medh mindre icke någon medh Kongl. Maj:tz 
spcciale benådhning är försedd) widh straff tillgiörandes. som Skogz Ordningen 

innehåller. 

8. 

För all tingh will och Kongl. Maj:t strengel. hafua förbudit Allmogens tryck 
och twång och ingalunda tillstädia at Jägcrijbctienterne dem i otijdh och oträng¬ 
da måhl medh Jagande betunga, fast mindre medh Skiutz- och Giftstningh eller 
elliest i någon måtto förorätta, som ofta förspörics skedt w'ara; Och skohle 
Gouverneurernc och Landzhöfdingarne swara före, om dhe icke, när deröfwcd 
hoos dem klagat blifwer, sådant hemma och hindra, och dhe bråtzlige plichta 

låta. Datum ut supra. 
Carnlus. 

R. Linde. 

Ändtligen citeras en fullmakt från år 1635 (införd i Södermanlands kopiebok 
1633: I. i Kammararkivet): "Jagh Carll Hdrdh till Schäninge Fortz Fordom 
Offwcrste öffwcr ett Regemente Swenskc Solldatcr. Såsom och nu tillförordnat 
Rljkz Jägemcstcrc Glor wetterligit att iagh opå H: M:tz min allcr nådigste Vtkora- 
de Drottnings och Storfurstinnes nådige behagh haffwcr antagit denne l’ass\\ij- 
sarc Per Jönsson vthl M: M:ttz tienst at låta bruka sigh för cn Heilderidarc wijdh 
Nyköpings Slott och dess omliggiandc frcdzmilcr alt till den Rnda att (han) skall 
haffwa Jnsccndc opå Crononcs Parcker och Jaga-Rättigheter sampt Diur och 
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Ekewedz huggande emot lag och förbudh, och skall han wara plichtat den park 
som honom ombetrodt är 2 gånger i Wekan igenom rijda och noga tillseende 
att ingen emot Vtgångne Mandater må skiuta eller fella diur och foglar, såsom 
och att noga Vpseende haffwa, at icke några bärande trää emot förbudh hugne 
warda, och hwar han någon i så måtto finner, skall han intet sådant förtiga, 
Vthan dem lagligen tingh föra och doom opå taga.-Sidst skall han ock 
låta wara sigh angelegit en Hest at åhrligen hålla opå sin egen bekostnat, medh 
hwilken han sin Park Endelångst och twert som förb:dt är igenom rijda, och 
besichtiga, at Cronan icke någon skadha aff den ene eller andre må tillfogat 
bliffwa-— Datum Stockholm den 25 September Åhr 1635. Carll Hårdh. 
Riks Jegemestare.” 

15 
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CHEFER vid jägeristaten, riksjiigeristaten (från 1635 jiigeristaten 

(från 1682 *•/•). skogs- och jägeristaten (från 1824 w/») och skogsstaten 

(från 1869 “/»»): 

Stellan von Mörner, öfverste jägmästare. 1613 37/«—1634 */*. 
Carl Hård till Segerstad, riksjägmästare 1635 “/« (var t. f. riks- 

jägmästare 1635 *8/<»)—1645 18/d. 

Friherre Axel Sparre till Kronebärg, riksjägmästare, 1645 18/«—1650 S8/m. 
Qrefve Gabriel Oxenstierna, riksjägmästare, 1650 ,7/u—1657 31/». 

Friherre Axel Sparre till Kronebärg, riksjägmästare. 1658 ls/s. 
Friherre Axel Sparre till Kronebärg, riksjägmästare, 1661 so/«. 

Claes Baner, riksjägmästare, 1664 17/#—1673. 

Ebbe Ulfelt, riksjägmästare, 1675 10/«—1682 ul». 

Landshöfdingarne 1682 u/<*—1780 */»• 
Friherre Art’/ Oxenstierna, öfverhofjägmästare, 1780 Vi—1803 3/s. 

Qrefve Marten Bunge, öfverhofjägmästare, 1803 V»—1815 %. 
Qrefve Albrecht von Lantingshauscn, öfverhofjägmästare, 1815 %— 

1816 “/». 
Qrefve Robert Magnus von Rosen, öfverhofjägmästare, 1816 “/»— 

1824 18/». 
Qrefve Carl Eredric Reinhold von Essen, öfverhofjägmästare, 1816,7h— 

1820 8/«. 
Landshöfdingarne 1824 u/*—1828 18/io. 

Friherre ./ucofr Wilhelm Sprengtporten, öfverhofjägmästare, chef för 

skogsinstitutet 1828 18/»o—1838 *B/s. 
Hofjägmästare /. >4. öf Ström, t. f. chef för skogsinstitutet 1838 s8/j— 

1854 S1/n. 
Jägmästare C. Af. Sjögreen, t. f. chef för skogsinstitutet 1855 */»—1855 90/«. 
öfverjägmästarc G. E’:son Segerdahl, t. f. chef för skogsinstitutet 1855 

s0/«—1859 *‘/i. 
Landshöfd. Anders Emanuel Ros, generaldirektör och chef för skogs¬ 

styrelsen 1859 al/i—1875 Sl/». 
Jägmästare C. A. Tli. Björkman, t. f. generaldirektör och chef för skogs¬ 

styrelsen 1875 3,/&—1882 so/io. 
Oscar Hugo Evers, generaldirektör och chef för domänstyrelsen 

1882 ,0/.o—1898 ”/«. 
Qrefve >4. /'. C:son Wachtmeistcr till Johannishus, generaldirektör och 

chef för domänstyrelsen 1898 ”/«—1905 ‘*/»<>• 

öfverjägmästarc K. Uv. A. Eredenberg 1905 "/i°— 



BIOGRAFI: 
CHEFER. 

Stellan von Mörner, öfverste jägmästare 16 1 3 27/o, se Hofjägeristaten, sid. 
48—50. 

Carl Härd till Segerstad, t. f. riksjägmästare 1635 25A>, se Hofjägerista¬ 
ten, sid 50—51. 

Friherre Axel Sparre till Kronebärg, riksjägmästare 1645 15/d, se Hofjägeristaten, 
sid. 53—54. 

Grefve Gabriel Oxenstierna till Korsholm och Vasa, riksjägmästare 1650 27/u, se 
Hofjägeristaten, sid. 54—55. 

Friherre Axel Sparre till Kronebärg, riksjägmästare 1658 18/s, se Hofjägeristaten, 
sid. 53—54. 

Friherre Axel Sparre till Kronebärg, riksjägmästare 1661 2%, se Hofjägeristaten, 
sid. 53—54. 

Friherre Claes Banér, riksjägmästare 1664 i7/«, se Hofjägeristaten, sid. 55. 

Ebbe Ulfelt, riksjägmästare 1675 10le, se Hofjägeristaten, sid. 55—57. 

Landshöfdingarne. 

Friherre Axel Oxenstierna till Eka och Lindö, öfverhofjägmästare och chef 1780 
4/i, se Hofjägeristaten, sid. 63. 

Grefve Mårten Bunge, öfverhofjägmästare och chef 1803 3U, se Hofjägeristaten, 
sid. 63. 

Grefve Albrecht von Lantingshausen, öfverhofjägmästare och chef 1815 */«, se 
Hofjägeristaten, sid. 64—65. 

Grefve Robert Magnus von Rosen, öfverhofjägmästare och chef 1816 UU, se Hof¬ 
jägeristaten, sid. 65—66. 

Grefve Carl Fredric Reinhold von Essen, öfverhofjägmästare (i survivance) 1816 
27/7, se Hofjägeristaten, sid. 66. 

Landshöfdingarne. 

'riherre Jacob Wilhelm Sprengtporten, öfverhofjägmästare, chef för skogsinstitu¬ 
tet 1828 15/io, se Hofjägeristaten, sid. 67—68. 

lofjägmästare I. A. af Ström, t. f. chef för skogsinstitutet 1838 25/s, se Hofjägerista¬ 
ten, sid. 135—137. 
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Siögrecn. Carl Magnus. * 1828 !S - å Bruzaholm i Ingatorps s:n ai Jönköpings 
län. t 1906 “/» på Rydbärga vid Stråisnäs, Åsbo s:n af Östergötlands län. (För¬ 
äldrar: Bärgmästaren och bruksägaren Christian Magnus August S. och hans 1. 
fru. Didrica Maria Elisabeth Mathilda [af] Buren.) Student i Uppsala 1846 19It, in- 
skrifvcn i Östgöta nation därst. s. å. ** u. elev vid skogsinstitutet 1846 ’ io, bitr. 
lärare vid institutet, utexaminerad 1849 ' u (enl. betyget; examen, med beröm 
godkänd i både skogshushålln. och jakten, s. å. *"/»). bitr. lärare vid skogsinstitu¬ 
tet och förlängdt stipendium för att utbilda sig till lärare 1849 */«, underlärare i 
direktörens ämnen (skogshushållning, matematik, jakt- och författningskunskap) 
vid skogsinstitutet 1851 •/», t. f. öfverjägare i västra reviret af Östergötlands län 
1851 »/,—1"/», t. f. direktör vid skogsinstitutet 1855 */i, med skyldighet att bestri¬ 
da chefstjänsten, erhöll s. å. **/u n. kompetensförklaring till öfverjägmästarctjänst, 
öfverjägare i västra reviret af Östergötlands län 1856 14 n, t. f. öfverjägmästare 
i Östergötlands län 1859 M/«, föreståndare för Ombärgs skogvaktareskola 1860 
*7/*, jägmästare i Ombärgs revir 18b9 10la, R. V. O. 1873 11», skogsinspektör i 
östra distriktet 1874 1886, jägmästare i Ombärgs revir och föreståndare för 
den till skogsläroverk ombildade skogvaktareskolan å Ombärg från 1887 ' i, K. 
V. O. 2:a kl. 1890 ‘/»t. K. V. O. 1 kl. 1897 ,8/». afsked med pension 1897 ‘/io, led. 
af k. skogskommittén 1896 “ hedersled, af Föreningen för skogsvård 1903 3/.. 
Företagit skogsvetenskapliga studieresor i Tyskland åren 1857, 1858 och 1890. 
Af generaldirektör A. E. Ros tillkallad att jämte F. V. Berg och J. L. Mazör 
biträda skogsstyrelsen vid utarbetandet af ny instruktion för skogs- och jäge- 
ristaten 1861 •/*. Skogsförvaltare vid Karlsdals, Bofors och Björkborns bruk 
1858—1874, vid Finspångs bruk 1862—1874. Under 7 somrar gen.-dir. Ros följ- 
aktig såsom sekr. på inspektionsresor. Forstman hos hushållningssällskapet i Ös¬ 
tergötlands län för att undervisa i skogsvård 1860 "/»—1861. Framstående lärare, 
skogsodlare och jägare. Anfört ett flertal kungliga jakter. Korresp. led. af Sv. 
Jägarförb. Anordnade år 1858 sista vargskallet i Östergötland med skallfolk från 
3 socknar. Ägde jämte sina bröder Stråisnäs i Åsbo s:n, Östergötland, 1877 
1890 samt Rysscbo i Ingatorps s:n 1871—1896 och Mariamclund i Häsleby s:n 
1S83—1893. Bodde efter afskcdstagandet på Tonita i Svanhals s:n. 1 

Puhl. Skogen och dess nationalekonomiska betydelse i Skandinavien, öfv. 
efter sachsiska öfverforstrådet. Friherre von Berg (Sthlm 1856). Antecknin¬ 
gar under en resa i Tysklands skogar åren 1857 och 1858. (Sthlm 1859). narz 
förr och nu (Sthlm 1891). Bidrag i Tidskr. för skogshush. och Sv. Jägar- 
förb:s n. tidskr.. i hvilken sistnämnda tidskrift hans porträtt o. biografi med¬ 
delas i årg. XXI. Bidrag (med porträtt) i Jägaren 1901 (med biografi af H. 
Szs); Bidrag i Skogsvårdsförcningens tidskrift 1903. 1905—1906. 
Han har i vårt land infört barrträdsplantering med vidhängande jordklimp, s. 
k. klimpplantcring, år 1858. 
"En originell och bcgåfvad man med godt humör, och därför var han I sitt 
umgänge trcflig." "En mindre vanlig man, som kommer att räknas bland 
grundläggarne af vårt skogsväsen." "En man som inlagt de största förtjän¬ 
ster om provinsens (Östergötlands] skogar genom införande af den första 
fullt ordnade skogskulturcn." 
Hans porträtt, måladt i olja samt bekostadt af forna elever, kamrater och 
vänner, finnes vid Ömbärgs skogsskola. 
Hdnvisn. l. lin. "Vill ej förstå sig på gracer i tjensten och mot maktfullkom- 
iige embetsmän" (Crusenstolpc. Ställningar o. förhållanden 1857, jan., sid 42). 
— Nekrolog (af S. V. Södcrqvist) med portr. i Östergötlands läns jaktvårds- 
förenings årsberättelse 1906 (Link. 1907); nekrolog (med portr.) i Skogvakta¬ 
ren 1900. sid. 185- 187. af H(ollgren); i Skogsvårdsförcningens tidskrift (med 
portr.) 1907. sid. 48 52. af J. E. Kinman, samt i Sv. Jägarcförb:ts nya tidskr. 
1906, sid 183—186. af James Pauli. 

Scgcrdahl. Gustaf Eriksson. • 1803 ”/• i Hasslc s:n af Skaraborgs län, t 1891 
"/i I Uppsala. (Föräldrar: Hofrättskoinmissaricn Erik Oustaf S. och Sophia Mag- 
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dalena Dahlbom.) Intogs i Skara högre trivialskola 1818 Vs, afgångsbetyg däri¬ 
från 1821 13le, student vid Uppsala akademi s. å. 10/io, afgångsbetyg 1823 28/n, ser¬ 
geant (artilleriunderofficer) vid Stockholms eskader af k. maj:ts flotta 1823 Vis, 
artilleriexamen 1824 20/i, afskedsbetyg fr. flottan s. å. 27U, underlöjtnant vid Värm¬ 
lands fältjägarekår s. å. 27A, officersexamen s. å. 24/s (enl. annan egenhänd. upp¬ 
gift 10/s), underlöjtnant med lön 1827 23A, tjänstgjorde vid fältmätningskårens to¬ 
pografiska arbeten i Stockholms län sommaren 1825, afsked från regitet med till¬ 
stånd att kvarstå i arméen 1828 7A (enl. annan egenhänd. uppgift 17/s), extra jä¬ 
gare (underjägare) å kronoparkerna inom Skaraborgs län 1829 26/i, elev vid 
skogsinstitutet s. å. 13A, landtmäteriexamen s. å. 12/«, utexaminerad från skogsin¬ 
stitutet med beröm godkänd s. å. 3ah, öfverjägare i Älfsborgs län samt revirför¬ 
valtare å kronoparkerna Halle- o. Hunnebärg 1830 29/s>, vice kommissionslandt- 
mätare i Skaraborgs län 1833 28/i, kommissionslandtmätare 1839 2A; öfverjäg- 
mästare i Älfsborgs, Göteborgs och Bohus län s. å. 2Vq med kronoparkerna 
Hunne- o. Hallebärg ss. förvaltningsrevir. Lärare i skogshushållning vid Filip- 
stads bärgsskola 1840, vid E. Nonnens landtbruksinstitut å Degebärg 1841 och vid 
Filipstads bärgsskola 1843, lärare i teckning vid Vänersborgs högre apologist- 
skola 1844 14/s, lärare i skogshushållning vid Falu bärgsskola 1846 samt 1850— 
1854. Undervisade i skogshushållning vid Mustiala landtbruksinstitut i Finland 
1848—1849 (C. E. A. Smitt var under tiden t. f. öfverjägmästare), biträdde fri¬ 
herre L. G. von Haartman vid finska skogsväsendets ordnande 1849—1851. T. 
f. chef och direktör för skogsinstitutet 1855 20le (t. f. chef intill 1859 21/i, då skogs¬ 
styrelsen inrättades), led. af och referent i k. skogskommittén s. å. o. d. Chef 
för ekplanteringarne i riket 1856 30/io, nåd. uppdrag att utarbeta förslag till ny 
jaktstadga 1858 22/io, skogsvetenskapligt biträde hos skogsstyrelsen 1859 2G/3, 
biträde åt generaldirektör A. E. Ros på inspektionsresa till Leckö och Visingsö 
enligt k. förordnande 1859 2/-. Led. af kejs. finska hushållningssällskapet 1849 
Vn, arbetande ledamot af landtbruksakademien 1857 19/i, R. V. O. 1859 20/», 
afsked med pension från kommissionslandtmätaretjänsten 1864 4/io och med pen¬ 
sion från direktörsbefattningen 1869 10l«. Reorganiserade skogsinstitutet 1856— 
1860, då det ombyggdes. Erhöll 1860 20A statsanslag på 1,200 rdr rmt af skogs- 
planteringskassan för verkställande af skogsvetenskapliga studier i Danmark och 
Tyskland. Konung Oskar 1 erbjöd honom adelskap och hofjägmästaretitel. Er¬ 
höll 183 1 25/ä till boställe Bärgegården med Hultet på Hunnebärg. Han förde i 
sigillet en sköld med initialerna G. S., där ofvan en plymagerad hjälm och nedan¬ 
för en sabel, gevär och jägarhorn. Gift 1831 28/« med Anna Catharina Billberg, 
f. 1806 I7/i i Filipstad, d. 1885. 

”Reorganisationen af skogsinstitutet, ordnandet af Norrlands skogsvård och 
upprättandet af skogsskolor är, bland annat, hans verk.” 
Pabl. Kort och för allmogen lättfattlig anvisning om sättet att samla skogs- 
frön (Vänersborg 1843; jämväl i F. W. Edelswärds och J. Arrhenii Tidskr. 
för landtmanna- och kommunalekonomien); Handledning för skogars indel¬ 
ning, afverkning och återsådd (Vänersborg 1843); Lärokurs uti skogshus¬ 
hållningen, föredragen vid Fahlu bergsskola åren 1846 och 1850, samt deref- 
ter utförligare bearbetad; införd i Jernkontorets Annaler årg. 1851, h. 4—7, 
sedan separat Falun 1852. (Denna ”Lärokurs” erhöll af C. L. Obbarius [före¬ 
ståndare för brukssocietetens skogsinstitut] en grundlig och mycket intres¬ 
sant kritik i nämnde Obbarii "Tidskrift för skogshushållning”, h. 4, Västerås 
1854, sid. 3—64); Anvisningar och formulärer vid skogstjensteförvaltningen 
och redovisningen jemte tabeller för virkeskubering, arealreduktion och till- 
växtmasseberäkningar. (Utur Skogsinstitutets lärokurs; Sthlm 1860); Erin¬ 
ringar uti skogstaxationsläran, med hufvudsakligt afseende å svenska trakt¬ 
hygget. (Ur Skogsinstitutets lärokurs, Sthlm 1861); Forstliga iakttagelser un¬ 
der en resa i Danmark och Nordtyskland I (Sthlm 1861); Statistiska notiser 
om tyska statens skogstillgångar, skogsinrättning och afkastning (öfvers.. 
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Sthlm 1862); Erinringar uti skogsförvaltningskunskapen, sammanfattade efter 
allmänna stadganden och antagen tillämpning. (Utur Skogsinstitutets läro¬ 
kurs. Sthlm 1865); Om stockfångstskogars taxation för uthållig timmerutgall- 
ring (Ur Skogsinstitutets lärokurs. Sthlm 1866); Handbok i skogsuppskatt- 
ningsläran (Sthlm 1868; 2:a tillökta uppl. af "Erinringar”). Dessutom har S. 
publicerat: Om svenska skogshushållningens statsekonomiska betydenhet, när¬ 
varande ståndpunkt och behof af fullständigare lagstiftning. Föredrag vid 6:e 
allm. landtbruksmötet i Lidköping 1853. tr. af Älfsborgs läns norra k. hushåll¬ 
ningssällskap (Vänersborg 185-1); Några gcnsvarsord till en i hr (C. L.) 
Obbarii Tidskrift för skogshushållning intagen kritik öfver Lärokurs i skogs¬ 
hushållning vid Fahlu bergsskola, tryckt i Falun 1852. (Endast öfverskrift.) 
(Med titel å omslaget:) Bihang till Jernkontorets annaler innehållande några 
gensvarsord... (Fahlun 1852.) [Dessa "Gcnsvarsord” möttes af Obbarius i 
hans förenämnda tidskrift (h. 5. Västerås 1856, sid. 4—46) med en ny skarp 
och ingående kritik]; Tankar i skogsfrågan, intaget i Svenska Tidningen 1854 
och tr. af Älfsborgs läns k. hushållningssällskap (Vänersborg 1855; utkom 
med anledning af en kritik i Aftonbladet, som ansågs författad af Hjalmar 
Nathorst. öfver författarens "Om svenska skogshushållningens statsekono¬ 
miska betydenhet” 11854]: Island och Norrland, tr. i "Förr och nu" 1864 h. 
4 och 6, under sign. Y. 
Hänvisn. t. litt. Biografi o. porträtt i C. Ax. Hollgrens "Skogsvetenskapliga o. 
jaktzoologiska utflygter åren 1888—1890" (Nyk. 1891); i Tidskr. för skoghus¬ 
hållning 1897. sid. 4—10 (af H. Szs) och .lägaren 1904 (af H. Szs). Biografi af 
Mt (P. Malmquist) i Tidskr. f. skogshushålln. 1892, sid. 243—245. 

Ros. Anders Emanuel. * 1806 so/u i Leksands s:n af Kopparbärgs län, t 1887 
“/, i Stockholm. (Föräldrar: Kronofogden Lars Fredrik R. och Lovisa Fredrika 
Wahrlund.) Studerade i Falu skola och vid Västerås gymnasium. Student i Upp¬ 
sala 1825. examen till rättegångsverken 1827, auskultant i Svea hofrätt s. å. '*/», 
antagen i justitierevisionen s. å. w/g (icke “"/•), e. o. notarie i Svea hofrätt s. å. 
*/,, vice notarie därst. 1829 nU. vice häradshöfding 1833 */u (enl. Svea hofrätts 
matrikel */u, riddarhusgeneal. har nU), t. f. domhafvande i östcrdalarne (nuv. 
Ofvan- och Nedan-Siljans domsagor) s. å. **/» och innehade detta förordnande 
till 1843 “/»», häradshöfdings fullmakt 1836 */n. häradshöfding i Ångermanlands 
norra domsaga 1843 '*/«, sekr. i bondeståndet vid riksdagarnc 1847 ®/n—1848 
o. 1850 1851. R. N. O. 1848 ”/io, landshöfding i Norrbottens län 1856 *'/#, 
ordf. i Norrbottens läns hushållningssällskap 1856—1859, adlad 1858 Vi» (introdu¬ 
cerad 1859 “/»• under n:r 2331), generaldirektör och chef för skogsstyrelsen 1859 
nlt, led. af allm. besvärs- och ekonomiutskottet under de följande ståndsriks- 
dagarnc, K. N. O. l:a kl. 1862 ”/i, led. af landtbruksakadcinicn 1863, hedersled, 
af Stockholms läns hushållningssällskap 1864, led. af riksdagens Första kammare 
(för Västernorrlands län) 1866—1875, afsked från generaldircktörsämbetet med 
pension 1875 “/». Företog år 1867 en skogsvetenskaplig studieresa i Danmark 
(jämte Brilcl: se denne). Gift 1847 “/t med Christina Clementina af Huss. 

Såsom chef för den nyinrättade skogsstyrelsen hade han sig ålagdt att efter 
gifna grunder organisera verket med den därunder lydande skogs- och jäge- 
ristateu samt skogsundervisningsverken, äfvensoni att genom förslag och ut¬ 
låtanden i frågor rörande skogshushållningen och jakten befordra ämbets¬ 
verkets syften. Af de många viktiga författningar, som utgingo från skogs¬ 
styrelsen. medan R. var dennas chef. må erinras om stadgar rörande skogs- 
lärovcrkcn 1860 o. 1871. ny jaktstadga 1864. utsyningsförslag angående sko- 
garne I de sex norra länen 1865 o. 1874, förordning om kronoparkers bil¬ 
dande 1865. förordning om hushållningen med de allmänna skogarne i riket 
1866. cirkulär angående de allmänna skogarnes indelning till ordnad hushåll¬ 
ning 1867. instruktion för skogsstyrelsen och skogsstaten 1869, förordning till 
förekommande af skogsför öde Isen p.i Gotland I8(i9, förordning angående st#* 
tens till bergshandteringen anslagna skogar 1873. förordning till förekom* 
mande af öf\erdrlfven afverkning al ungskog i Norrbotten 1874. m. fl. 
Publ, Om Lcckö kungsgård (Sthlm 1860); Iakttagelser rörande skogsväsen- 
det I Danmark (Sthlm 1869). 
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Hänvisn. t. litt. Artikel i Biogr. Lex. Ny följd IX, sid. 51—53; Biografi m. 
porträtt i H. Hofbergs Sv. Biogr. Handlex., Ny upplaga, s. 357; Nekrolog af 
Cnattingius i Tidskr. f. skogshushålln. 1887, sid. 65—67; Biografi af Mt (P. 
Malmquist), ibidem 1893, sid. 77—81; Portr. i Norrbottens läns hushållnings¬ 
sällskaps femtiårsberättelse för åren 1850—1890, Luleå 1902. 

Björkman, Carl Adolf Theodor, * 1831 22/2 i Stockholm, t 1908 13/s i Stock¬ 
holm. (Föräldrar: Auktionskommissarien Gustaf Adolf B. och Maria Gustafva 
Gyllencreutz.) Studerade vid nya elementarskolan i Stockholm, student af Stock¬ 
holms nation i Uppsala 1848 12/2, elev vid skogsinstitutet s. å. u/s, utexaminerad 
1850 Vs (med beröm godkänd i skogshushållning), extra öfverjägare i Stock¬ 
holms län 1850 “/io (k. bef:de) o. 1851 14/u (k. maj:t), vikarierande lärare vid 
skogsinstitutet 1850 23/u—1852 31U (då försedd med det förut af C. M. Sjögreen 
nnehafda stipendiet och k. fullm. för 3 månader, medan C. P. Groth skulle skaffa 
sig revirförvaltaremeriter) o. 1853 21/»—1855 31/s, jägmästare i Västmanlands län 
1854 u/ii, lärare vid skogsinstitutet 1856 5/i2, jägmästare i Stockholms län s. å. 
l8/i2, skogsvetenskapligt biträde hos skogsstyrelsen 1860 28/o—s. å. 9/a, af skogs¬ 
styrelsens chef Ros tillkallad att biträda styrelsen vid utarbetande af nya in¬ 
struktioner, t. f. sekreterare i skogsstyrelsen 1864 23/o, ordin. sekr. 1869 10/i2, för- 
srdnad att verkställa skogsstyrelsens chef tillhörande inspektionsresor 1870, 1871, 
1872 o. 1874, t. f. generaldirektör o. chef för skogsstyrelsen från 1875 Vi o. 1875 
!1/5, tills denna år 1882 uppgick i domänstyrelsen, landshöfding i Gäfleborgs län 
). ståthållare på Gäfle slott 1883 Z3U. N. afsked med pension från landshöfdinge- 
Dosten 1899 20/io. — Ledamot af landtbruksakademien 1857, föredragande i dess 
skogs- och trädgårdsafdelning 1863—1883, hedersled, af nämnda k. akademi 1889 
ia/12; styrelseled. i Svenska trädgårdsföreningen 1862 25/a 0. dess v. ordf. 1869— 
1875, erhöll samma förenings silfvermedalj 1870; led. af Stockholms läns hushåll- 
lingssällskaps förvaltningsutskott 1863—1883; led. i direktionen f. Stockholms läns 
sparbank 1864—1884, led. af K. Carl XV:s jaktklubb 1868, under 1870-talet dels vice 
jrdf. dels ordf. vid allm. skogsstatsmöten, delegerad i 0. för skogsstatistik vid sam- 
nanträde i Stockholm af den internationella statist, kongressens permanenta kom- 
nitté 1874, led. af Patriotiska sällsk. 1874 27/u och af Sällsk. Pro Patria 1880 
°/i2, led. i allm. kartverkskommissionen 1880—1883; hedersled, af kejs. Finska 
lushållningssällskapet 1882 17A>; ordf. i Gäfleborgs läns hushållningssällsk. 1883— 
1889, hedersled, däraf och erhöll sällskapets guldmedalj 1900 10/12; ordf. i styrel¬ 
sen för länets landtbruksskola 1888 och i styrelsen för länets frökontrollanstalt 
1887, ordf. i direktionen för statens läroanstalt i Bollnäs f. döfstumma 1884; ordf. 

styrelsen för Gäfleborgs läns folkhögskola 1887, inspektor för h. allm. lvkt i 
jäfle 1888—1892; ordf. i Gäfleborgs skytteförbund från dess stiftande 1888 t. 0. 
n. 1899 samt erhöll år 1900 28/u förbundets guldmedalj att å bröstet bäras; ordf. 

styrelsen för Dala—Hälsinglands järnväg 1895. Företog år 1857 en skogsve- 
tenskaplig resa med statsunderstöd till Tyskland, Schweiz, Frankrike och Dan- 
nark, 1873 resa till Wien med statsunderstöd för deltagande i en internationell 
;kogskongress, 1875 skogsvetensk. resa i Preussen och Sachsen. 

R. V. O. 1863 3U, R. N. St. O. O. 1866 23h, R. N. O. 1873 19/5, K. V. O. l:a 
<1. 1879 V12, K. N. O. l:a kl. 1885 V12, R. K. Carl XIII:s O. 1893 28/t, K. m. st. k. 
M. O. 1894 V12. Ägde huset n:r 8 Karlavägen i Stockholm. Gift 1864 31/io med 
Julia (Julie) Brigitta Fredrika Sandströmer. 

Idkade musik i yngre år och befordrade såsom lärare vid skogsinstitutet bil- 
landet bland eleverna af en dubbelkvartett samt kvartett af jägarhorn och andra 
nässingsinstrument. Intresserad af släkt- och fornforskning samt numismatik, åter- 
ipplifvade han år 1889 den sedan år 1869 ur verksamhet komna Gestriklands forn- 
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minnesförening samt igångsatte utgifvandet af dess ärliga 'Meddelanden . He¬ 
dersled. af samma förening 1900. Konstruerade ett ”stötjärn” för skogskultur (se 
Tidskr. f. skogshushålln. 1875. sid. 198. där ill. meddelas). Hedersled, af Fören. 
f. skogsvård i Norrland; hedersled, af Fören. f. skogsvård 1903 3Skänkte i 
nov. 1899 till skogsinstitutets bibliotek sin samling af skogs- och jaktlitteratur. 
Han införde på sin tid ny uppställning af den officiella skogsstatistiken och nya 
metoder för de allmänna skogarncs indelning till ordnad hushållning, deltog verk¬ 
samt i utarbetandet af nya skogsförfattningar och bidrog till en högst betydlig 
utvidgning af kronoskogarna och förstärkning af skogspersonalen. Har verkat för 
anläggning af järnvägar, landsvägar, flottleder och brobyggnader samt för åstad¬ 
kommande af geologiska och provinskartor i Gäfleborgs län, äfvensom undervis¬ 
ningsväsendet och upprättandet af skolkartor. Han innehade en af Frimurareor¬ 
dens tretton högsta värdigheter (S T S M). Genom gåfvobref af 1864 ”/« 
hade han med sin dåvarande trolofvade och sedermera hustru erhållit lägenhe¬ 
ten å Kvarnbärget vid Drottningholms-Malmen, som 1869 15/s (prot. öfver hof- 

ärenden) öfverläts på Henriette Jacobsson. 
"En fin och rikt utrustad personlighet." 
"Såsom jägmästare i Westmanland innehade jag Andreas Schönbergs gamla 

heideridarcboställc. Het var ej bebygdt för ståndspersoner och derför hade såväl 
han som jag bostället utarrenderadt. Dess jordeboksnanm var Forsbybodarne 
till skillnad från den vida större egendomen Forsby, som stötte intill.” (Björk¬ 

man i bref till utg.) 
Publ. Instruktion för skogvaktare (1865); Handbok i skogsskötsel (1868; 2:a 
uppl. 1877); Jagtstadgan samt öfriga jagtförfattningar (1869; 4:de uppl. 1886: 
8;de uppl.. med A. E. Holmgrens "Bihang”, Sthlm 1895; 6:e uppl, utan detta 
hihang. Sthm s. å.; båda de sistnämnda upplagorna utgifna af Edw. Kinberg; 
7:c uppl.. Sthlm 1902. af hans jaktstadgeedition. reviderad af byråchefen E. 
Kinberg. bär titeln: "Kongl. Maj:ts förnyade nådiga jaktstadga af den 21 ok¬ 
tober 1864 samt öfriga gällande författningar, som beröra jakt, jämte tabell 
öfver jakttiden och sakregister"); Upplysningar angående Skogsstyrelsen o. 
Skogsinstitutet (1869); Handledning i skogsskötsel för allmoge (1870; prisbe- 
lönt af k. Patriotiska sällsk.); Gällande stadganden ang. skogsväsendet (1887, 
efter nåd. uppdrag; dessa 6 separat och tryckta i Sthlm.) — Om behanding 
af barrträdsfrö för att påskynda dess groning (1859), Om hagar och gärdes- 
backar med hänsyn till skogskultur och bete (1865), Beskrifning på terpentin- 
och lysoljefabrikationen (1871; dessa 3 i Landtbruksakadts handl. o. tidskrift). 
— Plantskolor för skogsträd (1862; i Tidskr. för svenska landtbruket o. dess 
binäringar). — Om hagmarkens ändamålsenliga användande (1865), Om in¬ 
samlande af skogsfrö (1868), Instruktion ang. undervisning i skogshushållning 
vid länets undervisningsanstalt (1870), Skogsskötsel vid smärre hemmans- 
bruk (1870; dessa 4 i Stockholms läns hushållningssällskaps tidskrift). — 
Myntfynden i Storsjön (1890), Fynd af fornsaker i Hille (1890), Gestriklands 
vapen (1891). Hospitalskyrkan i Gäfle (1891), Om ryssarnes härjningar i 
Gest rik land (1891). Fynd af fornsaker i Gestrikland (1892; dessa 6 uppsat¬ 
ser i Medd. af Gestriklands fornminnesförening). Bidrag i "Jägaren" 1907. 
Artiklar i "Nordisk Familjebok", reproducerade i "Folkskolans läsebok" 
(upplagan af år 1890). Under 1850- o. 1860-talcn artiklar ang. skogsvä¬ 
sendet i Post o. Inrikes tidningar samt Oagligt Allehanda. 
Hänvisn. t. litt. Biografi, jämte porträtt, i Ny III. T. 1899, sid. 530. Porträtt i 
"Minnesblad, utgifna med anledning af Konung Oscar II:s femtioårsjubileum 
som frimurare med text af C. I). af Wirsén", Sthlm 1898. Biografi I Nordisk 
Familjebok (Suppl.) Porträtt och biografi (af H. Szs) i Jägaren 1907. Bio¬ 
grafi o. portr. i Stlilms läns sparbank 1862—1912. (Sthlm 1912.) Nekrolog 
(jämte fyra porträtt) i Skogsvårdsförcningcns tidskrift 1909 (af V. T. örten- 
blad). 

Evcrs, Oscar Hugo. * 1833 *"/« i Göteborg. (Föräldrar: Grosshandlaren Asmus 
Heinrich E. och lians 2:a fru, Christina Sophia von Sivers.) Studerade vid 
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reallvkt i Göteborg. Anställd i faderns firma, sedermera landtbrukare. Gene¬ 
raldirektör och chef för domänstyrelsen 1882 3n/io, K. N. O. l:a kl. 1884 
*/«, K. m. st. k. N. O. 1892 V12. Afsked 1898 S"U. Led. af landtbruksaka- 
demien 1883, led. af riksdagens första kammare 1879—1887 och 1889—1894 
(representant under första perioden för Örebro, sedan för Göteborgs och Bo¬ 
hus län). Suppleant i bankoutskottet 1879, led. af detta 1880, led. af statsut¬ 
skottet 1881—1882, led. af kommittén för landtförsvarets ordnande 1880—1882, 
ordförande i tillfälliga utskottet n:r 3 angående skogsfrågor 1894. Förvaltade 
åren 1850—1870 Ströms egendom i Göteborgs och Bohus län. Ägde sedan 1870 
Åkerby i Gräfve s:n af Örebro län. Studerat landtbruk i Scotland. Led. af Göte¬ 
borgs och Bohus läns landsting 1863—1869, ordf. i Hjärtums sockens kommunal-, 
stämma och kommunalnämnd 1863—1869 samt i Gräfve sockens 1871—1882, led. i 
Göteborgs och Bohus läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1864—1870 
och i Örebro läns 1871—1882, hushållningssällskapets i Örebro län vice ordförande 
1876—1882. Hedersled, af Fören. f. skogsvård i Norrland, led. af H. M. Konungens 
jaktklubb 1889 ‘7s, hedersled, af Fören. för skogsvård 1903 3U, ordf. i Bohusläns 
gille t. 0. m. 1910 18/3. öfverlämnade i jan. 1900 till domänstyrelsen sitt af Emil 
österman målade porträtt i olja. Gift 1860 30/io med Hulda Maria Katarina Röhss. 

Biografi o. porträtt se ”Vikingen” den 13 april 1889; biografi i supplementet 
till Nordisk Familjebok och nya upplagan af denna; Portr. i Hvar 8. Dag 
1908 26/4 (med biografi). 

Wachtmeister till Johannishus, Axel Fredrik Claesson, grefve, * 1855 10/2 på 
Tistad i Bärbo s:n af Södermanlands län. (Föräldrar: Öfverstelöjtnanten, grefve 
Claes Adam W. till J. samt grefvinnan Amalia Regina Wrangel till Sauss.) Mo- 
genhetsex. i Nyköping 1873 23A», student af Söderm.-Ner. nation i Uppsala s. å., 
aflade juridisk-filosofisk examen 1875 13/i2, kansliexamen 1878 14A>, attaché i Paris 
1878 u/io, vid beskickningen i Rom 1880 21/b, åtföljde h. k. h. prins Carl på hans 
resa i södra Frankrike 1881, R. Wald. Förtj. O. 3. kl. s. å. 15A>, R. It. S:t M. o. 
L. O. 1882 90In, attaché i Wien 1882 V12, t. f. chargé d’affaires i Wien 1883 24/i, 
afsked 1883 24/3. Tjänstgör, kammarherre hos h. k. h. kronprinsen 1883 12/n, åt¬ 
följde kronprinsessan under hennes resa till England 0. Holland hösten 1884, af¬ 
sked från kammarherretjänsten 1885, landstingsman för Jönåkers härad 1888— 
1897 samt ånyo 1910 19U, led. af Södermanlands läns hushållningssällskaps för¬ 
valtningsutskott 1888—1898, ordförande i styrelsen för Hasselfors bruks aktie¬ 
bolag 1889, statsrevisorssuppleant 1890—1891, tjänstgör, kabinettskammarherre hos 
h. m. konungen 1892 V12. R. N. O. 1893 15A>, K. S. O. Hv. F. 1. kl. s. å. i sept. 
Led. af riksdagens Första kammare (representant för Södermanlands län) 1894 
t8A>, omvald senast 1911 *°/n. 

St.-Off. Rum. Kr. O. 1895, suppleant i statsutskottet 1895—1898 och i tillfälliga 
utskottet 1896, styrelseled. i aktieboi. Nordiska kreditbanken 1896 0. ordf. i sty¬ 
relsen för denna bank 1900, medlem af direktionen för Nyköpings hospital, ordf. i 
styrelsen för aktieboi. Nyköpings storhuskvarn, inneh. Siarn. Kr. 1. kl. 1897 i juli, 
O. II :s Jmt. s. å. Wo, K. N. O. 2. kl. s. å. o. d., generaldirektör och chef för 
domänstyrelsen 1898 22/a, led. af landtbruksakademien 1899, led. af nationalmusei 
inköpsnämnd 1900, K. N. O. 1. kl. s. å. Vi»; led. af k. kommittén 1901 7/« för vid¬ 
makthållande af den själfägande jordbrukarebefolkningen i Norrland och Dalarne 
samt jordbrukets därst. befrämjande, på begäran afsked fr. uppdraget s. å. 10/ 
erhöll statens andra hederspris för Ayrshirekor vid utställningen i Gäfle 1901, 
hedersled, af Föreningen för skogsvård i Norrland, hedersled, af akademien för 
de fria konsterna 1902 21/s (22/s), led. i riddarhusdirektionen 1902, ordf. vid mötet 
af skogsstatstjänstemän inom Västerbottens distrikt i Hällnäs 1902 20/s—2%, ordf. 
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i Föreningen för skogsvård s. å. ®/io och t. o. m. 1912 bevistat föreningens samt¬ 
liga excursioner, direktör för landtbruksakademien s. d. S8/u och tog afsked där¬ 
ifrån 1905, praeses för akademien för de fria konsterna 1902 **/u, hedersgäst vid 
100-årsutställningen i Karlstad 1903, led. af k. nämnden för resande af Carl XV :s 
staty i Stockholm 1903, hedersled, af Kopparbärgs läns hushållningssällskap 1903 
« i». Stk. 0. Fr. J. O. 1904 *7., hedersled, af Södermanlands hushållningssällskap 
1904 Vu, hedersled, af landtbruksakademien 1905 2*/n, hedersled, af H. M. Konun¬ 
gens jaktklubb 1905 1S/», medlem af särskilda utskottet vid 1905 års urtima riks¬ 
dag, statsråd och minister för utrikesärendena 1905 */»; utsågs i samma månad 
att jämte tre andra statsråd för Sveriges vidkommande träda i underhandling 
med Norge ang. villkoren för unionens upplösning, under hvilka sammanträden 
(konventionen i Karlstad) han manligt häfdade Sveriges rätt; afsked ss. general¬ 
direktör och chef för domänstyrelsen s. å. ls/io; K. m. st. k. N. O. s. å. 8/u; led. 
af och ordf. I nationalmusei nämnd 1906 i juli; Q. V. Sbm. s. å. led. af stats¬ 
utskottet i Första kammaren 1907 och ordf. å 4:e afdeln.; hedersled, af Söd.- 
Nerikes nation vid univ:tet i Uppsala s. å.; afreste i mars 1907 i utomordentlig 
beskickning till sultanen i Konstantinopel för att tillställa denne Serafimerordens 
kedja, erhöll kedjan till Osmanieorden s. å. so/a, kanslär för rikets universitet s. å. 
«/«; ordf. i styrelsen för Nobelstiftelsen samt inspektor för vetenskapsakademiens 
och svenska akademiens Nobelinstitut s. å. ,u»; O. Il S. Qbmt. s. å. */•; vice pra;ses 
i landtbruksakademien 1908 i maj; led. af Letterstedtska föreningen s. å. “/•; 
hedersled, af fysiografiska sällskapet i Lund s. å., hedersdoktor inom fil. fakul¬ 
teten vid univ:tet i Lund 1909 *7»; vice ordf. i Södermanlands läns landsting s. å. 
i sepL; vice ord. i Karolinska förbundet 1910 (afgick därifrån 1915 ‘/a), he¬ 
dersled. af vetenskapssocieteten i Uppsala s. å. 7io; hederspresident i internatio¬ 
nella mejerikongressen i Stockholm juni—juli 1911; erhöll vid landtbruksutställ- 
ningen i Örebro s. å. 7r konungens hederspris för framgångsrika bemödanden att 
främja en rationell skogskultur; afsked från prtesesskapet i landtbruksakademien 
1911 •/«, ordf. för landtbruksveckan 1912, R. o. K. af K. Maj:ts O. 1912 °/o, he¬ 
dersled. af vitterhets-, historie- o. antikvitetsakademien s. å. /#, ordf. i styrelsen 
för skogshögskolan och statens skogsförsöksanstalt 1912 ,9/to (entledigad 1915 i 
Jan); led. af vetenskapsakademien 1912 ,T/u; vice ordförande i första kammarens 
nationella parti 1913 "V», led. af statsutskottet s. å. *°/i; ordförande därst. 1913— 
1914: erhöll 1914 ,5/« Södermanlands läns hushållningssällskaps stora guldmedalj 
att i band med länets färger bäras om halsen. Ordf. i styrelserna för Hällefors 
och Svartå bruks aktiebolag 1912. Led. af riksdagens hemliga utskott 1914 7». 
Hedersled, af vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg 1914 '7ia. Erhöll 
på sin 60-årsdag 1915 101 akad:s för de fria konsterna hedersmedalj i guld, äfven- 
som ett stort antal hcdcrsgåfvor, samt öfverlämnadc själf 10,000 kr. till röda 
korsets sjuksköterskehem. Hedersled, af Stockholm låns hushållningssällskap. 

Hedersled, af skogsinstitutets jaktförening 1902 Vu. 
Äger Tistad (af k. maj;t 1906 utsedt till afvelsccntrum för nötboskap intill ut¬ 

gången af år 1915) och Näs i Södermanland samt Bökctofta i Malmöhus län. 
Gift 1884 *7u på Stockholms slott med hoffröken, friherrinnan Louise Ulrika Sofia 

af Ugglas. 
Konstvän Äger på Tistad ett större valdt bibliotek och dyrbara konstsam¬ 
lingar. Hans tx-libris, graveradt i stål af Adolf Lindberg efter ritning af Agi 
Lindegren, visar vapnet med omskrift: Ex l.ibris Frcderici Wachtmelster 
Claudll. Ang. Tistad. dess historia och samlingar, se bl. a. en skildring i 
Varia 1901. n:r 9. af Carl Forsstrand, med rumsinteriörcr från slottet samt 
porträtt af grefve W. och hans hustru. Domänstyrelsen och skogsstaten be¬ 
kostade genom privat insamling ett oljefärgsporträtt af grefve W.. hvilket ut¬ 
fördes af artisten Emcrik Stenberg och upphängdes i domänstyrelscns ses- 
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sionsrum 1906. Hans porträtt målades jämväl i olja af Helmer Olsson-Ma- 
solle 1907 (”ett särdeles väl utfördt porträtt”; exponeradt på Sv. konstnärer¬ 
nas förenings 16:e årsutställning och tillhörigt Nordiska kreditbanken); ett 
porträtt af honom i konstakademiens uniform målades 1913 af Emil öster¬ 
man och fanns exponeradt i Stockholm 1914. 
”Mer än vanligt mångsidigt begåfvad och dessutom i hög grad intresserad 
och arbetskraftig. En hvar, som kommit i beröring med den insiktsfulle man¬ 
nen, bevarar af honom ett angenämt minne, ty grefve W. är icke blott en i 
olika fack framstående person, utan äfven i besittning af ett ovanligt intagande 
väsen.” (Hvar 8. Dag 1902). — ”Få torde kunna mäta sig med honom vare 
sig i intressenas mångsidighet eller i förträffligheten af det sätt, hvarpå han 
skiljer sig från sina mångahanda värf” (Hvar 8. Dag 1913). — ”Utrustad med 
vaken och liflig intelligens och en omfattande bildning, är han i allt sitt väsen 
typen för en af rikets främste ädlingar.” (St. D.) Såsom praeses för konst¬ 
akademien nedlade han vid aftäckandet 1909 3/s af Carl XV:s ryttarstaty å 
Djurgården en större krans. Led. af Sällskapet Idun. 
Hänvisn. t. litteraturen. Porträtt i Samfundet S. H. T :s ledamöter 1844—1895, 
Sthlm 1895, sid. 242; biografi o. portr. i Hvar 8. Dag 1902 14/i2 o. 1913 5/i, 
i N. D. A. s. å. 20/12; portr. i Karl Leijonhufwuds Svensk adelskalender 
1903; portr. jämte några intressanta meddelanden i Skogvaktaren 1905, 
sid. 163—164; biografi (af H. Szs) jämte porträtt i Jägaren 1907; portr. 
i Sv. Dagbi. 1911 (”Örebroutställningens mest uppmärksammade pris till 
skogsvårdens föregångsman”); biografi i Vem är det? (Sthlm 1912); porträtt i 
Skogen 1915 h. 2; porträtt i Skogvaktaren 1915, sid. 70. 

Fredenberg, Karl Wilhelm Astley, * 1857 Vs å Axholm i Fläckebo s:n af 
Västerås län. (Föräldrar: Majoren Alfred F. och Regina Sophia Mathilda von 
Ehrenheim.) Mogenhetsex. i Västerås 1875 19/s, elev vid skogsinstitutet 1876 Vo, 
utexaminerad 1878 31/s, extra jägmästare i norra Helsinglands revir 1878 17/7, 
repetitör vid skogsinstitutet 1879—1880, assistent i norra Helsinglands revir 1890 
ult, jägmästare i västra Helsinglands revir 1893 9/e. Skogsförvaltare vid aktie¬ 
bolaget Iggesunds bruk 1882—1893 och sedan inspektör för bolagets skogar t. 0. 
m. 1901. Styrelseled. i Sv. Jägareförbundets afdelning i norra Helsingland 1889 
V3. Ordförande i Delsbo—Norrbo—Bjuråkers hushållsgille 1891—1893. Före¬ 
ståndare för Gäfleborgs läns kolareskola 1892—1900. Skogstjänsteman vid Hamra 
besparingsskog 1893. Ordf. i styrelsen för Ljusdals enskilda skola 1897. Ordf. i 
Ljusdals skyttegille 1900. Företog år 1895 med offentligt anslag en skogsveten- 
skaplig studieresa till Tyskland och Österrike samt 1900 med anslag af allmänna 
medel en resa till världsutställningen i Paris. Red. och ansv. utgifvare af ”Skogs¬ 
vännen. Tidskrift för skogsbruk”. (Medredaktör V. Th. Örtenblad) 1900 i dec.— 
1904, öfverjägmästare i västra distriktet 1902 3l/i, R. V. O. s. å. V12, direktör vid 
skogsinstitutet 1904 V12, hedersled, af skogsinstitutets jaktförening 1905 Vs, gene¬ 
raldirektör och chef för domänstyrelsen 1905 14/io, R. N. O. s. å. V12, led. af landt- 
bruksakademien 1906, K. V. O. 1. kl. 1907 6/o, var en bland de 13 inbjudarne i okt. 
1908 till bildande af en svensk förening för naturskydd samt blef vid stiftandet 
1909 iaU led. af styrelsen för svenska naturskyddsföreningen. Ordf. i sv. kennel- 
klubbens spetshundssektion 1911 8U. Hedersled, af Fören. f. skogsvård i Norrland 
1911 28/s. Ordf. i landtbruksakademiens skogs- 0. trädgårdsafdelning 1911 u/i2. 
Led. af styrelsen för skogshögskolan och statens skogsförsöksanstalt 1912 29V 
K. m. st. k. N. O. 1915 a/e. Qift 1887 med Agnes Sophia Albertina Signeul. 

Erhöll 1902 “/o en silfverpokal med 5,000 kr. i guld och denna inskrift: Till öf- 
verjägmästaren Karl Fredenberg öfverlämnas med tacksamt erkännande af 
synnerligen förtjänstfullt 20-årigt arbete denna bägare med dess innehåll af 
aktiebolaget Iggesunds bruk genom Hugo Tamm, Arvid Lindman, Carl Tamm. 
Publ. Om stämpling, huggning, utforsling och mätning af sågtimmer (Sthlm 
1892); Om uppskattning af timmerskog (Sthlm 1892); Anton Tichy: Om skill¬ 
naden i skogshushållningens teknik under det XIX och det XX århundradet 
(Sthlm 1900), öfversatt af K. Fredenberg och U. Wallmo. Bidrag i Skogs- 
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vännen. Tidskrift för skogsbruk 1900—1904; bidrag i Sv. Dagbl. 1906—1914. 
Uppsatser i Sv. Kennelklubbens tidskrift; Föreningens för skogsvård i Norrland 
årsskrifter 1901 o. 1903; Tidskr. i. skogshushållning. Sv. Jägareförb-.ts nya 
tidskr., Skogsvardsföreningens tidskrift 1906—1907, 1909, 1912 o. 1913; Sko¬ 
gen 1914. 
Hänvisn. t. litl. Biografi i Vem är det? (Sthlm 1912). 

TJÄNSTEMÄN I SVERIGE 
UNDER 1500-TA1.ET. 

Knwth Andhcrson anbefalles 1525 “/. att jämte Jocep Pedhersson ”liaffua 
öghath paa brredhit med thc skoogxtiwffwar" med fogdarncs och flere andra fri- 

bome mäns hjälp. 

Eskil Andersson. Beordras genom k. br. 1591 ‘*/n att "upptaga skogsstry- 

kare och skogstjufvar". 

Bcrgh. Nils. se Hofjägeristaten. sid. 80—81. 

Krabbe till Svaneby. Bengt. (Föräldrar: Riddaren Anders K. till S. och Barbro 
Knutsdotter Lilllehöök till Gftlared och Kolbäck.) Erhöll 1587 8/s af hertig Carl för- 
läning på en äng i Äggby s:n i Skaraborgs län. Var 1595 jägmästare i Väster¬ 
götland. Ägde Svaneby och Klefva. Lefde ännu 1605, då han tillbytte sig Svane¬ 
by emot andra gårdar. Gift 157- med Anna Roos till Hjälmsäter. 

Claes Jonsson, se Hofjägeristaten, sid. 81. 

Erik Nilsson, se Hofjägeristaten. sid. 81. 

Petter Jägare. Erhöll genom k. br. 1599 “/• fullmakt att hafva flitigt inseende 
i Västergötland, att ingen fäller djur på kronans park. 

Michel Jönsson, t 1634. Fadern. Jöns i Tenhult, var "Hoffman" (harneskknekt). 
Omnämncs från 15M som bonde på Ostcrgårdcn i Tenhult (Bröms Bagges gård), 
skogvaktare i Jönköpings län 1599 (’*/•) och erhöll då ett hemman fritt från 
alla kongl. utskylder. skogvaktare och uppsyningsman i Småland jäml. k. br. 
1604 *• i (**'*), skogvaktare öfver hela Jönköpings län 1609 Vi; genom k. br. 1611 
»/, förordnades Mlchcll i Tenhult att tillsätta några "uprichtigc och erlige kar¬ 
lar" att hafva akt och inseende på att ej förbjudna djur skjutas på kronans sko¬ 
gar i Kronobärgs län; skogsfogdefullmakt 1620 ,#/io. 

Han uppbådade allmogen och slog de danske i skogen vid Tenhult 1612 **/». 
I Smålands handlingar för år 1623 (Jönköpings läns landsbok. Kammarar¬ 

kivet) finnes åtskilligt antccknadt om den högaktade mannen. Erhöll genom det 
från Jönköpings slott 1613 “/t glfna k. br. "Thcnnhultt Frclsegårdh medh ett 
Frclsctorp I.lungarp och en drägt lalcwijk Der til och 2 halfvc Cronogårdcr, 
Huusshult fri) för alle wisse och owisse Vthlagor Vthj sin lifztijd, att niuta bruka 
och bchålle. såsom och Tlugo t:ndr Spanncmåll som honom af Rogbcrge kyrkio- 
herberge åhrllgcn glfves och tilstedias skola. Deslikest hafwa wj Nådigst effter- 
låttitt Thucnnc hans Söner den ene Jöns Mikilsson Thenhult Frclsegårdh, Boda 
Cronogårdh en i yggestorp S; Den andre Jon Mikilsson Horstorp Cronogårdh 



JÄQERISTATENS BESTÄLLNINOSMÄN 1599—1607. 237 

en för alle åhrlige wisse och ovisse Vthlagor, fritt vthi deris lifztijdh niuta och 
besitte der till åhrligen hvar dere 4 t:nor Spanmåll at bekomma. Yterligare hafve 
wj giffuitt fyre hans Magar frijth på Daghuerken, och alle andra owissa Part- 
zeller ehvadh Nampn de helst hafve kunne, som böre Vthgå, af de heman de 
besittia, och hvar dera 2 t mor Spannemål”. Bekräftelse härå genom k. br. 1623 
15/i, 1625 31/i och 1629 2/s. De båda sönerna voro ”Diureskytter”, sedermera 
skogvaktare och hejderidare, de fyra mågarna ”Skogewachtare” (åtminstone ena 
mågen, Päder Gudmundsson i Röö, kallas emellertid på annat håll ”djurskytt”). 
Hustrun hette Brita. Sonen Jon (Joen) dog i ”Pryssen” (Preussen) och var gift, 
men änkan och barnen fingo enligt k. br. 1629 2A) behålla hvad de haft under man¬ 
nens lifstid, hvarjämte Michels mågar samtidigt fingo samma förmåner som den 
kvarlefvande sonen. 

Kungl. pass för Michel i Tenhult att draga hem till Småland utfärdades 1617 
2a/io. Genom k. br. 1619 skulle Michel i Tenhult och hans söner vara okvalda 
för det besvär, dem för 1614—1617 påfördt blifvit. Genom k. br. 1620 10/io skulle M. 
i T. samt hans söner och mågar njuta frihet för all rest. Erhöll genom k. br. 1623 
15/i rätt att behålla tredje penningen af allt det förbrutna gods han öfverkommer 
medan han är skogvaktare samt fritt i sin lifstid 2 kronohemman, 2 utjordar och 
11U frälsehemman. Erhöll genom öppna k. br. 1624 “/io ordre att hafva upp¬ 
sikt med dem, som fälla djur och ekskog. 

Hänvisning till litteraturen. Esaias Collin har publicerat: ”Mickel i Tenhult. 
En rimkrönika anno 1611” (Stockholm 1898); Se äfven Sv. Familjejournalen 
1878: uppsats af L. G. T. T—r; i P. Wieselgrens ”Ny Smålands Beskrifning” 
III, Lund 1846, sid. 358, läses: ”Mickels i Thenhult bedrift är allmänt känd, 
utförligt berättad i Smål. Beskrifn. p. 800 ff. Till minne af hans seger i spet¬ 
sen för Tweta bönder öf. Danskarne på Myrstada slätt, restes 1842, på för¬ 
slag af Organisten P. Petersson i Rogb. en huggen gråsten, 5 aln. lång, 2 V* 
bred, der landsvägen grenar sig både till Eksjö och Kalmar med inskrift: ”År 
1611 10/2 blef i denna trakt en dansk krigshär slagen af Tweta härads all¬ 
moge, anförd af Skogvakt. Michel i Tenhult. Nehem. 4: 14.” Historisk Be¬ 
skrifning om Småland, af Samuel Rogberg (Karlskrona 1770; striden säges 
där stått 1611 10ls). J. Allvin, Beskrifning öfver Östbo härad (Jönköping 
1852); striden säges där stått 1612 l0U. Rud. Björkman, Tenhults herrgård 
1542—1911 (Jönköping 1912, sid. 123—161; utförlig och noggrann; striden sä¬ 
ges där stått 1612 26/7). En ny sten restes 1897 17/io. 

Mickell Wachtmister, se Hofjägeristaten, sid. 47—48. 

von Warnstedt, Cristoffer, * 1542 i Mecklenburg, t 1627 (Föräldrar: Mel¬ 
chior von W. och Emerentia von Linstow.) Inkom från Mark i Mecklenburg till 
Sverige 1580, hofjunkare hos Johan 111 1584 (enl. räntekammarboken i kammar¬ 
arkivet), erhöll genom k. br. 1588 23/i2 några gårdar i donation, erhöll genom k. 
br. 1600 u/i två gårdar o. genom k. br. s. å. 14/i kyrkotionden i Estuna, befall- 
ningsman på Uppsala slott 1600 nh, tillika häradshöfding i Sollentuna härad 
1601, erhöll 1605 V» k. befalln. att låta mura på Uppsala slott, jägmästare i Upp¬ 
land 1607 21/i. Förde Vendes fana under processionen med Carl IX :s lik mellan 
Nyköping och Strängnäs (i mars?) 1612. Erhöll genom k. br. 16 1 3 28/3 Härbro 
(Harbroholm) i Edebo s:n o. genom k. br. 1620 26A två skattehemman i Härbro¬ 
byn. Var 1617 ”uthskriffningz herre” i Sverige (jämte Jesper Andersson Cruus) 
och erhöll s. å. den k. ordern ”at ingen måtte få leya för sig sedan, utan den han 
hafwer praesenterat på Uthskrifnings Platzen, gå fort.” Kommissarie till Älfs- 
borgs lösens uppbärande 1617 21/io. Ståthållare i Uppland. Ståthållare öfver 
drottning Maria Eleonoras lifgeding, Gäfleborg med Gäfle stad o. hela Gestrik- 
land 1620 %, ståthållare öfver Västernorrlanden och Österbotten s. å. o. d. 
Ståthållare öfver Gestrikland med Gäfle hus och stad, såsom ock Helsingland, 
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Medelpad, Ångermanland o. Västerbotten, med Hudiksvalls o. Härnösands städer, 
samt Österbotten med Uleåborgs o. Cajaneborgs fästningar och \ asa stad 
1620 " ». Afskedad 1626 genom tillskyndan ai en skälm, Helge Enspännare. Lig¬ 
ger jämte sin fru begrafven i Uppsala domkyrka, där deras gratsten med båda 
deras vapen och anors vapen finnas uthuggna (han begrofs 1628 i S:t Andreue 
kor). Berömmes i Joh. Mcsscnii rimkrönika om Finland. Ägde Utål, Harbroholm 
och Kydingeholm. Genom k. br. 1590 30 < erhöll hans hustru Myskia i Esbro s.n. 
Sund i Estuna. Gryta o. Utål i Bro s:n. Penningeby i Husby s:n. Henninge i Häf- 
verö s:n. Sanda i Harg o. Stångbärga i Garns s:n. Penningby afstods cmellc.- 
tid 15% *» till kronan. Samma dag erhöll W. tillstånd att frälseköpa två går¬ 
dar och lägga dessa till Utål. Undfick genom k. br. 1602 ,e/r Mester J urgens hus 
på Köpmangatan i Stockholm, 1610 3» en tomt i Uppsala, 1613 3 Blekunga 
skattehemman t Vfitö s:n. Konfirmation af Gustaf II Adolf å 1590 års upplåtelse 
1613 ”/». Gift 1585 u/u enl. hertig Carls tillstyrkande i bref till sin broder Mag¬ 
nus med Lucretia Magnusdottcr, naturl. dotter af Gustaf l:s son, hertig Magnus 
af Östergötland med en "fröken Valborg . af tysk adel. Den med honom till Sve¬ 
rige inkomna sachsiska adliga ätten von \Xarnstcdt introducerades på sv. rid- 
darhuset 1625 under n:r 78 och heter numera Wernstedt. Namnformen Wärn- 
stedt förekommer på 1600-talet jämte Wernstedt. Warnstedt. von Warnstedt och 

von Warenstedt. Själf skref han von Warenstedt. 

Hindrich Pedersson. Kallas lb55 salig. Hindrick Pedhersson förordnades ge¬ 
nom k. br. 1609 ,#/j att jämte Nils Bergh vara skogvaktare öfver hela Väster¬ 
götland. Mendrich Pedersson jägare uti Vassbo och Valla härader 1612. Hind¬ 
rich Persson underjägmästare öfver hela Västergötland enl. k. fullm. 1629 7». 
Hindrich Pettersson uppbar 1638 förlänade hemmansräntor från Västergötland 
till ett belopp af 78 dir. Erhöll instruktion 1643 *7*. Henrik Pettersson omnäm- 
ncs 1639 ss. underjägmästare vid "Rijkzcns Jägeriett”. Kommenderade 1644 
Västergötlands jägeribetjäning under danska kriget. Henrik Persson omnämnes 
1650 ss. hejderidare i Västergötland. Omnämnes ss. underjägmästare i Västergöt¬ 
land och Dal 1650—1651. Till ståthållaren Per Jöransson sändes 1633 7» ett k. 
br. med ordre att rannsaka om några besvär öfver underjägmästaren i Vadsbo 
härad Hindrich Persson. Erhöll genom k. br. 1647 '/« konfirmation på kyrkotionde. 

Mdns i Klineetorp. Skogvaktare i Västergötland. Omnämnes 1612. K. br. till 

honom 1613 */«. 

Nils F.skilsson. Hejderidare i Jönköpings län. Innehade i kraft af k. br. 1613 
u/i hälften af Knifshult skattehemman och Lookarps kronohemman i Rogbärga 
s:n, äfvensom 4 tunnor spannmål årligen. Lefde ännu 1652. Gift med en dotter 
till hcldcridarcn och skogvaktaren Michel Jönsson i Tcnhult. 

Krak. Nils. se Hofjägeristatcn, sid. 84—85. 

Jöns Mlchclsson. (Son till skogvaktaren Michel Jönsson i Tcnhult och hans 
hustru Brita.) Död 1650 eller 1651. Omnämnes från 1612 som djurskytt I Små¬ 
land, blcf skogvaktare därst. 1614 **/» och hejderidare 1636. Innehade jämlikt 
det flcrc gånger bekräftade k. br. 1613 ‘7i Tcnhult frälsehemman och Booda 
kronohemman I Rogbärga s:n, äfvensom 4 tunnor spannmål årligen, allt på grund 

af faderns tappra försvar af Småland. 

iMrs Håkansson. Underjägmästare i Västergötland. Erhöll 1615 *7» öppet 

k. förläningsbrcf på 1 7» kronohemman därst. 

Anders Nilsson. Anders Nilsson i Rosstorp erhöll 1616 */»» k. fullm. att vara 

skogvaktare öfver Torreskog och Wcrnamo. 
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Nils Börjesson. Erhöll 1618 28/i k. fullm. att hafva inseende med adeln och 
andra, att de icke högge virke på kronans ekskogar och förde detta öfver gränsen. 

Holst, Hans, se Hofj äger istaten, sid. 86. 

Erich Knutsson. Skogvaktare öfver ”Callmarne, Tiust och Tuna Lhän och 
Södre och Norre Widbo” 1619 25/i (utförlig k. fullmakt). 

Sven Larsson. Hejderidare i Tjust och Tuna län. Omnämnes i en k. ordre 
1620 7». 

Erich Jönsson. Underjägmästare. Erhöll genom k. br. 1621 ordre att be- 
gifva sig till Finland och Livland för att inventera ammunitionsförrådet i fäst¬ 
ningarna därstädes. 

Mårten Michelsson. Omnämnes 1621—1644 såsom underjägmästare i Öster¬ 
götland och 1650 såsom hejderidare därst. 

Undfår ”frijt på sin tienst Bygnings och Salpetershielpen af den gården Lap- 
perstad i Harg Sochn han frijt i liffztijdh hafwer; effter honom ingen ordinarie 
löhn her i landsorten påföres” (1640). Uppbar äfven tredjedelen af djurskjutnings- 
och ekehuggningssakören. Var gift. Innehade Lapperstad (Leppestad) i Hargs 
s:n af Åkerbo härad — hviken gård han upptagit af öde — fri från utlagor i 
sin och sin hustrus lifstid enl. Gustaf II Adolfs bref 1627 30/i. Erhöll genom k. 
br. 1630 30U frihetsbref i sin och sin hustrus lifstid på en skattegård Herrstad 
i Kvillinge s:n af Östergötlands län. Mottog genom k. br. 1627 28h ordre att upp¬ 
fordra alla djur- och fågleskyttar samt skogvaktare i Småland och Östergöt¬ 
land till den 1 april att vara k. maj:t följaktige i fält. Enligt 1632 års riksstat 
hade han i lön 95 dir 16 öre smt. 

Krabbe till Svaneby, Eric, se Hofjägeristaten, sid. 83—84. 

de la Grange, Påvel Hansson eller Johansson. Född i Frankrike och stam¬ 
mande från en urgammal adlig ätt därstädes. (Möjligen bror till Jacques de Loys, 
seigneur de La Grange aux Ormes, fransk ambassadör i Tyskland och i denna 
egenskap känd 1632—1634.) Blef af Carl IX 1611 införskrifven till Sverige för 
att undervisa hans dotter Maria Elisabeth i fransyska språket. Fortfor härmed 
”intill dess hon blef gift, såssom och in till hennes dödelige afgång”. Säger sig 
varit i tjänst ”sedhan Calmarss Slott togz in, medh falskheet, wtaff Juthen, för 
en Påjke och warit medh S. H. Maij:t wthi Liffland, och Ryssland några ressor, 
dher igönom min krop förkrossat ähr. Sedan hafuer S. H. K. M:t satt mig till 
tienst hos sin S. Söster, Fröken Maria Elisabeth Förstinna till Östergötland, 
huilken iag wthi fransyska språket-”. Page (påjke, pagie) hos Gustaf II 
Adolf. Korporal med tre hästar, under Nils Assersons kompani af Östgöta 
kavalleri och blef därunder ”förlammat och eij förmåtte mehra tiena under Reu- 
terie”. 

Förmodligen är han den Påxvel Johansson, hvarom k. br. 1623 4/« talar. L. 
Ribbing beordras häri att tillsätta Påwel Johansson till underjägmästare i Öster¬ 
götland och därför inrymma honom en gård. Underjägmästare i Småland 1624. 
Var 1631—1636 jägmästare i Östergötlands län — namnet finnes i handlingar 
rörande detta län 1634 helt enkelt skrifvet Påwel Jagemästare — och kom 1637 i 
enahanda beställning till Småland. ”Wår Jägemester uthöfwer Calmare, Crono- 
bergz och Jöneköpingz Lähn j Småland” 1638 26/i. Fullmakten, med däri ingå¬ 
ende instruktion, utfärdades af förmyndareregeringen och erhöll k. konfirmation 
1645 24/o, då jämväl utförlig instruktion lämnades. Erhöll 1620 27/i på sin lön 
skattegården Högesätter i Vreta Klosters s:n och 1630 24/s i vederlag gården 
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Idhult i Uppeby s:n med ett kronotorp Pärkhult i Hyltinge s:n. Småland. K. kon- 
firm. härå 1646 w i. Erhöll från 1637 räntorna af 1 V« hemman i Kinds eller 
Ydre härad. Uppbar 1638 inalles 103:?i dir förlänade hemmansräntor från Öster¬ 
götland. Made sedan 162-1 "fridt för sin tiänst" Sätuna kronohemman i Kaga s:n 
(Yalkebo eller Hanekinds härad) och ett kronohemman "Torffwingie” (Torfvinge) 
i Åkerbo eller Bankinds härads. I landsboken för Kalmar län 1640 finnes anteck- 
nadt på Tjust och Tunaläns härad: "Vnder Jägemästaren Påwel Delagrantzie 
hafwer bekommit fritt på löön och bestellningh, Neringznähs hemman så och hans 
hustru efter hans döödh så lenge l?onn sitter i ett Ehrligit Enkieståndh. Der oppå 
wåår aller nådigste Vttkorade Drotningz breef Daterat Den 15 Octobris 1640.” 
Innehade på sin tjänst Näringe skattehemman i Odensvi s:n, k. konfirm. härå 
1645 “/o. som han dock sedermera erhöll i förläning af drottning Christina genom 
ett henr.es bref 1647 ». Näringe förpantades 1661 till kamreraren Johan Fors¬ 
man efter kammarkollegii pantbref 1661 s/is. Innehade äfven Rössbärga i ljust 
på sin tjänst. År 1641 utanordnades från Östergötlands län till underjägmästaren 
under riksjägeristaten Pdl Delagrants 111 .*«» dir. Likaså 1643 o. 1644. År 1650 
uppbar han 86,«, 1651 76 dir. (År 1654 funnos i Östergötland 4 hejderidare samt 
på Ombärg I djurvaktarc.) Han var kvar i tjänst 1655. Skref själf 1645 Paul 
dc la Grantzie, 1653 9‘/« Pdvcl Dclagrantil.. men 1655 ,0/i Pauli Delagrangic. Namn¬ 
formen Pdllwell dce laa Grentzie iakttagen i en egenhänd., odat. skrifvelsc, äfven- 
som Paul Delagrantzie. I en gammal rulla öfver staten står Päll Dc la Grantz. 
Gift med Karin Larsdotter. Han förde i vapnet en ryttare med ena armen lyftad 
till hugg och tre uppstående plymer i hjälmen ofvan skölden. 

Banér. Svante, se Hofjägeristaten, sid. 88—89. 

Per Jöransson. Hejderidare på Dal 1627 */». 

Jette. Jöns. Skogeuachtare i Kinnevalds härad, Småland. Omtalas 1628 
(G. O. Hyltén-Cavallius: Wärend och Wirdarne I, sid. 95). 

Petter (Pecr eller Pedhcr) Jönsson, se Hofjägeristaten, sid. 90. 

Peder Jonsson. Förordnades 1629 °/u att vara ”skogfougdhe och heijderij- 
dhare" i Kalmar län. d. v. s. tillse skogsfång och jakten samt att "uplectha i 
skogen, så wäll på Crononcs Almenningh som på Crono och skattemäns een- 
skiltc äger, alle de Bij han kan komma öfver, till H. K. Maj:tz och Crononcs 
gangn och bästa". Erhöll genom öppet k. br. 1634 7/» på lifstid gården Röö i 

Västra härad. Sandsjö s:n i Småland. 

Bengt Wachtmästare. Hejderidare i Dalsland. Omnämnes 1631—1634. Inne¬ 
hade ett kronohemman i Älfsborgs län på lönen. Hade 51 skogvaktare och skyt¬ 
tar under sitt befäl. Vaktmästare var äfven en militärtitel. 

Nils Bengtsson. Hejderidare i Östergötlands län. Omtalas 1631. 

Nils Swänsson. Skogvaktare i Kronobärgs län. Omnämnes 1631—1634 
(landsboken). Innehade fritt kronohemmanet Näsby i östra härad. 

(Nils Suensson blef löjtnant vid Kronobärgs reg:tc 1625. afgången därifrån 
omkring 1629; Nils Suensson. löjtnant vid förenänmda rcg:tc 1625. afgången 
därifrån 1626.) 

Werne (eller Werle) Ololsson. Hejderidare i Östergötlands län. Omnämnes 
I tjänst 1631. men säges vara död 1636. Bodde I Boketorp. 

Strdle HU Slöared, Peder Börjesson, t 1640 på Sjöaryd I Tofteryds s:n al 
Jönköpings län (enl. Tofteryds o. Byarums kyrkohok). (Föräldrar: Börje An¬ 
dersson Stråle och Margareta Hansdottcr.) Var 1619 kapten. Omnämnes 1621— 
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1626 ss. kompanichef för ett kompani smålänningar under Bengt Kafles reg:te. 
Tjänade dels vid Kalmar, dels vid Jönköpings reg:te. Erhöll 1632 22L* konfirma¬ 
tion på jägmästare- och skogvaktareämbetet i Jönköpings och Kronobärgs län. 
I landsboken för 1634 säges, att han hade ”16 skytter under sitt Commando”. 
Nämnes 1637 såsom fogde. Skref själf Pär Börson Stråle. Namnet finnes äfven 
skrifvet välbyrdig Peder Byrgersson, herre till Sjögeryd, äfvensom Peder Byr- 
gessonn och Peer Böriesson. Han utvaldes vid 1627 års riksdag till hufvudman 
för Stråleätten. Erhöll enligt k. br. 1626 l4/« och 1627 frälserätt till åtskilliga 
kronohemman i Jönköpings län. Tillbytte sig 1615 säteriet Sjöaryd i Tofteryds 
s:n af kyrkoherden Jonas Dusseus’ änka, mot torpet Leda i Fryeleds s:n o. 80 
dlrs mellangift. Ägde jämväl säteriet Mosshult (tidigare Måsshult) i Gällaryds 
s:n af Jönköpings län. Köpte 1626 skatteh:t Linneryd i Tofteryds s:n. Gift med 
Anna Ericsdotter, dotter af Eric Axelsson till Tådene och Christina Ulfsdotter 
(Båt). 

Nils Andersson, se Hofjägeristaten, sid 90. 

Storm, Jöns. Dog antagligen 1682. Inspektor hos amiralitetet öfver det 
för flottans behof i Småland förekommande ekehygge 1632 (efterträddes 1643 
M/i2 af Cornelius Jacobsson). Löjtnant vid amiralitetet 1644 Vs, afsked 1655 23/a 
för att söka sig ”bättre utKomst”. Ledde det af timmermän och bösseskyttar 
af Smålands kompani utförda skogsarbetet 1644—1651. Erhöll 1646 23/i i för- 
läning kyrkohemmanet Falla i Tjust’ härad fritt från utlagor, så länge han brukas 
vid ekehygget i Småland. Fick sedan, genom k. br. 1650 20/0, behålla hemmanet i 
sin och hustruns lifstid. Hans hustru, Anna Johansdotter, fick genom kammar- 
kollegii bref 1682 3/n immission på en besittningsrätt. 

Stamfader för adl. ätten n:r 824. 

Oluff Hansson, se Hofjägeristaten, sid. 90. 

Per Skytta. Hejderidare inom Lösings och Bråbo härad af Östergötlands län. 
Omnämnes 1634. Namnet skrifves äfven Per Skytt. 

Bille, Lars. Skogvaktare i Finspånga län af Östergötland. Omnämnes 1634. 

Hög, Påwall eller Påffvel. Omnämnes 1635—1645 såsom hejderidare i Södra 
Möre härad af Kalmar län (landsboken). Han innehade som boställe Alfvingstorp 
i Ljungby s:n. 

Joen Pederson. Hejderidare i Kronobärgs län. Landshöfdingen hade åt 
honom upplåtit kronoh:t Boaskog i Flisby s:n. Förmyndarregeringens bref 1639 
2Vs stadgar nu att han samma gård ”opladzadh” (orubbad) ”och odriffuen skall 
Niutha och Behålla”. Kungl. konfirm. därå af Christina 1648 27/s (han kallas där 
Jon Phersonn). 

Nils Persson, se Hofjägeristaten, sid. 87. 

Sevel Svensson. Var 1639 kronans skogvaktare öfver Värmland. 

Blix, Per Bängtson. Omnämnes 1640 såsom ”häijderidare” i Södra Möre af 
Kalmar län. Han hade till boställe Näfvermark i Madesjö socken. 

Jöns Håkansson. Hejderidare i Östergötland. Omnämnes 1640. 

Mäns Bengtsson. Hejderidare i Finspånga län, af Östergötland. Omtalas 
1640—1650. 

Niels Månsson. Hejderidare i Kinds och Ydre härad af Östergötlands län. 

Omnämnes 1640. 

16 
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Per Hansson. Hejderidare i Jönåkers och Rönö härad af Södermanlands län. 

Omtalas 1640. 

Pär Bengtsson. Hejderidare i Östergötlands län. Omtalas 1640. 

Peder Ravelsson. Hejderidare i Östergötlands län. Omnämnes 1640—1656. 
Skrifves äfven Raelsson. Innehade på lön kronolnt Älfvestad i Törnevalla s:n af 

Östergötlands län till 1652 "/«, då det frälseköptes; hade sedan på lön kronoh:t 

Ring i Öxtomta s:n. 

Roor, Hindrich. se Hofjägeristatcn. sid. 91. 

Sören Andersson. Hejderidare i Oppunda. Villåttingc och Vagnhärad af 

Södermanland. Omtalas 1640. 

Petter Didrichsson (I)itrichsson). Han var död 1649. Fullmakt 1641 */. 
för hejderidaren i Stockholms och Uppsala län Peder Dirichsson att hafva upp¬ 
seende på kronans parker in. in. därstädes, med samma lön som antecessor. 
Kallas 1642 etc. underjägmästare och erhöll genom k. br. 1645 M/r rätt att mot 

utlagornas afdragandc på lönen bruka och besitta de båda hemmanen i Gottsunda 
by, Bondkyrka s:n. Peder Didrichsson finnes upptagen i riksjägeriets stat för 
1648. Genom kammarrådets bref 1649 s,/s fick änkan mannens innestående lön 

för år 1647: 125 dir smt (hans årslön var 225 dir). 

Cornelius Jacobsson. Holländare till börden. Skogsinspektor hos arnira- 
litetskollegium för flottans ekehygge i Småland 1643 *•/is (efter Jöns Storm) mot 

en månadslön af 60 holländska gyllen. Upphörde med denna syssla 1655. Ainira 
litetsf ak tor vid upphandling af ekvirke inom Småland 1656 ,0/i. Från honon 

finnas i behåll många bref till amiralitetskollegium. på holländska. 

Staphan Persson. Hejderidare i Östergötland. Omnämnes 1643—1650. Skrif 

ves äfven Pedhcrsson. 

Israel Bengtsson. Hejderidare i Östergötlands län. Omnämnes 1643. 

Hans Swenningsson. Hejderidare i Älfsborgs län. Omnämnes 1645—1651 
Hade ett hemman i Asklanda s:n fritt på sin tjänst till 1651 ,s/n. 

Nicls Amlastsson. Hejderidare i Östergötlands län. Omnämnes 1646—1650 

Bengt Persson. I riksjägmästaren Axel Sparres rulla. dat. Sundby den 1! 
jan. 1646. upptagas 2:nc hejderidare inom Jönköpings län, båda boende i Ivet. 

härad: Bängdt Persson och Carll i Liungarp. Den senare omnämnes i rullai 

också för 1641 och 1647. hvilket sistnämnda år Bengt Persson utgår och efter 

trädes af Nils Jocnsson i Siöåckra. Skrifves äfven Pedhcrsson. 

Simmnn Swcnssocn. Hejderidare i Linköpings län af Östergötland. Ont 

nämncs 1646—1656. 

Thomas Mårtensson. Var hejderidare i Östergötland 1647—1660. Möjligei 

son till underjägmästaren Mdrtcn Michelsson. Uppbar räntan af prebendehem 

manet Karlcby I Härbärga s:n af Vifolka härad. 

Johan Persson. Antogs 1647 •/» af amiralitetskollegium till inspektor öfvci 
masteskogarna I Värmland och på Dal med en årlig lön af 40 dir. Började åi 
1651 fälla masteträd, som flottades ned till Vänern och vidare förbi Väncrsbort 

genom Göta älf till Göteborg. Afskcdad 1663 */., emedan han ansågs hafva tagi 

mutor af borgare i Vänersborg, som huggit mastträd på förbjudna orter (efter 

träddes af F.ric Larsson Wallman). Bodde i Åmål. 
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Nils Joensson. Hejderidare i Jönköpings län 1647. 

Christer Påwelsson. Skogvaktare enligt k. fullm. 1648 28/u. 

Hans Olofsson. Hejderidare eller underjägmästare i Uppsala län 1648. (Nam¬ 
net skrifves äfven Olufsson.) 

Blijare, Torsten. Hejderidare öfver Västergötland, Värmland och Dal. Er- 
löll genom kammarrådets bref 1648 5/i skattehemmanet Karby i Värnamo s:n, 
Ölme härad, Värmland, såsom vederlag för skatteh:t Sijl, Sij s:n, Kinna härad, 
Skaraborgs län. Innehade ett skattehemman Soteby i Tösse s:n, Dalsland, enligt 
riks- och kammarrådens bref 1650 2/«, där han kallas ”Erligh och Manhafftigh”. 
Donationen skedde genom k. br. 1650 13/s och gällde äfven hans hustru och arf- 
iringar ”Under adelig Frijheet och Frellsemanna Tienst Till Ewerdeligh Egen- 
domb” på Norrköpings besluts conditioner och villkor. Han hade tjänstgjort 
också under Gustaf II Adolfs tid och kallas i donationsbrefvet hejderidare öfver 
Västergötland, Värmland och Dal. Konfirmation på donationsgodsen 1655 5/s. 
fian lefde ännu 1675. Namnet skrifves äfven Blijarn, Bligare, Blyare och Blyan. 

Anders Svensson. Hejderidare i Älfsborgs län. Innehade på sin tjänst till 
1649 skatteh:t Toltorp i Fässbärgs s:n. 

Semell, Hinrich, se Hofjägeristaten, sid. 91. 

Elias Mårtensson, se Hofjägeristaten, sid 92. 

Sven Håkansson. Hejderidare i Kronobärgs län. Innehade fritt på sin tjänst, 
intill 1651 8/7, hemmanet Bystad i Alsheda s:n. 

Anders Larsson. Hejderidare i Kronobärgs län. Innehade intill 1651 på sin 
lön kronoh:t Holmeryd. 

de la Grange, Lars eller Lorentz, * 1635 14/a, t 1708 “As på Kyrkeby (nu Flise- 
ryd) i Fliseryds s:n af Kalmar län. (Fader: Underjägmästaren Påvel de la 
Grange). Drabant och lifknekt hos Carl X Gustaf 1651, bevistade krigen 1655 
och 1657. Skogwachtare öfver Sefwedhe härad i Kalmar län. Omnämnes 
1652 — men endast då — i denna egenskap i landsböckerna. Fänrik vid Kalmar 
reg:te 1661, reform, fänrik vid De Mortaignes reg:te 1664, löjtnant därst. 1669, 
kapten 1673 13/io, adlad de la Grange 1676 UU (introduc. 1680), afsked 1683 10/s 

Ägde Kyrkeby, sedan kalladt Fliseryd. Ligger begrafven i Kyrkebygrafven 
på Fliseryds kyrkogård, i hvilken kyrka hans vapen uppsattes. Slöt själf sin 
adl. ätt. Gift 1677 med Magdalena Stråle till Ekna. (Säkerligen identisk med 
Lars Pålsson, som 1673 omnämnes ss. hejderidare i Blekinge län). 

Lars Jonsson, se Hofjägeristaten, sid. 94. 

Elof Joensson. Skogvaktare i Karlskoga socken samt fullmakt att därstädes 
hafva uppsikt med otidigt skjutande uti förbuden tid 1653 20/io. 

Gudmund i Attarp. Skogsinspektor. Omnämnes i Barne härads dombok 1653. 

Hård till Segerstad, Eric t 1692 5/o (begrofs s. å. 21/o). (Föräldrar: Majoren 
Johan H. till S. och Elin Store.) Fänrik vid Nils Kaggs reg:te 1641 22/o och kom¬ 
menderad till kriget i Tyskland, kallas löjtnant 1644, var tillbaka i Sverige 1647. 
Underjägmästare i Västergötland 1654 10U och såsom sådan enligt fullmakten 
jämnställd med öfverstelöjtnant och berättigad uppbära öfverstelöjtnants lön 
750 dir smt (ehuru han i en skrifvelse 1687 21/s, R. a., säger sig aldrig hafva uppbu¬ 
rit mer än 600 dir smt); konfirmation på underjägmästaretjänsten i Västergöt¬ 
land 1655 13U; ryttmästare 1657 7/«; underjägmästare i Västergötland och Bohus 
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län 1661 *'/• (med titeln underjägmästare — relativt till riksjägmästaren — för¬ 
stods vid denna tid öfverjägmästaretjänst); luiradshöfding i Kinds härad i Väs¬ 
tergötland 1670 (1672?); kallas 1675 etc. jägmästare; k. br. 1682 *V» angående Hårds 
rätt att åtnjuta sakören i Västergötland och Bohus län, oafsedt lönen; öfver- 
jägmästare i Västergötland, Halland och Bohus län 1682 30Uo\ tjänstgjorde ss. 
öfverjägmästare i Västergötland t. o. m. 1688; erhöll 1689 13/io rätt att uppbära 
den spannmål, som bönderna på Edsvägen (Edsnuiren) måste betala i afgift för 
svinbete i ållonskogen. Bevistade riksdagarne 1672, lb80 och 1682. 

Antagligen identisk med den Eric Hård, som 1639 var reformerad fänrik vid 
Jönköpings reg:te. 

Ägde Tubbctorp, Krabbelund i Hcllcstads s:n af Älfsborgs län. Mollungen i 
Ods s:n af samma län och Söderholm. Innehade Uddetorp i Borgstena s:n 1650 
och ännu 1680. Begrafven i Skärfs kyrka i Skaraborgs län. Gift l:a g. 1648 
med Anna Krabbe till Svaneby, 2:a g. 1681 u/i med Brita Ribbing, 3:e g. med 
Helena Bock (t 1732 Vi, 76 år gl). 

Skref trick Härd Johansson till Tubbctorp, Mölunga och Alztorp, äfvensom, 
1686, trick Härdh Jahanssän, eller, 1682, trick Hdrdli Johansson. 

Till hans begrafning tryckta vers finnas i K. Bibi. 

Bengt Nilsson, Hejderidare. Omnämnes 1654. Gift 1654 ,5/« i Norrköping 

med Sigrid Svensdottcr. 

Staffan Bengtsson. Underjägmästare i Västmanland 1655 “/«. 

Bondeson, Johan. Hejderidare i Södermanlands län. Omnämnes 1655. 

Eehn, Ololf Nilsson. Hejderidare (ensam) i Jönköpings län 1655. Skref själf 
Oloff Nilsson och förde ett fantasivapen i sigillet. Bodde i Fråsås. Innehade på 
grund af riks- och kammarrådens bref 1660 *°/io Miällerij, äfven kalladt Miälaryd. 
Sista gången han synes är 1662 -'I—, då han i Jönköping kvitterar sin lön. 

(I Rogberga s:n af Jönköpings län finnes dels ett skattehemman Mjälaryd 
lantagl. det förestående], dels ett frälseh:n Mjälaryd Norregård). 

Anders Lennartsson. Var skogzwachtare i Kopparbärgs län 1657 och ende 
jägeritjänsteman därstädes (hade med all säkerhet k. fullm.) Kallas 1659 "wacht- 
mestare" (hvilket är en militärtitel) och samtidigt skogvaktare. 

t Anders Lenartsson blef 1680 **/• löjtnant vid Blekingska reg:tet.) 

Paradis. Niels. Var 1658 "skougridare" inom Torne och Bara härad af Malmö¬ 

hus län. 
tJacob Paradis tjänade först såsom pikenerare under fursten af Brandenburg 
och sedermera vid kurfurstens af Heidelberg lifgarde, hemkom till Sverige 
1668, infann sig vid generalmönstringen i Nyköping 1672 10/« och sökte be¬ 
ställning vid milltien.) 

Per Simonsson. t 1666. Hejderidare i Halland 1658—1659, 1 Bohus län 
1660—1666. Var gift. Han omnämnes i landsboken 1694 ss. "fordum Hcijderij- 
daren i Bohus län”. 

Tigerman, Jonas Andersson. Var död 1674 nU. Lifknckt hos Carl X Gustaf 
under polska och danska krigen, intill dess han af konungen 1658 konstituerades 
o. förordnades att vara landtjägare på Bornholm, där han emellertid tillfångatogs 
af fienden och fick "alle mlne fattige medcll spolierade". Med hustru o. barn för¬ 
des han till Köpenhamn, där han satt i fängelse ett år och tre veckors tid. Fick 
sedermera af konungen löfte om "upprättelse", men efter dennes frånfälle, då T. 
satt som hejderidare i Uppland, bortglömdes han, hvarför han hos k. maj:t an¬ 
höll få ett hemman sig doncradt. Omnämnes ss. hejderidare i Uppland 1660—1671. 

Genom k. br. 1666 ’/• efterskänktes delvis hans straff för att han med några 
hagel skjutit en bonddräng i kronans jaghackc vid Uppsala. Slottsbefallnings- 
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mannen i Uppsala Daniel Sleen och borgmästaren därst. Samuel Kadow anmälde 
s. å. 12/u till kammarkollegium, att Tigerman visat accisrätten ”sijdewördnat”. 
Tigerman dömdes till böter för den ”wijdrigheet” han accisrätten tillfogat, men 
klagade hos kollegium, som 1669 21/7 föreskref, att T. i anseende till i polska kri¬ 
get och eljest gjorda trogna tjänster, ”där han mykitt ondt hafwer utstådt, så¬ 
som och emädhan han nu af ringa Meddell ähr”, borde från dessa böter ”för 
dhenne gången” befrias. Var gift. Kammarkollegium skref 1674 1h till landshöf- 
ding Axel Lillie att framl. hejderidaren vid Uppsala Jonas Tigermans barn skulle, 
i anseende till faderns fattigdom och de tjänster deras far i lifstiden gjort, få 
besitta hemmannen Grytby och Allerbacken i Vendels s:n af Örbyhus län, hvarå 
de fått bref 1674 29/s. 

Herman Cristensson, t 1675. Inspektor öfver skogarne i Blekinge och Kristian¬ 
stads län samt öfver amiralitetets ekehygge därst. 1659 4/3, entledigad på grund 
af bristande redovisning 1672 17/2. Dog utan att hafva gjort rätt för sig. (Amiral, 
koll. prot. 1675 14/i2.) Han innehade på sin tjänst och i afräkning på lönen ”Hans 
Olssons Gårdh, Asserum”. 

Elviander, Oloff Hansson. Hejderidare öfver Södermanland och Nerike 1660 
®/i2 och 1665 21 /8. Var i tjänst ännu 1677. Tjänade först såsom hejderidare och 
landtjägare i 20 års tid, deltog därefter i krigen, äfvensom bestridt amiralitetets 
utsyningar på kronans allmänningar. Var på gamla dagar krympling. [En skoga- 
fogde i Värend, Småland, Oluff Hansson omtalas i G. O. Hylten-Cavallius 
”Wärend och Wirdarne” I, s. 11; hade 1626 mål vid tinget med Albo härad i 
Sköldstad]. Säges 1667 merendels vistas i Nerike. Skref själf Oloff Hanson 
Elviander, men namnet finnes i handlingarne mest såsom Oloff eller Oluff Hans¬ 
son. Namnet finnes äfven skrifvet Eliander. Gift med Ingeborg — —. 

Eymaandt, Daniel Ersson, se Hofjägeristaten, sid. 93. 

Lars Nilsson. Hejderidare i Halland 1660—1667. 
(Lars Nielsson blef fänrik vid Kronobärgs reg:te 1637, löjtnant 1641, afgick 
omkring 1643.) 

Sven Persson. Var 1660—1670 hejderidare i Linköpings län af Östergötland. 
Skrifves äfven Pcdhersson. 

von Stoisloff, Wulf Dieterich, se Hofjägeristaten, sid. 51—53. 

Dahlbom, Johan Carlsson. Underlöjtnant vid flottan 1653 2/i, öfverlöjtnant 1655, 
kapten 1665 2%, indragen 1679 31/12. På förslag af amiral Clas Stjernsköld, f. d. lands- 
höfding i Jämtland och Härjedalen, sände amiralitetskollegium 1662 31/io D. till 
Indals- och Ångermanälfven för att söka uppsätta några ”sågkvarnar”, där för 
flottans behof 16—18 alnars furuplankor kunde sågas. Han anlade en såg vid 
Sollefte, en annan vid Sillre. 1 maj 1663 var sågen vid Sollefte, där damm re¬ 
dan fanns, färdig och i gång. År 1667 byggde han en ny, flerbladig såg vid Sol¬ 
lefte. Virket flottades till Hammars lastplats vid Nyland, därifrån det skeppades 
till Stockholm. Sågen vid Sillre blef ock färdig 1663 och hade till lastplats 
Medelpads varf vid Indalsälfvens mynne. Emellertid var D. åren 1663—1679 chef 
för Medelpads varf samt Sollefte och Sillre kronosågar. För arbetenas bedrif- 
vande ägde han uppfordra båtsmän i Medelpad och Ångermanland, hvilkas ro¬ 
tar skulle gifva dem månadskost. Åren 1664—1680 fördes från dessa sågars last¬ 
platser med kronans flöjter, strussar och bojorter inalles 63 fartygslaster bräder 
till Stockholm. Amiralitetskollegium skref äfven till ”guvernören” i Norrland 
1680 V«, att icke tillåta det några sågkvarnar af privat folk uppsättas, ”cronones 
til prejudice”. 
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Bergrå, Elias, t 1678. Drabant vid gardet till häst och deltog i danska fej¬ 
den med Carl X Gustaf. Hejderidare i Västmanlands län. Omnämnes såsom så¬ 
dan 1662. Erhöll genom Hedvig Eleonoras förläningsbref 1666 “*/» kronohit 
Håijsta i Löfsta s:n, Simtuna s:n, till evärdelig egendom. Kvartermästare vid 
Eriedrich Köhlers kompani 1678, blef på sommaren s. å. "aff ett partie Hannar” 
(snapphanar) "fången och sedhan medh en smädheligh dödh hans lijff afhändt". 
Köhler betygar, att B. "sigh som en ährligh officerare ägnar och böör sin tienst 
widh Compagniet upwachtat.” Namnet skrifves äfven Bcrghgrd. 

Ivar Månsson. Hejderidare i Kalmar län. Omnämnes 1662. Hade på sin tjänst 
kronohemmanct Hårstorp i Klockebärga s:n af Kalmar län. 

Wallman, Eric Lursson, * i Vänersborg, t 1683 i Kristinehamn. Inspektor öf- 
ver masteskogarna i Värmland och på Dal efter Johan Persson (förordnad af 
amiralitetskollegium) 1663 */* med 250 dir i årlig lön jämte en tredjedel af värdet 
af förbrutna och konfiskerade masteträd; k. konfirm. härå 1663 °/«. Han ned- 
forslade till år 1675 omkring 1080 dels fällda dels beslagtagna masteträd, men af- 
skedadcs s. å. I7/t, emedan "han icke väl comporterar sig i sin tjenst” (efterträddes 
af Andreas Mollthams). Köpte 1656 i maj gård vid Kungsgatan i Kristinehamn 
af handlanden i Göteborg Hans Makelécr; ägde sedan en gård norr om älfven. 
Gift lb59 *•/» med Karin Knutsdotter Kilenius. 

(Ingrid Molithams, jägm. A. Molithseus’ syster, var gift med handlanden i 
Vänersborg Gustaf Wallman; rektor Johan Wallman gift 1700 “/• i Söderkö¬ 
ping med Brita Pedersdotter Holmerus.) 

Carl Larsson. Hejderidare i Jönköpings län. Tjänstgjorde 1663—1665. Inne¬ 
hade Miälaryd (efter Oloff Nilsson Echn) 1663—1664. (Efterträddes af Abraham 
Schlichting.) 

Nitzsche, Michel, se Hofjägeristaten, sid. 92. 

Lars Erichsson. Hejderidare i Östergötland. Omnämnes 1664—1679. 

Sven hdkansson. Hejderidare i Östergötland. Omnämnes 1664—1679. 

Cederschiöld, Petrus, se Hofjägeristaten, sid. 93. 

Wingh. hans Svensson, t 1677 i Köpinge församling och Gringelsta by och be- 
grofs kyndclsmässodagen. Omnämnes 1665 ss. underjägniästarc i Kalmar och 
Växjö län, konfirm. på tjänsten 1667 ,7U, träffas ännu år 1676. Var tidigare löjt¬ 
nant och stupade ss. sådan under kriget i Skåne 1677. Kallas vanligen hans 
Svensson. Namnet synes i allmänhet skrifvits Swensson eller Swänsson. Gift 
med Sara Matsdotter Beronius. 

Stubb, Jöns. se Hofjägeristaten. sid. 95. 

Schlichting. Abraham. Hejderidare l Jönköpings län. Omnämnes 1665—1678. 
Innehade Miälaryd. Skref egenhändigt Abraham Schlichting (kvitto, dat. öllme- 
stadh den 11 Junij 1669). Skref emellertid äfven Slichting. Förde I sigillet en 
riddare med svärd i hand. Namnet finnes äfven skrifvet Sleiting, Slcihting o. 
Shllhting. 

(En kopparsmed vid Stjärnfors nära Kopparbärg Göran Schlitting, inkom från 
Tyskland till Avesta, dog 1676. I Henrik SchUcks "Ur gamla papper” II, sUL 
175, omnämnes en Dlrlck Slichting år I5b4. En Abraham Slichting var rege- 
mentsfältskär vid öfverste Hans Ramsvärds värfvade rcg:tc samt enligt 1678 

i rali nstcrrulla juk I Ronnebv". Johannes Schlichting blef hofråd 
1655 

Ratzcwilld, Petter. Hejderidare i Bohus län 1667 */» (icke ,7/») (efter P. Sl- 
monsson). K. konfirm. å förestående, af Clas Banér utfärdade fullmakt gafs 1671 
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u/s (icke 10/3). Landtjägare, äfven kallad underjägmästare, därst. och på Dal 1675. 
Afsked 1685 UU. Efterträddes af Burdon och blef sedermera landsgevaldiger, i 
hvilken egenskap han omnämnes ännu 1698. — Kommenderade från hösten 1675 
såsom kapten till häst öfver försvarsskyttarne (jägeripersonal) i Bohuslän och 
Dalsland. Utmärkte sig vid belägringen af Bohus slott, där han kommenderade 
såsom kapten och ”esomofftast goda partier giorde”. Blesserades emellertid till 
sist, tillfångatogs 1677 8/s och fördes till Norge, där han satt i fångenskap till 1680 
7/3, då han friköpte sig själf. Hans egendomar plundrades och brändes under 
criget. Namnet skrifves äfven Ratzewill och Raswill. Skref själf Rasvijl och 
Rasswill. Bodde i Hölle. Gift före 1676 med Gunilla Biörck. 

På södra skånska kavallerireg:tet tjänstgjorde ss. ryttmästare sedermera 
majoren Nils Ratzwill, f. 1672 Vi i Vänersborg, adlad 1717 Va; Fänrik Olof 
Rasswill dog 1689 SU i Vadstena. 

Olof Jansson. Säges vara död 1667. Hejderidare i Nerike. (Efterträddes af 
Georg Skittelou.) 

Skitteloou, Georg. Hejderidare i Nerike. Erhöll lön 1667, hvarom riksjägm. 
Clas Banérs bref till landshöfd. i Örebro af s. å. 26/s. 

Mäns Andersson, död 1667 15/io i Tingstads s:n af Östergötlands län. Hej¬ 
deridare. 

Gunnar Swensson. Död före 1670 V». Lifknekt åren 1658—1660. Hejderidare 
i Skaraborgs län. Kammarkollegium skref 1667 13/s till landshöfding Bonde, att 
Swensson mot erläggande af vanlig ränta finge besitta det hemman, Dälerne i 
Sköfde s:n, som han förr innehaft. Gift med Catharina Hansdotter. 

Biörck, Jonas. Af riksjägm. C. Banér flere år brukad såsom tjänstebiträde 
eller ”fiscal”. Fiskal vid riksj äger istaten i Småland 1668 5/s med rätt att åtnjuta 
tertialen af vid jägeristaten fallande sakören (kammarkollegii bref i ärendet jäm¬ 
väl 1668 10A och s. å. 8la). Vid kammarkollegii session 1673 29/s anmäldes, att 
jägerifiskalen Jonas Biörck infunnit sig i kollegium och presenterat tre för jägeri¬ 
staten utfärdade assignationer: den första ”af den 6 Maj 1673 af Calmarelähns 
Skiutzfärdzpenningar på 118 dir 22 öre smt, den andra af dhen 3 April 1669 af 
Elfsborgz läns mantalzpenningar på 392 dir smt, den tredie af den 3 April 1669 
af Elfzborgs lähnz mantalzpenningar på 300 dir smt”, tillsammans 840 daler. 
Fiskalen säger sig ej hafva förhoppning om att få någonting från de trenne an¬ 
visade källorna och ber kollegium ordna saken på annat sätt. I bref till lands¬ 
höfding Lilliehöök ”rekommenderas” nu fiskalens penningkraf att betalas af ”be¬ 
sparingar och restantier, allenast Staten och Collegij för assignationer eij får 
genomgraveras, och pro Cento effter betalningens ehrläggiande innehålles”. Borg¬ 
mästare i Kalmar 1673 18/«. Var gift. Artillerikaptenen Wilhelm Albrecht Hoppen 
gifte sig sedermera med änkan och adlades Leijonstråle, liksom ock Jonas Björcks 
son, artillerilöjtnant Knut Björck. Namnet skrifves äfven Björk och Björck. 

Böhme, Reinholt. Hejderidare i Malmöhus län (egenhändigt kvitto, dat. 
Malmö 1668 W»). Omnämnes äfven 1671. 

Höök, Jonas. Landtjägare i Hallands län 1668—1675. 

Lorentz Swensson. Hejderidare i Malmöhus län. Omnämnes 1668—1671. 

Kempe, Peder Matzson, se Hofjägeristaten, sid 94. 

Per Nilssonn. Hejderidare i Blekinge, inom Sölfwitzborgs Grefweskap. Om¬ 
nämnes t. ex. 1669. 
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Ellers. Hans. Hejderidare i Skåne (omnämnes tidigast 1670). 

Gcilcr, Christophcr, * 1639, t 1712 i Stockholm. (Föräldrar: Borgmästaren 
Christopher G. och Dorothea de Beschc.) Inspektor öfver bärgslagsskogarna, 
bärgmästare och direktör öfver järnverken, brukspatron eller, såsom det 1670 
kallas. Hammar Patron. Ägde Bohrs hammare i Bondfjärdingen, Lindes s:n af 
Örebro län. Gift 1. g. med Engel Jahnsdottcr Carlbergh (egenhänd.); 2. g. (efter 
1698) med Elisabeth Botte från Holland. (Biogr. i R. a., uppgiften Maria Botte 
felaktig.) Hans och hans l:a hustrus testamente af 1670 IS/n finnes i R. a. 

Hasling, Jöns Persson. "Skogvaktare" i Södermanland. Omnämnes 1670— 
1679 och var 1670—1677 ende jägeritjänsteman inom länet, förutom riksjäg¬ 
mästaren. 

Skijrman. Jägerifiskal i Skåne. Kammarkollegium skref 1670 se/io till riks¬ 
jägmästaren, friherre Claes Banér och klagade öfver S:ns försumlighet att när¬ 
vara vid jordrefningsarbetena. 

Svebilius. Jonas Georgii, * 1631 ,7/is, t 1670. (Föräldrar: Häradsfogden 
Göran Eriksson S. och Ingeborg Larsdotter.) Student af Smålands nation i Upp¬ 
sala 1649 «/», afreste till hembygden 1662 (Småland) och erhöll anställning som 
postinspektor i Jönköping. Landsbokhållarc i Kalmar län. Därjämte bokhållare 
i jägeristaten. Broder till ärkebiskop Olof Svebilius, hvilkens barn adlades med 
namnet Adlerberg. Namnet skrifves äfven Swebilius. 

Håkan Nilsson. Hejderidare i Västergötland (omnämnes 1671). 

von Horst, Arcndt. Hejderidare i Oxie, Skytt och Bara härad af Malmöhus 
län. Omnämnes 1671. Förlorade all sin egendom under kriget med Danmark. 

Nortmann, Erich Nilsson, se Hofjägcristaten, sid. 95. 

Schultz, Gergen. Antagl. född i Tyskland. Hejderidare i Blekinge (omnäm¬ 
nes i denna egenskap 1672). Landtjägare och hejderidare i Nerike och Värm¬ 
land 1683 * i»; landtjägare i Nerike med Nya Kopparbärgs, Grythyttc, Nora, Lin¬ 
des, Lekc och Lerbäcks bärgslager 1684 */•; fick 1687 “V* tjänstgöring äfven inom 
Karlskoga socken. Var kvar i tjänst ännu 1717. Säges 1735 vara afliden. Nam¬ 
net skrifves då Jurgen Schultz samt eljest understundom Glcorgen ocli J ur gen 
Schiultz, men Gergen Schultz är egenhändigt. Dock skref han 1684 (dat. Sonna, 
•/») Gergen Schuldt, ett bref på tyska. 

(Ryttmästarcn Georg Schultz, som omtalas 1649, var gift med Anna Christina 
Braut.) 

Nillcss Törstenson. Hejderidare i Blekinge; omnämnes 1672. Namnet egen¬ 
händigt (kvitto, dat. Sölfwidzborgh d. 13 Jan. A:o 1672). 

Måns Håkansson. Hejderidare i Östergötland. Omnämnes 1672. 
(Måns llokansson, löjtnant vid Kronobärgs rcg:te, omnämnes 1668.) 

Erich Matzson. Hejderidare (omnämnes 1672). 

Haz, Eric Andersson. Hejderidare i Skaraborgs län på 1600-talet. Gift med 
Carin Andcrsdottcr Wcttcrstcn (en dotter född 1672 i Bergs s:n). 

Hård till Segerstad, Adolph, se Hofjägeristaten, sid 94—95. 

Hergsköld, Anders, * 1645 '•/» på ösby i Vittlngc s:n af Västmanlands län, 
t 1676 **/» (enligt vissa uppgifter *•/»: Peder Gyllcnax’ attest i Kammararkivet 
[Likvidationer), men på hans hufvudbanér i Knutby kyrka står att han dog ,0/» 
lUppl. Fornm. tldskr. Ill, 1873: 53)) i Stockholm. (Föräldrar: Kaptenen, seder- 
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mera kommendanten på Visby slott Anders Ericsson, nobil. Bergsköld, och- 
Renhorn, syster till majoren Anders R., adliga ätten 367.) Furir vid Västman¬ 
lands infanteri 1661, fänrik därst. 1667 31/io, afsked 1674 17/a. Förordnades till 
underjägmästare i Uppland, Västmanland och Sala bärgslag af riksjägmästaren 
Clas Banér, hvarå k. konfirm. 1673 15/s; tillika jägmästare i Gestrikland, dock 
skulle han afstå Ulfvesunds län, 1675 18/s. Ägde Björkö i Knutby s:n af Roslagen 
samt Ösby. Bisattes i Jacobs kyrka i Stockholm (själaringning hölls där 1676 
23/a) och begrofs i Knutby kyrka, där hans vapen uppsattes. Skref sig Anders 
Andersson Bergskiöldh. Gift med Christina Leussner i hennes l:a gifte. Hon 
tillhörde en ursprungligen livländsk, sedermera jämväl svenskadlig ätt Leussner 
(skrifves äfven Leusner och Lyssner), som icke introducerats å svenska riddar- 
huset. Hon begrofs 1720 i Knutby s:n af Stockholms län. 

Elmgrcn, Boo Larsson. Underjägmästare öfver Jämtland, Ångermanland, Me¬ 
delpad och Helsingland 1673 19/io. 

Svart, Jacob, * 1637 12/io (Anrep har felaktigt 1639) å Fågelbro i Värmdö s:n 
af Stockholms län, t 1701 därst. (Föräldrar: Assessorn och häradshöfdingen 
Sven S. och Christina Bure.) Student af Åbo nation vid univ:tet i Åbo 1645. 
Landtjägmästare i Södermanland och Nerike. Ägde Gladö i Huddinge s:n af 
Stockholms län och Fågelbro, som han ärfde efter fadern, hus i Stockholm och 
gods i Östergötland. Med honom utgick ätten på manssidan. Ligger begrafven i 
Värmdö kyrka, där hans stora, vackra hufvudbanér finnes uppsatt. Gift 1673 8/io 
med Beata Crusebjörn. 

(Jacob Swart erhöll 1665 14/i fullmakt att vara löjtnant under öfverste Galles 
reg:te: Tavastehus o. Nylands kavalleri; var i tjänst ss. officer i Finland 
ännu 1672. Skref själf Jacob Swarth). 

Sneijder, Hans, se Hofjägeristaten, sid 94. 

Pihlbcrgli, Jöns Siggeson. Landtjägare (jägmästare) i Södermanland och 
Nerike 1673. Efterträddes 1677 30lt af Gabriel Örnecrantz. 

Lars Pälsson. Hejderidare i Blekinge. Omnämnes 1673. (Möjligen = Lars de 
la Grange.) 

Molithceus, Andrceas, se Hofjägeristaten, sid. 97—98. 

Skalle, Hans Persson. Skogvaktare i Kronobärgs län. Omnämnes 1674— 
1676. Innehade ett helt skattehemman Marhult i Oppvidinge s:n, hvilket enligt 
riksdagsbeslut af år 1655 anslagits till jägeristaten. 

Hane, Petter, se Hofjägeristaten, sid. 96. 

Planting-Gyllenboga, Gustaf, * 1644 ieU i Stettin, t 1698 12/s. (Föräldrar: Öf- 
verstelöjtnanten Gustaf P.-G. och hans 2. fru, Sophia von Metzerode.) Pikenerare 
vid Upplands infanteri 1657, fänrik därst. s. å., medföljde 1658 fadern till Norge 
och blef där fänrik vid 2. trondhjemska infanterireg:tet (öfverste Henrik Fleming). 
Lämnade 1659 reg:tet vid dess ankomst till Härnösand för att öfverföras till 
Östersjöprovinserna. Löjtnant vid Jämtlands reg:te 1670 22/o. Deltog år 1671 
efter ett dryckeslag strax före jul i en excess mot stadsvakten i Stockholm. Han 
och hans frände, löjtnant Gustaf von Yxkull, ”giorde ett stort allarm, då de 
kommo rijdandes på sina hästar till wachten, som stodh på post wid Corps de 
Gardet och Norre broändan, skällandes dem för korfwar, hwar på dee begge 
sedan tillijka hafwa skuttit och treffat...” Utnämnd af riksrådet till regements- 
kvartermästare vid bärgsreg:tet 1674 (krigskollegium utfärdade fullmakten 
först 29/io), afsked från löjtnantstjänsten s. å. 7/is. Förordnades af riksjägmästaren 
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att vara underjägmästare i Västernorrland 1675 *7/«, hvarå k. konfirm. s. å. 8/u. 
Denna fullmakt afsåg ”jägermästaretiensten uthi Wäster Norrlanden medh thes 
underliggiande Lappmarker" (underjägmästare relativt till riksjägmästaren-kår- 
chefen; jägmästare och under jägmästare var vid denna tid liktydigt med öfver- 
jägmästare under 1700-talet, liksom hejderidare-titeln innefattade jägmästare¬ 
tjänst). Majors karaktär 1676. Gjorde 1677 ett infall i Jämtland tillsammans 
med öfverstelöjtnanten och jägmästaren Gustaf Hjulhammar. Undfick 1682 1#/s 
en resolution å jägmästaretjänsten, som "sigh allernådigst därpå refererar medh 
yttermehra befallning denna anförtrodde tienst fliteligen och wähl att förvalta." 
Återfick 1684 några gods, som 1648 donerats till hans fader, men sedermera redu¬ 
cerats, nämligen Bartna, YVee, Laggargården och Grannäset i Wäse s:n, Värm¬ 
land, samt Nybblebacka i öfvergran s:n. Uppland. Ägde Edeby i Rasbokils s:n i 
Uppland. Begrafvcn 1699 *h i Rasbokils kyrka. Skref själf Gustaff Plantingh. 
Gift 1672 '*/# med Maria Schildt. 

Sabel, Carl Gustaf, * 1652, t 1677. (Föräldrar: öfversten Gustaf S. och Mar¬ 
garetha Patkull.) Fänrik vid Duderstcdts reg:tc skånskt infanteri 1670 l3/«, af- 
sked 1672 */• för att ingå vid något kavallcrircg:te, landtjägare i Dalarne 1675 
,7/., löjtnant. Stupade i skånska kriget och begrofs i ättens familjegraf i Sko 
(Uppland), där hans vapen ses. Skref själf Carll Gustaff Sabbel. 

Burman, Håkan. Lakej. Landtjägarcfullmakt 1675 */a. Namnet skrifves 

äfven Buhrman. 

Bångh, Oluff. Heideridare i Jämtland. (Omnämnes 1675—1676.) 
(En Oluff Bångh var först expeetant ett år vid gardet, sedan fältväbel vid 
öfverstelöjtnanten Julius de la Chapelles reg:te, reducerad 1667. Samme 
man?) 

Hlulhammar, Gustaf. • 1630 “/», t 1712. (Föräldrar: Ryttmästaren Bertil 
Staffansson, nobil. Hjulhammar, och Brita Ikorn.) Kongl. Trabant (drabant) i 2 
år 3 mån. vid Carl X Gustafs lifgarde till häst, förridare (furir) därst. i 3 år 4 
mån., under denna tid deltagit i krigen i Polen, Preussen och Danmark, erhöll 
afskedspass af öfversten, grefvc Nils Brahe 1660 ,0/i», sedan tjänstelös i något 
mer än elfva år, hvarunder han säger sig ha "måst consumcra och förtähra mina 
egna fattige och ringa medel", erhöll 1670 */* krigskollegii försäkran på första 
lediga kompani till häst; kaptenlöjtnant vid adelsfanan 1672 !*/» (”/«), ryttmästare 
därst. 1675 '*/•, omnämnes redan s. å. såsom underjägmästare i Uppland, Väst¬ 
manland och Bärgslagcn; jägmästare öfver Uppland, Gcstrikland och Sahle- 
bergs län" (Västmanland) 1676 **/» (efter A. Bergsköld), förordnad af Ebbe Ulfelt; 
major, öfverstelöjtnant vid adelsfanan. Deltog i danska kriget 1676 och 1677 samt 
kallas då öfverstelöjtnant och jägmästare. Företog jämte underjägmästaren och 
majoren Gustaf Plantingh (Gyllenbåga) år 1677 ett infall i Jämtland, hvarvid 
båda stodo under befäl af riksrådet och fältmarskalken Gustaf Hindrlchsson 
(Horn). Erhöll 1677 */• genom kammarkollcgii bref kläde för sig och några flere 
uppbådade Jägcrlbetjäntc och försvarskarlar. Reste till Livland och efterträddes 
1679 af Rotcnburg. Han innehade 1682 Llsslebärga i Skärkie s:n af Västmanlands 
län ss. allodialt frälse, likaså Läijdc i Skultuna s:n. Skref själf Gustaff Juulham- 
mar. Gift l:a g. 1660 med Christina Bure, 2:a g. 1699 med Christina Wijnblad. 

Lars Andersson, sc Hofjägcristatcn, sid 91. 

Plstohl. Johan. * 1642. t 1700 **/»» (begrofs 1701 M/r I Lofta s:n af Kalmar 
län, var 59 år gl.) (Föräldrar: Ryttmästaren Jacob Jacobsson, nobll. Plstohl, 
och Märta Kåsc.) Kapten vid Smålands infanteri, landtjägare i Tjust (omnämnes 
1675, 1681). Deltog 1 kriget 1676—1677. Ägde Vinö i Lofta s:n af Kalmar län 
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samt Kvarnstad i Frinderyds s:n af Jönköpings län. Hans hufvudbanér hänger i 
Korsbärga kyrka, Jönköpings län. Qift med Anna Lillje. 

Rotenbur g, Carl Friedrich, * 1648 29U på Tunby i Skåne, t 1697 2l/s på Ky- 
dingeholm i Uppland. (Föräldrar: Peter Fredric R. och Wendela Regina Sack.) 
Omnämnes 1675 ss. underjägmästare i Uppland. Var hofmästare hos riksskatt- 
mästaren Sten Bielke, då han 1679 31/s utnämndes till underjägmästare öfver de 
distrikt — Uppland, Västmanland, Gestrikland, Bärgslagen o. Dalarne — som lydt 
under Gustaf Julhammar (Hjulhammar), som måst resa till Livland. Suspen¬ 
derad 1681 på grund af klagomål från riksjägmästare Ebbe Ulfelt, hvilka han 
dock torde lyckats sedermera bemöta. Emellertid indrogs tjänsten 1682 och för¬ 
ordnades i stället två hejderidare. Likväl fick han 1686 10U rätt att kvarstå ss. 
jägmästare utan lön. Adlades 1693 ss. jägmästare i Uppland, ”emedan han 
med särdeles vaksamhet fredat de frikallade kronones parker och jägeriplatser 
ifrån allt intrång”. Introducerad på sv. riddarhuset s. å. Angaf, jämte några 
medintressenter, ett silfvermalmstreck vid Första by i Hökhufvuds s:n i Roslagen 
(enl. bärgscollegii relation 1697 30/»). Ägde Kydingeholms säteri i Alunda s:n af 
Uppsala län. Begrafven i Alunda kyrka, där hans vapensköld hänger. Gift 168 - 
med Christina Rudbeckius i hennes 2:a gifte, dotter till biskop Nils R. 

Staphan Christoffersson. Hejderidare i Östergötland. Omnämnes 1675— 
1679. Innehade 1675 på sin tjänst kronohemmanet Forsby, Va mtl. 

Jehlberg, Johan. Inspektor hos amiralitetskollegium öfver flottans ekehygge 
i Kalmar län 1676 8/n, fortfor därmed 1680. 

Johan Pedersson. Hejderidare i Helsingland. Afsked före 1676 7/s. Ebbe 
Ulfelt lade sig ut för honom, att han skulle utfå sin resterande lön. 

Ulfskjöld, Nils. Han dog ieU (året dock okändt). (Föräldrar: Kornetten 
Brynte Nilsson, nobil. Ulfskjöld, och Margaretha Ericsdotter Roos.) Fänrik. Hej¬ 
deridare i Östergötland. Omnämnes ss. sådan 1676—1688. I lönestaten 1684 
kallas han landtjägare. Kallas 1691 o. 1694 landtjägmästare. Var i tjänst ännu 
1695, men 1701 innehade G. C. Barckman tjänsten. Säges hafva i 24 år tjänat i 
jägeristaten. Deltog i kriget 1676—1677. Ägde 1680 o. 1686 frälsesäteriet Opp- 
lunda med frälseh:t Greby i Rakereds, numera Vikingstads s:n af Östergötlands 
län. Hans vapen finnes graveradt å en klocka från Rakereds gamla kyrka. Han 
stod lik i Catharina kyrka i Stockholm. Gift med Helena Rääf i Småland. Skref 
själf (kvitto, dat. Linköping 1688 22/e) Nilss Wlfskiöldh. 

Preutz, Fredrik. Hejderidare öfver Nerike. Omtalas 1677—1680, men säges 
1681 blifvit ”för lengst afsatt”. Namnet skrifves äfven Preutzen och Prutzen. 

Bussius, Magnus Gabriel, se Hofjägeristaten, sid. 96. 

örnecrantz, Gabriel, * 1656, t 1720 i Lofta s:n (begrofs 4/s). (Föräldrar: 
Generalguvernements-kamreraren Johan Forssman, nobil. örnecrantz, och Elisa¬ 
beth Nilsdotter i hennes 1. gifte.) Studerade vid akademien i Lund. Begynte 
1672 tjäna vid artilleriet vid Älfsborgs fästning. Fältväbel vid Jönköpings reg:te; 
löjtnant därst. 1674; afsked 1676 och s. å. o. d. utnämnd till kapten öfver för- 
svarskarlarne vid öfversten, friherre Lars Mörners till Tuna reg:te af jägerista¬ 
ten, de s. k. försvarskarlarne; kapten med kompani under Ebbe Ulfelts kommando 
i skånska kriget s. å. 5/o; afsked för sjukdom 1677 UU; jägmästare öfver Söder¬ 
manland och Nerike 1677 30U (efter Jöns Pihlbergh; fullmakt af riksjägmästaren 
Ebbe Ulfelt). Genom k. br. 1680 15/2 stadgades ang. lön för honom ss. jägmästare. 
Kallas felaktigt ryttmästare hos von Schantz. Ägde Torlax vid Nystad i Finland. 
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Skref själf Gabriel örne Crantz. Gift 1679 15/a i Dunkers s:n af Södermanlands 
län med Gunilla Rosenstråle i hennes 2:a gifte. 

Arosius. Johan, se Hofjägeristaten, sid. 96. 

Hiclman, Anders, se Hofjägeristaten, sid. 96. 

Jöns Jonsson. Var 1677—1679 hejderidare i Östergötland. 

Peter Andersson. Jägmästare i lifgedinget i Södermanlands län. Omnämnes 
1677. Säkerligen identisk med den jägmästare Per Andersson, som 1677 17A gifte 
sig med Maria Ristelius, dotter till kyrkoh. i Häradshammar Laurentius Bene- 
dicti R. och Elsa Nilsdottcr. Hustrun kallas i vigselboken Maria Riltelia. 

(Peder Andersson var 1637 och ännu 1648 kapten vid Södermanlands rcg:te.) 

Swen Andersson. K. br. 1678 3>U ”att blifwa widli Skogwachtarc tiensten". 

Anastasius, Johan. Regemcntsskrifvare vid Lubeckcrs rcg:te 1661 i febr., 
afsked 1666 i maj. militieauditör i Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän 1666 
**/«. fiskal vid rlksjägeristaten 1678 enligt Ebbe Ulfelts förordnande. Bodde 1671 
i Malmö. Var gift. 

Bill, Ololl Erichsson. Omnämnes 1678 och 1679 såsom fiskal öfver riksjägeri- 
staten. Han anmälde år 1678 hos kammarkollegium, att kronan lede skada och 
förfång genom jägeribetjäntes förhållande vid "durchtågcn”, med anledning hvaraf 
kollegium s. å. **/» resolverade, att B. borde skaffa lagligen gällande bevis för 
dessa anklagelsers sanning. 

Böök, Johan Larsson, se Hofjägeristaten, sid. 96. 

Fröberg, Jacob Olsson. Tillhörde riksjägeristaten i Uppland. Gift med 
Sara —. (En deras son, bärgsfogden Peter F., föddes 1678 i Uppland.) Hustrun 
afled 1722 s'/» och begrofs i Nora kyrka. 

Hcrbst, Christoflcr, begrofs 1718 37/» i Hjorteds s:n af Kalmar län, 85 år gl. 
Löjtnant, landtjägare i Kalmar län 1678, afsked 1710. Landtjägarne i Kalmar 
län Ljungberg och Hcrbst hade samlat 160 dir sint för dels utsynade ris-ekar, 
som blifvit förbrända, dels genom försäljning af bi, honung och vax. Denna sum¬ 
ma skulle de genom k. br. 1694 M/i få behålla "till gröna råckars och sölfver- 
vapens anskaffande". Bodde i Lebo, Hjorteds s:n. Gift 1676 l*h i Hjorteds s:n 
med Maria Björnsdotter i Gårdveda, som torde vara identisk med den jägtnäs- 
tarchustru Maria Beronius i Lcbo, som begrofs 1717 V», 65 år gl. Möjligen var 
lian gift tidigare, ty 1675 */» afled i Lebo, Hjortcd, jägmästarehustrun Anna Bengts- 
dotter, 39 år. 

IChristoflcr llerbst blef löjtnant vid Kronobergs rcg:te 1623, kapten därst. 
1625 och afgick omkring 1628; Christoflcr llärbist iHcrbist, Hcrbst] blef 
1629 löjtnant vid Kalmar rcg:tc; en major Cliristopli llerbst, som tjänat mlli- 
tien i 26 år. ansökte på 1600-talet |Militaria, R. a.] i en odaterad skrifvelse på 
tyska om fyra gårdar i Hjorta s:n af Kalmar län, dem han ock fick; majoren 
Chrlstopher llerbst erhöll 1636 l*U på sin gage och lön två skattehemman 
Bärhult och Lebo i HJärtsjö s:n, Tjust; 1643 *°/» konfirm. och förbättring af 
föreg. upplåtelse. 1650 '*/* ytterligare konfirmation och utvidgning däraf; var 
gift; major Chrlstopher llerbst, antagligen far till förevarande jägeritjiinstc- 
man, dog 1656 7U på Lebo i Hjorted.) 

Pistohl, Glist al. * 1M1. t 1715 ,a/« i Säby s:n af Jönköpings län, 73 år gl. 
(Föräldrar: Majoren Jacob Jacobsson, nobil. Pistohl, och Märta Kåsc.) Ryttare 
under Smålands rcg:te (Mörners), kornett vid änkedrottningens lifreg:tc (Asclic- 
bergs). k. konfirm. därå, blef vid Hall i norska kriget skjuten med en kula i huf- 
vudet, satt fången I 19 veckors tid samt förlorade I fält 6 munderingar. Landt- 
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jägare i Jönköpings län (omnämnes 1678, 1681). Kallas äfven landtjägmästare. 
Bodde i Jönköping. Ägde hemmanet Hullu i Barkare s:n af Jönköpings län; ägde 
jämväl V2 hemman Lemena i Marbäcks s:n af Jönköpings län, hvilket han ärft 
efter fadern. Vid frånfället kallas han kapten. Var gift (hustrun lefde 1680 med 
små barn). Skref Gustaff Pistooll eller Pistoll. 

Rosenbom, Pehr (Petter), t 1717 15/u (62 år, begrofs 1717 15/i2). Tjänade 
först vid landtmilitien och avancerade till löjtnant vid ett kavallerireg:te, sedan i 
40 års tid landtjägare. Landtjägare i Kronobärgs län och Småland (omnämnes 
från 1678). Kallas i landsboken landtjägmästare och hejderidare om hvartannat. 
Omnämnes 1683 ss. hejderidare i Jönköpings län. Begick dråp och förlorade sin 
tjänst 1684 (efterträddes af Samuel Hammarfelt). Kom emellertid sedan åter 
tillbaka i tjänst. N. afsked 1717 19/i (dat. Lund). Skref själf Pähr eller Pehr 
Rosenbom 0. Rosenbhom. Gift med Catharina Domnerus (enl. Lagergrens saml. 
till Växjö stifts herdaminne [XI: 526]), enl. annan uppgift Ingierd Domnaera. 

Eklöf, Petter. Hejderidare i Uppland (omnämnes 1679). 

Kylander, Daniel, * i Mjölby s:n af Östergötlands län, t efter 1680. (Föräldrar: 
Kyrkoherden Jonas Neokylander och Brita Kylander.) Student af Östgöta nation 
i Uppsala 1664. Auditör öfver provinsen Östergötland 1674 (förordnad af krigskol¬ 
legium, hvarå k. konfirm. s. å. */*). Jägerifiskal i Linköpings län (omnämnes 
1679—1680). 

Christopher Andersson, se Hofjägeristaten, sid. 93. 

Ahl, Sven. Drabant. Skogvaktare enligt k. fullm. 1680 28/7. 
(Efter drabanten Sven Erichsson Ahls sal. hustru förrättades bouppteckning 
i Stockholm 1667. Sal. drabanten Ahls änka bodde 1686 på Biskopsudden å 
Vallmarsön vid Stockholm.) 

Garlach, Johan. Hejderidare i Skåne i tre års tid, landtjägare därst. i 3 års 
tid, sedan uppvaktande hos konungen. Holtzförster i Pommern 1690. Uppbar 100 
rdr i lön. Omnämnes ännu 1704. Bodde i Stralsund. Namnet skrifves äfven Ger- 
lach. Han säger sig hafva lärt jägerikonsten hos sin onkel Hans Schilling. (En 
egenhänd. odat. skrifvelse af honom finnes i R. a. [Pommeranica]). 

Hane, Gustaf. Hejderidare i hela Västmanland (omnämnes 1680). Skrifves äf¬ 
ven Hana. 

Klingspor, Johan Gustaf, * 1642 4A>, t 1690 2/s. (Föräldrar: Generalmajoren 
Stephan K. och Anna Sophia Chemnitius, nobil. von Chemnitz.) Student i Uppsala 
1658. Kallas 1680 jägmästare. Gjorde resor i främmande länder. Ägde Näsby- 
holm i Fryeleds s:n af Jönköpings län (som han ärfde efter sin fader), äfvensom 
Olhamra och Ekna. Ägde 1680 (och redan 1676) enligt egenhändig ”Jorde- 
book öfver mina hemman Vthi Vplandh” (i ett verifikationsband till landsboken 
för Uppland 1680, i kammararkivet): ölhammar (sedan Olhamra) i Vallentuna 
s:n af Stockholms län, Gunsarby i Össeby-Garns s:n, Sätermåssa och Långemora 
i Riala s:n, Osslunda i Tensta s:n; allt detta allodialt. Skref själf Johan Gustaff 
Klingspor. Begrafven i familjegrafven i Vallentuna kyrka. Uppland. På en dop¬ 
skål af silfver i Vallentuna kyrka finnes inskriften Johan Gustaf Klingsporre, Mar¬ 
gareta Helena Reiiter. Vapnet finnes upphängdt i Fryeleds kyrka. Gift med Mar¬ 
garetha Helena Reuter till Skälboö. 

Steenman, Bengt. Af generalguvernören Fersen förordnad till proviantkom¬ 
missarie i Malmöhus län 1676. Holtzförster därst. Omnämnes 1680—1683. Sök¬ 
te sedan mantalskommissarietjänst i Skåne. Erhöll 1680 12/? en i 24 punkter af- 
fattad instruktion: Oförgripelig Upsatz och Memorial som nödig Pröfvas at med- 
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dela Holtzförster Steenman huar effter han sigh till wijdare förordning: hafwer at 
retta". Namnet skrifves äfven Bengt Stenman: skref själf Bengdt Steenman. 

Strömfelt, Harald, friherre, t 1707 *°/«. (Föräldrar: Landshöfdingen Johan Fe- 
gr&ms, nobil. Strömfelt, och Christina Törnsköld.) Disputerade i Uppsala 1664: 
Respublica Felix et Diuturna, etc.: var 1672 hofjunkare hos änkedrottningen, före¬ 
tagit utländska resor, assessor i Qöta hofrätt 1673 ”/io, vice landshöfding i Jön¬ 
köpings län 1675—1677, äfvensom samtidigt chef för försvarsverket vid småländ¬ 
ska Rränsen mot Skåne och Halland, survivance på vicepresidcntssysslan i Göta 
hofrätt 1678 **/», laRman i Tio häraders lagsaga 1682 */» (Odencrants; von Stiern- 
man har ,#/»); vice landshöfding i Kronobärgs län 1687 %, landshöfding i Skara¬ 
borgs län 1695 M t, friherre 1696 s‘/io (introduc. 1697). Skref sig friherre till Lund- 
holm, herre till Lanncsjö (Landsjö), Ojarp och Trästena. Gift 167- med friherrin¬ 
nan Maria Mörner till Morlanda. 

Direktör för den särskilda skogskommission, som tillsattes på 1680-talet för 
att först inom Skaraborgs o. sedan inom Älfsborgs m. fl. län tillgodose allmän- 
ningsskogarncs intressen (under ordförandeskap af landshöfdingen och biträde af 
en särskildt förordnad nämnd verkställdes då en afvittring mellan kronans och 
enskildes ägor). Kommissionen ägde inom Skaraborgs län bestånd ännu 1747. 
Han bevistade så t. ex. 1690 års skogskommission i Skaraborgs län (däremot icke 
år 1688, såsom ofta uppges: finnes icke nämnd i protokollen 1684—1689 B/i, men 
väl i en dom 1689 •/1> samt vidare i kommissionens protokoll och domar t. o. m. 
1690 *•/», äfvensom i de åren 1692—1693 afkunnade domarne). Förrättade 1690 
"executionsverket” af kommissionens domar, då han därjämte lät omrösa alla 
dar i länet befintliga parker och allmänningar med de afdömda hemman och in¬ 
rättningar: förde 1692—1694 (jämväl 1694, enl. handlingar i R. a.) direktionen vid 
skogskommissioncrtia i Älfsborgs län, Dal och Uppland, i synnerhet örbyhus län, 
skiljande på behörigt sätt allmänningarne från annan privat egendom. Med anled¬ 
ning af hans memorial 16% *•/» förbjödos af Carl XI 1699 ,#/s de frälsemän, som 
på kronans enskilda parker och frcdkallade platser hade någon afvittrad skog, 
att därstädes få tillvälla sig den härlighet af Jagt och Högdjurs fällande. 

K. br. 1685 ,7/r och 1686 *'/i stadga angående hans reducerade gods Ratzin 
1 Livland. Frhöll jämte sina bröder 1685 w/t godset Ludenhoff i Livland. Be¬ 
rättigades genom k. br. 1693 '*/» att få en fordran godtgjord af godsets afkastning. 

Stury. Dawid Edwardson. Deltog i Carl X Gustafs tyska, polska och dan¬ 
ska krig. Kvartermästare vid änkedrottningens reg:te, blesserad på Fycn, skog¬ 
vaktare I Södra Möre härad af Kalmar län. Var mycket gammal på 1680-talet, 
då han var i tjänst ss. skogvaktare. Var gift. Erhöll af grefve C. G. Oxenstierna 
ett hemman i Motorps s:n af Södra Mörc, hvilket dock indrogs vid reduktionen. 

(Löjtnant Beter Stury, f. 1621. d. 1673 •/«, begrofs i Arby.) 

Bttlichsson, Mats. Hcjderidare i Medelpad. Omnämncs 1680. 

Wetterstedt, Better. se Hofjägcristatcn, sid. 97. 

Ahielelt, Gregorius (ursprungi. Gregorius Aid, nobil. Ahlelelt), * I Stencby s:n, 
Dalsland, t 1698 ”/■ i Vänersborg. Kom i krigstjänst ss. musketerare vid grefve 
M. G. dc la Gardies reg:tc af gardet, under danska kriget 1643. "Anno 1645 
kom iagh Ifrån det danska kriget under Kongl. Maij:tz I.iffgardij, som gick åth 
Fragli, der iagh först war ecn ibland the, 14, som kastade hand granater, och 
sedan två skarpa stormar uthståt” och bragte jämte en annan tre små fyrrör 
med utur fiendens ravclln. Vid fredsslutet underofficer under finska karelska 
reg:tct. Vid polska krigets början 1655 adjutant vid Jacob Skottes värfvade 
reg:tc. Blcf löjtnant under detta krig och kommenderade delvis som ryttmästarc 
samt var med vid belägringar och utfall därstädes. Befordrades efter Magnus 
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Gabriel de la Gardies rekommendation men fick icke bruka avancementet förrän 
han fick förlof från Polen. Förde enligt konungens befallning 600 utskrifna knek¬ 
tar till Livland med löfte om avancement och gjorde där majors tjänst tills skva- 
dronen blef reducerad. Vid fredsslutet erhöll han rekommendation till krigs¬ 
kollegium af grefve Douglas. (Ur egenhänd. skildring, utan datum, i Sköldebrefs- 
saml., R. a.) 

Var med vid belägringen af Riga och Pernau. Dimitterad från livländska 
arméen 1658 till konungens armée på Seeland, där han fick befäl öfver 600 knek¬ 
tar, dem han öfverförde till Livland och gjorde majors tjänst därst., reformerad 
kapten vid Börstells reg:te 1660, annoterades 1670 18/o af krigskollegium ”att 
blifwa med werkeligit Employ, till ett Compagnie accommoderat”, kommendant 
på Älfsborgs slott 1673, erhöll pension 1680 8/i2. (Krigsark.) 

Adlades 1673 8/e (introduc. 1675 under n:r 850), stadsmajor i Göteborg 1675 
23l» (von Stiernman i Höfdinga Minne 11:22, men 3U enl. samme förf:s Adels 
Matrikel 1:640) och biträdande kommendant på Älfsborgs slott. Erhöll 1682 
17/s k. fullm. att vara under jägmästare i Älfsborgs län och Dals härad samt med 
all flit påtaga sig jaktväsendet därstädes (han hade under sig 8 skogvaktare 
och 8 skyttar). Undfick 1680 8/i2 pension ss. major efter att hafva varit i krigs¬ 
tjänst i 36 år (Västgöta Dals reg:te). 

Han ägde 1681 säteriet Södra Dingelvik i Steneby s:n, Dalsland. Var syster¬ 
son till Johan Bothwidsson, adlad Gyllensting. Skref först Gregorius Ahll. seder¬ 
mera Gregorius Ahleiäldt. 

Gift l:a g. med-; 2:a g. med Anna Svinhufvud i Västergötland i hen¬ 
nes 2:a gifte. 

Elfberg, Michael, * 1634 13/i, t 1692 10U. (Föräldrar: Handelsmannen i Stock¬ 
holm Nils Jönsson Elfberg och Brita Michaelsdotter Thomson). Student af Stock¬ 
holms nation vid univ:tet i Uppsala 1663 26U, inskrifven vid univ:tet i Greifs- 
wald 1673 18/o såsom teol. studerande, vice fiskal i Svea hofrätt 1680—1681, då 
han afsade sig tjänsten. Blef 1682 26A> jägerifiskal öfver Uppland, Södermanland, 
Västmanland, Öster- och Västergötland samt Bohus län. Kamrer 1684 vid Stock¬ 
holms kämnärskammare, då han afgick från jägerifiskalstjänsten. Hade redan 
före 1682 26/» varit fiskal vid jägeristaten, men denna syssla delades nu i fyra 
poster samtidigt med att riksjägmästareämbetet indrogs enligt k. br. 1682 14/s. 
Kämnärsnotarie i Stockholm 1690. Hans hustru dog 1686. 

Krook, David, t 1695 på Filke i Hagby s:n af Uppsala län (begrofs 10/i2 i 
koret). Blef 1682 28/9 jägerifiskal öfver Nerike, Värmland, Dal, Bärgslagen, Da- 
larne och Norrland. Skref själf Krook och bodde 1685 i Örebro. Gift med B. 
Agrell (barn döpt 1691 17/io). 

Hardst, Arndt. Hejderidare i Skaraborgs län (omnämnes t. ex. 1682). Nam¬ 
net finnes skrifvet äfven Hårdt, Hardt och Hardtz, äfvensom Arold Mardt. Må¬ 
hända en afkomling af Casper von Hardt. Var i tjänst i 22 år, då han afskedades 
af E. Hård. Skref själf Arndt Hardst. 

Knös, Börge, * 1632, t 1710 (icke 1711) i Ods s:n af Älfsborgs län. (Fadern, 
Olof, var hemmansägare på Knorren i Hangelösa s:n, Västergötland.) Omnämnes 
1682—1706 ss. hejderidare i Älfsborgs län. År 1682 hade han under sitt befäl 
ss. hejderidare i Västergötland 35 skogvaktare och kronoskyttar. Han var hejde¬ 
ridare eller jägmästare öfver hela Älfsborgs län. Antog namnet Knös efter hem¬ 
manet Knorren (Knörrn) i Hangelösa s:n, Västergötland. Bodde på Bossgården i 
Ås härad och äfven på rusthållet Svinåhsa (Svinåsen) i Ods församling. Skref 
Börge Knöös. Gift före 1679 med Gunnur Lechander i hennes l:a g. Porträtt 
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af honom, hustrun och barnen finnes i Ods kyrka. (En son, född i Od 1683 5/7, 
blef kyrkoherde i Vånga.) 

Ljungberg, Sven, t 1716 1T/t i Arby s:n af Kalmar län, 57 år gl. Fänrik. 
Kom i jägeristatens tjänst redan 1682. Landtjägmästare i Kronobärgs län 1683 
*/i. Under jägmästare i halfva Kalmar län (Södra Möre m. fl. härad) 1686 */*. 
Efterträddes af H. Stridbcck. Skref själf (kvitto, dat. Wexiö 1683 **/«) Swen 
Liungbergh. Han lyfte vid detta tillfälle lönen, 25 dir smt, för att enligt befall¬ 
ning köpa samtliga skogvaktare "Cronowapcn”. Bodde på Qåra, Arby s:n. Qift 
1685 ,#/« i Arby med Elisabeth Zcphyrinus. 

Hemmer, Hindrich, t 1710 i maj i Frillesås s:n af Hallands län. Hejderidarc 
öfver hela Halland 1683 */« (förordnades af öfverjägm. Eric Hård ”uppå hans 
Kongl. Maij :tts wägnar"). Ägde uppbära den å staten stadgade lönen samt 
”åkiärande Rätten af alt han beslå kan” samt vara fri för gästning och skjutsning 
m. in. Bodde 1683 i Rågelunda. 

hane, Paul. Hejderidare i Jönköpings län 1683—1684. Skref Pdll lianne. 
Paul Hane söker hejderldaretjänsten i Västerås län i en odaterad skrifvelse i R. a. 

Menscheffver, Johan. Landtjägare eller hejderidare i Uppland. Omnänmes 
1683—1723. Namnet skrifves ock Mcnschcfter. Gift 1687 "/» med Elisabeth Sim- 

ming. 

Palm, Christian. Fader: Majoren Petter Palm. Kornett 1658 vid rikskanslä- 
rens lifreg :te i Livland, sedan vid Trondhjcmska kavalleriet och öfverste Eric 
Plantings reg:te under danska och polska krigen, afdankad tillika med hela 
rcg:tet 1660, löjtnant vid L. J. Wittenbergs reg:te under J. Gyllcnpistols kompani 
af Upplands ryttare 1672 wh, löjtnant och ryttmästarc i sista krigen (säger han 
själf 1683). Landtjägare i Södermanlands län. Omnämnes 1683—1707 inom jägeri- 
staten. (Kallas 1688 jägmästare.) Innehade räntorna af Ekeby i Halla, Söder- 
huseby i Trosa, Väsby i Huseby, en summa af Julita arrende och räntan af en 
tullkvarn. Fadern innehade Ekeby kronohm i Runtuna s:n på Norrköpings besluts 

villkor. 

Ragg. liengt Carlsson. Var 1682 skogvaktare. Omnämnes 1683 ss. hejderi¬ 
dare i Skånes (Skånings) härad af Skaraborgs län, men först 1686 upptagen i 
landsboken. Var lb88 hejderidare öfver Skånings, Vartofta, Vilske, Laske och 
Barne härad. Afskcdades 1692 (efterträddes af C. Encbohm). Skref själf 1685 
liengt Ragg och 1689 Bengdt Ragg, men äfven Bengt Carlsson Ragli; kallas i 

skrlfvelser vanligen Bengt eller Bengelt Ragg. 
Bengdt Ragg. egcnhflnd., lämnar 1689 ‘“/a från Skara en uppgift ang. Skara 
djurgård. (Fyra bröder Ragge adlades 1705 Reuterstierna.) 

Hammar!elt, Samuel, * antagl. i S:t Clara församling i Stockholm 1663, t 
1735 *‘/w enl. kyrkböcker, tryck (Adl. grafvar. Vit. akad.), vapen I Södertälje 
kyrka och von Stlcrnmans Adelsmatrikel ('/*, Anrcp, är felaktigt) på Hainncryd 
I N. Solbärga s:n af Jönköpings län. (Föräldrar: öfverhofpredikanten Samuel 
Hammarinl-us) och Maria Catharina Karckman i hennes l:sta gifte.) Broder 
till öfverjägm. Gustaf Hammarin. nobil. Hammarberg. Hette först Hammarin och 
adlades 1705 "U under namnet Hammarfclt (introduc. 1719 under n:r 1435). Stu¬ 
dent vid Uppsala univ:tct. c. o. kammarskrifvare i kammarrevisionen 1680, aus- 
kultant I Göta hofrätt 1682, landtjägare (landtjägmästare) i Jönköpings län 1684 
'/», därjämte öfverjägmästare I Småland 1697 ”/», öfverjägmästare jämväl i Ble¬ 
kinge jäml. k. br. 1697 n/». tjänstgjorde till 1717 "It, då han fick afsked (dat. Lund) 
såväl från öfverjägmästaretjänsten i Småland och Blekinge som såsom landtjäg- 
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mästare öfver Jönköpings län. Hans vapen finnes i Södertälje kyrka. Gjorde 1685 
en resa till utrikes orter, där jakter mest voro i bruk och värde, såsom till 
sachsiska och österrikiska hofven, samt återvände öfver Schlesien och Polen, 
äfvensom uppehöll sig någon tid vid hofven i Hannover och Zelle. 

I k. br. 1685 28/7 heter det: ”Såsom Jägemästaren Samuel Hammarijn har 
ehrhållit K. M:ts nådiga loff och tillståndh att på tu års tid få wara uthom- 
landz och sig uthi jägerijwäsendet bättre evertuera, hwar till stora medel 
och bekostningar erfordras; altså har K. M:t nådigst bewilliat honom till 
hielp och understödh widh sådant sitt gode upsåtz befrämmiande, dhen 
löön som på samma bestellning uthi staten bestås, att åthniuta och sig till 
godho bruka så lenge han wistas uthomlandz, dhet wederbörandenne etc. 
Carolus.” 
Köpte under skatterätt Sötåsa, Humlefall och Önneskog i Adelöfs s:n samt 

Nyemålen och Gösebacken i Byreda s:n af Jönköpings län. Kr. br. 1698 14/7 stad¬ 
gar, att han skulle vara berättigad som lön uppbära jägerisakören i de distrikt, 
där han sin beställning förrättar. Erhöll genom k. br. 1689 10/i tillstånd att träda 
i frälse gifte. Gift 1689 15/i i Riddarholmsförsamlingen, Stockholm, med Christina 
Wattrang. Skref själf före adlandet S. Hammarijn (kvitto, dat. Wexiöö 1702 8/n). 

Krook, Jacob. Dog 1729 (begrofs 2eU) på Torsätra i Hagby s:n af Uppsala 
län. Blef 1684 9/io jägerifiskal öfver Uppland, Södermanland, Västmanland, öster- 
och Västergötland samt Bohus län (efter M. Elfberg). Västergötland undantogs 
från hans syssla 1689 12U (efterträddes där af J. Bergius). Skref själf Krook. 
Gift 1692 24/s i Hagby s:n med Brita Sofia Reenhjelm. Broder till jägerifiskalen 
David Krook. 

Elg, Jöns. Hejderidare i Malmöhus län. Omnämnes 1684. 
(Amiralitetslöjtnant Daniel Elg begrofs 1676 27U å Jacobs kyrkogård, Stock¬ 
holm.) 

Höök, Johan, t 1698 mellan 8A och 17/o. (Föräldrar: Kronobefallningsman 
Lars Andersson Höök och Brita Persdotter Berg). Fänrik och löjtnant till häst vid 
Bielkes dragoner i Uddevalla under 4 år, låg därefter i garnison i Göteborg, tjä¬ 
nade i Skåne hela ofredstiden igenom, sedan hejderidare i 14 år. Hejderidare 
och landtjägare i Västmanlands län. Omnämnes 1684—1696. Erhöll genom k. 
br. 1698 8A fyra tunnor spannmål årligen i sin lifstid. Bodde 1691 på Forsby i 
Romfartuna s:n, Västmanlands län. Broder till jägmästaren i Uppland Lars Höök. 
Gift med Magdalena Wise. 

Jöns Ingemarsson. Hejderidare i Östergötland. Omnämnes 1684 ss. boende 
i Tannefors af S:t Lars s:n. 

Knap, Per Månsson. Skogvaktare i Västra härad af Jönköpings län 1684. Om¬ 
nämnes äfven 1689. 

Hammarberg, Gustaf, se Hofjägeristaten, sid. 101—102. 

Anders Anderssson. Drabant. ”Kväst” vid Landskrona. Bodde i Hoby af 
Lunds stift. Skogvaktare i Medelstads härad af Blekinge 1681. Sedermera hejde¬ 
ridare öfver Blekinge 1685. Var gift. 

Bordon, Anders. (Fadern var svensk officer.) I bref från Kristianstad 1678 
WU säger han sig tjänat i Spanien och varit skytt under Herr Carl Gustaf i Bra- 
bant samt nu i två års tid måst af egna medel lefva under kronan Danmark 
utan att finna occasion att komma till Sverige, där han önskade sig under nå¬ 
gon verklig tjänst vid militien att employera. Löjtnant. Afsked. Underjägmästare 
i Bohus län 1685. Afsked 1713 3%. Kallas välboren och välbetrodd. Anders 

17 
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Bordon (egenhänd.) är icke upptagen på adliga ätten Bordon hos Anrep, men 
finnes antecknad på riddarhusgeneal., där det uttalas, att han icke är son till 
kapten Johan B. och broder till öfverste Jacob B. Emellertid synes icke osanno¬ 
likt, att han var son till öfverste Johan B. samt broder till öfverste Jacob B. 
och kapten Johan B. Han skref äfven A. Burdon. Namnet finnes äfven såsom 
Bourdon. 

[Frälsehemmanet Oby i Blädinge s:n af Kronobärgs län ägdes till 1697 af 
kapten Bourdon. död därst. 1701. "Hans vapen med ett rest gyllene lejon 
ses i Blädinge" (P. Wieselgrcn: Ny Smål. Beskrifn. 11:780). — Johan Burdon 
(Bordon) var född i Scotiand och härstammade från adliga ätten Bourdon 
af Fodel, inkom till Sverige och tjänte sig upp i 30-åriga kriget till öfverste- 
löjtnant, blef natural. svensk adelsman 1643 10/s, öfverstelöjtnant vid Dal- 
reg:tet 1646, öfverste och chef därst. 1654], 

Weiler. Till amiral general Hans Wachtmcister, generalguvernör öfver Kal¬ 
mar län och Blekinge, afgick 1686 3tl» k. br.: "Emedan Wi förnimme att en vid 
namn Weiler skall der nere vara hejderidare och underjägmästare och Oss är 
förebragt att han före detta hos Eder varit angifven för otrohet, hvarföre be- 
falle Wi Eder nådeligen att I ofördröjligen hos Oss med en berättelse inkommen, 
huruledes I ären komne till att antaga och bruka en sådan uti Wår tjenst, som 
ett slikt rykte om sig hafver. Befallandes Eder etc. Carolus." 

(Riksguardin Hans Weiler omtalas 1628, Christian Weiler 1631.) 

Holm, Anders. Hejderidare i Uppland (omnämnes 1686—1723). Skulle möj¬ 
ligen kunna vara identisk med den Anders Holm, som 1673 **/« blef bergsfogde 
i Uppland, men afgick 1676 w/« och blef bruksdirekör vid Älfkarleö bruk 1682. 

<Anders Holm/crJ var 1716 fältväbel och 1726 löjtnant, gift 1716 33l» i Vänge 
s:n, Uppsala län, med Maria Regina Reenhjelm.) 

Leilonstolpe. Gabriel Tyresson, * 1662 5/t på Hushagen i Skärfs s:n af Skara¬ 
borgs län, t 1710 T/u därst. (Föräldrar: Häradshöfdingen Tyres Qunnarsson 
och Anna Stille.) Hette först Hadelin, men adlades 1694 “/• (introduc. 1697). 
Scholiepilt i Visingsö skola 1668 “/», gymnasist i Skara (egenhänd.) 1679 1#/», 
student i Uppsala 1680 Mh, t. f. stadsnotarie i Mariestad ett år, skrifvare i Skara¬ 
borgs landskansli 1684, jägerifiskal i Skaraborgs län 1687 7/», kronobefallnings- 
man öfver Höjcntorps fögderi 1688 “/«, brukad under skogskommissionerna i 
Skaraborgs län både ss. actor och vid protokollet, häradshöfding i Vartofta 

härad 1694 “/*. 
Bcgrafvcn i Värnhems klosterkyrka, där hans vapen uppsattes. Blef 1689 

af sin förman, landshöfdingen i Skaraborgs län, friherre Peter örneklou, angif¬ 
ven för uti 69 punkter affattade öfvergrepp, men vitsordades tvärtom utmärkt 
af en tillsatt k. kommission 1690 och friades genom dom s. å. 18/». Rannsakade 
inom Vartofta härad strängeligen i trolldomsväsendct och bragte flera personer till 
bestraffning härför. Han skänkte år 1701 till Hällums kyrka i Skaraborgs län "en 
mycket skön och kostelig predikostol". Var svårt sjuk de sista åtta åren af sin 
lefnad. Erhöll genom k. br. 1707 uli rätt att för vistelse vid Medevi hälsobrunn 
bruka substitut i tjänsten. Ägde Hushagen I Skärfs s:n, Hällcbärg i Hällums s:n 
samt Torp i Hadäng (Vclinge) s:n, allt I Skaraborgs län. Gift l:a g. 1688 *'/« 
(icke 1691) i Darctorp med Christina (Kerstin) Band, 2:a g. 1692 */• med Regina 

Dtibcn. 

Siåhlhöös, Bengt. Skogvaktare i Bankcklnds härad af Östergötlands län. 
Omnämnes 1687. 

Adelssman. Claes. Skogvaktare I BJörkinds härad af Östergötlands län. Om¬ 

nämnes 1687. 
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Bengt Christofferson. Hejderidare i Malmöhus län. Omnämnes 1688. 

Burss, Jochim. Tjänade först i Pommern och var med vid Stettins belägring; 
erhöll genom k. br. 1679 2/o en donation i närheten af Liepe i Stolpeska amtet samt 
fritt fiske i Peene. Holtzförster eller ”holtzfurste” i Malmöhus län enl. k. fullm. 
(efter Bengt Steenman). Omnämnes ss. sådan 1688—1697. Var 1692—1701 pen¬ 
sionär på riksstaten (enl. statskontorets memorialböcker). Namnet skrifves äfven 
Borss och Bursch. Skref egenhändigt Jochim Buss. Var gift och hade 6 barn, 
däraf 3 söner. 

Ebbe Jacobsson. Hejderidare i Malmöhus län. Omnämnes 1688—1697. 

Hoof, Sven Svensson, begrofs 1703 13/12 i Värnhems s:n af Skaraborgs län. 
Omnämnes 1675—1679 ss. ”vildtmästare” hos M. Q. de la Qardie å Höjentorp i 
Eggby s:n. Hejderidare i Vadsbo, Kåkinds, Valle och Gudhems härad af Skara¬ 
borgs län. Omnämnes 1688—1714. Bodde 1691 på Djäknegården i Lundby s:n, 
Valle härad. Bodde sedan på Kyrkebol. Han var 1695 gift med Vilhelmina Etting, 
som begrofs 1715 10/s. Namnet skrifves stundom, felaktigt, Hoff. 

[Ang. ryttmästaren vid Västgöta kavalleri Svante Hoof, f. 1674, d. 1744 30Ib i 
Vadstena, afsked från Västgöta kavallerireg:te 1719 3% med ryttmästares 
n. h. 0. v., se Otto Bergström: Vadstena krigsmanshus, sid. 62; denne, som 
1733 28/3 gifte sig med Elisabet Brodd och äfven var gift med Maria Hadelin 
i hennes 2:a gifte, kallas äfven Sven Hoof. (”Hadelinska Slägtens Ättartal” i 
k. bibi.)]. 

Hnmer, Hindrik. Hejderidare i Malmöhus län. Omnämnes 1688—1700. 
(Alexander Magnus Hummer, ryttmästare, adlades 1678 Hummerhielm; Lars 
Hummer blef fänrik vid Dalreg:tet 1677 2Sh, afsked 1697 Ve.) 

von Husswedel, Johan Albrecht. Antagligen född i Hamburg. (Föräldrar: 
Lifmedicus Johan Albert Huswedel och Catharina Ebeling.) Student af Stockholms 
nation vid univ:tet i Uppsala 1675 3A> (lämnade universitetet 1681). Landtjägare i 
Blekinge (omnämnes ss. sådan 1688); begärde och erhöll afsked 1690. Gift 1689 
19/3 i tyska församl., Stockholm, med Anna Sofia Häcken (eller Haken). Till deras 
ära publicerade (Sthlm 1689) några goda vänner ett ark bröllopsvers (i k. bibi.): 
”Jagt-Gedancken, dem von Ihrer Königl. Maij:t in Blecking Wohlverordn. Jäger- 
meister etc. etc. zu Ehren”. 

Måns Simonsson. Hejderidare i Malmöhus län. Omnämnes 1688. 

Oluf Olson. Hejderidare i Malmöhus län. Omnämnes 1688—1697. 

Sture, Sören eller Severin. (Föräldrar: Häradsprosten Friedrich Pederssön 
S. och Anna Matsdotter.) Hejderidare i Malmöhus län. Omnämnes 1688. Seder¬ 
mera inspektor på Näs (Trollenäs) och Eriksholm (Trolleholm). Namnet skrifves 
äfven Stuure. Gift med Dorothea Graw eller Graf. (En son, räntmästaren i 
Malmö Fredrik S., föddes 1689 9/i i Lund; en annan son, prosten Arvid Sture, 
föddes 1693 5/i på Görmentorp i Näs s:n af Malmöhus län.) 

Swen Ohlsson. Hejderidare i Malmöhus län. Omnämnes 1688—1715. Nam¬ 
net skrifves äfven Olufsson och Olsson. 

Svenske, Georg. (Föräldrar: Kaptenen Anders S. och Ingeborg Dufva i 
Västergötland.) Fänrik vid Nerike-Värmlands infanterireg:te 1672 17/4. Kapten. 
Major. Kommendant på Dal. öfverste. Deltog bl. a. i kriget i Bremen. Vid 
Gyldenlöwes och Dunckams expedition till Sverige plundrades och brändes hans 
hem i Dalsland. Omnämnes 1688 ss. underjägmästare i Dalsland. Ägde Näs och 
Lästeviken. Ägde 1681 säteriet Ivägsholm (Vaglen) i Ödskölds s:n, Dalsland. 
Tillhörde adl. ätten n:r 258. Gift l:a g. med Anna Catharina Thomson, 2:a g. 
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med Maria Ahlefelt, dotter till underjägmästaren Gregorius Ahlefelt. Skref själf 
Jöran Swenske. 

Hans fader hade 1649 **/io erhållit fyra hemman i Värmland, Blomskogs s:n, 
hvaraf sonen lyckades behålla tre. men det fjärde gick tillbaka till kronan. 
Emellertid reducerades sedan äfven de tre öfriga. 

Bergius, Johan, * 166-, t 1726. (Föräldrar: Kyrkoherden i Nyed Benedictus 
(Bengt) B. och hans l:a fru. Elisabet Roman.) Student af Värmlands nation i 
Uppsala 1678. Denne, som förut varit actor causae vid skogskommissionerna, blef 
jägcrifiskal och hejderidare i Västergötland 1689 ls/«, emedan David Krook (bör 
vara Jacob Krook) som var jägcrifiskal i flere provinser, sig aldrig i Västergöt¬ 
land infunnit. Lönen var den vanliga: endast tertialen af sakörena för det han 
kunde beslå. Tillika hejderidare vid Lecköstaten 1692 (efter Olof Apelman). Var 
I tjänst såsom jägerifiskal till 1710, då han blef borgmästare i Lidköping, hvilket 
val konfirmerades af Carl Xll s. å. */io (dat. wid Bcndcr). T. f. häradshöfding i 
Gudhems, Vilske, Valle och Kåkinds härads domsaga i Västergötland 1715 
och s. å. w/«. Sökte 1716 häradshöfdingetjänsten därstädes. Gift l:a g. med 
Christina Jonsdotter Rudberus; 2:a g. med Catharina Helgonius, änka efter kyr- 
koh. i Amnehärad Lars Boberg. Han och hans l:sta fru bodde åren 1691—1704 
i Sunnersbcrgs pastorat af Skaraborgs län. 

Bliirson, Jon. t 1689. Skogvaktare. Bodde å Lenabärg. Hans grafsten 
finnes i Kongslena kyrka. 

Lars (tillnamn okändt). Begrofs 1689 ®/i i Odensvi s:n af Kalmar län. Hejde¬ 
ridare. Bodde i Snärsfall. 

Bagcr, Haagcn <Hakan) Börgesson. (Föräldrar: Bagarcåldcrinan och hand¬ 
lande Börgc Jocnscn [Bager] samt hans 2:dra fru, Karine Söffrensdotter.) Hand¬ 
lande i Malmö, uppsade sitt borgerskap 1688 a,/u. Till belöning för emot kronan 
Sverige bevisad trohet utnämndes han till landtjägmästare i södra Skåne. Var 
detta i mars 1690. Bodde 1658 i Malmö, där han ägde en gård. som släkten ännu 
innehar. Var död 1692 *•/». G. m. Catharina Davidsdottcr Nehrman. (En dotter 
född 1672 **/» i Malmö.) 

Dahlman. Bartholomoeus. d. ä., * 1658, t 1748. Kronojiigarc i Pommern på 
Carl XI:s tid. Deltog i kriget mellan Sverige och Brandcnburg. Kom 1682 till 
Sverige, blef 1690 hejderidare i Torna och Bara af Malmöhus län och 1697 i Bör- 
ringe. Gift med Ingri Bcrtilsdotter. 

Hans Lriksson. * 1626 i Sätuna, Kaga s:n af Östergötlands län, begrofs 1695 
*•/1 1 S:t Lars s:n af samma län. Hejderidare i Östergötland. 

Dahl, Jiins. Hade "sig wljd åtskilligt i Cronones tienst bruka låtit". Landt- 
jägarc i Blekinge 1691 */». Afgick 1714. Bodde på Afwclsgerdc. Jonas Humble 
var hans måg och efterträdare. 

von Lossow, Hans Chrlsloller, t 1724 i Kils s:n af Värmlands län (begrofs 
*•/»). Undcrjägmästarc öfver Värmland—Nerlkc 1691 •/« (efter Mollthsus). Åt¬ 
njöt I lön 200 dir smt Jäml. k. br. 1693 *•/1». Säger sig hafva tjänat vid den en¬ 
rollerade allmogen i Värmland under hela krigstiden först för kapten och sedan 
för major utan att åtnjuta någon lön. Major 1712 *°/i. Var I tjänst inom jägerl- 
staten ännu 1719, men torde då (eller 1720) afgått. År 1719 hade han att fordra 
af k. maj:t och kronan daler 1,475:31 Ur */», men stod samtidigt uppförd såsom 
"skyldig" daler 1,168:23:» */» genom "Indragna löner, tiondepenningar, centonaler". 
Erhöll till boställe hemmanet Gatc 1 Värmland, hvarom kammarkollegium under¬ 
rättas genom k. br. 1692 */«. Han hade sedermera af kronan förpantat kungs- 
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ladugården vid Karlstad. Namnet finnes äfven skrifvet von Lossan, men han skref 
själf Hans Chrijstoph von Lossoou eller Hans Christo.r von Lossov. Gift med 
Gunilla Granfeldt från Dal. 

Ätten Lossow (Lossaw, Lossau) är en gammal märkisk och schlesisk adelsätt, 
känd från början af 1300-talet. 

Jöns Olsson. Hejderidare i Malmöhus län. Omnämnes 1691—1697. Äfven 
Olufsson. 

Hogh, Staffan Christoffer. Hejderidare i Vadstena län. Omnämnes 1691. 
Namnet skrifves äfven Hock. 

(Kaptenen vid dalreg:tet Carl Hogg, d. 1716, är begrafven i Glanshammars 
kyrka.) 

Helman, Christoffer (d. ä.), * 1654, t 1714 i Billinge s:n af Malmöhus län. 
Hejderidare i Malmöhus län. Omnämnes 1691 o. 1709, senare året såsom trans¬ 
porterad från Frosta och Färs härad till Luggude, Rönnebärg och Onsjö härad. 
Bodde på 1680- och 1690-talen i Stafveshult af Västerstads s:n, flyttade sedan 
till Billinge, där han dog. Gift 2:a gången i Röstånga 1702 ”med sitt tjänstehjon” 
Kirstina Persdotter. 

von Snoilsky, Carl Emanuel, se Hofjägeristaten, sid. 98. 

Enebohm, Christopher Hanson (ibland, felaktigt, kallad Christopher Svensson 
E.). Hejderidare i Skånings och Vartofta m. fl. härad af Skaraborgs län 1695 It 
efter Bengt Ragh, men var hejderidare redan 1693. Kvarstod i tjänst t. o. m. 1712. 

Burss, Johan David. Hejderidare i Malmöhus län. Tillträdde tjänsten 1697 
15/3. Holtzförstern Bursius omnämnes därst. 1715; troligen samme man. 

Höök, Lars, se Hofjägeristaten, sid. 96. 

Cederquist, Johan. Hejderidare i Malmöhus län. Omnämnes 1697 och 1715. 
Kan möjligen vara Johan Cederqvist af adl. ätten n:r 525, son till assessor Håkan 
Kejman, nobil. Cederqvist, och Sara Holm, löjtnant vid bärgsreg:tet 1674, var 
1676 kapten vid Sasses brigad, kapten under Eric Soop vid Kalmar läns infan- 
teriregite 1678. 

Smeer, Anders. Hejderidare i Malmöhus län. Omnämnes 1697—1715. Nam¬ 
net skrefs äfven Schmer. Kanske tillhörande släkten Schméer (von Schméerfelt)? 

Barckman, Gustaf Carl. Jägmästare Barkman omtalas 1698 i Skeninge kyrk¬ 
böcker. Landtjägare eller landtjägmästare (efter Ulfskjöld) i Östergötland (om¬ 
nämnes 1701—1706). ”Avancerade” 1706 och efterträddes af Tollbom. Namnet 
skrifves äfven Berckman. Ehuru i kyrkboken står landtjägmästaren Gustaf Carl 
Borckman, är det utan tvifvel denne, som var gift med Elisabeth Åkerman, död 
1698 l3ls i Linköping, dotter af häradshöfding Nils Åkerman. 

(Måhända indentisk med den Gustaf Barckman, eller Berckman, som blef 
fänrik 1684 8/io, löjtnant 1699 28/b, kaptenlöjtnant 1703 31/io och kompanichef 
1705 10A>, allt vid Jönköpings reg:te; Andreas Barckman, kungl. pommersk 
guvernementssekreterare, gifte sig 1670 28/12 i tyska församl., Stockholm, med 
Magdalena Leffler, änka efter köpman Mathias Pahlen.) 

Giöök, Söffring. Omnämnes 1697 i Västerås’ husförhörsbok ss. hörande 
till slottet, utan närmare angifven beställning. Hejderidare i Västmanlands 
län. Omnämnes 1698—1710. Bodde i Västerås. 

(Anders Eriksson Giök eller Giöök blef 1677 23/a löjtnant vid Skaraborgs 
regtte, erhöll afsked 1696 20/9 och afled 1716 i juli.) 

Brok, Jost Hermansson. Skogvaktare i Skåne. Gift 1699 25/» i Lund med 
Kerstin Nilsdotter Kock. 
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Hjort, Olof. t 1717 **/s i Hessleby, Rogslösa s:n af Östergötlands län. Hejde- 
ridare i Östergötland. Omnämnes 1699—1716. Bodde i Kartorp. Gift 1699 M/u 
med Sara Watz från Rogslösa. 

Houg, Staffan, begrofs 1699 ,#/i i Rogslösa s:n af Östergötlands län, 56 år 
gammal. Hejderidare i Östergötland. Bodde å Kartorp. 

Bonden Stephan Hough var far till den 1703 prästvigde Christophorus Houg 
(Setterdahl, östg. nation i Lund, sid. 141). 

Lagerbom, Boo Wismenius. (Föräldrar: Kyrkoherden i Visnums s:n af Värm¬ 
lands län Jonas Wismenius och Annika Nilsdotter i hennes 2:a gifte.) Student af 
Värmlands nation i Uppsala 1662. Disputerade där 1665 de Nuptiis. Jägmästare 
i Värmland. Skrefs enl. riddarhusgeneal. först BoPtius Jonw Wismenius. Broder 
till bankokommissarien Daniel Wismenius Lagerbom, som adlades 1691 med 
namnet Lagerbom. 

Underoth. Ryttmästare. Anställd vid riksjägeristaten på Ebbe Ulfelts tid. 
(Möjligen identisk med Marten Linderoth lAnrep 337, sid. 7701, kommendant 
på Ule slott 1669 12«. annoterades af krigskollegium 1673 s/a till någon Stads¬ 
majors Charge; volontär Erik Larsson Underooths son Lars döptes 1677 17/a 
i Hedvig Eleonora församl., Stockholm; Claes Linderooth |af adl. ätten Lin- 
roth] blef fänrik vid Nerike och Värmlands reg:te 1684 15/o.) 

Olof Johansson (Morceus?). (Föräldrar: Kyrkoherden Johan Birgersson 
Mora-us och Justina Larsdotter.) Fadern var först kapcllan i Tuna, blef 1601 
kyrkoherde i Älfdalen och dog ss. sådan 1627 *lu. Jägmästare. Bodde på Mål- 
hammar i Björksta s:n af Västmanlands län. Broder till prosten i Rättvik Gustaf 
Elvius och den bekante prästen-krigaren Daniel Buschovius, ”Vår Daniel". 

Huruvida han fört namnet Moreeus eller något annat, är icke utg. bekant; 
veterligt är allenast, att hans förnamn var Olof. Då bröder till honom kallat 
sig Buschovius (den bekante prästen-krigaren Daniel B., "Vår Daniel”, f. 1599, 
d. 1677) och Elvius (kyrkoh. i Rättvik Gustaf E., f. 1618 *°l», d. 1693 2S/a), har 
han måhända icke heller själf användt faderns lokaliserade latinnamn (Mo- 
ra-us, från Mora), utan bildat sig ett eget släktnamn. 

von Canach. öfverjägmästare på 1600-talet. Gift med Anna Bruce, i hennes 
2:a gifte. (Allt enl. Anrep, har icke anträffats i några handlingar.) 

Hasselbom. Landtjägare i Kalmar län i slutet af 1600-talet. 
(Lars Hasselbohm, volontär vid Delvigs reg:te, pikenerare vid gardet 1666, 
fältväbel vid Kalmar reg:tc s. å., fänrik 1677 *7/t, löjtnant därst 1683 "/»; g. m. 
Sara Eliadotter. Han begrofs 1705 n i Dalhems s:n af Kalmar län. Hade 
bl. a. bevistat 6 fältslag och gcneralstormningar; möjligen identisk med före¬ 
stående. Gift med Sara Hyella, som dog i Gärdserums s:n af Kalmar län 1717 
*/», 77 år gl. — Johannes Haslebom blef 1693 student af Smålands nation I 
Uppsala.) 

Rosenholm, Carl, * 1662 w/ie, t 1722 ‘/i* på Lassåna bruk. (Föräldrar: Hä- 
radshöfdlngcn, assessor Eric Pedersson Holm, nobll. Rosenholm, och hans 2. fru, 
Märta Beata Stuart.) Volontär vid k. maj:ts garde 1678, fänrik vid Upplands 
rcg:tc 1681 */io, löjtnant vid Västerbottens infanteri 1684 U!u kaptenlöjtnant därst. 
1687 "/«. kapten 1689 /», afsked s. å. *•/•. jägmästare, öfverjägmästare i Söderman¬ 
land, brukspatron. Ägde Råckelsta och Valsund i Södermanland, Lindcnäs I Öster¬ 
götland samt Edcstad och Carlbärg. Ägde 1686—1716 hälften i säteriet Väster- 
gården I Erikstads s:n, Dalsland. Fadern ligger begrafven I Erikstads kyrka. 
Gift 1706 (**/*?) I S:t Nicolai församl., Stockholm, med Brigitta von Berclmer. 
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Vigelius, Samuel Gudmundi. Född i Rumskulla s:n af Kalmar län. Student 
af Östgöta nation i Uppsala 1699. Konstapel. Jägmästare i Uppland. 

Torgstedt, Sveno, * 1704 i Silleruds s:n af Värmlands län. Bondson. Kom 
på Karlstads gymnasium 1724, student af Värmlands nation i Lund 1729, hejde- 
ridare. 

(En Anders Torgstedt, f. i Korjasbyn, Sillerud, var 1747 på sitt 41 :a år, blef 
1746 26U kronoskogvaktare i Nordmarks härad; deltog år 1750 såsom vittne i 
den stora skogskommissionen i Fredrikshald, hvarom k. br. 1750 “/1 talar.) 

Fjellman, Jonas. (Föräldrar: Adjutanten Peter F. och Caisa Rosell.) Hej- 
deridare i Älfsborgs län i början af 1700-talet, sedermera länsman. Torde varit 
bördig från Fergelanda. Gift med — Bodin Johansdotter. Hans farfars svåger, 
ryttmästaren Peter Rolander, adlades med namnet Myrtengren. 

Schiönwall, Daniel Danielsson, se Hofjägeristaten, sid. 98. 

Schultz, Johan, se Hofjägeristaten, sid. 103. 

Hillerström, Hans. Landtjägare. Var gift. Gaf icke ”de Tyska Jägarne 
efter i skicklighet” (I. Ad. af Ström: Skogs- och Jagt-Arkiv för Sverige 1832, 
sid. 30). 

Hans son, Anders Hillerström, disputerade 1750 23/s i Uppsala med en därst 
s. å. tryckt afhandling om ”Westmanlands Biörn- och Warg-Fänge”. Skriften 
är i främsta rummet tillägnad ”Kongl. Maj:ts Tro-Tienare och Håf-Jäg¬ 
mästare, Then Wälborne Herren Hrr. Anders Schönberg”, som säges ”med 
otålighet” höra talas om ”sitt egit, ehuru högst förtienta beröm” och hafva 
bevisat ”wälgierningar så emot min kära Fader som mig”. Schönbergs svar 
finnes intaget i afhandlingen. Denne säger sig ”ibland alla the grep, hwar- 
med I, min Herre, wisen, at Wästmannaboer fånga en slug warg, och fälla en 
grym biörn, äfven igenkänna thens hand, som jag har att tacka för sjelfva lifvet”. 
Det vill alltså möjligen synas, som om Hans Hillerström vid något tillfälle räd¬ 
dat S. ur lifsfara under björnjakt. Afhandlingen är äfven tillägnad Hans Hil¬ 
lerström, som säges vara den ”huldaste fader” och bevisat sonen så stora 
välgärningar, ”at jag twiflar, thet något barn kunnat större åtniuta”. 
(Johan Hille(r)ström erhöll 1699 30/i kammarkollegii fullm. på häradsfogde¬ 
tjänsten öfver Olands härad samt Löfsta och Dannemora tingslag, afsked 
1706 15/o.) 

Hellman, Bengt. Holtzförster i Malmöhus län. Omnämnes 1700—1709. Till¬ 
hör måhända släkten Helman. 

Bille, Samuel. Hejderidare i Uppland. Omnämnes 1700—1723. 
(En Bille omtalas ss. ”salig Heideridare” i en handling af år 1702; möjligen 
Lars Bille.) 

Clouw, Christoffer, se Hofjägeristaten, sid. 99. 

Wernick, Conrad. Tjänstgjorde 1700 etc. som landtjägmästare i Jönköpings 
län, substitut för öfver jägmästaren Samuel Hammarin [Hammarfelt]. Omnämnes 
ännu 1718, men ej 1721. Namnet skrifves äfven Wernik och Wernich. Skref själf 
(kvitto, dat. Jönköping den 11 Martij 1702) Conrad Wernick. 

Ehuru ej upptagen i Anrep: Sv. Adelns Ättartafl. (möjligen en af de ”Två 
Söner”, som upptagas å adl. ätten Wernfelt n:r 1147, tab. 4), är han antagl. 
befryndad med ståthållaren på Jönköpings slott Johan Wernick samt dennes 
båda sonsöner Christoffer och Olof, hvilka 1688 10/n adlades med namnet 
Wernfelt. — Brandt Wernick var 1629 o. 1630 mönsterskrifvare vid l:a lif- 
grenadierreg:tet; Petter Wernick bodde 1587—1588 i Stockholm. 



264 JÅOERISTATENS TJÄNSTEMÄN 1701 —1704. 

Roscnfelt, Bengt, t 1712 *•/» i Stockholm. (Föräldrar: Majoren Ingolf Bengts¬ 
son, nobil. Rosenfelt, och hans 2. fru, Margaretha von der Liihe.) Förare vid 
Upplands reg:te 1668, fänrik därst. s. å. **/?, löjtnant därst. 1669 “V#, kaptenlöjtnant 
därst. 1674 I#/», kapten därst. 1676 '/». Bevistade 1678 slaget pä Landt-Riigen 
och belägringen af Greifswald. Fången vid Bornholm och förd till Danmark. 
Återkom till reg:tet i dec. 1679. Afsked 1700 */* efter 36 års militära tjänster. 
I. andtjägmästare i Uppland 1701 ”/» (efter Lars Hök). Ägde Benebärg i Söder¬ 
manland och Björnarbo i Uppland. Slöt ätten på svärdssidan. Förlorade 1678 
*/1», då pommerska trupperna strandade vid Bornholm, största parten af sin lösa 
egendom och sköldebrcfvet. Hade 1711 att fordra af kronan mer än 1,377 daler 
och hade såsom säkerhet därför tillpantat sig Ornsätra i Jumkils s:n, hvarå kani- 
markollcgii bref 1711 *•/•. Gift 1694 **/u med Christina de Besche i hennes 2. 
gifte. Skref själf Bengt Rosen feld t. 

Fadern säger själf 1664 (Biogr., R. a.), att hans svärfader Erik Brandt dog 
i Minden 1645. 

Håkan Erichsson. Hejderidaren i Binnebärg (Skaraborgs län) Håkan Erichs- 
son hade 1734 ett halft hemman i pant enligt pantbref 1701 5/« (trol. samme person 
som hejderidaren i Skaraborgs län Håkan Lindgren). 

Lindgren, Håkan Eriksson, t 1710 */«. Hejderidare i Skaraborgs län (omtalas 
i denna egenskap från 1701). Afsked från denna tjänst 1710 ,0/». Gästgifvare i 
Binneberg(a). Gift 1. g. med Brita Gunnarsdotter (en son, premieringeniören 
Lars Lindgren, föddes 1701 i Binnebärg), som dog 1704 B/n, 34 år gl; 2. g. 1705 
**/• med Rebecka Jacobsdotter Tidman (död 1710 */j å Binncbärgs gästgifvar- 
gård). Namnet finnes äfven skrifvet Lingren och Linnegren. 

österberg, Eric. Landtjägarc (efter Christian Palm) i Södermanlands län. 
Omnämnes 1701—1717. Namnet skrlfves äfven österbergh. Gift med Beata Töm- 
bom. (En dotter född 1714 J,/«.) 

(Kronoskogvaktarcn Erik österberg — han bodde i Lida. Lilla Malma s:n af 
Södermanlands län och var gift med Anna Kristina Lundberg |cn dotter född 
1800 ”/• i Lida| var måhända en ättling till denne.) 

Möller, Mattias Pettersson, * 1669, t 1755. Hejderidare i vissa härad af 
Kristianstads län. Bodde i Gräsma i Huaröds s:n. Gift 1702 i Malmö med Elsa 
Elisabeth Mårtensdotter. 

tPcttcr Möller, ryttare vid Smålands reg:te 1660 ‘Vu. korporal vid öfverste 
Ramsvårds rcg:tc 1677 u/t. kvartermästare s. å. **/n, kornett 1678 ’*/«. löjtnant 
vid öfverste Gyllenpistols reg:te 1682 "V», ryttmästare 1702 */», k. konfirm. o. 
afsked 1704 "it. Bodde 1722 i Grönby i Skåne.) 

Palm. Esaias, se Hofjägcristatcn, sid. 99. 

Ohrstedt, Johan, * 1662, t 1734 natten mellan 14 o. 15 januari (begrofs “/t 

1 domkyrkan) i Uppsala. Tjänade holländske residenten Rumpf 1 två år samt 
gjorde resor i Holland och Belgien, munsterskrifvare vid Upplands rcg:te i 11 
år och gjort två kompanitjänster, länsman i Ullcråkcrs härad af Uppsala län 
1701, hejderidare (underjägmästare) i Uppsala län 1703 (uppbar genom landshöfd. 
J. Höghusens bref af 1696 **/• I årlig lön den hufvudsakliga afkomsten af tre 
kronohemman), afsked 1729 "/• men uppbar ända till sin död kronoskytts lön. 
Skref namnet först Orstcdt, sedermera Ohrstedt. Gift 1. g. med Anna Lohm (död 
1710), 2. g. 1712 ”/ii med Christina Upstcdt, som öfverlcfdc honom och dog 
först 1752. 

Parcll, Emanuel. Rådman I Vänersborg. Fullmakt från kammarkollegium 
ss. Inspektor öfver skogarna I Älfsborgs län 1704 */». Sökte landtjägmästaretjänst 
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i nämnda län och förordades af jägm. Q. von Horst. Erhöll denna beställning 
1710 1B/i efter Olof Åhman, som aflidit. 

(Nils Darell, * 1698 i Göteborg, t 1762 2%. rådman, sedermera postmästare; 
Johan Andersson Darelius var 1668 lagläsare i Vartofta härad.) 

Widström, Sven. Landtjägare. Bodde vid Herrgryt i Viby s:n af Örebro län. 
Namnet skrifves äfven Wijström. Stamfader för nerkiska prästsläkten Lundmark. 
Var gift. Fyra söner till honom födda 1704, 1712, 1716, 1722. 

Åhman, Olof, t 1710 (?). Mantalskommissarie i Älfsborgs län, landtjägmäs- 
tare i Älfsborgs län och Dalsland 1706 29/3. Denna tjänst, med 300 dir smt i lön 
att utgå af sakören för gjorda beslag, inrättades med hänsyn till det myckna 
olofliga skogshygget och emedan öfverjägmästaren Snoilsky bodde långt från 
denna ort. 

Tollbom, Börje. Hejderidare i Linköpings län af Östergötland. Kallas äfven 
jägmästare. K. fullm. 1706 24/o förordnar Borie Tolbom till landtjägare i Öster¬ 
götland efter Gustaf Berckman (Barckman) som avancerat. I tjänst 1708. Inne¬ 
hade till boställe Rännefjälla i Lillkyrka s:n samt uppbar räntorna af bl. a. 
skatteh:t Hökhult (inalles 120 dir smt). 

(En annan Birgerus Andrece Tollbom, f. 1653 i Sya s:n af Östergötlands län, 
där fadern var kronolänsman, och död efter ett värjsting 1680 i januari, om- 
nämnes i K. G. Odén: Östgötars minne I, sid. 73; rådmannen o. postmästaren 
i Vadstena Birger Tollbom fick 1717 10/8 den i Vadstena födde sonen Anders 
Tollbom, rektor i Vadstena och kyrkoherde i Orlunda 1756, död 1757 23/e; 
Göran Tollboms änka Anna Cederbom, dog 1735 28U i Söderköping.) 

Borckman, Johan. Landtjägmästare i Östergötlands län. Omnämnes 1706 och 
bodde då i Linköping. Gift med Adriana Pacosdotter Fosti. (De voro gifta 1706.) 

(Kaptenen vid amiralitetet Jöns Borkmans hustrus lik stod i S:t Jacob, Stock¬ 
holm, från 25/s 1674 till 24/i 1675.) 

von Horst, Gustaf, t 1743 13U i Råda s:n af Skaraborgs län, 88 år gl. Fa¬ 
dern: Hejderidare Arendt von Horst. ”Uppvaktade” vid hofvet i Carl XI :s tid, 
jägare (i en autobiografi ”hofjägmästare”) hos fältmarskalken grefve Ascheberg 
och följde honom under kriget i Skåne, tjänstgjorde vid jägeristaten i Skåne, 
nätjägare vid hofjägeristaten ”uti Hermans ställe, som blifvit inspector öfver K. 
Djurgården i Stockholm” (omnämnes i denna egenskap 1698). Korpral vid Iif- 
reg:tet till häst vid krigets utbrott 1700, kornett därst. 1701 4/e. Afsked 1708 
2i2 (af Carl XII, dat. Zembrow.) Var med vid Pitschur, Duna, Thorn, Klissow o. 
s. v. samt förde befälet öfver jägeribetjänte. Jägmästare i Västergötland 1708 
15/2 (dat. Hufwudqwarteret Smorgonie). Med jägeristaten i sitt landskap kom¬ 
menderad till norska gränsen 1710 och låg där fyra månader, deltog 1711 i dan¬ 
ska kriget i Bohuslän. Han efterträdde öfverjägmäst. Snoilsky men fick endast 
jägmästarefullmakt (kallas ändock öfverjägmästare i officiella handlingar, sär- 
skildt innan öfverjägm. Lennart Hård förordnades). Beordrades 1713 25/s af Carl 
G. Mörner att låta sig angeläget vara hålla den under honom sorterande jägeri- 
betjäningen i beredskap med goda hästar och ”dugeligit gewähr” för att vid först- 
komande ordres ”utan Minuts försummelse” marschera åstad. Anhöll (efter 1718) 
att få upptaga faderns från Tyskland stammande sköldemärke och i Sverige 
adlas under namn von Horstenfeldt (hos Kneschke omtalas ätten von der Horst). 
Innehade på lön Vänsjö jägeriboställe i Kållandsö s:n af Skaraborgs län 1709— 
1722 ”U; genom k. br. 1719 21/i2 (icke 1721) fick von Horst under sin lifstid, 
"i anseende till dess ålderdom och slätta tillstånd”, behålla jägeribostället Vän¬ 
sjö, men detta beröfvades honom som sagdt efter process och utslag 1722 27/«, 
hvarefter det innehades af Lennart Hård till 1726 3/s, ehuru det genom k. br. 1723 
24/i2 blifvit åter tillerkändt von Horst, som innehade det efter Hård. Han bodde 
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1735 i Lidköping. K. br. 1741 nU föreskrifver, att H. finge afstå en del af sin 
syssla till T. Leijonstolpe. Tjänade dock kvar till sin död. Skref om hvartannat 
Horst och von Horst. Förlorade vid tvenne fältslag i Polen all sin egendom. Gift 
med Beata Forswald. 

Teller, Daniel. Född i Södermanland. Holtzförster (”hollzfurste") i Skåne 
1708 ” s, enligt fullm. af M. Stenbock. Löjtnant vid öfverstelöjtnantens skvadron 
af södra skånska kavallerireg:tet 1709 ®/u (efterträddes ss. holtzförster af P. 
Pihl). Var med i slaget vid Helsingborg. "För en infamé beskylning suspenderat 
från tiensten d. 16 September 1715.” 

(I Stockholm dog 1697 *7» hofrättssekr. i Göta hofrätt Johan Teller, som 1688 
*•/• togs i arrest i Jönköping af Erik Dahlberg.) 

(von) Schmilau, Jacob. Död före 1741. Fadern. Jacob Hartvig S., var in- 
spector på Carlbärgs kungsgård och modern, Anna Maria —, oldtfru därst. Stu¬ 
derade juridik vid akademierna i Uppsala 0. Lund. Jägerifiskal (efter M. G. 
Bussius) i Skåne, Småland, Halland och Blekinge 1708 1#/e. Tjänsten upphörde 
visserligen 1719, vid jägeristatens indragande, men S. synes fortfarande varit i 
tjänst tills han 1722 •/» suspenderades på anmälan från landshöfd. S. von Hyl- 
téen. Blef sedermera inspektor vid Carlbärgs slott 1729 **/i, afskedades 1732 ”/« 
och lefdc ännu 1737. Namnet skrifves ock Smilow, Schmilow, Schmilou, von 
Schmelau och von Schrniclan. Själf skref han Jacob Schmilau (kvitto, dat. Wexiö 
1718 ”/»). Gift 1712 Feria 111 Pcntekoste i Uråsa s:n af Kronobärgs län med 
Eleonora Elisabeth Tranefclt, f. 1685, d. 1761 ,0/» i Mariefred, änka. 

(Hartwyg eller Hartvig Schmilou, stjufson till inspcctorcn vid Carlbärgs 
kungsgård Hans Rheinboth o. bror till Jacob S., sökte år 1712 landtjägmäs- 
taresysslan i Uppland efter Bengt Rosenfelt; omnämnes i ett k. br. 1713 V? 
\.ir.i inspectur vid Sxartsjö; Hartvig Herman Schmilau, f. 1687 l,h, d. 1719 
•/». begrafven i Solna kyrka.) 

Drake till Hagclsrum, Gustaf, döpt 1676 •/* på Hagelsruin i Målilla s:n af 
Kalmar län. t 1711 "/» (Anrcp och riddarhusgcncal. ha iU) af pesten vid arméen i 
Skåne; enl. Slaka kyrkobok begrofs han 1710 i mai i Slaka. (Föräldrar: Rytt- 
mästaren Gustaf D. till H. och hans l:a fru, friherrinnan Anna Christina Skytte till 
Duderhoff.) Var 1688 o. 1689 korporal vid Östgöta kavalleri. Ryttmästare därst. 
öfverjägmästarc i Östergötland 1708. Deltog 1710 i slaget vid Helsingborg. Hvad 
som ej reducerats från fadern af det gamla familjegodset Hagelsrum indrogs 
från sonen. Ar 1675 erhöll han 27 */« intl hufvudsakligen hemman i Östergötland 
och Kalmar län. Ägde säteriet Hofby 1 Västra Eneby s:n af Östergötlands län 
och Högsrum i Fliseryds s:n af Kalmar län. Ett vildt och tygcllöst lynne utmärk¬ 
te honom, och han förslösade en stor del af sin förmögenhet — men så hade 
han också det beryktade fribytareparet på Östersjön till föräldrar. Som 16— 
17 års yngling gaf han på ett gästabud regementskvartermästaren Rosenfcldt 
två värjsting, arresterades och satt tre år fängslad på Linköpings slott. År 1702 
gjorde ryttmästare Boljc och han hemgång hos en köpman, hvarpå följde pro¬ 
cess o. s. v. Gift 1703 »Vt I Slaka s:n med Elisabeth Hadorph i hennes 2:a gifte. 

(Kronoskogvaktaren i Skaraborgs län Oluf Drake [omnämnes 1749], g. tn. 
Maria Persdottcr, bodde i Hvarf. Barn födda åren 1751—1762.) 

Bergendahl, Lars Larsson, t 1749. Hcjdcridare I Älfsborgs län. Omnämnes 
från 1708 till 1744. (lift med Christina Knös, dotter af hejderidaren Börgc Knös. 

Assersson, Asser. Häradsfogde. Landtjägmästarc i Östergötland 1709 "/u 
(efter Gustaf Drake till Hagclsrum). Erhöll afsked för sjukdom 1710. (Troligen 
är han den 'hejderidare' Assar, som gifte sig med Görel Gabriclsdotter [gift 
Wiclman] I hennes 2:a gifte. Han förrymde sin hustru, som redan vid sitt om- 
gifte ansågs mindre vetande. Se Vistrand o. Seth 1: 1, sid. 64.) 
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Miiller, Matthias. Hejderidare i Malmöhus län. Omnämnes 1709. 
Är möjligen identisk med Mattias Pettersson Möller. 

Nils Jönsson. Var född i Bosjöklosters s:n. Dog i Tyringe, Finja s:n, 1720, 
begr. S8/5, 44 år 3 m. 4 d. gl. Kallas 1698—1703 gästgifvare, 1705—1709 läns¬ 
man, 1709—1720 hejderidare i Frosta och Färs härader af Malmöhus län. Gift 
1697 13/e i Finja med Metta Tuesdotter, d. 1722, begr. 16/o, 42 år 6 m. gl. (En 
son var prosten Nils Tyrell, född i Tyringe i Finja s:n 1711). 

Palm, Elias. Hejderidare i Östra och Västra Göinge härad af Kristianstads 
län. Omnämnes 1709—1728. 

Pihl, Peter, t 1736 i okt. (begrofs i Helsingborg 19/io). Rådman, kyrkoin- 
spektor och handlande i Helsingborg. Hejderidare i Skåne (förordnad af M. 
Stenbock). Landtjägaren och rådmannen i Helsingborg Petter Pihl utnämndes 
1709 30/i2 till generalvagnmästare ”till defensionswärketz reglerande” vid genera¬ 
len och guvernören, grefve Magnus Stenbocks armée ”i anseende till dess trogna 
tiänster, och der wid förwärfwade skickelighet och förfarenhet”. ”Holtzförste” i 
Skåne 1710 (fullmakten gifven af M. Stenbock i Malmö) till sin död. Holtz- 
förstertjänsten var vid denna tid lönad med 200 dir, men Pihl uppbar åren 1711— 
1719 allenast 150. Säger själf, att han vid fiendens infall i Skåne följde med kongl. 
svenska arméen först som ”Holtz Förste wid Skånska Jägerje Staten”, sedan ss. 
generalvagnmästare vid arméen. I Helsingborg gick hans dyrbara varulager, för 
hvilket han skuldsatt sig i Hamburg och Lubeck, förloradt. K. konfirmation å 
holtzfurstebeställningen 1720 S5/u. Beröfvad sin tjänst (genom L. Lundeblads an¬ 
ordningar) 1721 ulu men i densamma åter insatt 1723 23/a. Gift 1701 22A> i Helsing¬ 
borg med Anna Margrete Holst. Namnet skrifves vanligen Pijhl, men Peter Pijl 
är egenhändigt. 

(Carl Pijl, d. 1676 24/i i Stralsund, öfverlöjtnant vid flottan 1665 13/ä, förestod 
Amiralitetets ekehygge i Stralsund 1670 i juni—1676, kapten vid flottan 
1674 7In; Benkt Pihl, nobil. Pihlcrona, borgmästare i Helsingborg 1668, adlad 
1675 19/ii, dog barnlös; en Petter Pihls änka Annicka Kiörling dog 1748 22/n 
i Glafva s:n, Värmland, 60 år gl). 

Stendorph, Ludvic. Hejderidare i Norra och Södra Assbo och Bjäre härad 
af Malmöhus län. Omnämnes 1709 o. 1714. (Kvitton, dat. Kieflinge 1709 18/8 och 
Sylakra 1709 3/io.) 

Groschou, Jochim. Landtjägare i Malmöhus län. Omnämnes 1709 (kvitto, 
dat. Malmö 1709 28/o) — 1723. Åren 1714 och 1716 omnämnes en landtjägare i 
Skåne Jochum Grodtschough, som med all sannolikhet är identisk med Jochim 
Groschou. 

Lars Olsson. Hejderidare i Malmöhus län. Omnämnes 1709, 1714 o. 1720. 
Skrifves äfven Lars Olufsson. 

Stöckell, Conrad Christofer. Hejderidare i Valle, Gudhems och Kåkinds 
härad af Skaraborgs län 1710 tjänstledig 1726. Installerades på nytt i sin 
tjänst jäml. k. br. 1731 7/io. Deltog i kriget i Norge 1710 och Bohuslän 1711. 
Bodde 1716 i Åstabrona, 1722 i Norra Vings s:n. Säges 1726 vara gammal, sjuklig 
och tjänstledig (efterträddes af C. Reimertz). Lefde ännu 1745. Gift med 
Christina Engman (som begrofs 1746 ah i Norra Ving, 50 år gl; mannen lefde 
då). Skref själf Conrad Christoph Stöcköll 1713, men Conrad Christopher Stöc¬ 
kell 1716. Namnet finnes äfven ss. Steukel och Stöckel. 

(Kneschke [Adels Lex.] upptar en ätt Stöckel af gammal böhmisk adel; diplom 
utfärdades 1674 27/o för Christoph Heinrich Stöckel.) 
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tiemmer, Addich. (Föräldrar: Hejderidaren Hindrich H. och-.) Hej- 
deridare öfver hela Halland efter fadern 1710 l7/», hvarvid han förständigades att 
”giöra proof med Eekeplantteringar uthi den utsedde och tilordnade Häradz Parc- 
ken". Skötte hejderidaretjänsten i länet t. o. m. aug. 1737. Bodde 1722 i Joens- 
gierde. 

Rieth, Anders, t 1743 **/1 pä Tillorp i Vikingstads s:n af Östergötlands län, 
68 är gl. Jägare, hejderidare, med landtjägmästares titel, öfver Linköpings län i 
Östergötland 1710 l7/« (efter Assersson), förordnad af riksrådet. Kongl. konfirmation 
härå 1711 */«. Var i tjänst 1727, men torde afgått 1728 (efterträddes af Nils 
Skytte). Uppbar räntorna från Hökhult i Kisa. (iicrarp och Broarp i Tryserum, 
Råshult i Hyklinge, (lumhcm i Horn och Bagängen i Hyklingc, inalles daler 
103:15:1». År 1721 hade Rieths hejderidaretjänst i Östergötland blifvit indragen 
och lönen tillagd öfverste Lorentz Lundblad vid dess 1721 ‘*/ii undfångna öfver- 
jägmästarebcställning i Skåne och Blekinge. På anhållan af riksens ständer 
resolverade k. maj:t 1723 7®/« att Rieth skulle återfå hejderidaretjänsten. Var 
af utländsk, möjligen finsk härkomst. Bodde 1722 o. 1728 på Tillorp. Namnet 
skrifves äfven Rillh, Riet, Rielz, Ricd och Rith, men Rieth är egenhändigt. Qift 
1717 *•/« i Vikingstads s:n med änkefru Anna Beata Leijonholm, som dog 1753 
"/» i Linköping, 78 år gl. 

Rhodin, Nils. * 1683 (enl. annan uppgift 1686), t 1748 7/» på Knistad i Sven- 
torps s:n af Skaraborgs län, 65 år gl. (Föräldrar: Prosten Anders R. och Catha¬ 
rina Thcgner.) Student i Uppsala. Jägerifiskal i Västergötland 1710 3I» (efter J. 
Bergius). Omtalas samtidigt ss. hejderidare. Sökte 1748 M/* slottshauptmanns- 
bcställningen vid Leckö kungsgård efter Svante Höök. Var emellertid till sin död 
i tjänst vid jägeristaten. Var jämväl hofrättskommissarie. Allmogens ombuds¬ 
man (enl. justitiekanslär Stierncronas förordnande) vid kommissionen öfver kro- 
nobetjänterna i Skaraborgs län 1719—1721. Erhöll 1732 **/? justitlekanslärns 
rekommendation till successionen efter häradshöfding Lechard Thorssén i Vadsbo 

härad. Ogift 

Helmun, Henning, * 1688, t 1728 (begrofs s. å. “/• i Billinge kyrka). (För¬ 
äldrar: Hejderidaren Christoffcr H. i hans l:sta gifte.) Hejderidare i Malmöhus 
län efter fadern 1710 ■/»o. Det säges om honom i dödboken, att han var ”En Man 
i sitt embete hurtig, munter, oförtruten och oförfärad”. Qift 1711 i Svedala med 
Catharina Dahlman i hennes l:a gifte. 

Begrafningsvcrs af sonen Christophcr Helman utgåfvos från trycket. 

Schiinberg. Andreas, se Hofjägeristaten, sid. 111—113. 

Meisel, Augustin. Synes född i Vimmerby, t 1722 *7/». Sergeant vid Upp¬ 
lands ståndsdragonreg:tc, löjtnant därst. 1701 l7/«, kapten därst. 1705 ‘/*, konfirm. 
fullm. 1707 */i. Illa sårad vid Saladcn 1703 och Ocmäuerthof 1705, permitterad 
för sjukdom 1707 och gjorde sedan ingen tjänst vid reg:tct, afsked. I lands¬ 
böckerna upptagen såsom hejderidare i Kalmar län och landtjägarc i norra delen 
af Kalmar län, ehuru han 1710 a/« mottog senatens förordnande att vara landt- 
jägmästarc i Kalmar län och 1710 */«o därå erhöll k. konfirmation (titeln hejde¬ 
ridare alltså I detta fall tydligen generellt yrkesnamn). Var i tjänst ss. landt- 
jägmästarc 1716. År 1740 omnämncs, att änkan fått åtskilliga års lönefordran 
betald med 490 dir sm t. Namnet skrifves ock Meilscl, Meijssel och Meitzell. Skrcf 
själf Augu: Meitzell. Qift med Sophia Bähr eller Bahr från Visby. Hon måste år 
1708 anmäla honom för att få deras trolofning bragt till äktenskap. 

GearUr, Erik. t 1738 “/? I Bredareds s:n af Älfsborgs län, 55 år gl. Säges 
hafva studerat juridik och var hos jägm. Q. von Horst. Jägerifiskal i Västergöt- 
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land 1710 (efter Johan Bergius) och t. f. hejderidare i Skaraborgs län s. å., deltog 
i kriget i Norge 1710 och i Bohuslän 1711, var 1712 ord. hejderidare. Landtjäg- 
mästare i Älfsborgs län från 1713. Vitsordas af landshöfdingen för sin ”flijt och 
waksamheet”. Han erhöll 1716 2h k. br. med fullmakt att vara landtjägmästare i 
Kind, Redväg, Mark, Veden, Bollebygd, Ås, Kulling och Qäsene härad i Älfsborgs 
län. Tjänstgjorde till sin död. Bodde i Borås, 1735 i Röhl. Skref själf E. Geur- 
ler. Namnet finnes äfven skrifvet Giöler och Jörler. 

Rmit, Anders. Skogvaktare öfver Gamla Norbärgs, Lagna och Möklinta 
socknar i Västerås län. Afskedad på grund af försumlighet 1711 28/io (efterträddes 
af Hans Larsson Dufva). 

Cock, Isaac. Jägerifiskal i Malmöhus län (omnämnes i denna egenskap 1711), 
häradshöfding i Kalmar län 1724 31/io. Namnet finnes äfven skrifvet Kock, men 
Cock är egenhändigt. Gift 1713 “/io med Anna Margareta Engelcrona i hen¬ 
nes 1. g. 

Lindberger, Daniel. Hejderidare i Skaraborgs län 1712 12U, afsked 1725 12/z, 
öfverförd till Lecköstaten ss. hejderidare, afskedad därifrån 1729. Deltog år 1716 
i jägerikommandot till norska gränsen. Lefde ännu 1737. Gift med Magdalena —, 
som 1746 kallas änka. Är säkerligen identisk med den hejderidare Daniel Lindberg, 
som var gift med Ellika Brun samt 1713—1716 bodde i Sunnersbärgs s:n af Skara¬ 
borgs län. 

Åkerhjelm, Jacob Hertzen, * 1674 Vs i Göteborg, t 1733 8U på Hjälmarsbärg i 
Almby s:n af Örebro län. (Föräldrar: Handlanden Jacob Hertzen och Catharina 
Mollsdorff i hennes 1. gifte.) Student vid Uppsala och Åbo akademier, auskultant i 
bärgskollegium 1693 31/m; stipendiat därst. 1697 8/s (Johan Jacob Wattrangs sti¬ 
pendium), sedan han företagit en bärgsvetenskaplig studieresa till Harz och de 
sachsiska bärgverken samt däröfver afgifvit berättelse till kollegium; bärg- 
mästare i Nora, Lindes, Lekebärgs, Karlskoga och Lerbäcks bärgslager 1699 */». 
Köpte s. å. 2U Bärgsängs egendom utanför Nora och sålde densamma 1715 30/s till 
bruksförvaltaren Daniel Sundell. Adlad 1704 9U, öfverjägmästare i Nerikes och 
Värmlands län 1712 21/io (fullmakten utfärdad från Bender); förste öfverjägmästaren 
i Nerike—Värmlands län [efterträddes af sonen Carl Åkerhjelm]); majors karak¬ 
tär 1719 21/i2. Genom kammarkollegii förpantningsbref innehafvare af hemmanet 
Gyttorpsgärde 1700 8/io. Ägde sedan 1712 Hjälmarsbärg i Almby och Vrana i 
Sköllersta s:n af Örebro län, äfvensom Hagby hemman 1710 t. o. m. början af 
1720-talet. Erhöll genom k. br. 1728 13/s afslag på sin ansökan att erhålla bärgs- 
råds karaktär vid afskedstagandet från öfverjägmästaretjänsten. Afsked från öf- 
verjägmästaretjänsten 1732 19/a med bärgsråds titel. Begrafven vid östra gafveln af 
Almby kyrka i Nerike, där hans vapen ses. Gift 1700 13ä med Elisabeth de Besche. 

Ang. honom se en utförlig biografi i J. Johanssons: Noraskogs arkiv I, sid. 
21—29. Namnet Hertzen säges vara bildadt efter Hertzogenbusch i Holland. 

Trafwenfält, Eric, * 1666, t 1731 före 17In (icke 1732; antagligen å Mälby i 
Giresta s:n; 1731 o. 1732 lucka i dödboken). (Föräldrar: Ryttmästaren Bengt T. 
och Helena Kempe.) Var 1689 korpral. Kvartermästare vid lifreg:tet. Tillhörde 
Carl XII :s drabantkår från år 1700. Genom k. br. 1701 5/a (campementet vid 
Dorpt) erhöll han pass att resa till Holland för att bruka varma bad, emedan 
han genom ett olyckligt fall med hästen i slaget vid Narva blifvit illa skadad. 
Han talar i ansökningen om sin ”sönderkråssade siuka krop”. Förafskedad 1704 
12l 12 från drabantkåren. Generaladjutant (var detta 1716). Landtjägmästare i 
Upplands och Stockholms län 1712 2l/io (efter Bengt Rosenfelt), öfverjägmästares 
karaktär 1719 2Ut ”i anseende til dess långliga gjorda krigstjänst och därvid ut- 
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ståndna fatiguer och svårigheter". Tjänstledig från nämnda öfverjägmästare- 
tjänst 1728 “/* "i anseende till dess ålder och sjukliga tillstånd”. Under dennes 
öfverbefäl inöfvades åren 1713—1715 bruksarbetarne i Roslagen (omkring 1,000 
man, indelade i 8 kompanier med behöriga officerare) för att hindra ryssarnes 
väntade angrepp. Ligger begrafven i Giresta kyrka i Uppland. Gift l:a g. 1689 
*V» i Giresta s:n af Uppsala län med Hedvig Stråle till Sjöared, 2:a g. 1700 med 
Christina Catharina Strömskiöld. Bodde 1715 i Uppsala, 1728 å Mälby. Skref 
själf E. Trafwenfeldt (rätta ättenamnet är Trafwenfält). 

Kart. Sven. t 1719 /». Hejderidare i Skaraborgs län (Skara och Vartofta be¬ 
fallningar) från 1712 till sin död. Gift med Elisabeth Enebohm. Bodde 1716 i 
österplana. Trol. identisk med den Sven Karth, som nämnes hafva år 1700 till¬ 
hört Carl XII :s drabantkår och år 171-4 finnes upptagen ss. afskedad stånddrabant. 

(Möjligen son till Lars Olofsson Kart. som 1676—-1683 omnämnes ss. befall- 
ningsman hos M. G. de la Gardie å Magnusbärg i Flo socken. Skaraborgs län.) 

Westberg, Anders. Jägmästare i Göteborgs och Bohus län 1713 *°/% (efter A. 
Bordon). Innehade landtjägarebcställningen och titulerades jägmästare. Var i 
tjänst ännu 1742. Bodde 1729 i Uddevalla, 1735 i Kungälf. 

(Anders Wästberg [egenhänd.] var 1668 arkliskrifvare på Bohus slott; Andreas 
Westberg gifte sig 1675 **/• i tyska församl., Stockholm, med Susanna Ditmar; 
Anders Westberg. mönsterskrifvare, g. 1. g. med Christina Axelina-, som 
dog 1711 *■/», 37 år gl i ödestuga s:n af Jönköpings län, 2. g. med Ingrid 
Flackerus, som dog 1714 **/i därst.) 

Hammarberg, Samuel Gustaf, se Hofjägeristaten, sid. 115—116. 

de Lorch, Fredric. Språkmästare. Var 1713 kapten och jägmästare. Nam¬ 
net skrifves äfven Lorch. Gift 1686 •/« i Riddarholmsförsaml., Stockholm, med 
Maria TibousL 

(Friederieh Lorch säger sig i 4 år varit stallmästare vid artilleriet och därefter 
blifvit reformerad; född i Pfalz-Zweibriickcn och sökte hos Fredrik I anställning 
ss. forstmeister därst., emedan forstmeistern, kapten Mantz var sysselsatt med 
att öfva landtmilisen (odat. skr.. Militaria R. a.); Kneschke anger ätten här¬ 
stamma från Galizien och därifrån vara kommen till Preussen; Johan Friedrich 
Lorch. borgmästare (Stad-Schtiltheiss) i Zwcibriickcn, gift med Susanna Char- 
bonnet, ömsesidigt testamente af 1700 •/», då deras äldste son, Fredric Lorch 
var död (kallas salig 1703) och andre sonen, Johan Philip Lorch. var preussisk 
ingeniör; efter stallmästare Henrik Lorcks sal. fru betalades klockringning i 
tyska församl., Stockholm, under 4:e kvartalet 1693.) 

de Faggot, Johan, se Hofjägeristaten, sid. 104. 

Humble Jonas. + 1763 5/a i Kärrtorp, Nättraby s:n af Blekinge län, 76 år gl. 
(Föräldrar: Frälscinspektorcn Sven H. och Ingjcrd Wirell.) "Efter anlagda Stu¬ 
dier och annan förwcrfwad wettenskap” förordnad till Compagnleskrifvare vid 
tredje "Båtsmans Indeelningz Compagnict" under amiralitetet. Landtjägarc, med 
hcjderldarelön, i hela Blekinge (efter Jöns Dahl) 1714 1#/i (af Sal. von Otter), 
confirmation af Claes Bonde 1714 */». Afskcd från kompaniskrifvaretjänsten 1715 
•/». öfverlandtjägarc I Blekinge 1737 ”U. Samme Jonas Humble var i tjänst ss. 
jägmästare ännu 1763 “/i (kvitto, dat. Carlskrona), men dog samma år. Kallas 
1735, 1739 och 1741 jägmästare eller öfvcrlandtjägare i Bleking och Kalmar län. 
omnämnes 1750 såsom jägmästare. Gift l:a g. med Ebba Catharina Dalman, 2:a 
g. med Maria Sparman. (En dotter I sista giftet * 1720.) Denne Jonas Humble 
var faktiskt gift med (3:c gången?)-Dahl, dotter till landtjägarcn Jöns Dahl. 
Skref själf Jonas Humble (kvitto, dat. Hoka 1716 15/»). Namnet finnes också så¬ 
som Humla. Han bodde i Karlskrona. 

Jernsköld. Carl Lambcrt. • 1693 5/», t 1747 (begrofs s. å. *V» i BJörketorps 
kyrka I Älfsborgs län). (Föräldrar: Majoren Johan J. och Sara Maria von Scholtcn.) 
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Extraordinarie hejderidare (under jägmästare Eric Geurlers ”öfverstånd”) i Bolle- 
bygds härad samt Sätila och Kongsäters gäll i Marks härad 1714 2/io, landtjäg- 
mästare med hejderidarelön i Kronobärgs län 1719 uh, jägmästaretitel 1720 3/3, 
afsked med öfverjägmästares n. h. o. v. 1731 10/7. Sökte 1738 landtjägmästare- 
tjänsten i Älfsborgs län efter E. Geurler. Ägde Smedstorp i Älfsborgs län. Nam¬ 
net skrifves också Jernschiöld; han skref själf C. J. Jernschiöld. Gift l:a g. 1721 
Vi med Catharina Melander, 2:a g. 1744 med Helena Beata Gathenhjelm. 

Lindberg, Mattias. Extra hejderidare i Skåne. Omnämnes 1714. 

Hedmarck, Jurgen. Jägeritjänsteman i Gäfleborgs län (omnämnes 1714). För¬ 
ordnad, för skalls anställande, af landshöfd. Alex. Strömberg i afvaktan på in¬ 
rättandet af jägeristat i länet, hvarom S. 1713 23ls gjort underdånig framställning. 

Enebohm, Johan. Hejderidare i Västergötland (omnämnes 1714). 

Sjöberg, Jonas, t 1737 31U i Torskinge s:n af Jönköpings län, 54 år gl. Möj¬ 
ligen son till Ericus Petri S. Omnämnes 1714 ss. hejderidare i Jönköpings län. 
Kallas 1725 jägmästare därstädes. 

Kallas stundom äfven landtjägare, men var åtminstone 1736 endast skogvak¬ 
tare i Västbo härad. Bodde på Hjälmaryd eller Osmakull i Torskinge s:n. Gift 
l:a g. med Märta Gumaelius, äfven kallad Maria Knutsdotter, f. 1687, d. 1705 
(öfver hvilken han på Torskinge kyrkogård reste en sten 1709); 2:a g. 1707 5 
epiph. med Annika Dahlman i hennes 2:a g. (f. 1676 14/e i Höreda prästgård, d. 
1713 3/io i Torskinge, dotter af kyrkoherde Olof D.); 3:e g. med Beata Barck- 
man (d. 1734 3/«, 51 år gl). 

Landtjägare Jonas Sjöbergs dotter Eva i Hjälmaryd eller Osmakull i Torsk¬ 
inge s:n gifte sig 1747 3/u med prästmannen Nils Åkerberg. 

Garf, Sven Hansson. Hejderidare i Kristianstads län. Omnämnes 1714—1719. 
Var gift. Erhöll 1715 17A> till boställe h:t Vs mtl Refvakulla i afräkning på lönen. 

(Löjtnant Carl Henric Garf dog 1790 13/u å Nista vid Köping, 66 år gl; öfver- 
stelöjtnant vid adelsfanan Hans Mårtensson Garff, nobil. Garfwe, dog 1673.) 

Björnberg, (Fredrik) Jonas, * 1664, begrofs 1741 12U i Ryda s:n af Skaraborgs 
län (enl. andra, felaktiga, uppgifter död: dels enligt en rulla 1745 16U, dels 1745 
natten mellan 9—10 mars). (Föräldrar: Jean B. och Botila Dreffenfelt.) Kvar¬ 
termästare vid änkedrottningens lifreg:te, kornett 1684 Var redan 1714 en¬ 
gagerad vid jägeristaten i Skaraborgs län. Hejderidare i Skaraborgs län 1730 
29/s till sin död. Efterträddes af J. E. Sigelkow. Köpte i början af 1730-talet 
Gunnarstorp med underlydande i Flakebärgs s:n af Skaraborgs län och bortbytte 
gården 1736 8/s till öfverste Georg David Zengerleins änka, fru Maria Wenner- 
stjerna, mot ödegården Attorp i Ryda s:n och 3720 dir smt i penningar. Skref 
själf J. Biörribergh. Gift med Helena Silfverswärd, f. 1667, begrafven 1738 25/i i 
Ryda s:n. 

Leijonflycht, Myndert, * 1690 (?), t 1720 i dec., begrofs 1721 16A> i Katarina 
församling, Stockholm. (Föräldrar: Handelsmannen i Stockholm Peter Myndert 
och Christina Blom i hennes 1. gifte.) Student af Stockholms nation i Uppsala 
1701 14/2. Landtjägmästare i Stockholms län (Roslagen) 1715 b/ig januari (dat. 
Strahlsund, Carolus; fullmakten lyder på Myndert Pettersson). Omnämnes i den¬ 
na egenskap ännu 1718. Torde fått öfverjägmästares titel. Undfick 1720 “å öp¬ 
pet bref till landtmarskalken grefve A. Horn att få upptaga sin framlidne svär¬ 
faders, sekreteraren Nils Leijonflychts namn och sköldemärke, emedan ingen 
manlig arfvinge af det namnet mer igen var. Dog emellertid, barnlös, innan han 
hunnit introduceras på ifrågavarande ätts nummer, 1176. Gift 1711 14/u på Brahe- 
bärg i Närtuna s:n med Ulrica Leijonflycht i hennes l:a gifte. 
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Lönrot, Magnus. * 1679, t 1741 7* i Täby s:n af Örebro län, 62 år gl (upp¬ 
giften 1741 7» i Örebro är felaktig). Var 1711 landsgevaldiger i Örebro. Hejde- 
ridare i Värmland-Närke 1715 7« (efter Gergen Schultz). Kallas i ett k. br. 1725 
*° < "Landtjägaren eller Heideridaren". Kallas 1735 landtjägare i Ncrike-Värin- 
lands län. Afsked 1738 7i (efterträddes af magen P. Frischenfeldt). Tjänst¬ 
gjorde egentligen inom Nerike. Skref själf Lönrot, livilket äfven står i kyrkböc¬ 
kerna, ehuru namnet ofta eljest förekommer ss. Lönroth. Ägde 1711 gård i Öre¬ 
bro och 7* hemman Hinsta i Längbro s:n. Innehade bostället Måsby. Ägde 
skattehemman i Snaflunda samt ägde och bebodde Stora Ulfgryt i Täby s:n. 
Gift 1. g. med Anna Maria Rahm, som dog 1710 *7«, 2. g. 1711 M/« med Magda¬ 
lena Nor(h)ling, 3:dje g. (senast 1721) med Catharina Danielsdotter Robsahm i 
hennes l:a gifte. (Besläktad med sin samtida, räntmästaren i Karlstad Lönrot?) 

Magenberg. Jonas. Jägmästare. Var gift. (Dottern Katarina Elisabeth H., f. 
1715, d. 1782, gift med komministern i Torsås af Kalmar stift Eric Cedergren 

iClerus]). 

Wimmerberg, Peter M., * 1689 i Vimmerby, t 1763. Holtzförster i Malmö¬ 
hus län. Hejderidarc i Frosta och Färs härad af Malmöhus län 1715. Omnäm- 
nes i tjänst ännu 1735 (von Hcnel). Bodde i Lund 1735. (Bodde i Lyby.) Gift 

med Katarina Sofia Ekenstéen. 

Walt mun. Christian, * på Kellstorp i Perstorps s:n af Kristianstads län 1692, 
döpt “/«, t 1764 ”/» därst. Fader: dåv. Korpralen, sederm. Ryttmästaren Jöran 
Waltman. Var 1715 extra hejderidarc i Skåne. Hejderidare i Norra o. Södra 
Assbo samt BJfire härad af Kristianstads län (omnämnes 1719—1743). 1 Kristian¬ 
stad kvitterar 1744 nU P. Waltman lönen för hejderidaren och hans skogvaktare. 
Familjen bodde 1795 på Kellstorp. Gift 1714 *7i» i Finja med Cicilia Nilsdotter 

i Tyringe. 
Fadern dog 1734 (begrofs 7u) å Kellstorp. 96 år och några månader gl. — 
Christian Waltman (f. 1770) o. Johan Samuel Waltman (f. 1774) voro soner 
till hejderidaren Nils Waltman. — „ , 
(Aktören vid Kongl. Spektaklet Kjell Christopher Adolf W. dog 1799 /» i 
Stockholm, i 42:a året.) 

Angcrstein, tredrik, * 1682 *•/** på Turbo i Hcdemora s:n af Kopparbärgs 
Win, t 1734 *7r (begrofs *7» i Hedemora). (Föräldrar: Brukspatron Johan A. och 
Elisabeth Hentzell Ieller Hcntzcl]). Inskrifvcn i Västmanland-Dala nation vid 
Uppsala uuiv:tct lf>9h *7«, auskultant 1 bärgskollegium 1702 ‘7io. Jägmästare I 
Kopparbärgs län 1716 *7i och skulle enligt k. fullm. jämte de öfriga bärgsbe- 
tjäntc hafva inseende öfver skogarna där, särdeles i öster och Väster Bärgs- 
lagen". Erhöll instruktion af kammarkollegium 1716 *7i» (för Provincial-Jäg- 
mästaren” F. A.) Han inlöste för egna medel länets jakttyg. Var 1730 ensam 
jägeribetjänt i länet, jämte två skogvaktare i Tuna socken. Afsked med öfverjäg- 
mästares titel 1731 7t. Ägde halfva Turbro bruk. Gift på 1720-talet med Christina 

Ericsdottcr. J 
Släkten säges härstamma från ungraren Stephan Crachta. som af kejsar 
Fredrik II adlades med namnet Angcrstein. Farfadern, stundom kallad stall- 
och jägmästare, säges "i fulla 40 år haft inseende öfver furstliga skogar och 
jagter" vid något tyskt hof. 

Stridbeck, liindrleh, se Hofjägcristatcn, sid. 100—101. 

Hagenberg, Magnus. Död före 1737 7». Omnämnes 1716 såsom landtjäg- 
mästarc i Kalmar län. Vice jägmästare i halfva Kalmar län. Bodde I Knarrebo 
I Aby s:n. Norra Mörc härad. Gift med Margareta Ljungberg, dotter till hejde¬ 

ridare Sven L. 
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Tohrn, Johan Larsson, * 1670. Länsman. Hejderidare i Kalmar län 1716 
eller 1717. Omnämnes vara i tjänst ännu 1734. 

(Anders Larsson Tohrn var 1670 tjänstförrättande mönsterskrifvare vid Fa¬ 
bian von Fersens reg:te; Rustmästare Johan Torn begrofs 1716 2<7i2 i Kjula 
s:n, Södermanland.) 

Sarin, Johan Gottfried. Landtjägmästare i Dalsland samt Väne, Bjerke, 
Flundre, Ahle och Vättle härad i Älfsborgs län. Omnämnes från 1716. Suspen¬ 
derad 1721 27le af skogskommissionen i Älfsborgs län. Erhöll 1739 Vs frih. J. L. 
Palmfelt till biträde i vissa härad. Afsked 1752 7U. Bodde i Vänersborg. År 
1752 “/o bestämdes, att tjänsten och lönen skulle delas i tu. Då emellertid Geur- 
ler varit samtidig med Sarin, blef det sedermera tre landtjägmästare. En af dessa 
var J. P. Schröder. 

Norlin, Gudmund. Var 1716 hejderidare i Jönköpings län. 

Möller, Carl. Extra ordinarie hejderidare i Skåne. Omnämnes 1716. 

Mårman, Lars. Hejderidare i Skåne. Omnämnes 1716. 

Stjernspetz, Johan, * 1690 i Pommern, t 1733 Vs. (Fadern: Amtmannen i 
Pommern — Pedersson.) Korpral vid pommerska adelsfanan 1698, volontär vid 
lifdragonerna 1700 och var med vid Narva, fältväbel vid lifkompaniet s. å., var 
med vid Riga 1701 o. följde arméen till Kurland, Littauen o. Polen, bevistade 
striden vid Klissow o. blef kornett 1702, löjtnant 1704 o. fick vänstra armen sön¬ 
derskjuten vid Punitz, åtföljde Rehnskölds armée 1705, var med vid Frauenstadt 
1706 o. blef s. å. regementskvartermästare, var med under marschen 1707 från 
Sachsen genom Schlesien till Polen o. Littauen, kapten vid lifdragonerna 1708 
ä/s (dat. Smorgonie, Carolus). Sårades i slaget vid Holofzin i högra benet o. 
fick vänstra handen sönderskjuten i slaget vid Pultava. Öfverjägmästare i Små¬ 
land och Blekinge samt landtjägmästare i Jönköpings län efter svärfadern 1717 
22/i, transport till öfverjägmästaretjänst i Västergötland 1719. Till statskommis- 
sionen afgick 1721 21/u k. br. att öfverjägm. Peterson skulle erhålla öfverjägmäs- 
taretjänsten i Jönköpings, Kronobärgs och Blekinge län, öfverjägmästare i hela 
Småland (alltså jämväl Kalmar län) och Blekinge 1723 26/e. (Var i tjänst till 
sin död och efterträddes af W. M. Pauli.) Kallas i Kalmar läns landsbok väl¬ 
boren redan 1725, och kallas Johan Pettersson ännu 1727, ehuru han adlades 1726 
13/io (Anrep har felaktigt 12/io) med namnet Stjernspetz o. introduc. s. å. på sv. 
riddarhuset under n:r 1805. I k. fullm. af 1708 2j» kallas han Johan Petterson. 
År 1729 uppbar han jägerisakören från hela Kalmar län, medan Spens fick dem 
på Öland. Hans änka fick uppbära kronans och genom skriftlig transport jäm¬ 
väl öfverjägmästare W. M. Paulis andel i jägerisakören också för 1733, d. v. s. 
fick beräkna omkring 6 månaders nådår. Han skref själf före adlandet Johan 
Peterson (kvitto 1721 31/i2) och 1730 Johan Stiernspetz. Ligger begrafven i Sol¬ 
bärga kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1716 med Maria Christina Ham- 
marfelt (d. 1768 12/s på Hamneryd i Norra Solbärga s:n af Jönköpings län), dot¬ 
ter af öfverjägmästaren Samuel H. 

I hans distrikt dödades åren 1724—1726 i Jönköpings län 4 björnar och 153 
vargar, åren 1723—1725 i Kronobärgs län 162 vargar, åren 1723—1725 i Ble¬ 
kinge 65 vargar och åren 1723—1726 i Kalmar län 304 vargar. 

Dahlman, Bartholomueus, d. y„ * omkring 1690, t 1764 på Brännemölla i 
Svedala s:n af Malmöhus län (begrofs 7/»). (Föräldrar: Hejderidaren Bartholo- 
nueus D. och Ingri Bertilsdotter.) Student af skånska nationen i Lund 1712. 
Hejderidare i sin faders halfva distrikt 1717 21U. Ägde Vs mtl skattehm Bränne¬ 
mölla och innehade kronoh:t 3/s mtl Lingved i Svedala s:n. Deltog i kriget mellan 

18 
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Sverige och Brandenburg och utstod ”många svåra Strapacicr och Olyckel. ät- 
ventyr”, fick hästen skjuten under sig. o. s. v. Kommenderades från Anklam 
till Stralsund med proviant åt svenska arméen. Gift l:a g. 1719 med Kajsa 
Tauson. 2:a g. 1743 med Anna Catharina Aspelin. 

Malmström. Johan (Jöns) S., t 1750, begrofs ”/» i Lästringe s:n, 80 år gl. 
Förordnades till hjälp åt Johan Faggot 1716 *•/• och blef efter honom landtjägare 
i Södermanlands län 1717 *°/a. Säges redan då vara "wid jachter och djurfång 
ehrfaren". Kallas 1735 hejderidare. k. fullm. ss. landtjägare i Södermanlands län 
1737 afsked (för ålderdom) 1739 %. Bodde 1730 i Ingemunstad i Lästringe 
s:n. Var gift. ty 1739 ®/t föddes i Helgesta s:n sonen Johan Olof Malmström, 
fältväbel vid lifgardct (antogs 1757 till sergeant vid artillerireg:tet o. deltog i kri¬ 
get i Pommern). 

(Ryttmästaren Jonas Malmström af led 1802 **/« på Ekenäs sätesgård i Söder¬ 
manland. i 75:e året.) 

Rosenbom, Niclas. (Föräldrar: Hejdcridaren, landtjägmästare Pehr R. och 
Ingierd (Catharinal Domnerus [Domnaerus]). Scholaris i Växjö, student af Små¬ 
lands nation i Lund 1713 ,t/h. jägerivolontär i Jönköpings Lin o. biträde åt fadern 
1715. landtjägare därst. enl. k. fullm. 1717 *5/u (i Lund 1717 w/i beslöts att han 
skulle få tjänsten). Skref själf Nicolas o. Niclas Rosenbom. 

Cedergröen. Axell. Blcf 1706 **/« länsman i Handbörds härad af Kalmar 
län och 1712 ,#/4 skogvaktare i samma härad. Deltog med jägeristaten i kriget 
i Skåne 1716. Hejdcridarctitcl med skogvaktarelön 1717 “/u. Tog afsked i juni 
1747 och efterträddes af M. Krögerström. Namnet skrifves äfven Axel Ceder- 
gren. Gift 1. g. med Margareta Ljungberg, dotter af landtjägmästaren Sven 
Ljungberg (en son föddes i Högsby s:n, Kalmar lan, 1714); 2. g. 1745 ®°/o i Dö- 
derhults s:n af Kalmar län med Märta Jonsdottcr. 

(Strandridaren Anders Cedergren dog 1693 *Ä/s fi Kalmartrakten?].) 

Fodiln. Extra hejderidare. Njuter lön af besparingar 1718 T/«. 

Hasselström, Erlch, * 1689, t 1745 */to på Hoflanda i Väse s:n, Värmland. 
Jägmästare (underjägmästarc) i Ncrikc-Värmlands Lin 1719 •/«, afsked 1732. 
Bodde 1729 i Kristinehamn, men 1731 på Hoflanda 1 Väse s:n, Värmland. Be¬ 
grofs i Fågelvik 1745 l7'io. Han kallas felaktigt "framliden” i landsboken 1741; i 
Pryxells Wärmelands Slägte-Bok kallas han felaktigt Johan Hasselström. Gift 
1718 *•/,, med Anna Katarina Alstrin. 

(En Lars Hasselström var regementsskrifvare vid Värmlands rcg:te 1708 
•/i—1724—In: död 1734 i Värmland, begrofs ‘/to i Örebro.) 

Urnndahl, Amblörn, * 1682 In, t 1730 '•/• (**/•) 1 Stenstorps s:n af Skara¬ 
borgs län. Hejderidare i Skaraborgs län 1719 */• till sin död. Bodde å Höjen- 
torp, sedermera i Mossagården af Stenstorps pastorat. Gift med Katarina Hell¬ 
berg. 

Ej anträffad i Egghv dödbok 1730, däri dock saknas anteckning för tiden 

Hörd till Segerstad. Lennart, se Hofjflgerlstaten, sid. 105—106. 

Reenstlerna. Mörten, * 166—, t 1725 *'/*. (Föräldrar: Manufakturkommissa- 
ricn Abraham Momma, nobil. I^ecnstlcrna, och Ingrid Johansdottcr Eskilsson.) 
Brukspatron. Ofvcrjägmästarc i Västmanland och Stora Kopparbärgs län 1719 
*/»*. Bcgrafvcn i Schönströms graf i Heds kyrka, Västmanland. Slöt ena ätte¬ 
grenen på svärdssidan. 

Grlpcnsticrna. Carl, * 1668 *lt0 I Avesta, t 1746 *•/• på Kcrsö i Ekcrö s:n af 
Stockholms län. (Föräldrar: Rikskammarrådct Joél Drysandcr, sedan Ekman, 
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nobil. Qripenstierna, och Elisabeth Hanssen.) Hofjunkare hos Ulrica Eleonora 
1698 (uppbar i denna egenskap 1705 o. 1715 i lön 736:12 dir smt), öfverjägmäs- 
tare i Södermanland 1719 2/i2 med bibehållande af hofjunkarelönen, tjänstefri 1724 
18/ 12 (med bibehållen lön), kammarherre 1720 SU. Ägde Kersö på Ekerön. Be- 
grafven i familjegrafven i Ekerö kyrka. Gift l:a g. 1704 2a/5 med Catharina 
Heerdhjelm, 2:a g. 1724 1BU med Hedvig Polhem, dotter af kommerserådet Cristof- 
fer Polhammar, nobil. Polhem. 

Möller, Mattias. (Föräldrar: Hejderidaren Mattias Pettersson M. och Elsa 
Elisabeth Mårtensdotter.) Hejderidare i Villands, Gärds och Albo härad af Kris¬ 
tianstads län. Omnämnes 1719—1728. Gift med Judith Catharina Herbertius. 

Sellving, Olof. Jägerifiskal i Uppsala län. Omnämnes 1719. Namnet finnes 
äfven skrifvet Selfving. Gift med Maria Johanna Tunvall (död 1749 i Sigtuna) 
i hennes l:a gifte (hon ingick 1748 18/io nytt gifte med majoren Gustaf Hjertzeel, 
adlad Stjernbjelke, i hans 2:a gifte). 

Lars Olsson. Hejderidare i Kristianstads län. Omnämnes 1719. 

Lindh, Petter. Jägerifiskal. Gift 1719 10/2 i Hjorteds s:n af Kalmar län med 
Maria Christina Rosenholtz (adl. ätten) på Hjortö. 

Rahmn, Nils, * 1676 i Skåne, t 1735 4A> på Alfhem i Skepplanda s:n af Älfs- 
borgs län. (Fadern: Inspectoren eller ”öfverinspektören” i Skåne Lars R.) Ränte- 
och proviantmästare i Göteborg. Direktör öfver skogarne i Älfsborgs, Göte¬ 
borgs och Bohus län och Halland 1720 1/». Erhöll instruktion 1725 13/s. Hade i 
egenskap af skogsdirektör lika rang med öfverjägmästare. Erhöll 1726 8U in¬ 
seende öfver skogarne i Skaraborgs län med anmodan axt i Skaraborgs län så 
föranstalta om skögarnes skötsel och konservation som den honom meddelade 
n. instruktionen 1725 13/2 anbefallt i fråga om Göteborgs och Bohus samt Älfs¬ 
borgs län och Halland. Erhöll 1726 3% k. ordre att infinna sig vid riksdagen i 
Stockholm för att inför riksens ständer gifva vid handen hvad han visste ”lända 
till Skögarnes skiötsell och formerande”. Det betänkande, R. då ingaf, remitte¬ 
rades till A. Schönberg för yttrande. Enligt k. bref 1727 13/? ägde han uppbära 
en årlig lön af 600 dir smt ”i aneende till dess flijt med Träns planterande i Bo¬ 
hus, Elfzborg och Skaraborg läner”. Namnet skrifves äfven Rohm, men Rahmn 
är egenhänd. Bodde och dog på Alfhem (Ahlfvum). Gift 1707 med Hanna Ahle- 
hjelm (adl. ätten n:r 1317). 

Hans konceptbok för tiden 1720 30/n—172 2 23/s finnes i R. a. — Hans son, 
amiralitetslöjtnanten (sedan 1742 31/i) i Göteborg och Karlskrona Adolf 
Rahm, föreslogs af öfverstelöjtnanten, direktör T. Leijonstolpe 1748 till den¬ 
nes efterträdare vid skogsdirektoriatet, men synes icke blifvit förordnad. 
Släkten inkom från Holstein omkring år 1610 med Ellert Rahmn, som säges 
varit officer. I vapnet en korp. 

Berg, Olof. Landtjägare i Stockholms län. Gift 1720 ul 12 i österåkers s:n 
med Greta Elisaebet Hasselberg på Hjälmsättra. 

Houg, Johan, t 1733 9U på Kartorp i Rogslösa s:n, 56 år gl. Hejderidare i 
Östergötland. Gift med Elisabeth Jönsdotter, som dog 1720 21/o på Kartorp. 

Blix, Magnus, * 1660, t 1745 uh. (Föräldrar: Borgmästaren Magnus Joens- 
son Blix, nobil. Blix, och Catharina Lindeblad.) Student i Uppsala 1683, auskul- 
tant i bärgskollegium 1690 7/n, stipendiat därst. 1692 9h—1694 28/<, erhöll rese- 
pass till inrikes bärgverk 1693 20U, faktor vid Söderhamns faktori 1694, vice 
borgmästare därst. s. å., afsatt från faktorstjänsten 1702, borgmästare 1707 I9/«, 
afsatt från borgmästaretjänsten 1708, öfverjägmästare i Ångermanland, Jämt- 
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land och Medelpad 1721 *7/« med bibehållande af sin faktorstjänst och utan an¬ 
nan lön än som faktor. Begrafven i Styrnäs kyrka i Ångermanland, där ättens 
epitafium finnes. Han begyntc år 1699 att "skierpa efter kopparmalms anvisnin¬ 
gar, som han af Finntorparen Anders Persson i Tenn under Marcknadsfärder 
fådt Spaning uppå” inom Loos i Färila socken (första början till det s. k. Loos 
koboltverk). Till hans minne trycktes af Jonas Bång författadt "Grift- och ätte- 
minne öfver öfverjägmästaren i Helsingland Magn. Blix”. (Stlilm 17*15.) Han 
bodde i Härnösand. Gift lb9*l "h med Catharina Stjerneroos i hennes 2:a gifte. 

Lund(e)blad, Lorentz, • i Västergötland, t 1736 ®/a på Maglö i Norra Mellby 
s:n af Kristianstads län. (Föräldrar: Ryttmästaren Carl Svensson L. och Mar¬ 
garetha Fägersköld i hennes 2. gifte.) Rymde från skolgången i Örebro och blef 
jaktpage i Holstein, underofficer vid grefve Adam Ludvig Lewenhaupts reg:tc till 
fot i Brabant 1687, bevistade de i Nederländerna förefallna actionerna, kadett i 
sachsisk tjänst 1697 och i tysk kejserlig 1698, löjtnant vid Neuburgs kyrassier- 
reg:te därst., volontär vid svenska arméen i Lithauen 1701, kvartermästare vid 
norra skånska rcg:tet till häst 1702, kornett vid öfverste Gustaf Adam Taubes 
dragoner 1704 *•/», löjtnant därst. 1705 **/», kapten 1709, major vid Upplands fetn- 
männingsreg:te till häst 1710 *®/j ("/»), öfverstelöjtnant därst. s. ä. '■% (®/b enl. 

von Stiemmans Adels Matrikel), k. konfirmation 1715 (dat. Stral- 

sund), öfverstes afsked 1721 */u, öfverjägmästare i Malmöhus och Kristianstads 
län s. å. u/u (fullmakt Vii fel), öfverjägmästare i Skåne och Halland s. å. "/u, 
öfverjägmästare endast i Halland 1723 Mlo (icke */»), då riksens ständer från- 
togo honom Skåne; öfverstelöjtnant på expeetantstat vid norra skånska kavalle¬ 
riet 172—. 

Adlades 1719 ,0/io och slöt själf sin ätt (introduc. på sv. riddarhuset 1720 un¬ 
der n:r 1665). Ägde Maglö i Kristianstads län från 1720 ,0/i samt Näsbyholm i 
Småland och testamenterade dessa gods till sin frus frändc, kammarherre Jöns 
Chrenborg. Tapper och käck krigsman, som deltog i drabbningarna vid t. ex. 
Klissow, Poltousk (där han blesseradcs), belägringen af Tliorn, äfvensom stri¬ 
derna vid Romna, Kammin, Wiprcck, Krasnakut, Oposna och Poltava samt sär- 
skildt utmärkte sig vid Helsingborg i febr. 1710. Omedelbart därefter blef han 
också öfverstelöjtnant. Vid Poltava tillfångatogs han och fördes till Smolensk, 
därifrån han snart rymde. Deltog äfven i fälttåget till Norge 1711. Carl XII an¬ 
befallde honom 1716 posteringarna vid Landskrona mot fiendens då förmodade 
infall. Skref själf L. Lundebladh. Gift ined Anna Sophia von Barthlin i hennes 
2. gifte. 

Örnström, Leonhard. Fänrik. Hcjdcridare i Stockholms län (onmämncs så¬ 
som sådan 1721), landtjägmästare (omnämnes ss. sådan 1723—1732). Blef på 
gamla dagar landsgevaldiger samt omnämnes ss. sådan 1740—1756. Innehade 
genom k. hr. 1723 "It frälseh:t Stora Söderby i Lunda s:n ss. boställe. Nain- 
net skrifves Öhrström, också i k. br. 

Krokström, Jonas. Hcjdcridare i Älfsborgs län. Omnämnes 1721. 

iiiubohn:, Lar:, 1695 i Klnnc härad af Skaraborgs län. Fadern hcjdcridare 
(antingen Christopher eller Johan). Deltog i kriget 1714—1719 och var med vid 
Frcdrikshald. Kvartermästare 1719 vid Biclkcs kavallcrireg:tc. Hcjdcridare 
1722 V» I Västergötland. Borgare 1724 i Lidköping, där han blef rådman 1743. 
Lcfdc 1767. 

Ilörling, Simon Martinus, * 1691 4/r i Lund. t 1741. (Föräldrar: Professor 
Jonas H. och Gcska Maria Wodc.) Student af Ostgöta nation I Lund 1706, erhöll 
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testimonium från akademien 1709 23/2, auskulterade sedan i Göta hofrätt, förordnad 
1710 8/io förrätta höstetingen efter aflidne P. Silnecker, krigs- och guvernements- 
fiskal i Skåne 1713, t. f. jägerifiskal i Skåne 1722 2/a. Han sökte 1732 härads- 
höfdingetjänsten efter Martin Biilick i Skåne. Landssekreterare i Kristianstads 
län 1732. Häradshöfding i Marks, Vedens och Bollebygds domsaga 1736. Gift 
med Charlotta Lang. (Äfven namnformen Horling flerstädes iakttagen.) 

Vogelhjelm, Aron Peter, * 1680 25/io i Stockholm, t 1736 27/i2 på sin gård 
Myckelhult eller Möckelhult i Frödinge s:n af Kalmar län. Major vid drott¬ 
ningens lifregite. Landtjägare i Kalmar län 1722 8/s. Omnämnes 1729 ss. jäg¬ 
mästare i halfva Kalmar län: Tjust, Tuna läns, Sefvede och Aspolands härad, 
öfverjägmästare i Kalmar och Jönköpings län. Hette ursprungligen Robach, 
nobiliserades Vogelhjelm år 1720, men tog ej introduktion på riddarhuset. Kvitte¬ 
rade 1726 20/i i Vimmerby 1725 års lön med 120 dir smt. Bodde 1729 i Vim- 
merby. Afsked från jägeristaten 1733 30/3. Hans hufvudbanér hängde förr i 
Frödinge kyrka men finnes nu i Kalmar fornminnesförenings samlingar (se 
Bserendtz, Kalmar museum). Gift med Regina Gyllencaschett (f. 1686, d. 1753 
Vs). Skref själf P. Vogelhielm. 

Vogel, Johan Petter, se Hofjägeristaten, sid. 110. 

Mellin, Carl, * 1696 18U i Habo prästgård, Skaraborgs län, t 1777 12/7 i Habo 
s:n. (Föräldrar: Prosten Abraham M. och Christina Billing.) Volontär vid 
Jönköpings läns infanteri 1713; rustmästare därst., furir, förare 1714; sergeant 
1715, fältväbels indelning 1716 men förrättade adjutantstjänst, interimsfänriks full¬ 
makt 17 1 7 23/u, bevistade 1718 norska kriget och belägringen af Fredrikshald. 
Jäml. k. resol. 1723 3A berättigades öfverjägmästaren i Västergötland Lennart 
Hård att bruka Melin ”sig till hjelp någon tid”. Fick slag 1739. Afsked från 
fänrikstjänsten 1742 29/i. 

Bevistade belägringen af Stralsund 1715, förfrös fotterna och blef fånge hos 
sachsarne men flydde 1716 och återkom till Sverige. Gift 1718 19/i i Habo s:n 
med Catharina Maria (Caisa) Svahn, d. 1763 V12 i Habo s:n, 64 år gl, dotter af 
Sven N. Svahn. Namnet finnes äfven skrifvet Melin, men Mellin är egenhändigt. 
Han kallas 1763 0. vid frånfället Capit. Lieutnant. Bodde å Ekhult. ”Begrofs 
vid Fiskebäck med hederl. Proces.” 

Harbo, Johannes, t 1723 Vs i Tranås, Säby s:n af Jönköpings län. (Föräldrar: 
Kyrkoherden Rasmus H. och Ingeborg Lund.) Student af skånska nationen i 
Lund 1691. Hejderidare och gästgifvare i Tranås. Var gift. 

Tyrell. (Säkerligen son till hejderidaren Nils Jönsson och hans hustru.) Hej¬ 
deridare i Torna, Bara och Harjagers härad af Malmöhus län. Omnämnes 1723— 
1726. 

(Kyrkoherden i Oderljunga Nils Tyrell, f. 1711 i Tyringe i Finja s:n, var son 
till hejderidaren Nils Jönsson, som hade äfven sonen Peter, tullnär [tull- och 
accisskrifvare] i Västervik, död 1773 2Vg; Inrikes Tidn. har Västerås.) 

Grubbe, Johan, * 1699 12/s å säteriet Vik, Jösse härad af Värmlands län, vid 
Arvika, t 1771 Va i Älgå s:n af Värmlands län. (Föräldrar: Fänriken Johan G.) 
Skogvaktare i Jösse härad af Värmlands län 1724 17/io (omnämnes i denna egen¬ 
skap ännu 1753). Namnet finnes äfven skrifvet Grubb. Ägde hemmanet Säfflevik 
i Älgå s:n och bodde där. 

Milletan, Paul, * 1686 12/«, t 1748 27/?. (Föräldrar: Amiralitets-öfverkommis- 
sarien Gabriel Månsson H., nobil. Hilletan, och Agneta Juring-Billingsköld.) Stu¬ 
derade vid univ:tet i Lund. E. 0. kanslist i k. kansliet och auskultant i Göta hof- 
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rätt, fältvfibel vid värfvade blå infanterircg:tet 1707. fänrik därst. 1709, löjtnant 1710. 
Utstod belägringen af Riga 1710 och bortfördes ss. rysk krigsfånge, men lösgafs 
efter fredsslutet. Löjtnant vid norra skånska kavalleriet 1722 /». ryttmästare 
därst. 1723 ” r, öf ver jägmästare i Södermanland 1724 1 sin skrifvelse 1727 
' angående jägeriväsendets förbättrande i riket, anhöllo riksens ständer om 
något understöd åt H. Erhöll 1732 s'/i n. försäkran om hågkomst vid första an¬ 
ständiga vakans. Pä hans framställning ökades jägeristaten i Södermanland 
enl. k. br. 1737 s*.n och s. å. */i», men genom k. br. 1738 B/is indrogs hela den nya 
jägeristaten därst. Erhöll expectancelön af riksens ständer 1738, och föreskrlfver 
k. br. 1739 *V» om dubbel expectancelön för honom. Begrofs i Torcsuiuls kyrka 
i Söderinl. — där hans vapen finnes — och slöt adl. ätten Hilletan n:r 1022. Skref 
själf P. Hillethan (kvitto, dat. Eskilstuna 1726 */i). Gift 1723 30/- på Kersö i Ekerö 
s:n af Stockholms län med Anna Grlpenstierna, syster till öfverjägmästare Carl G. 

Broun. Erik, t 1745 *•/«. Hejderidare i Kållands, Viste. Barne, Åse och Kinne- 
fjärdings härad af Skaraborgs län (Leckö) 1725 ‘V*. Bodde i Lced i Gösslunda 
s:n. Gift med Ingeborg Juliana Frantzich (f. 1716) i hennes l:a gifte. Namnet 
finnes äfven skrifvet Brun. men Broun är egenhändigt. 

(Hofsekter Olof Broun dog på Tobräckc vid Vänersborg 1791 s/s, 68 år gl.) 

Cederfell, Nils. * 1699 In, t 1744 M/io. (Föräldrar: öfverkrigskommissarien 
Christian Sommar, nobil. Cederfelt, och Margareta Catharina Tulin.) Volontär 
vid Västgöta tremänningsinfanteri 1716, korpral därst. s. å., rustmästare 1717, 
fänrik därst. 1718 Jij, transport till norra skånska kavalleriet s. å., fänrik vid 
Västgöta femmänningsregrte (infanteri) s. å. 3“/ia. expectancckornctt vid norra 
skånska kavalleriet. Landtjägare i Malmöhus län. Afsked 1728 (efterträddes af 
A. Malmborg). Gift 1725 */» med Jeannette Sophie Ehrcnborg. 

Agelin, Johan. Skogvaktare 1719, hejderidare i Jönköpings län 1725. "Me¬ 
delst enwist flit och omsorg wid alla dess förrättningar wunnit allmennt loford.” 
(W. M. Pauli 1738, då A. föreslås till underlandtjägare vid den nya jägeristaten i 
Jönköpings län.) 

von Blrckholtz, Mclcher, se Hofjägcristatcn, sid. 60—61. 

Frihourgh. Haqvin (llakan). Bitr. hejderidare i Skaraborgs län (i C. C. 
Stöckells distrikt) 1726 %. Han är säkerligen identisk med den f. d. sergeant 
vid Skaraborgs reg:te Haauin Friborg, som aflcd 1757 1#/» I Vadstena, öfver 70 
år gl. såsom gratialist vid Vadstena krigsmanshus. ”Hade någon insigt i me¬ 
dicin. Har hederliga söner i Stockholm." 

Relmertz, Carl. • 1690 *'/i» I Bcllefors s:n af Skaraborgs län. (Föräldrar: 
Helge Carlsson och Marit Larsdotter i hennes 1. g.) Var bokhållare och jägare 
hos kammarherren, friherre Erik Sparrc 1720. Hejderidare i Skaraborgs län 
1726 "/it (på särskild framställning af konung Fredrik I) efter Chrlstopher Stöc- 
kcll; kallas 1727 jägcrifiskal därstädes. Jägcrifiskal I norra delen af Skaraborgs 
län: Vadsbo och Kinna härader 1732 7It (jämte N. Rhodin, som icke ensam med¬ 
hann). Erhöll k. fulltn. att hafva Inseende öfver kronans masteskogar I Skara¬ 
borgs län. äfvensom om kronoallmänningarna Fägrcmo med Lilla och Stora Tive¬ 
den 1733 */i. Jämväl actor i skogssyningskommlssioncn inom Skaraborgs län 
17.44. Afglck från hejderldarctjänsten 1734 men kvarstod ännu 1759 ss. jägcri¬ 
fiskal. Till landshöfding Falkenberg afgick 1753 */io k. br. med anledning af C. 
Relmertz’ ansökan att hans son Thorbcrn måtte, "enär dess fader ej mera för¬ 
mår, få bevaka kronomasteskogarna" i landshöfdingcns län. Det k. br. resolve¬ 
rar att detta vore stridande mot 1723 års förordning om cessioncr och tjänster, 
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men att sonen finge förrätta faderns beställning och, när den blef ledig, anmäla 
sig och ”lofordas efter förtjänst och skicklighet”. Bodde 1728 på Mockeltorp, flyt¬ 
tade 1758 från Mockeltorp till Riddarehagen i Fägreds s:n. Gift 1722 19/» i Belle- 
fors med Margareta Eriksdotter (icke Persdotter; när hon dog i Mölltorps s:n 
1773 1<SU, 82 1U år gl, kallas hon Margareta Arvidsdotter). Namnet skrifves äfven 
Remertz eller Reimers. men Reimertz är egenhändigt. 

(Hans mor gifte 1693 29/g i Bellefors om sig med befallningsmannen på Ry- 
holm Samuel Reimert, ”kommen från Östergötland”, hvars namn styfsonen 
Carl antog. — Landt- och krigskommissarien i Estland David Reimers, död 
1666, adlades von Rosenfeldt; Johan Reimers var 1713 stadsskeppare i Tön- 
ningen; öfverstelöjtnant Conrad Reijmers öfvergick 1656 från rysk till svensk 
krigstjänst; köpmannen Jacob Reimers gifte sig 1675 7U i Stockholm med 
Anna Elisabeth von Duren, änka efter Jacob Schultzen.) 

Ringh, Joachim, t 1726 i maj. (Modern: Ingrid Ellers.) Hejderidare i Lye 
och Simhundra härad. 

(Rådmannen i Carlshamn Jöns Jönsson Ring hade sonen Joachim Ring.) 

Lemchen, Hans, * 1705 (döpt 7U) vid Göransbärgs pappersbruk i Hakarps 
s:n af Jönköpings län, t 1744 därst. (begrofs *U). (Föräldrar: Pappersmästaren 
Christopher L. och Catharina Quiding.) Hade studerat. Kallas 1727 jägmästare. 
Landtjägare; öfverlandtjägare i Kronobärgs län 1737 27/g. Arrenderade efter 1735 
Göransbärgs (nu Stensholms) pappersbruk i Småland. Begrafven 1744 8U på 
Hakarps kyrkogård. Namnet skrifves äfven Lemke. Gift med Ingrid Margaretha 
Dalin, en syster till skalden, kanslirådet Olof von Dalin. (Hon begrofs 1744 22/2.) 

Wijkman. Hejderidare i Malmöhus län. Omnämnes 1727—1736. Namnet 
skrifves äfven Wickman. 

Retzell, Gabriel, * 1677 i Odensvi s:n af Kalmar län. t 1747 (begrofs i St. Åby 
s:n s. å.). (Föräldrar: Kyrkoherden Magnus Olavi Calopontanus och Brita Ehren- 
marck.) Student af Östgöta nation i Uppsala 1698 samt därpå först betjänt och 
sedan fogde hos grefvinnan Piper. Arklimästare. Kapten 1711 i nov. Torde vara 
identisk med den kapten Gabriel Retzell, som 1715 13U, vid Västgöta fyra- och 
femmänningsinfanterireg:tes mönstring i Skåne, antecknas ss. kapten och kom¬ 
panichef därst. Omnämnes 1727—1745 såsom hejderidare, med landtjägmästares 
titel, i Vadstena län. Bodde i Vadstena. Gift 1. g. 1702 2% med Catharina Lind¬ 
man, 2. g. 1739 4/i i Jonsbärgs s:n med Maria Margareta von Göeding (född 1696 
% död 1785 18/n i Säby, Ljungs s:n af Östergötlands län; hennes namn finnes 
äfven skrifvet Maria Magdalena Golding). Namnet skrifves äfven Rezell, Retzel 
och Retzelius. Skref själf Gabriel Retzell. 

von Odendahl, Johan Valentin, * 1684 i Stockholm, t 1729 5A> därst. (Föräldrar: 
Läkaren Andreas Vallant eller Walant, adlad Odendahl eller Odendal, och Görinna 
Schröder.) Fänrik vid De la Gardies reg:te i Reval 1702. Då detta skulle kvar- 
stanna i sin garnison, begaf han sig till armén i Polen och blef underofficer vid 
Dalreg:tet 1704. Var med vid Jaroslaw, Sandomir, Reusch-Lemberg, Liibling, 
Samosch, Kalisch och Punitz; kornett vid grefve Stenbocks dragoner 1705 i jan. 
Bevistade attacken vid Warschau brygga s. å. Var 1706 med i vinterkampanjen 
vid Grodno, Winduro o. Tekoschin och under general Meijerfelt till fästningen 
Sabiers samt vidare till Brisch och Sachsen. Löjtnant vid general Meijerfelts 
reg:te 1707. Var 1708 med i striderna vid Borissow, Libidin, Rakowo, Minsk, 
Holofzin och Miskowitz samt under general Kruse vid Kobilack. Hade vid Pultava 
befäl öfver en postering på 20 man — en poste d’honneur — då brigadier Golowin 
gjorde sitt utfall. Blef efter nämnda slag fången vid Dnjepern och förd till To- 
bolsk. Odendahl hemkom 1722 och placerades som andre ryttmästare på Hag- 
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lusa skvadron af södra skånska reg:tct till häst 1723 3,/s. Farfadern var vice- 
amiral och holländsk adelsman, fadern adlades af Carl XII 1704. Tjänstförrättande 
öfverjägmästare i Uppsala och Stockholms län (för E. Trafwenffilt) 1728 17It. Kal¬ 
las då Valentin Odendahl. Erhöll kometts-indelningen Wirestad på Svabesholms 
skvadron år 1729. Skref själf J. V. Odendahl. 

Skytte till Siitra. Nils, * 1698 */u på Sinclairsholm i Gumlösa s:n af Kristian¬ 
stads län, t 1768 **/» i Linköping. (Föräldrar: Ofversten Nils S. till S. och fri¬ 
herrinnan Emerentia Mom till Maricnborg.) Volontär vid östra skånska infanteri- 
res :tet 1715 i april, förare därst. 1716 i april, fänrik 1717 *7/», löjtnant 1718 */«, 
fänriks indelning vid västra skånska reg:tet 1723 1&/j, kaptens karaktär 1726 *“/?, 
öfverjägmästare i Östergötland 1728 och erhöll den efter Anders Rieth lediga 
hejderidarelönen. Tjänstgjorde ss. öfverjägmästare t. o. m. 1738. Kornett vid 
adelsfanan 1738 ,s/« (genom tjänstebyte med E. G. Boije), löjtnant därst. 1744, var 
s. å. ryttmästare vid Östgöta rytterircg:te. R. S. O. 1748 7/n. Bevistade 1718 
fälttåget i Norge och Fredrikshalds belägring. Ägde efter sina föräldrar del i 
Sinclairsholm men sålde liksom syskonen sin anpart till brodern, major C. H. 
Skytte till Sätra. Ägde Olivcnhult i Krigsbärgs s:n, Östergötland. Gift 172- med 
Wendela Catharina Skytte. 

Stridbeck, Gustaf. Volontär i åtta år i Karlskrona och varit med på konvoj- 
resan till Spanien, "men hade ingen Inclination till Siöss”. Hejderidare i Södra 
Möre af Kalmar län 1728 al» (omnämnes ännu 1752) efter Petter Pährsson, som 
erhållit afsked. Skref själf Strijdbeck. Gift 1734 1#/s i Ljungby s:n af Kalmar län 
med madame Sara Lisa Starbeck. 

(af) Malmborg, Abraham, t 1753 s/a i Fjelkingc s:n af Kristianstads län. (För¬ 
äldrar: Slaktaren och borgaren Isak Olsson i Malmö och Bengta Tygcsdotter.) Stu¬ 
dent af skånska nationen i Lund 1711, volontär vid öfverste Hastfehrs infanteri- 
reg:te 1712 och underofficer därst., sekundkornett vid lifkompanict af skånska 
trcmänningsrcg:tet till häst 1714 ’®/», premier-kornett vid ryttmästare Jordans 
kompani 1716 /•, k. konfirm. ss. äldste kornett därst. 1716 ulu (dat. Lundh, Caro- 
lus), löjtnant vid majorens kompani 1718 *•/« (dat. Strömstad, Carolus). Utan 
tjänst 1721, då regementet upplöstes. Erhöll löjtnants expektans vid Kronobärgs 
reg:tc 1723. Landtjägarc i Malmöhus län 1728—1734. Tog sistnämnda år af¬ 
sked, enär han blifvit af en ung student förbigången till holtzförstcrtjänsten. I 
oktober 1738 ingaf han en supplik att återfå expektanslönen, hvilken han gått 
förlustig då han erhöll landtjägareplatsen, under det att företrädaren, fänriken N. 
Ccdcrfclt, fått behålla sin expektanslön. Malmborg placerades på södra skånska 
regrtet till häst 1739 */u "att niuta Licutnants-Expectancc lön från d. 1 maj 1734", 
transporterad till löjtnants expektans vid Västmanlands reg:te 1741 '*/«. Flyttade 
1723 till hemmanet n:r 2 i Grönby, där han bodde ännu 1734. Bodde 1740 och 
ännu 1747 i Onncstad, men tyckes sistnämnda år därifrån afflyttat. Stamfadern för 
adl. ätten af Malmborg. Hans porträtt, i miniatyr, finnes bevaradt och tillhör 
ryttmästaren O. af Malmborg (reproduccradt i C. O. Plåten: Skånska dra- 
gonrcg:tcts historia, sid. 85). Gift 1 g. 172- med Sophia Engelström, (hon kallas 
hos Isberg: Malmö stads historia. Sofia Engclholm), 2. g. 1740 med Christina 
Dorothca Brcdcndick i hennes 3. gifte. 

Då arfsskiftc år 1716 förrättades efter Isak Olsson, var sonen Abraham "i 
kommendering i kongl. maj:ts krigstjenst". 
Den Jöran Malmborg, löjtnant och hejderidare i Malmöhus län. som omnäm- 
ncs 1729 och då bodde i Malmö, är säkerligen identisk med förestående, ehuru 
misstag med förnamnet råkat ske. 
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Vessel, Jochim. Hejderidare i Kristianstads län. Omnämnes 1728. 

Petter Pährsson. Hejderidare i Södra Möre af Kalmar län. Erhöll afsked för 
ålder och svaghet 1728 (efterträddes af Q. Stridbeck). 

Gartman, Johan, * 1671 i Uppsala, t 1745 27/s i Vreta i Markims s:n af Stock¬ 
holms län. Han begrofs därst. s. å. 11s>, ”men skall i tillkommande winter föras 
till Upsala i sina fäders graf” (fadern hade en murad graf i domkyrkan). (För¬ 
äldrar: Professorn Johan Q. och Margaretha Ångerman.) Inskrefs som student 
vid Uppsala univ:tet 1679, aflade studenteden 1695. Jägmästare i Uppland (om¬ 
nämnes ss. sådan 1728). Gift 1713 17A> med Johanna Elisabeth Svinhufvud till Kval¬ 
stad i hennes 2:a gifte. Erhöll med henne Söderby i Knutby s:n af Stockholms 
län, hvilken egendom han 1740 sålde till lagman Wattrang. Flyttade 1741 till 
Orkesta. 

Barck, Lorentz Petter, se Hofjägeristaten, sid. 114. 

von Dankwardt, Gustaf Adolph, friherre, se Hofjägeristaten, sid. 107. 

Kylander, Andreas, döptes 1691 12h i Eksjö, t 1735 (1736). (Föräldrar: Kyrko¬ 
herden Andreas K. och Ebba Wulf.) Student af Östgöta nation i Uppsala 1715 
(1725). Hejderidare eller landtjägare i Hanekinds härad, Östergötland, 1729 26/«. 
Bodde i S:t Lars s:n. Innehade till boställe Halsöga i Hanekind. Gift 1724 29/i2 

med Stina Lisken (Christina Elisabeth) von Mellen i hennes 1. g. Hon dog 1757 
i7lt i Linköping, 51 år. 

Anders Kylander, kvartermästare vid Smålands reg:te t. häst (se adl. ätten 
Ribbing, tab. 28). 

Tigerhielm, Seved Gustaf, se Hofjägeristaten, sid. 117—118. 

Lundberg, Erich. Landtjägare i Stockholms län. Omnämnes 1729. 

Öhrling, Anders. T. f. landtjägare i Uppland 1730 30/i2, afsked 1744 29/e. Af¬ 
lade 1743 28/n huldhetsed i Uppsala. Namnet skrifves äfven Örling. 

Anders örlingh, egenhänd., sökte 1672 tjänst vid militien. Löjtnanten Örling 
vid öfverste Dukers dragonreg:te blef 1707 12/3 kapten därst.). 

Wikström, Jöns. Var 1730 interimshejderidare i Skaraborgs län. 

Sederdahl, Petter Eriksson, * 1701 2SU i Burseryds s:n af Jönköpings län, t 
1768 12A> därst. (Föräldrar: Befallningsmannen Eric Jönsson och Ingrid Kall¬ 
ström.) Säges hafva lärt landsbokhålleriet, varit uppbördsskrifvare och länsman. 
Skogvaktare i Västbo härad af Jönköpings län. Landtjägare i nämnda län 1730. 
Kallas 1732 inspektor. Föreslogs 1738 af öfverjägm. W. M. Pauli till underlandt- 
jägare i Jönköpings län vid den nybildade jägeristaten. Omnämnes ss. landtjägare 
1742—1775, kallas 1744 vice jägmästare. Gift 1732 12U i Torskinge med Annika 
Sjöberg, f. 1713 30/io i Torskinge, d. 1785 21/i i Burseryd, dotter af jägmästaren Jo¬ 
nas S. I ”Inrikes Tidningar” kallas han — när änkans frånfälle 1785 21/i i öknebo 
(önnabo), Småland (72 år gl), omförmäles — felaktigt landtjägaren Petter Seger- 
dahl. Namnet skrifves äfven Cederdal. 

Millberg, Nils. Hejderidare i Bråbo m. fl. härad af Östergötlands län. Erhöll 
1730 28/u till boställe Kuddby i Bråbo. Var 1734 landsfiskal i Östergötland. 

Silfversparre, Lars Johan, se Hofjägeristaten, sid. 116. 

Bergman, Axel, * 1699 på ölarTd, t 1775 2Bla (76 år gammal). Furir vid Kalmar 
läns infanterireg:te 1718 3%, sergeant s. å. 15/io, fältväbel därst. 1724 7/s, styck- 
junkare vid artilleriet i Jönköping 1726 21U, kvartermästare i fransk tjänst vid 
tyska lifreg:tet till häst under grefve Brancos kompani 1727 30/o intill 1731 9/s; 
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landtjägare i Kalmar län 1731 IB/io, jägmästare därst. enligt k. fullm. 1733 3% (ef¬ 
ter Vogelhjelm), öfverlandtjägare därst. 1737 ”/• (kvarstod 1740). Var med i kri-* 
get 1718. Bodde 1735 i Västervik. Han sökte 1742 att få grunda en lärfts- oeh 
linnefabrik vid rusthållet Marhult, med anledning livaraf k. br. afgick till Manu- 
faetor Contoiret s. å. *°/io. Att han uti Mörlunda socken, på 1740-talet, faktiskt 
inrättade ett spinneri, finnes angifvet i M. G. Crselii "Försök till Ett Landskaps 
Beskrifning uti En Berättelse om Tunaläns, Sefwede och Asbolands Häraders 
Fögderi", Calmar 1774, sid. 3%. Gift med Margareta Elisabeth Ånström (dottern 
Helena Margareta föddes 1736 i Västervik). 

Springfelt, Anders. Hejderidare i Västergötland. Omnämnes 1731. Gift med 
Brita Suede. Deras son Carl Gustaf döptes 1735 % i Jacobs församl., Stockholm. 

Klellgren, Erich. Kapten. Omnämnes 1731 såsom skogvaktare i Nerike-Värm- 
lands län. Gift 1711 •/« i Nedre Ulleruds s:n af Värmlands län med Catharina 
Laurentia. 

I kyrkboken betecknas han såsom "kapten, bondekapten". 

Ahnfelt, Jonas, * 1686 på Säfsjö i Jönseryds s:n, Småland, t 1764 */i* i Op- 
manna s:n af Kristianstads län. (Föräldrar: Sergeanten Jonas A. och Ingar —.) 
Uppfostrades af öfverste Nils Skytte på Sinclairsholm och generalen, guvernör 
Gustaf Skytte på Råbelöf. Tjänstgjorde som betjänt hos denne senare under kri¬ 
gen i Ryssland, Livland och Polen samt var volontär vid generalmajor C. G. 
Skyttes infanterireg:te i Livland. Korpral vid södra skånska kavallerircg:tet 1709 
“/.o, kvartermästare därst. 1710 **/», deltog i slaget vid Helsingborg. Kornett vid 
nämnda reg:te 1716 l*h, hvarå k. konfirmation s. å. ®/io. Bevistade norska kam¬ 
panjen och erhöll afsked 1724 **/*. Hejderidare i Kristianstads län. Omnämnes 
såsom sådan 1731 och bodde i Opmanna. Stamfader för adliga ätten Ahnfclt. 
Skref själf Jonas Ahnfeldt. Gift 1713 *#/io med Anna Margareta Gertncr. 

Uggla. Georg Gustaf (Göran), se Hofjägeristaten, sid. 113. 

Frischenfeldt, Pehr (Petter), * 1700, t 1767 på hösten. Vik. landtjägare i 
Ncrike 1732 */», landtjägare därst. 1738 B/i (efter M. Lönrot) och tjänade till 
sin död. Bodde 1750 på Ulfgryt. Gift 1737 med Emerentia Lönrot i hennes l:a 
gifte, f. 1721 *‘/u, t 1795 ”/», dotter af hejderidaren Magnus Lönrot. 

(Furircn vid Upplands rcg:te Jonas Frischenfelt, f. i Östergötl., begrofs 1702 
•/ii, 34 år gl, i Vendels s:n. Uppl.) 

Akerhjclm, Carl. * 1707 “/t, t 1739 **/» på Hjälmarsbärg i Almby s:n af Öre¬ 
bro län, 30 år gl. (Föräldrar: Ofverjägmästaren Jacob Hertzen, nobil. Åker- 
hjelm, och Elisabeth de Besche.) Biträde i faderns vices 1724. öfverjägmästare 
I Nerikes och Värmlands län 1732 '*/« med åklagarens och kronans andel i sak- 
ören som enda lön. Ogift. 

Undgren, Anders. Var hejderidare i Halland 1732—1763. Detta gälde en c. 
o. hejderidaretjänst, som inrättades Jämlikt Secr. Utskottets resolution 1731 */» 
(Lindgren. A.; Stenström. N.: Bergström, B. och Heil, L. V.). 

Svan. Jonas. * 1694. Sergeant. Kronoskogvaktare i TJust. Hejderidare därst. 
1732. Fänrik. Kvarstod i tjänst i jägeristaten ännu 1767. Han uppgaf 1734 s,/io, 
att han var 40'/» år gammal och varit hejderidare I Kalmar län 2 */» år. Gift 
1733 '/i i Löths s:n af Kalmar län med Brigitta Rase på Ekesund. Han kallas 
då fänrik och hejderidare samt säges vara hemma från Hjortheds s:n. Namnet 
skrifves fifven Svahn och Swan. 

Wilnbladh, Carl. se Hofjägeristaten, sid. 116, 
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Scharp, Gustaf, se Hofjägeristaten, sid. 108. 

Pauli, Wilhelm Mauritz, * 1691 Vio på Forneby i Rasbo-Kils s:n (enl. tjän- 
steförteckn. felaktigt 1688 i Uppland), t 1758 10/i2 i Stockholm. (Föräldrar: 
Löjtnanten Gustaf Adolph P. och Catharina Wilhelmina von Post.) Volon¬ 
tär vid Västgöta tremänningsreg:te 1706 i okt., volontär vid Upplands in- 
fanterireg:te 1707 i april, korpral därst. 1708 i juni och öfverförde reg:tets re¬ 
kryter från Stockholm till Riga, underofficer för samma manskap juli 1709, öf¬ 
verförde s. å. en del manskap till Stockholm och erhöll premierfänriks beställ¬ 
ning vid reg:tet 1709 6/n, premierlöjtn. därst. 1711 18/», konfirm. fullm. 1712 
8/s (dat. Bender), sekundkapten därst. s. å. 22/o, kapten vid Upplands ståndsdra- 
gonreg:te 1716 i0h (konfirm. s. å. “V), major därst. 1717 (Lind af Hageby har 
1716, Noreen 1719), transport som kapten till Västgöta-Dals reg:te s. å. nh, 
majors karaktär 1719 18/is, kapten o. kompanichef därst. 1722 23/b, löjtnants 
indelning 1723 28/8, kompanichef med kaptens indelning 1726 15/io (5/io), förrät¬ 
tade generaladjutants tjänst på flygeln s. å. och lofvades af drottningen full¬ 
makt på samma tjänst och karaktär (riksrådet gillade emellertid icke detta 1731 
28/7, men tillstyrkte permission för bruksaffärerna), tjänstefri från reg:tet på ett 
års tid 1731 Vo, prolongation på Vs år 1732 23/12. Öfverjägmästare i Jönköpings, 
Kronobärgs och Kalmar län samt Blekinge 1733 10/s. År 1735 14/3 remitterade k. 
maj:t till kammarkollegii och statskontorets yttrande öfverjägmästarne Paulis, 
Hårds, Hilletans och Danckwardts förslag till ”Odiurens utödande, samt skogar- 
nes, diurståndens och fogel-lekarnes uphielpande och conservation”. Nitisk tjän¬ 
steman och organisatör. Framlade 1736 för k. maj:t ett förslag att inrätta en ny 
jägeristat i Småland och Blekinge, hvilket k. maj:t fastställde 1737 28A. Den nya, 
ganska vidlyftiga jägeristaten i Småland, Blekinge och Södermanland indrogs 
genom k. br. 1738 V12. öfverjägmästare i Kalmar län och Blekinge 1742 30/io (ge¬ 
nom tjänstebyte med L. J. Silfversparre). Var i tjänst ännu 1751 och troligen till 
sin död. 

Bevistade belägringen af Riga 1709. Var kommenderad på örlogsflottan åren 
1710, 1712 0. 1713 samt deltog i actionen vid Helsingborg 1710 28/2, äfvensom i sjö¬ 
slaget vid Kjögebugt s. å. 24A. Gjorde kommendering vid Karlskrona 1712 mot 
danskarne 0. vid finska o. livländska kusterna 1713 mot ryssarne; var 1718 med 
vid Blacker i Norge 0. 1719 vid Eda skans. Ägde Fluxerums säteri i Karlstorps 
s:n af Jönköpings län och erhöll 1726 UA privilegium att på Boanäs och Svens- 
torps ägor i samma s:n anlägga ett järnbruk, som han efter sig själf uppkallade 
Pauliström. Här var då masugn, en stångjärns-, en spik- och manufakturham¬ 
mare m. m. Äfvenså var rätt till kolvedsfångst upplåten i fyra socknar och 
sjömalmstäkt medgifven i närbelägna sjöar och strömmar, likaså myrmalmstäkt. 
Anläde också (i förening med majoren Silfverhielm och assessorn, friherre Gustaf 
Oxenstierna) Sjudeqwills (Sjundeqwill) järnbruk i Kalmar län enligt privilegium 
af 1728 ®/i2, med rätt till kolvedsfångst i åtta angränsande socknar. Rätt att upp¬ 
bygga ännu en stångjärnshammare vid ”Sjundeqwill” medgafs genom privil. af 
1732 18/u och rätt att uppföra masugn därst. genom privil. 1736 8/i. ”Till kohl 
och annan betiening” anslogos genom k. br. 1743 20A åt Pauliström vissa skogar 
0. socknar. Till underhåll för Sjundeqwills bruk erhöll major Pauli 1748 3A pri¬ 
vilegium på inrättandet af en masugn på säterirusthållet Hagelsrum i Målilla s:n. 
Erhöll s. å. 0. d. privil. till uppbyggande af en masugn på Vrånganäs skatterusthåll 
i ”Gorfweda” socken, med nödig malmtäkt i vissa angifna sjöar. Af Pauliström 
och Sjudeqwill, hvilket senare framdeles kallades Storebro (numera ett stort 
bruksbolag), njöto öfverjägm. Paulis arfvingar ännu 1818 vissa inkomster, ”såsom 
frihetsår och besittning för upptäckande af Guldmalmsstrecken i Småland”, 
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nämnda är antecknade såsom en balance på Tjust' bärgslag med 725 rdr 39:». 
Pauliström köptes sedermera af generalmajoren friherre C. F. Pechlin. Till kam¬ 
mar- och bärgskollegierna afgick 1743 *®/t k. br. om "wedergiällning för de wid 
Ädelforss först påfundne guldmallmstreken". Ägde (åtminstone 1759) hälften i 
säteriet Ugglekärr, som har graf i Karlstorps kyrka. Han "använde mycken flit 
på järnmalms upletande". Af honom utarbetade edsformulär (vidlyftiga) för 
tjänstemännen vid jägeristaten finnas i kammarkollegium. 

\ id riksdagen 1742—1743 arbetade han för att få danske kronprinsen vald till 
tronföljare i Sverige. Skänkte till Fluxcrunis sockenkyrka. Karlstorp, en silfvcr- 
oblatask. Systersons sonson till Carl Hård, den förste riksjägmästaren, och far¬ 
fars farfar till jägmästare J. M. Pauli. Gift 1. g. 1717 n/io med friherrinnan Mar¬ 
garetha Johanna Oxenstierna till Eka och Lindö, 2. g. 1720 3lU (Anrep, riddar- 
husgeneal. har **/») med friherrinnan Brita Charlotta Strömfelt. Han bodde 1735 
i Vimmerby. 

Hunvisn. t. litt. Skogsstyrelsens underd. berättelse för skogs- och jaktväsen¬ 
det intill år 1870. sid. 29. 

Krörns, Nils. se Hofjägcristaten, sid. 115. 

Gyllenkrok. Johan Guslal, se Hofjägcristaten. sid. 109. 

Landby. Carl, * 1714 i önnerup i Fjälie s:n af Malmöhus län, t 1787 3/u i 
K(j)ellstorps s:n af samma län. (Föräldrar: Fältkamreraren Ludvig L. och Anna 
Wcttersten.) Gick i Lunds skola, student af skånska nationen i Lund 1730, landt- 
jägarc i Malmöhus län 1733 */io. Bodde 1735 i Lund, sedermera i Skattcbärga i 
Södra Sandby s:n af samma län. En träta uppkom 1751 mellan holtzförstcr Hök 
och denne Landby "om befallande i tjänsten i Malmöhus län", deciderad genom 
n. resol. 1752 w/i, då det kungjordes, att landtjägare befaller hejderidarc och 
skogvaktare i kronans tjänst. 

Fadern erhöll 1719 J1/» adliga privilegier af Ulrika Eleonora. 

Lönqvist, Hans. Jägmästare. Gift 1733 */» med Maria Christina Hagman. 

Tohrn, Heter, * 1705(?). Bruksbokhållare. Extra hejderidarc i Kalmar län 1733. 

Strömbom. Isuk, * 1696, t 1787 "/» i Norrby, Högby s:n af Kalmar län. Trum¬ 
petare. Inspektor. Extra hejderidarc i Kalmar län 1733. E. o. underlandtjägmäs- 
tarc därst. 1737 **/? (k. fullm.). Gift 1776 ”/» med Brita Elisabeth Rydbom. (Han 
var gift redan tidigare, ty en son föddes 1732, en fjärde son 1765.) 

Falkenberg till Trystorp, Carl Johan, * 1702 ”/«, t 1745 (begrofs */?) på Ås 
Norrgård i Ås s:n af Jönköpings län. (Föräldrar: Öfvcrstelöjtnantcn Conrad F. 
till T. och Brita Catharina Cedercrantz.) Underofficer vid Göteborgs garnisons* 
rcg:tc (Zanders rcg:tc). Fänriks afsked 1728 "*h. Landtjägare i Blekinge utan 
lön 1733, öfverlandtjägare 1737 77/«. Ägde Hulteby i Näsby s:n, Småland. Han 
skref själf Carl Falckcnberg. Gift 1741 ,&/u i As s:ti af Jönköpings län med Sophia 
Helena Grissbach (nobil.), född i Kasan, Ryssland. 

Falkenhlelm, Carl Wilhelm. * 1700 ”/«, t 1774 '*/•. (Föräldrar: Öfvcrstelöjt» 
nanten Hcnric F. och Beata Belimer.) Underofficer vid Kronobärgs rcg:te 1717, 
sergeant, landtjägare i Jönköpings län 1733, öfverlandtjägare därst. 1737 Be¬ 
vistade riksdagarne 1738 o. 1743. Han blef blind på ålderdomen. Gift l:a g. 1727 
”/• i Björkö s:n af Jönköpings län med Brita Maria Hård till Segerstad, 2:a g. 
1743 med Agneta Bering. 

Danckwardt, Heter, * 1702. t 1739 7/». (Föräldrar: Direktören Georg D. och 
Johanna Maria Papkc.) Auskultant i Göta hofrätt i 12 års tid. Landtjägare i Jön¬ 
köpings län 1734 **/», öfverlandtjägare därst. 1737 ”/•. 
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Seth, Carl, * 1697 17U i Hvalstads (icke Habo) s:n af Skaraborgs län, t 
1776 15A på Gussbo i Långaryds s:n af Jönköpings län. (I Långaryds kyrkbok 
står Carl Martin S.) (Föräldrar: Prosten Martin S. och Johanna Kempe.) Blef 
vid Fredrikshald ”illa kväst och sårad”. Fänrik. Hejderidare i Skaraborgs län 
1734 29/5. Han erhöll från år 1758, då han synes blifvit ”afskiedad”, pension (upp¬ 
fördes på ”benefice- och benådningsstaten”). Kallas äfven Carl Magnus Seth, 
men i dopboken står endast Carl. Gift med Maria Lund (en son född 1736 12/n). 

Fadern var bror till guvernementssekreteraren Johan von Seth, hvars son var 
riksrådet, grefve Gabriel von Seth. 
Hänvisn. t. litt. I Smålands Allehanda 1901 3/o läses en reproduktion af en 
begrafningsdikt (tr. i Jönköping 1776), där i samtalsform mellan en resande 
(R.) och en Långarydsbo (L.) åtskilliga personalia öfver S. råkas. 

Hartman, Peter, t 1765 Va. Länsman i Ulleråkers härad 1726. Hejderidare i 
Uppsala län 1734. Aflade huldhetsed i Uppsala 1743 28/n. Hade 1762, då han fick 
afsked, varit sjuk i 10 år (och hade tjänsten under denna tid förrättats af N. Sten¬ 
berg). Han bodde i Nyfla. Var gift. Sonen Gustaf Hartman gjorde tjänst för ho¬ 
nom 1762. 

(Peter Hartman, arfprinsens hofjuvelerare, gifte sig 1695 29/i i tyska församl., 
Stockholm, med Catharina Grill, dotter af direktör Baltzar Grill.) 

Bacherus, Johan, * 1700, t 1754. (Föräldrar: Kyrkoherden Georg Larsson B. 
och Juditta Christensen.) Student i Uppsala 1721, kurator vid Gotlands nation 
1728—1729, landsfiskal på Gotland 1731 17/s, landtjägare och landtjägmästare 
(omnämnes 1734—1741), rådman i Visby, preeses för kämnärsrätten därstädes 
1744. Ägde Kallings i Follingbo s:n, Gotland. Gift 1733 med Maria Bulmering(h). 
Han skref själf Johan Bacherus. 

Weskman, Olof. Var 1735 hejderidare i Skåne. Bodde i Lund. 

Rahmn, Carl, * 1714 iala i Göteborg, t 1789 2V2 på sin gård Carleholm i Bohus¬ 
län. (Föräldrar: Direktören öfver kronoskogarne och ekplanteringen Nils R. och 
Hanna Ahlehjelm.) Student i Lund, utanför nation, 1731. Hejderidare 1735, jägeri- 
fiskal 1736, auskultant i kammarrevisionen 1738, auditör 1740 24/s, häradshöfding 
i Bohuslän 1747 Vs, adj. led. i Göta hofrätt 1754 2U. Gift 1744 i Strömstad (i 
Elgenstiernas släktkalender felaktigt 1755) med Juliana Strömdahl. Hans namn 
skrifves i vigsellängden Rahm. 

Pihl, Jacob. Var 1735 hejderidare i Skåne. Bodde i Helsingborg. 
Troligen en son till Holtzförstern Peter P. och Anna Margrethe Holst. 

Kiihne, Lorentz Christopher, se Hofjägeristaten, sid. 109. 

Silfverskjöld, Nils, se Hofjägeristaten, sid. 117. 

Adlerbjelke, Carl Fredrik, * 1720 “/12, t 1742 2/i under fälttåget i Finland. 
(Föräldrar: Generalmajoren Josua Ingerman, nobil. Adlerbjelke, och Maria Chri¬ 
stina Strokirch.) Student i Uppsala. Auskultant i bärgskollegium 1736 29/n. Un- 
derlandtjägare i Kronobärgs län s. å. 27/a. Volontär vid lifgardet 1738, förare s. å„ 
sergeant därst. 1741, sergeant vid artilleriet s. å. Ogift. 

(Släkten skulle rätteligen heta Ingarman faf Ingaryd], hvilken namnform 
användes af P. G. Vistrand [Smålands nation i Uppsala I: 1, sid. 99] i fråga 
om häradsprosten Andreas Ingarman.) 

Loenbom, Mauritz Conrad, * 1706 23/s i örtomta s:n af Östergötlands län, t 
1751 (begrofs 29/s) i Slaka s:n af nämnda län. (Föräldrar: Kyrkoherden Zacha¬ 
rias L. och Ingeborg Botvidsdotter Bergius.) Började 1726 att tjäna för fogdetjänst; 
skogvaktare i Hanekinds härad, Östergötland, 1735 10/i2; hejderidares fullmakt 
1736 21/io. Innehade till boställe Halshöga i Slaka s:n. Namnet finnes äfven skrif- 
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vet Lönbom. Gift 1. g. 1738 ‘Vu med Margareta Linrot, 2. r. 1750 7/i med Anna 
Andersdotter från Landeryd. 

(Jägaren Jonas Loman från Skällvik i Slaka s:n Rifte siR 1747 i0li i Slaka 
med frånskilda hustrun MarRaretlia Lindroth, som måhända är identisk med 
förestående och kanske syster till jäRtn. C. G. Lindroth.) 

Lamprecht, Huns Caspar. Född i Sachsen, död 1754 ,l/t i Västra Ny s:n af 
österRötlands län, 79 år Ramma), men säRes i en rulla vara 46 år r1 anno 1737. 
Tjänade i militiestaten sedan 1717. Skogvaktare i Aske härad af ÖsterRötlands 
län 1731, hejderidarefullmakt 1736 ,l/io. Bodde å Kåstenhult i Ny s:n, men 1739 i 
Måttan. KristbärRS s:n. Namnet skrifves i handlingar äfven Lumbert o. Lambrecht, 
men Hanss Caspar Lumprcclit är egenhändigt. Var gift. 

(Hans son, Hans Jacob Lamprecht. var 1748 t. f. skogvaktare i Göstrings hä¬ 
rad; kallas 1760 hejderidare, bodde då i Motala samt var då gift med Mar¬ 
gareta lllströrn.) 

öhnvall, Christian. * 1705 i Askome s:n af Hallands län, t 1762. (Föräldrar: 
Frälsebefallningsman Jöns Hclgcsson ö. och Brita Andersdotter.) Hejderidare i 
Halland 1736—1760, erhöll 1762 l0/* landtjägmästaretitel för 24-årig tjänst. Bodde 
på öfverås i Askome s:n. Gift 1737 med Helena Hemmer i hennes 1. g. 

Ekcroddc, C. Säger sig 1718 uti sin ”spedda Barndom måst utgå uti fiende 
Land" och blef därvid stungen igenom lifvet, fått hufvudet hugget i tre "klofter" 
och vänstra armen genomborrad. Landtjägare 1736 men utan tjänst året därpå, 
då staten indrogs, ingick vid lifregcmentet till häst, e. o. munsterskrifvare därst. 
under tåget till Skåne (Kungsörs kompani), afsked därifrån 1744 **/», sökte 1748 
jägerifiskalstjänst i Linköpings län. 

(Komminister Aron Ekcroddc dog 1775 s/» i Kjula s:n, Södermanland, 70 år 
7 mån. gl. Var gift.) 

Ahlqvist, Lars, t 1760 “/« i Hålanda s:n af Älfsborgs län, 63 år gl. Hejdcri- 
darc. Gift 1. g. med Brita Börjesdotter (voro gifta 1736), 2. g. 1744 a*/jo med Ce¬ 
cilia Olofsdotter, som dog 1785 Mh i Fästorp, Hålanda, 82 år gl. 

Pauli, Georg (Göran). * 1694, t 1756 i Landskrona. (Föräldrar: Ryttmästaren 
Johan P. och Metta Hård till Segerstad.) Kom i krigstjänst 1711. Fänrik \id 
bärgsregementet 1713 '*/», löjtnant därst.; löjtnant vid baron Adlcrfclts rcg:te 
1716 "/»; föreslagen till kapten 1718 vid öfversten, grefvc Fcrscns dragoner samt 
1730 af k. maj:t bland flcrc nämnd att såsom kapten gå till Sachsen; holtzförster 
inom Stranda. Handbörds och Norra Möre häraders beridning af Kalmar län 1737 
”/i (hos W. M. Pauli). Ägde Pilshult i Allcrums s:n af Malmöhus län. Syssllng 
till öfverjägmästaren W. M. Pauli. 

Berg. Carl Magnus. Landtjägare i Jönköpings län. Gift 1737 ‘/» i Ås s:n af 
Jönköpings län med Brita Christina Kkman. 

Hellström, Herman. * 1707 *'/io i Visnums s:n af Värmlands län, t 1768 ,8/» I 

Karlstad. (Föräldrar; Komministern Georgius Ingemari B. och hans l:sta h.. Ma¬ 
ria IJndquist.) Gymnasist i Karlstad 1724, volontär vid Nerike-Värmlands reg:te 
1727, volontärkorporal därst. s. å. i dcc., rustmästares indelning med förares karak¬ 
tär 1732. Undcrlandtjägarc i Blekinge 1737 ”/• (sysslan indrogs 1738), t. f. öfver- 
jägmästarc I Värmland 1739, t. f. jägmästare därst. (för G. G. Uggla) 1743 *"/«; 
tvangs vid Daluppropet 1743 att åtaga sig anförandet af östra Ncrikes allmoge, 
men förmådde denna att lugna sig; erhöll hejderidares eller landtjägares indel¬ 
ning i Värmland 1746 **/», jägmästares n. h. o. v. 1747 ”/*. Ledamot 1747 **/» i 
en k. kommission för utredande af norrmännens olofliga maste- och timmerträds- 
hyggc på gränsen. Bevistade, "som actor, å kronans wägnar — — Lagmans 
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Synen uppå skilnaden emellan Wermeland och Elfsborgs Län”, hvarför han ge¬ 
nom k. br. 1749 25/io erhöll 60 dir 24 öre smt i ”arfwodes lön och resepeng:r”. 
Actor 1756 vid undersökningen i Jösse härad angående allmogens olofliga samman¬ 
kallande därstädes; enligt k. br. 1756 9fo legat på gränsbevakning vid Emterud i 
samma härad och — säger landshöfding Adolph Mörner i en skrift 1765 i sam¬ 
band med att Bellström sökte afsked, hvilket han dock förmåddes återtaga — 
”varit brukad i åtskilliga äfventyrliga värf och resor samt vid alla tillfällen skic¬ 
kat sig hederligen, berömligen och väl, och så medelst förvärfvat sig icke allenast 
mitt, utan ock hela ortens förtroende”. Öfverjägmästare i Nerike och Värmland 
1751 WU. Delade 1754 sitt distrikt i två ”Hejderidare Beridningar” (S. Frykström 
och A. Aronsson) med inalles 16 skogvaktare underlydande dessa. | Dessa 16 
voro enligt rullan: Erich Lindbom, Daniel Schultz, Hindrich Schröder, Lars Lill- 
ström, Johan Biörkman, Nils Skogström, Carl Rytting, Anders Törnström, Anders 
Lidén, Anders Torgstedt, Clas Gewert, Lars Skagerberg, Petter Bodin, Jonas 
Schröder, Alexander Brask och Paul Frisk. År 1747 omtalas Carl Sundberg, Jonas 
Damgrén, Hindrich Schröder, Johan Grubbe, Anders Torgstedt, And. Diurberg, 
Gustaf Widström, Johan Lidström, And. Lillia, Jöns Westberg och Christian Beh- 
mer. År 1731 Erich Hasselström, Johan Grubbe, Niclas Skragge, Olof Wenner- 
berg.] Erhöll tillökning i sin lön såsom öfverjägmästare (400 dir smt af norska 
timmerflottningstullmedlen) genom k. br. 1757 25å och Leon. Ad. Roos till Hjälm- 
säter ss. biträdande öfverjägmästare 1759 16/2. Tjänstledig 1759—1767, men åter¬ 
gick till öfverjägmästarejänsten utan biträde 1767. Bodde på Tranjerd. Gift (före 
1745) med Helena Lund. 

Boije till Gennäs, Hans Henric, friherre, * 1716 15U i Skällviks s:n, Östergöt¬ 
land (Låstbom, Höfdinga Minne, säger honom, felaktigt, vara född 1716 17U\ An- 
rep, likaså felaktigt, 1714 14M, t 1781 2/io på Högtorp i Södermanland. (För¬ 
äldrar: Öfversten Anders B. till G. och friherrinnan Elisabeth Christina 
von Liewen.) Volontär vid Östgöta infanteri 1732 /», furir 1733 4å, ser¬ 
geant 1736 Vu, underlandtjägare i Jönköpings län 1737 27/a, fänrik vid 
Västmanlands reg:te 1740 15/i (18/i, 18/a), sekundlöjtnant därst. 1742 2/«, premierlöjt¬ 
nant 1743 18/s, kaptenlöjtnant 1744 2l/i, regementskvartermästare 1746 27/a (17/s>), kap¬ 
ten 1747 °h (30/i), major vid Björneborgs infanteri 1748 aU (13U, 28M, R. S. O. 1759 
28å (1758 28A fel, likaså egenhänd. uppgift 1759 Vs, R. a., Militaria), öfverstelöjt- 
nant i arméen 1759 7/12 med tur från 1758 2SU, landshöfding i Nylands och Tavaste- 
hus län 1761 24/s, upphöjd i friherrligt stånd 1771 15/io; var jämväl generalmajor, 
då han blef K. S. O. 1772 30/u, president i statskontoret 1772 31/i2. K. m. st. k. 
S. O. 1775 28å, ledamot af regala brännvinsbråinningsdirektionen s. å. 14/s>, erhöll 
1776 konungens särskilda tillstånd att deltaga i arrendet af Stockholms stads kro- 
nobränneri, afsked från presidentämbetet 1778 13/«. Bevistade 1741—1742 års 
fälttåg i Finland. Han erhöll 177 3 22/2 konungens tillåtelse att på sin friherrliga 
värdighet få adoptera sin broders, Erik Gustafs barn. Introducerad, jämte bror¬ 
sönerna, på svenska riddarhuset under n:r 294 bland friherrar 1777. Ägde flere 
gods i Finland, bl. a. Hatanpää i Birkkala. Lärer gjort början att industriellt 
använda fallet vid Tammerfors. Anläde en skola för linspånad och arbetade på 
linodlingen i Finland. Gjorde 1778 konkurs. Han skildras som ”i sitt embete en 
kapabel man, allvarsam och stadig, utan komplimenter; kände riksdagsintrigen i 
grund, så väl som hvarje riksdagsmans tänkesätt, liaisoner, och dylikt” (se vidare 
G. Granfelts artikel å sid. 219—220 i Tor Carpelans ”Finsk biografisk handbok”). 
Gift 1740 28/i2 med Anna Helena Hermelin. 

Publ. Berättelse om den, för Publici räkning, på Ottevalla-anlagde 
och inrättade Linne Garns Spinneskola. Sthlm 1766. 
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Hänvisn. t. lin. Angående hans politiska värf meddelas åtskilligt i Biogr. Lex. 
Ny följd (Örebro 1858—1859). Där namnes t. ex., att han var en betydande 
politisk operatör odi en af Hattarnes hutvudmän. "Onekligen var han en 
stor patron för finnarne och understödde dem vid riksdagarne. Höll godt 
bord för partipengarne. men behöll så mycket för besväret, att han ansågs 
hafva under tiden blifvit förmögen, utan att dock ha tagit så glupskt för sig. 
som presid. C. F. von Höpken. Carl Rappe och Mössan Cederhjelm.” Vi¬ 
dare omnämnd i Hofberg: Sv. Blogr. Handlex., Ny uppl. (Sthlm 1906), där det 
heter, att han med ifver deltog i frihetstidens riksdagar och "han jämte C. F. 
Pechlin anses som den mest fullödiga typ för dessa 'riksdagsoperatörer', 
som med ingen eller föga rotfast öfvertygelse förenade en grundlig kännedom 
om riksdagsintrigen, hvilken de sålde till den högstbjudande för att förvärfva sig 
makt o. inflytande”, lfrig ”Hatt” 17-12—17-13. arbetade med engelska o. ryska 
penningar för att 1746—1747 föra Mössorna till väldet, sedan åter Hatt. \ ar 
under förberedelserna till 1771—1772 års riksdag verksam att uppköpa full¬ 
makter på riddarhuset. hvllka han sedan, då han från annat håll öfverbjudits, 
lämnade till Hattarna. 
Riksrådet G. A. Hiärne har åtskilliga intressanta meddelanden om honom i 
sina handskrifna "Anteckningar" (i k. bibi.), särskildt från 1760 års riksdag. 
Se vidare Riksdags Tidn. 1760, sid. 146. och 1769. sid. 271, äfvensom Gust 
Papperen il. sid 111. 

Hökstcdt. Jacob. "Fängknecht" (fågelfängare) vid hofjägeristaten i 7 år. tills 
han 1737 "/• blef underlandtjägarc i Kalmar län (k. fullm.) Omnämncs 1741 såsom 
jägmästare på Åland. Namnet skrifves äfven Hockstcdt och Högstcdt. 

Cambcrg, Jonas, t 1769 “/is i Fagerhults s:n af Kalmar län, 82 år gl. Ryt¬ 
tare vid Smålands kavallerireg:te 1709 /», korporal därst. 1711 */it, kommenderad 
med transporten till Pommern 1712, följde rcg:tet till Norge 1716, kvartermästare 
därst. 1718 M/«. kommenderad till Göteborg och Hisingen 1719. Underlandtjägarc 
i Kalmar lån 1737 *7/. (k. fullm.). Löjtnant vid Stael von Holsteins vargerings- 
rcg:te. Löjtnants afsked 1752 7/». Bevistade slaget vid Helsingborg 1710. Bodde 
1752 i Kråksmåla. Namnet finnes äfven skrifvet Kamberg. 

Klingspor, Christian Fredric, friherre, * 1711 *“/• (1713 ”/i), t 1785 */i (\i) 1 
Jönköping. (Föräldrar: Majoren Hcnric Abraham K. och Anna Sophia Stålham¬ 
mar.) K. o. kontorsskrifvarc vid Jönköpings landskontor 1726 “/», auskultant i 
kammarrevisionen 1730 It, i Svea hofrätt 1731 33U och i Göta hofrätt 1732 io, 
vice häradshöfding 1733 /«, fiskal vid jägeristaten i Småland och Bleking 1737 
31 It Clt). hofjunkare 1739 i jan., kammarherre 1743 “/•, vice lagman i Nerike 1753 
och I tio härads lagsaga 1754, assessor i sistnämnda hofrätt s. å. Mlio, hofrättsråd 
därst. 1756 " u, vice lagman i Kalmar län 1757, vice president i Göta hofrätt 1770 
T/» (n/»), upphöjd i frlherrllgt stånd 1771 J8/io. R. N. O. 1763 *'/n (icke •' «). 
Ägde Kärr och Fagerlmlt, äfvensom frälseh:t Målskog i Bankcryds s:n af Jön¬ 
köpings län. Bcgrafven i Bankeryds kyrka. Stamfader för nu lcfvandc grefliga 
och friherrliga ätterna K. Vapnet, en delning i tre fält af ättens gamla vapen I 
ett enda fält, visar en hjort, som såras af en sporre och stegrar sig mot en ek. 
Gift 1743 •*« med Anna Magdalena Pauli, dotter till majoren och öfverjägmästaren 
\V. M. Pauli. Han säges 1737 hafva vid sistl. riksdag bekommit besvärsdeputa- 
tloncns rekommendation och k. ina):ts promotorial till Göta hofrätt. 

Creulz, Carl Friedrich (och Frcdrich), friherre, * 1700 “/», t 1755 9/# på \an- 
stad I TJust' härad af Kalmar län. (Föräldrar: öfverstelöjtnanten. friherre Claös 
C. och friherrinnan Agnes Christina Wachtmelster till Björkö.) Page hos änke¬ 
drottning Hedvig Eleonora I70N, volontär vid lifgardct 1713, afsked från page- 
tjänsten 1714 “/w, furlr vid lifgardct s. å., fänrik vid Östgöta tremännlngslnfanterl 
1715 % (•/•), sekundlöjtnant vid Ostgöta kavalleri 1718 *7/i (reducerad 1719 *"/•), 
volontär på skeppet Carlscrona under amiral Wachtmelster 1720 **/«, var med om 
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t uppbringa några ryska halfgalerer och benådades med premier af k. maj:t, 
ir med amiral Carl Sjöblad i den blodiga striden vid Åland s. å., reste utomlands 
r21 och gick i holländsk tjänst s. å., hemkom 1735, öfverlandtjägare i Kronobärgs 
n 1737 27/b, volontär på galereskadern 1743 /«, extra löjtnant hos amiral Ridder- 
olpe på galeren De La Gardie och seglade till Carlskrona s. å. Löjtnant vid 
jörneborgs reg:te 1748. Gift l:a g. 1737 20/i2 med Christina Regina von Wall- 
ijk, 2:a g. 1752 21/i med Margaretha Maria Klingspor. 

Palbitzski, Fredric Gideon, friherre, * 1701 *ls, t 1743 21/io (Anrep har, fel- 
ctigt, 27ho) på Mariebärg i Björkviks s:n af Södermanlands län. (Föräldrar: 
odsägaren, friherre Alexander P. och grefvinnan Eva Leijonhufvud.) Studerade 
:h hade auskulterat, löjtnant i fransk, rysk och holländsk tjänst, vid hvilken sist- 
imnda armée han fick kaptens fullmakt, lifdrabant vid lifkåren i svensk tjänst, 
dtzförster inom Listers och Bräkne häraders beridningar i Blekinge 1737 27/e, 
jtnant vid Södermanlands reg:te. Ligger jämte sin friherrinna begrafven i Björk- 
ks kyrka i Södermanland. Bevistade 1742 o. 1743 fälttågen i Finland och på 
land. Hans far hade i 2 giften 18 barn. Ägde Munkvrak i St. Mellösa s:n, 
erike. Namnet skrifves äfven Palbitskij. Gift 1735 20h med friherrinnan Elsa 
bba Rosenhane. 

Reuterhielm, Per Göran, * 1706 18/s på Siggatorp i Synnerby s:n af Skara- 
»rgs län (Anrep har, felaktigt, 15A»), t 1741 (?) (Föräldrar: Ryttmästaren Nils 
. och Catharina Gyllencornett.) Expectant vid general-afräkningskontoret 1727, 
iskultant i kammarkollegium, e. o. kammarskrifvare i militiae-afräkningskontoret 
31, ord. kammarskrifvare därst. 1735, underlandtjägare i Jönköpings län 1737 
«. När sistnämnda tjänst indrogs 1739, fick R. förordnande ss. landtjägmästare 
Jönköpings län. Han skref äfven Pehr Georg Reuterhielm. 

Lefde åtminstone 1741 13 k, ty då kvitterade han (Pehr G. Reuterhielm) i Jön¬ 
köping hela hejderidarelönen för Jönköpings län (120 dir smt). Men 1742 
är han borta ur landsboken. 

Reutercrona, Carl Gustaf, * 1717 12U i Segerstads s:n af Skaraborgs län, t 
93 BU på Levene i Levene s:n därst. (Föräldrar: Regementskvartermästaren 
athias Håbro, nobil. Reutercrona, och Anna Beata Reuterswärd.) Auskultant i 
»mmerskollegium 1736 13l», underlandtjägare i Jönköpings län 1737 27/s, interims- 
iditör vid Västmanlands reg:te 1739, auditör därst. 1741 25/«, hofjunkare 1746 3/n, 
sked 1747 19/ia, häradshöfding i Väne, Bjärke, Flundre, Ale och Vättle härad i 
.isborgs län 1747 19/i2 (icke 23/i2), adjungerad ledamot i Göta hofrätt 1753 15h, 
gmans fullmakt 1762 29/e, vice landshöfding i Jönköpings län under sex veckor 
ån 1776 31h, erhöll på begäran afsked 1778 13h. Bevistade för ätten flere riks- 
tgar. Köpte 1753 13/i Tumlebärg med underlydande i Essunga s:n af Skaraborgs 
n för 8,500 dir smt af brodern Eric R. och sålde det 1757 3/« till kaptenen Lars 
igg. (Godset hade då i svit varit i fyra jägmästares händer: Adolf Hård, Thure 
:ijonstolpe, Eric o. Carl Gustaf Reutercrona samt kom att tillhöra ännu en: 
:onhard Adam Roos, som ägde det 6 dagar år 1786.) Köpte säteriet Håkantorp i 
:vene s:n med underlyd. åtta hemman 1763 s/s för 32,000 dir smt och en vängåfva 
50 dukater i guld. Hans änka sålde godset 1796 4/s. Såsom ex-libris i sin bok- 

mling hade han sitt adliga vapen (enl. Carlander, Sv. bibi. o. ex-libris II: II, 
1. 500). Gift l:a g. 1751 2Sh med Abela Juliana Hammarberg, 2:a g. 1761 6I? 
ed Gertrud Christina von Scheven. 

Sandwall, Gustaf, t 1749 */i. Uppbördskommissarie i Kronobärgs län, krono- 
fallningsman (kronofogde) därst., afsked, erhöll inseende öfver en del skogar i 
let 1735, underlandtjägare i Kronobärgs län 1737 27/e. Gift 1728 2h med Eva 
>phia Berghman, nobil. 

19 
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Sandberg. Anders Johan. * 1698, t 1755 is/s (icke 1752 *h) i Hjorteds s:n. 
Student af Östgöta nation i Uppsala 1716. Sergeant i svensk krigstjänst, afsked 
1721. Gått i holsteinsk tjänst, löjtnant därst. Afsked 1737. (Uppgiften att han 
varit kapten i holsteinsk tjänst synes oriktig, emedan han tillträdde tjänst i jägeri- 
staten s. å. som afskedstagandet frän Holstein och vid sin död kallas löjtnant.) 
öfverlandtjägare i Kalmar län 1737 ”/#. Gift 1724 10/j* med Elisabeth Schildt 
(barn födda 1725—1728 i Hallingebärgs s:n af Kalmar län). 

Schildt, Carl Ludvig. * 1700 •/« (*‘/u?). t 1760 *»/» pä Hjortö i Hjorteds s:n af 
Kalmar län (Anrep har. felaktigt, 5/*). (Föräldrar: Ryttmästaren Adam S. och 
hans 2:a fru. Brita Christina Rosenholtz.) Kom i krigstjänst 1716, afsked ss. 
underofficer 1720. Kapten i holsteinsk tjänst. Afsked därifrån, öfverlandtjägare 
i Kalmar län 1737 ”/«. År 1747 omtalas i landsboken för Kalmar län kaptenen och 
jägmästaren, välborne herr Carl Ludvig von Schildt. Slutade tjänstgöringen ss. 
jägmästare före 1751. Gift l:a g. 1719 med Ingeborg Margaretha Gyllenfelt; 2:a 
g. 1749 “/i (Anrep har endast det felaktiga året 1748) på Hjorted med Anna Beata 

Brynum från England. 
Enligt tryckta vers (K. Bibi.) af Anders Drangel, fil. mag. och adjunkt i Hjort- 
led. var Carl Ludvig Schildt f. 1700 **/u och d. 1760 *7/i å sin sätesgård Hjort¬ 
led. hvilket icke stämmer med Anreps förestående data. 

Starenllycht, Peter Julius, * 1689, döpt •/» på Sjöryd i Björkö s:n af Jönköpings 
län. + 1743 ‘”/is på Eskhult i Norra Solbärga s:n af Jönköpings län. (Föräldrar: 
Majoren Jonas S. och Maria Elisabeth Bagge till Berga.) Volontär vid öfverste 
Bennets reg:te 1713 (1715?), furir vid Kalmar rcg:te 1716, förare därst. 1717, 
sekundfänrik s. å. */», premierfänrik 1719 “/», fänriks expeetans 1723, lifdrabant 
1726 “/«, afsked 1732 *•/», öfverlandtjägare i Kronobärgs län 1737 *7/«, löjtnant vid 
Västra härads kompani af Kalmar rcg:tc 1743 *•/*. Ägde Runnebo frälsehemman i 
Nykils s:n af Östergötlands län. Gift 1719 '•/« med Agneta (ej Augusta) Dusc. 

Ang. hans graf. se Isak Fehr: "Strengnäs kyrkomuseum-samt grafvarnc 
i domkyrkan", sid. 56. 

von Stjerneman. Olof. • 1725 *7», t 1808 **/u i Stockholm. (Föräldrar: öf- 
verhofpredikanten, teol. doktorn och prosten Olof Stjcrnman d. y. och Elisabeth 
Christicrnin.) Idkade studier och lärde landsbokhftlleriet Var sergeant vid artil¬ 
leriet, då han 1737 77/« erhöll k. fullm. ss. undcrlandtjägare i Kronobärgs län 
Volontär vid fortifikationen 1740 7/?, förare vid drottningens lifreg:te 1744, sekond 
löjtnant vid reg:tct Royal Suedois i Frankrike s. å.. premierlöjtnant därst. 1746 7/» 
capitainc reformé 1752 "/«, fänrik vid drottningens lifreg:tc 1749 **/», löjtnant därst 
1752 •/»«, erhöll kompani i fransk tjänst 1760 V», afsked 1765. Deltog i Frankrike 
elfva kampanjer åren 1744 -1748 o. 1757—1762 samt var tned vid Fastcnhofer 
Rocoux, Maestricht, Ha stenbeck, Corbach, Fillingshausen, Grunbcrg och Fridbern 
"Bon offlcicr avcc valeur et intelligence dans son métier." Tjänade i Frankrik 
1744 1748, vistades på permission i Sverige 1749, åter i tjänst i Frankrike 175< 
R. S. O. 1757 *•/«, löjtnant vid Västmanlands reg:tc med stabskaptens karaktä 
1758 "/•. adlad 1760 11», R. af franska orden Rour Mérites Milltaires 1762, kapte 
vid kronprinsens husarrcg:te 1763 i juli, återvände till Sverige 1765 och blcf ma)< 
vid förenämnda husarreg:tc (var detta år 1770). Erhöll år 1770 två års k. pe 
mission för att i utlandet fullborda sitt arbete "om Krigs-principcrnc, relativt till c 
gamlas Milicc". Tog afsked och sålde sin sekundmajors-beställning till kapti 
Abraham Heliichius, nobil. Qustafsköld, i slutet af juli 1772 för att kunna beta 
räkningen för sina I Strassburg tryckta arbeten. Hos k. maj:t anhöll han 1775 " 
att få en räkning på 30,000 dir kpmt be(ald ss. ersättning för de arbeten, han utgi 
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vit till fosterlandets och konungamaktens gagn. Pensionär hos franska staten 
1779 (680 livrés årligen), hvilket dock indrogs efter republikens införande 1792. 
Erhöll 1773 18/2 Benhamra kungsgård på arrende. Erhöll 1775 24/n pension i sju 
års tid (166 rdr årligen). Undfick rätt att kvarblifva vid högvakten och få trak¬ 
tamentet 16 skillingar ökadt till 24 skill. om dagen 1795 23lt. 

Publ. Lät år 1775 i Stockholm trycka, i 73 ex., en obetitlad broschyr, inne¬ 
hållande en serie af till konungen ställda, högst intressanta erinringar i poli¬ 
tiska 0. ekonomiska frågor (incl. själfbiografi), samtidigt motiverande en räk¬ 
ning på 30,000 dir kpmt; Principes de l’art de la guerre, rélativement å la 
milice des anciens. Tom. I (1764; erhöll af k. maj:t löfte 1773 att till belöning 
för detta få arrendera Benhamra kungsgård, när arrendet blefve ledigt 1783, 
samt en summa af 6,000 dir kpmt årligen från 1773 till 1783); Reflexions sur 
la corruption des moeurs des romains vers la fin de la républiques (Strassburg 
1772); Essai sur 1’application de la discipline des anciens (Strassburg 1773); 
Essai sur les loix et les moeurs (omarbetad upplaga af Reflexions etc., Strass¬ 
burg 1773); Supplement å mon ouvrage militaire (Sthlm 1774); Reflexioner 
öfver de Anmärkningar, som blifvit gjorde på mitt Arbete (Sthlm 1774). — I 
riksbiblioteket förvaras en handskrift (24 bl. in 4:o) ”Sanfärdig beskrifning om 
det Major von Stjerneman, som en trogen undersåte för Öfverheten contribuerat 
effter dess ringa men yttersta förmåga till Regerings Formens lyckeliga för¬ 
ändring förledit åhr 1772, att anmählas uti underdånighet till Hans May:tt när 
tillfälle dertill gifves, igenom Hérr General-Majoren Grefve Fredrich Arfwids- 
son Posse, när Herr Grefwen det förut genomsedt”. 

Strålenhjelm, Gabriel, * 1714 12/e, t 1768 20/i2 på Stafvenäs i Tjureda s:n af 
Kronobärgs län. (Föräldrar: öfverinspektoren vid salpetersjuderiverken Arvid 
Gallander, nobil. Strålenhjelm, och hans 2. fru, Anna Lundeberg, i hennes 2. gifte.) 
Studerat, lärt landsbokhålleriet, e. o. kammarskrifvare i krigskollegium 1734, un- 
derlandtjägare i Blekinge 1737 27/«, jägerifiskal i Kronobärgs län, öfverlandtjägare 
därst.; kallas 1750 jägmästare, 1754 o. 1757 hejderidare. Gift 1750 2bU med Chri¬ 
stina Magdalena Ulfsax. 

Wernle, David Marcus, * 1691 10h, f 1739 26/s. (Föräldrar: Vice amiralen Mar- 
cus W., nobil. Wernle, och Catharina von Rosenfelt.) Kom i krigstjänst 1705 
(1707), fänrik vid öfverste W. Sinclairs femmännings infanterireg:te 1709, löjtnant 
vid Zanderska reg:tet i Göteborg 1710 29/io, kapten därst. 1718 30/i, reducerad 1719, 
kaptens expectancelön vid öfverste Zanders reg:te 1723—1736. Var 1718 kom¬ 
menderad med 300 man vid norska gränsen. Holtzförster i Västbo och Mo hära¬ 
ders beridning i Jönköpings län 1737 27/o. Gift 1720 4/s i Ryssby s:n af Kalmar län 
med friherrinnan Augusta Dorothea Cronhjort. 

Linde, Sven, * 1696, t 1747 16/«. Kom i krigstjänst 1711. Regementsadjutant 
vid generallöjtn. Essens reg:te 1720, fänrik i expectance vid Västgöta-Dals reg:te 
1723, transport till Kronobärgs reg:te 1730, åtnjöt 1732 adjutants expectancelön 
därst. Öfverlandtjägare i Jönköpings län 1737 27/o. Tillträdde dock icke denna 
tjänst. Erhöll 1744 9/u underhåll från krigsmanshuset. 

Lind till Hageby, Bengt Lorentz, * 1697 29/a i Fellingsbro s:n af Örebro län 
(icke 18/o), t 1762 12Is. (Föräldrar: Ryttmästaren Bengt L. och Hinrica Cletzer i 
hennes 1. gifte.) Volontär vid lifgardet 1714, sergeant vid general Schombergs ba¬ 
taljon 1715 ‘/a och bevistade kampanjen i Norge 1716, fänrik vid Skaraborgs läns 
reg:te 1718 och bevistade kriget i Norge s. å., bevistade kampanjen på Hisingen 
1719, gick i fransk tjänst 1720 enl. permission s. å. 19ln, kaptenlöjtnant i fransk 
tjänst vid brigadier Lencks reg:te 1724 och gjorde aide-majors tjänst därst. öf¬ 
verlandtjägare i Kalmar län 1737 27/«, holtzförster i Sevedes, Aspolands och Tuna 
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läns härad s. å. :*/t. Sökte 1761 kominendantskapet i Varberg. Gift 1726 */* (icke 
*/*) på Hinderstorp i Häggesleds s:n med Christina Maria Rutenskiöld. 

Lehnberg, Magnus, * 1707 10/a i Vimmerby, t 1754 1s/b därstädes. (Föräldrar: ; 
Kyrkoherden Magnus Olavi L. och Eva Blom.) E. o. kanslist i k. maj :ts kansli 
1730 samt i krigsexpeditionen 1731 'MU. Auditör vid jägeristaten i Småland och 
Blekinge 1737 ,7/o. Anhöll 1739 77/i hos kansliexpeditionen om rekommendation till 
Västerviks stads magistrat att erhålla politiborgmästaretjänsten därst. 

Hans brorsons son. Carl Magnus Lehnberg, adlades vid Carl Xlll:s kröning 
1809 *“/« med namnet af Lehnberg. 

Lagerbielke, Rutger, * 1695 7/u, t 1751 ia/» i Malmö. (Föräldrar: Amiralitets- 
kammarrådet Johan Eugenius Fistulator, nobil. Lagerbjelke, och hans l:a fru, 
Christina Stenström.) Underofficer vid öfverste Hugo Hamiltons (Jönköpings) 
reg:te 1710, sekundfänrik därst. 1711 “/», sekundlöjtnant vid Västgöta-Dals reg:tc 
1712 *°/m oktober (dat. Stralsund. Magnus Stenbock), premierlöjtnant 1714 “/• 
vid skånska tremänningskavalleriet, transport till lifdragonerna 1716 #/»o (,0/io). 
Regcmcntskvartermästare vid lifdragonerna 1719 so/b. Expectanccryttmästare 
vid adelsfanan 1723. (Åtnjöt 1737 sedan 14 år tillbaka ryttmästares expectancelön 
vid norra skånska kavallerireg:tct.) Holtzförster i Sunnerbo härads beridning af 
Kronobärgs län 1737 I7/«. T. f. kommendant på Malmö slott 1745 **/» (enl. riddar- 
husgeneal., enl. Svea o. Göta höfdingaminnc 1746 "/«). Var med vid Gadebusch 
(där han särdeles utmärkte sig) och Tönningen, där han fångades 1713 1#/a af 
danskarnc. "Ranzonerade” sig själf i juni s. å. från inkvarteringen i ”Sönncrborg’’. 
Bevistade fälttåget i Norge 1718. Gift 1738 “/« (lystes emellertid 1. g. 1737 ”/b) 
med Helena (icke Juliana) Höök. 

Hellenstierna, Lorentz, * 1703 *®/o på Malingrafva i Tuna s:n af Kalmar län, 
t 1777 /• på Stjärnevik i Frödinge s:n af Kalmar län. (Föräldrar: Häradshöf- 
dingen Johan Heller, nobil. Hellenstierna, och Christina Arendt.) Volontär vid 
Skaraborgs läns reg:tc 1722 */», kadett vid amiralitetet 1723 /«, kommenderad på 
spanska konvojresan (ombord å Verden) 1724, erhöll 1726 permission att resa 
utomlands och uppehöll sig 1 */* år i London och Danmark, arklimästare vid ami¬ 
ralitetet 1728 *'/»». Afsked. Underlandtjägare i Kalmar län 1737 *7/o. År 1752 s7/« 
ansökte han om öfverjägmästares n. h. o. v. (bodde då å Högfors). Gift 1732 7®/* 
med Brita Catharina Rääf i Småland. 

GyUenhöök, Pelir Slrömner, * 1714 *'/» på Fors i Västcr-Färnebo s:n af Väst¬ 
manlands län, t 17so **/,a på Tjärstad I Lunda s:n af Södermanlands län. (För¬ 
äldrar: Brukspatronen Anders G. och Maria Strömncr.) Auskultant i bärgskollc- 
gium 1735 */«, underlandtjägare i Jönköpings län 1737 77/« (icke ““/b, kallas i k. 
fullm. Petter Strömner Gyllcnhöök), volontär vid Östgöta kavalleri 1740 V», ser¬ 
geant vid Kalmar reg:te s. å. l7/i«, volontär vid arméen i Finland 1741 *°/io, fänrik 
vid Nylands och Tavastchus vargeringsmanskap 1742 7,/b (k. konfirm. 1743 ,8/i«) 
och vid Tavastchus läns infanteri 1746, löjtnant I hessisk tjänst s. å. i juli, fänrik 
vid Västerbottens reg:te genom tjänstebyte med Casper Johan Boije till Gennäs 
1747 nh. afsked med löjtnants karaktär 1752 " o, kapten i arméen 1755 i juni. Gift 
l:a g. 1752 ” io med Anna Maria Lllljemarck, 2:a g. 1757 "U med Maria Charlotta 
Ekfelt, 3:c g. 1768 ”/» med Ulrlca Beata Adlcrhjclm. 

Granalenhlelm. Samuel, * 1703 j,/b. t 1790 ,7/» i Eksjö. (Föräldrar: Majoren 
Anders G. och Maria Elisabeth Wircnlus Cederstjerna.) Volontär vid Jönköpings 
rcg:tc 1719 */i, förare därst. 1721 “/», styckjunkare vid artilleriet 1 Kristianstad 
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1726 och vid det i Malmö 1727, adjutant därst. s. å., underlöjtnant vid artilleriet 
1729 17/io (12/io), öfverlandtjägare i Jönköpings län 1737 27/«, erhöll kompani (kap¬ 
ten) vid generalmajor Hamiltons infanteriregite 1741 24/i, genom byte med H. 
Ramel transport såsom kapten (ryttmästare) till södra skånska regementet till 
häst 1746 18/s. Afsked s. å. 21/io (4/io). Anhöll 1756 att blifva kapten vid brandvak¬ 
ten. Anhöll 1774 om hofjägmästares n. h. o. v. Dog barnlös och slöt ätten. Ägde 
Ribbingsnäs i Småland. Anläde där en skola för bomullsspinneri och en yllefabrik, 
men kom därigenom på obestånd, så att han måste sälja sin gård. Ägde jämväl 
säteriet Ulås södergård i Voxtorps s:n af Jönköpings län. Gift 1731 25/« med Anna 
Elisabeth Timmerman. 

Roman, Gustaf, * 1700 24/2, t 1768. (Föräldrar: Ord. landtmätaren i Nerike 
och Värmland, ”provincialingeniören” och mantalskommissarien Christiern R. och 
Anna Schröder.) Student af Värmlands nation i Uppsala 1715. Landskanslist i 
Örebro. Mantalskommissarie öfver Mellan- och Väster-Sysslet i Nerike-Värm- 
lands län 1724 28/io och skulle samtidigt biträda landssekreteraren, så ofta tjän¬ 
sten tilläte. Jägerifiskal i Värmland 1737 6h. Ledamot 174 7 28/2, jämte dåv. jäg¬ 
mästaren H. Bellström, i en k. kommission för utredande af olofligt timmerhygge 
på norska gränsen. R. hade dock redan 1747 14/i, af landshöfd. i Värml. be¬ 
ordrats företaga en dylik rannsakning. Afsked från tjänsten ss. mantalskommis¬ 
sarie 1753 5/3. Ogift. Ägde Ullsjö och Bonderud och därom gjort testamente; 
stiftade 1764 24/7 Romanska stipendiet, som förvaltas af Karlstads domkapitel. 

(En Carl Roman var åtm. åren 1773—1776 kronoskogvaktarc i Nora distrikt 
af Nerike-Värmlands län; auditören C. L. Roman var åren 1802—1803 sal- 
petersjuderistyresman i Värmland.) 

Broman, Jonas, * 1683, t 1740 28/2 i Stockholm. (Föräldrar: Kronofogden i 
Helsinglands norra kontrakt Johan Larsson Broman och Anna Albogius.) Bok¬ 
hållare vid Qnarps bruk. Faktor i Västerbärgslagen. Tygvaktare (tygvaktmäs¬ 
tare) vid artilleriet i Stockholm. Landtjägmästare i Västernorrland 1737 3eh, 
men dog innan han tillträdde tjänsten. Gift 1705 med Catharina Rök. 

[Hofjägmästareänkan Beata Broman dog 1780 före 25Ai i Stockholm, 74 år 
gl. Detta Broman dock antagligen hennes eget släktnamn.] 

Gerdes, Carl Adam, * 1708 25/s, t 1787 1U i Stockholm. (Föräldrar: Härads- 
höfdingen i Rekarne Jacob G. och Christina Björn.) Extra ord. i riksens 
ständers bank 1724, myntskrifvare 1725 15/2. Student af Stockholms nation vid 
univ:tet i Uppsala 1727 3iU. Blef på bankens bekostnad undervisad i proberare- 
konsten, hvarefter åt honom uppdrogs stämplingen af bankens formulär till 
transport- och kassasedlar. Förordnad till myntkamreraresysslans förrättande 
1730 Bokhållare i växelbanken 1733 3%. öfverlandtjägare i Kalmar län 
(efter Bengt Lind) 173 7 28/7, men tillträdde icke sysslan. Afsatt 1738 12/io för 
oordentlighet i bankgöromålen. Men som han var en duglig karl, och man hade 
medlidande med hans hustru och barn, blef han ånyo extraordinarie i banken 
1739 B/n, äldste bokhållare 1742 1712 och kamrer 1746 26/«. Ånyo afsatt för ored¬ 
lighet 1751 14/b. Erhöll emellertid pension från riksbanken 1756 29/«. Skildras 
i riksbankens matrikel såsom en ovanligt skicklig bankman, men opålitlig. I ett 
tjänstememorial af 1737 31\i säger öfverjägm. W. M. Pauli honom äga ”wackra 
wettenskaper” och hafva ”från barndomen lagt sig på Jagt”. Antog hufvudrä- 
kenskaperna vid skeppsvarfskontoret på Djurgården 1753. Gift l:a g. 1730 i 
sept. med Gertrud Wagman som begrofs 1752 28/a i Maria Magdal. församl., 
Sthlm, 39 år gl, 2:a g. 1753 14/i med friherrinnan Helena Sophia Burguer von 
Ritterstein, 3:dje g. 1778 30/« i Skeppsholms församl., Stockholm, med Margareta 
Maria Norman. 
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Wästfelt. Gustaf. • 1686. döpt SV» på Smestad i S:t Lars s:n af Östergötlands 
län. t 1752 **/» å Lundby vid Söderköping. (Föräldrar: Lagmannen Anders Weste- 
inan, nobil. Wästfelt, och Maria Ehrensköld.) Kom i krigstjänst som dragon i 
Polen 1704 vid grefve Stenbocks dragonreg:te. korpral o. furir 1705. sergeant 
1706, kornett därst. 1707 **/•, löjtnant 1708 u/s (*7t), blef fången vid Pultava 
1709 och fördes till Tobolski. men befriade sig själf 1714, kapten vid skånska 
ståndsdragonerna 1716 &/«, var 1721 kompanichef för 3. skånska kompaniet därst., 
efter regementets indragande s. å. uppfördes han på cxpectancestat och stod 1723 
ss. kapten vid Kronobärgs reg:te, åtnjöt 1732—1739 expectancclön på Östgöta 
kavallerireg:te, underjägmästare i Jönköpings län 1737 **/t, rekommenderades 1739 
“/« af riksens ständer till erhållande af öfverjägmästaretjänst och utnämndes till 
öfverjägmästare i Värmland och Nerike 1739 */», afsked med öfvcrstelöjtnants 
titel 1749 */». Var kommenderad på den beryktade västindiska expeditionen. Fick 
slag i högra sidan och säger sig 1752 **/« legat i sängen 2*/% år. Gift 173- med 
Catharina Elisabeth Wangel. Skref själf Gustaf Westfeldt. 

Sandberg, Frcdric Mauritz, * 1714 **/io i Stralsund, + 1751 *®/s (icke *■/•) 
i S:t Clara församl., Stockholm. (Föräldrar: Regeringsrådet Olof S., nobil. 
Sandberg, och hans 2:dra fru, Margaretha Grewesmiihlen.) Kanslist vid "Gene- 
raltullarrendesocictcten", e. o. underlandtjägarc i Jönköpings län 1737 *®/r (k. 
fullm.), volontär vid fortifikationen, k. permission 1741 "/« att träda i utländsk 
krigstjänst. Begaf sig s. å. till preussiska arméen i Schlesien. Deltog i kriget 
därst. o. i Mähren, blef löjtnant vid ett nyupprättadt pioniärreg:te och var med 
vid eröfringen af Troppau och Olmiitz. Blef fången i januari 1742 men utväx¬ 
lades vid fredsslutet s. å. Deltog 1744 i fälttåget till Böhmen och intagandet af 
Prag. Brukades vid fästningsarbeten de följande åren och var 1748 förlagd i 
Glatz. Rekvirerades s. å. af riksrådet Rosen och öfverstelöjtnant Ehrenswärd 
till fästningsarbete i Finland men hade svårt att få afsked ur tyska krigstjänsten, 
hvarför han anhöll om kungl. promotorial till konungen af Preussen, sig till hjälp; 
löjtnant vid fortifikationens Stockholmsbrigad 1749 •/». Tillhörde adliga ätten 
Sandberg n:r 1486. 

Hogeman. C.arl Johan. * 1714 *•/«, t 1796 so/u på Göbärg i Lindcrås s:n af 
Jönköpings län. (Föräldrar: Schoutbynachten Johan Jacob B. och Anna Mar¬ 
garetha Holtner.) Korporal vid Smålands artillerireg:te. E. o. underlandtjägarc 
i Jönköpings lan 1737 **/r (k. fullm.) Mofjunkare. Ägde Göbärg. Ägde 1777 
sexton frälsehemman i Torups s:n af Jönköpings län. Gift 1749 med baro- 
nessan Dorothea Elisabeth von Blumcnthal från Mark-Brandenburg. 

Hlbrkman, Jonas (.hristolfer. Bärgstingsnotarie. Underlandtjägarc i Kalmar 
län 1737 "/t. 

Ccderlöl. Anders. Kom i krigstjänst 1709 ss. volontär vid artilleriet, under¬ 
officer. löjtnant under öfverste Lcijonbrlncks kommando (Västgöta-Dals enrolle- 
ring) 1712, andre löjtnant vid Dalreg:tct 1716 •/■, kaptens karaktär 1719; lioltz- 
förster I Viste och Norra Vidho häraders beridning af Jönköpings län enl. k. 
fullm. 1737 *%. Var med i finska kriget 1710—1711, i norska kriget 1716 och 
1718 samt var med Dalrcg:tct vid Stockholm 1719. Gift 1727 “/• i Storkyrkoför- 
saml., Stockholm, med fru Maria Hcfwcrt. 

Broek, Johan II. Auskultant i Svea hofrätt 1735 */u, holtzförster I Nykö¬ 
pings läns beridning 1737 “ ■«. Sedan k. br. 1737 *•/« stadgat om ny jägeristat 
för länet. Indrogs hans tjänst 1738 */u. 
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Swartz, Nils Maaritz. (Föräldrar: Bärgsfogden öfver Grythytte och Nya 
Kopparbärgslagen Mauritz S. och Euphrosyna Christina Pemer.) Vice eller extra 
fiskal i Stockholm. Jägerifiskal utan lön i Södermanland 1737 13/i2. Namnet fin¬ 
nes äfven skrifvet Svaretz och Schwartz. 

(Anders Svarez blef 1737 20/u auskultant i Svea hofrätt.) 

Brask, Samuel. Hejderidare i Värmlands län. Gift 1737 11/n i Gillbärga s:n 
med Madame Christina Wernström. 

Röhl, Johan Ulric. Bördig från Oldenburg. Hospitalsförvaltare på klostret 
eller hospitalet Blankenburg. Kom 1720 till Köpenhamn för att utföra en process. 
Erbjöd sig 1724 att kostnadsfritt verkställa plantering på den danska flygsan¬ 
den och införskrefs 1726 till Danmark. Genom att enligt uppdrag hänvända sig 
till danska geheimerådet, stiftamtmannen och öfverjägmästaren (von) Gram lyc¬ 
kades And. Skutenhielm i Köpenhamn år 1737 utverka tillstånd för den vid 
Seelands flygsandsfält anställda ”Inspectoren” Röhl att öfverresa till Skåne för 
att därst. inrätta plantering å flygsandsfälten. Flygsandsinspector i Kristian¬ 
stads län s. å. Upphörde med denna syssla 1739 (såsom omförmäles i k. br. 
1739 18/g) och återflyttade till Danmark. Bodde s. å. i Helsingör, men 1740 i 
Dresden, där han hade ”en ansenlig lön indtil sin döds dag”. 

I Danmark utförde Gram och han (kallas i danska källor skovrider) en för¬ 
tjänstfull lifsgärning till dämpande af flygsanden, som trängt längre och 
längre fram på Sjaelland, ödelagt Tibirke by, gjort kyrkan nästan otillgäng¬ 
lig, täckt ruinerna af Asserbo slott och uppfyllt Arresjöns utlopp i Kattegat.— 
Hofjunkaren Pehr Palmcreutz utsändes 1736 på statens bekostnad för att på 
Seeland studera den därst. pågående flygsandsplanteringen med ”margräs” 
(afgaf berättelser till kammarkoll. 1736 S9k och “/e), äfvensom i Skåne taga i 
ögonsikte de orter, hvarest en begynnelse kunde göras med en dylik mar¬ 
gräsplantering (berättelse till kammarkoll. s. å. 4/io). 

Palmfelt, Johan Lennart, friherre, * 1717, t 1758 29/i2. (Föräldrar: Lands- 
höfdingen, friherre Johan P. och grefvinnan Anna Catharina Lillie.) Kanslist vid 
landskansliet i Vänersborg 1734, hejderidare i Västergötland 1737, bitr. landtjäg- 
mästare i Älfsborgs län (inom J. G. Sarins distrikt) med tjänstgöring inom Väne, 
Bjerke, Ale, Flundre och Vättle härader 1739 */», sergeant vid Jönköpings läns in- 
fanterireg:te 1742, kongl. lifdrabant 1743 3%. Ägde Södersjö i Lofta s:n af Kal¬ 
mar län. Gift 1753 i Stockholm med Elisabeth Ehrenreuter i hennes l:a gifte. 

Westerstrand, Adam Fredric, * 1711 1U i Hjorteds s:n af Kalmar län, t 1765 
2/b därst. (Föräldrar: Kontraktsprosten Jonas Svenonis W. och Agneta Albrechts- 
dotter Machum.) Student af Östgöta nation i Uppsala 1728—1737. Hejderidare 
1737. Underlandtjägare i Kalmar län s. å. 27U. Gift 1748 25A> i Hjorted med 
Susanna Weili (nobil.). 

Boije till Gennäs, Eric Gustaf, se Hofjägeristaten, sid. 114—115. 

Allgulin. Landtjägare. Var gift. (En son till honom, prosten och jubeldok¬ 
torn Johan A. föddes 1738 10/io i Algutsboda s:n af Kronobärgs län och dog 1819 
27/e. — Assessorn i bärgskollegium Magnus A. föddes 1730 i Småland, dog 1790 
på Isaksbo vid Avesta.) 

Ahlander, Carl. Bruksbokhållare, sedan hejderidare, därefter tjänstgjort så¬ 
som landtjägare någon tid. Föreslogs 1738 af öfverjägm. W. M. Pauli till under¬ 
landtjägare i Jönköpings län. Var 1747 landtjägare å östra fredsmilen i Jön¬ 
köpings län. Namnet skrifves äfven Alander. 

Friberg, Carl Magnus. Studerade. Säges 1738 hafva fört protokollen vid 
häradstingen och expecterat vid jägeristaten i Kalmar län. Kallas s. å. adjutant 
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och underlandtjägare vid jägeristaten. Qift 1738 */» i Lommaryds s:n af Jön¬ 
köpings län ined Christina Asperoth. 

(Kvartermästare Friberg, gift med Lisa Appelbom, lefde 1731—1735 i Kinne 
s:n af Skaraborgs län.) 

Netherxvood, Carl Georg, * 1716 i dec., t 1757 *•/» utanför Sandhamn i Stock¬ 
holms skärgård. (Föräldrar: Ryttmästaren Wilhelm N. och lians 1. fru, Catharina 
Roscnbjelke.) Akademiska studier. Kom i krigstjänst 1731. Volontär vid artil¬ 
leriet 1736, hejderidare vid jägeristaten i Kalmar eller Kronobärgs län (omnänmes 
i denna egenskap 1738, då öfverjägm. W. M. Pauli föreslår honom till under- 
landtjägare i Kalmar län. hvilken syssla han dock icke fick), adjutant vid Hel¬ 
singe reg:te 1742 •/*, fänrik därst. s. å. "/&, löjtnant 1745 **/« (*/io), (kapten i 
fransk tjänst), kapten vid förenämnda svenska reg:tc 1750 so/», kapten vid artille¬ 
riet 1755 */io, afsked. Bevistade på 1740-talet kampanjen i Finland, Västerbotten 
och Bohuslän. Drunknade under öfverfart från Gotland till Stockholm. 

Sivers, Lars, t 1757 *®/io i Ängelholm, 64 år 7 m. gl. Kom i krigstjänst 1714. 
Fänrik. Löjtnant vid Hallands reg:te 1718 a,/io (Carolus, dat. Strömstad). Expec- 
tance-löjtnant vid öfverste Willebrands reg:te. Plantcur vid flygsandsplantcrin- 
gen i Kristianstads län ss. biträde åt Röhl 1738. Fick 1739 på statens bekostnad 
göra en studieresa till Danmark. Utsågs och förordnades af 1741 års riksdag 
att beså och dämpa flygsanden. Erhöll 1743 l,/i* k. tillstånd att i Ängelholms 
sandhafreplantering instänga o. för egen del bruka några tunnland. Namnet fin¬ 
nes fifven skrifvet Slwertz, men Sivers är egenhänd. Bodde 1739 i Bästad, 1740 
i Ängelholm. Var gift. 

"Han hafwcr all möda och flit ospard att fullgiöra sitt åtagande, och hwar- 
med han redan till Flygsandens dämpande mycket reuserat" (landshöfd. 
Christ. Barnckow i skrifvelse till kammarkoll. 1745 *•/»). I sin Skånska resa 
uppger Linné, att löjtnant Sivers 1739 börjat plantera på flygsanden vid Ängel¬ 
holm, där konung Christian IV tidigare låtit plantera sandgräs. 

örnhlelm, Carl Gustaf, * 1703 “/«, t 1744 i febr. (icke 1740 i jan.) (För¬ 
äldrar: Kaptenlöjtnanten och k. lifdrabanten Claes O. och Anna Berg från 
Sachscn.) Volontär vid lifgardct till fot, volontär vid lifrcg:tct till häst, korporal 
därst., hejderidare i Småland 1738. rustmästarc vid Västmanlands reg:tc, kor¬ 
prals indelning därst. 1743 '*/•. Dog i Västmanland under en kommendering. 
Gift l:a g. 1731 % (icke “/») i Närtuna s:n med Maria Bergbohm, 2:a g. 
173- med Anna Christina Westcrdahl. 

Genom k. br. 1736 11ht fick han tillåtelse uppbära en innestående lönefordran 
frän I7(B o. I7nl for sin aflidne farbror, löjtnanten Gustaf ö. 

Grönwall. Sven. Hejderidare i Albo och Jcrrestads härader af Kristianstads 
län. Omnämncs 1738 o. 1743. 

Heil, Caspar, * 1685 V» på Tvååkers prästgård i Hallands län, t 1777 **/* 
på Söderby Hofgård, Vessige s:n därst. (Föräldrar: Kyrkoherden Caspar H. 
och Maria Elisabeth Magirus.) Efter väl anlagda studier auskultant I Göta hof- 
rfltt. Därifrån kommen till jägeristaten i Jönköpings län såsom hejderidare. 
Föreslås 1738 af öfverjägm. W. M. Pauli till underlandtjägare vid den nya jägeri¬ 
staten I länet. Schäfcrldisccnt i schäferistaten (under kommcrskollcgium) 1741 
"/ii, auskultant I kommerskollegium 1743 ,T/u, audltör och hofrättsassessor. Gift 
ined Anna Helena Bornandcr (f. 1737, d. 1799). Namnet skrifves ftfvcn Mail. I 

Helman, Chrtstolfer, (d. y.). • 1715, + 1757 I Billlnge. (Föräldrar: Hejde-I 
ridaren Henning H. och Catharina Dahlman i hennes l:a gifte.) Uppfostrade*! 
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hos sin farbroder, Iandträntmästaren Evert H. och blef hejderidare efter fadern i 
Luggude etc. 1738. Gift med Dorothea Waltman (f. 1720, d. 1755). 

(En Christopher Helman blef auskultant i Svea hofrätt 1743 16/g, kanslist vid 
generaltullarrendesocietetens kansli 1747, vice ombudsman 1748 21/n, justitie¬ 
ombudsman vid generaltullarrendesocieteten 1749 2%.) 

Lindbergh, J. Hejderidare i Östra och Västra Göinge härad af Kristianstads 
län. Omnämnes 1738, äfvensom 1744 (kvitto å lönen, dat. Tyringe Mölla 12/i). 

Knoop, Erich Gustaf, * 1718 V2 i Kvinneby, Skeppsås s:n af Östergötlands 
län, t 1762 27/2 på Solbärga i S:t Johannis s:n af Östergötlands län, 44 år 7 d. 
(Föräldrar: Korporalen Eric K. och Adelena Zvigelman.) Hejderidare i Öster¬ 
götland 1739 15/2. Bodde å Solbärga, S:t Johannis s:n, Lysings härad. Gift 1. 
g. 1741 8/i med hustru Rebecka Wahlberg från Solbärga i hennes 2. g., 2. g. 
1760 17/s med änkan Maria Catharina En(e)gren, dotter af stadsvaktmästare E. 
i Norrköping. 

En i tjänstehandlingar förekommande uppgift att han var 34 år anno 1748, 
bestrides af dödsbokens uppgift om åldern vid frånfället, hvilken för öfrigt 
är oriktig med hänsyn till dagarne. 

Leijonstolpe, Thure, * 1691 12/u på St. Husgärdet i Skärfs s:n, t 1750 23/i. 
(Föräldrar: Jägerifiskalen, sederm. häradshöfdingen Gabriel Tyresson L. och 
hans l:a fru, Christina Band.) Volontär vid Västgöta-Dals infanteri 1706, un¬ 
derofficer vid Västgöta tremänningsreg:te 1707, fänrik därst. 1708, löjtnant 
vid Skaraborgs infanteri 1710, kvartermästare därst., sekundkapten därst. 
1713 12/3, interimskapten vid Vartofta kompani 1716 12/s, hvarå k. konfirm. 
s. å. 13/i2 (dat. Lund), kapten för norra Vadsbo kompani 1718 13A> (dat. 
Strömstad), öfverstelöjtnants afsked 1731 4/2. Besiktningsman öfver statssko- 
garne i Västergötland 1732 ®/3; sökte s. å. att blifva öfverjägmästare i Skara¬ 
borgs län, när Lennart Hård skulle afgå, men detta afslogs s. å. 13l», ”emedan 
sollicitanten tillförene begiärt och fått afskied med caracters åtniutande”; direk¬ 
tör (efter Nils Rahmn) öfver skogarne i Göteborgs och Bohus samt Älfsborgs 
län och Halland 1735 */u (9/b, säger han själf i skrifvelser af år 1738 0. 1748); 
ingaf 1738 13/s till konungen en diger skrift (nu i kammarkollegii aktuarieafdel- 
ning) med berättelse om skogarne och jakten i Älfsborgs, Göteborgs och Bohus 
län samt Halland; öfverjägmästare i Älfsborgs län och Dalsland 1741. Ingaf 
1746 21/i till konungen en klagoskrift öfver skogarnes förödande i Skaraborgs 
län och föreslog medel till afhjälpande häraf. Tjänstledig 1747 2SU (t. f. friherre 
B. D. Fleetwood). Anhöll 1748 om afsked i anseende till sin 37-åriga tjänstetid 
samt ”utståndne Fatiguer under Krigtiänst vid belägringar och Expeditioner 
i fält både till Landz och Siöss på Öhrlogs Flåttan och Gallere Escadern”. 
Ägde Tumlebärg i Essunga s:n af Skaraborgs län. Köpte 1741 14/n af Carl Gustaf 
Mannercrantz Elstorp i Södra Kedums s:n af Skaraborgs län och sålde detsam¬ 
ma 1748 20/i. Ägde 10 d. I2V2 ö. årlig ränta i Storegården i nämnda s:n, 
hvilken förmån han 1738 18/s sålde till öfverste N. von Ungern-Sternberg. Gift 
1722 l5/4 med Beata Hård till Segerstad, dotter af öfverjägmästare Adolph 
Hård till S. 

Trick, Johan Wilhelm. Dansk till börden. Skrifvare hos J. U. Röhl vid flyg- 
sandsplanteringarna på Seeland, biträde åt Plantage-Directeuren, löjtn. Sivers i 
Kristianstads län 1739 27U, Sandhafre Planteur och Planterings Inspcctor i Skåne. 
K. br. 1766 14/ii stadgar, att han fortfarande måtte i möjligaste mån fortfara med 
sandhafreplantering. Genom k. br. 1796 8A bifölls hans framställning om besitt¬ 
ningsrätten till ett vid Ängelholm uppodladt flygsandsfält. Bodde 1740 i Ängel¬ 
holm. Namnet finnes äfven skrifvet Fisk, Frisk och Frich. 
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von Kemphen. Anders, t 1739. öfverjftgmästare (?), öfverstallmästare vid 
artilleriet. Ägde det första i Stockholm anlagda silkesviifveri. Kallas iifven ibland 
"Manufactorje Director". Han och hans hustru erhöllo 1714 **/* resepass till 
Holland, han för sitt "Sijden- och Silckes Manufacturs bätre drifwande", hon för 

att hämta ett henne nyligen tillfallet ”arfsskap”. 
Gift med Ester Toutin (f. 1707. d. 1770) i hennes 2. g. Uppgiften om hans 

gifte med Hedvig Karlsten (adl. ätten n:r 1236), som dog 1764 “/•, såsom änka, 
i Stockholm, 75 år gl. (jfr Omberg X), är kanske lika felaktig som den att han 
1716 gifte sig med Christina Vallant (dotter till öfverjägm. Vallant von Oden- 
dahl; se Schlegel o. Klingspor: Ointroduc. adelns ättartaflor samt örnberg, vol. X, 
i hennes 5:e (!) gifte). Emellertid är det ju jämväl omöjligt, att han skulle 1714 
varit gift med en 1707 född dam! Det Toutinska sterbhuset omtalas 1721 — • 
kanske var han gift med Christina V allart, änka efter kommissarien Valentin i 

Toutin. 
(Magnus Stenbock blef 1697 3ll» öfverste för ett tyskt reg:te efter Jacob von 
Kemphen, som tydligen är den adlade Jacob von Kemphen och möjligen far 
till Anders von Kemphen, då nämligen Jacobs gifte och barn icke äro kända.) 

Siggelkow, Joachim Eric. * 1716 (1711 enl. Fullösa husförhörsbok) i Gref- 
bäcks s:n af Skaraborgs län, i" 1782 "'/« i Bolum, Fullösa s:n, 68 år gl. (För¬ 
äldrar: Regementsfältskären Otto Friedrich Ziggelkow och Anna Elisabeth San- 
dahl.) Student af Västgöta nation i Lund 1736. Bitr. hejderidare i Skaraborgs 
län 1740 »/• i J. Björnbergs distrikt, ord. därst. 1745 *"/«. Fullmakt med landtjäg- 
mästarctitel 1767 ,0/u. Afsked 1767 ”ht. Sades 1740 hafva i några år bott i 
Grefbäcks församl., bodde 1744 o. 1748 på Kilstad (Kjestad) Ågården i öster- 
plana s:n. bodde 1764 i Bolum. Gift med Magdalena Sundberg (eller Sundborg): 
i Fullösa böcker heter hon Beata Sundberg och säges född 1715. (En son, f. 
1748 *•/« i Ostcrplana, blef kyrkoherde i österplana.) Skref själf Siggelkow. 
Namnet finnes iifven skrifvet Sigelkow och Silko i liandl. 

Löfberg, Anders. Landtjägare i Kalmar län. Omnämnes från 1740 och af- 

gick 1742 från nämnda tjänst. 

Krdka. Erik. * 1711 •/» (?) i Skultuna s:n af Västmanlands län, t 1782 ,0/i*. 
Blef landtjägare och vice jägmästare i Västmanland 1740 (efter Schilling). Inne¬ 
hade på hejderldarelöncn h:t Löp(pe)dal i Säby s:n. Kvar i tjänst 1775, Gift 

1738 med Lena Björkrot(h), f. 1706, d. 1780 i okt. 
iErik Kruka har säkerligen tagit sig detta namn. men i Skultuna dopbok 
finnes ingen Erik född förestående datum, hvadan uppgiften, som erhållits 
från Säby s:n. måste anses mycket oviss. En Erik finnes född i Skultuna 
1711 *•/». son af Erik Håkansson o. Maria Jansdotter; en annan Erik ar 
född 1711 */», son af Jan Eriksson o. Märta Olofsdottcr Imöjllgcn är det 
denne, och hafva siffrorna från Säby i så fall blifvit omkastade]; en tredje 
Erik är född 1711 ”It, son af komministern Joh. Wigelius. Flcrc med nam¬ 
net Erik äro icke födda inom församlingen 1711.) 

Herhsl. Christofier. d. y. Hejderidare i Kalmar län. Omnämnes från 1740. 
Förmodligen son till landtjägaren i Kalmar län, löjtnant Christoffcr Hcrbst. 

Hack Johansson. Var 1740 skrifvare vid flygsandsplantcringcn i Skåne. | 

Tenggren, Georg. * 1689 ‘*/i», + 1764 Ibouppteckn. efter honom hölls s. å. 
*•/,»). (Föräldrar: Kyrkoherden i Främmestad, sederm. 1 Gökhem Bengt T. och 
Christina Wlnbom.) Student i Uppsala 1711. Mönstcrskrifvare. Hejderidare i 
Älfsborgs län (omnämnes 1740—1760). Han ägde åtm. 1760 Skrifvarcgården i 
Väncrsnäs s:n af Skaraborgs län (den såldes 1768 */i af änkan). Ägde en tic 
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jämväl Magnusbärg eller Qlisbo i Flo s:n af samma län. Qift med Lisa Lundell, 
dotter af landtbrukaren L. och Christina Karth. 

(Rådmannen Johan Persson Tenggren dog 1778 Va i Vänersborg, 8IV2 år gl.) 

Svanholm, Carl Gustaf. (Föräldrar: Extra ord. landtmätaren i Svartsjö län 
Johan S. och Catharina Andersdotter Törnman.) Jägerifiskal i Stockholms län. 
Bodde 1740 vid Svartsjö slott. Qift 1744 17h i Nacka s:n med Christina Beata 
Sylvander. 

Strömbom, Peter, * 1698, t 1760 -3U i Börsebo, Qärdserums s:n af Kalmar 
län, 51 år 7 mån. gl, hvilket dock tydligen är felaktigt, eftersom han enl. dopboken 
föddes 1698. (Föräldrar: Bokhållaren Zacharias S. och Brigitta Rubbertz.) Om¬ 
talas ss. hejderidare i jägeristaten 1740—1749. Han bodde 1733 på Skårsjö i 
Tryserums s:n. Afsked. Rusthållare. Qift 1733 4/u i Tryserums s:n med Helena 
Christina Hård till Segerstad (d. 1768 22 U i Börsebo, 62 år gl; barn födda i 
Gärdserum 1734—1739). 

Sjöberg, Erik Assar. Landtjägare i Jönköpings län. Qift 1740 9U med Märtha 
(Marta) Elisabeth Gaslander, som var född 1713 9/ia i Burseryd af Växjö stift. 

(En ”häradsjägare” Eric Siöberg i Västbo härad omtalas 1752.) 

Silfvertelning, Brynte, * 1714 10/i2 i Flo s:n af Skaraborgs län, t 1776 13U i 
Brandstads s:n af Malmöhus län. (Fadern: Qästgifvaren Abraham S.) Kom på 
Karlstads gymnasium 1734, student af Värmlands nation i Lund 1735, holtzförster 
i Färs härad, Skåne; afsked. Bodde i Brandstad redan 1740. Qift 1742 med 
Christina Sallén. 

Salthén, Timotheus (egenhänd.). Jägerifiskal i Stockholms län. Omnämnes 
1740, då han säges ”blifwit antagen at wårda skogarne i Roslagen samt wara till¬ 
städes wid förefallande Syn- och Kröningar af timber och annan skog”. Uppbar 
kronoskytts lön, vid denna tid 25 dir. Erhöll afsked 1755 eller 1756 (efterträddes 
af L. Engzelius). År 1777 lefver han ännu: ”har afskied, fattig”. Bodde i Ista by 
i Odensala s:n. Namnet skrifves ock Saltenius. 

(Måhända broder till Daniel Salthenius, f. 1701, d. 1750, prästson. Denne, som 
förskref sig till Hin onde och relegerades från akademien i Uppsala, blef se¬ 
dermera teol. professor i Königsberg; se ang. honom Carlander: Sv. Bibi. o. 
Ex-libris I: 307, 2:a uppl.; sterbhuskamrer Lars Salthén dog 1776 V2, 68 år 
gl, å Ybelholm i Markims s:n; Abraham Salthén dog 1777 21h, 12 år gl, i Ista 
by, Odensala s:n. Qift med Greta Jansdotter, f. 1713, och hade med henne 
4 barn.) 

Palmgren, Petter Johan, t 1760 (begrofs 10/i) i Lunda s:n af Stockholms län, 
60 år gl. Hejderidare och landtjägare i Stockholms län. Omnämnes 1740—1756. 
Bebodde Stora Söderby i Lunda s:n. 

Fundzbom, Laurentius Laurentii, * 1711 i Västra Ryds s:n af Östergötlands 
län, f 1740 7la därst. (säges vid frånfället varit 26 år, hvilket icke stämmer med 
födelseåret). (Fadern Lars, kronolänsman.) Student af Östgöta nation i Upp¬ 
sala 1734. Korpral vid adelsfanereg:tet. Landtjägare i Östergötland. Bodde i 
Arnarp. 

Hörman, Johan. Född i Västra Vrams s:n af Kristianstads län. (Fadern: 
Kronobefallningsmannen Mattias H.) Qick i Kristianstads skola. Student af Ble¬ 
kingska nationen i Lund 1718. Landsfiskal och jägerifiskal i Kristianstads län. 
Var död 1745. Qift 1740 med Gunilla Pihlman i hennes 1. gifte. 

Pauli, Carl Wilhelm, se hofjägeristaten, sid. 110. 
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Orrberg, Anders. Var 1741 o. 1742 hejderidare i Malmöhus län. (Kvitton, 
dat. Hellestad möhla 1742 S*U och Dahlby 1742 ,7/n.) 

Möller, Petter. Hejderidare i Malmöhus län. Omnämnes 1741. 
Möjligen identisk med den Peter Möller, * 1728, t 1777, son af hejderidaren 
Mattias M. och Judith Catharina Herbertius, soin var inspektor pä Skunken- 
berg. nu Johannishus, i Blekinge och 1759 gifte sig med Brita Christina Tall. 
Hejderidaren Möller i Villands och Gärds härad af Kristianstads län omnätn- 
nes i en rulla af är 1738. Han tjänstgjorde icke i Albo härad, utan där var 
Qrönwall. 

Plant in, Jöns. Hejderidare inom Villands, Gärds och Albo härad af Kristian¬ 
stads län 1742 *‘/i. Hans änka Anna Sofia Hörlin drunknade i Lund 1785, 69 år 
gammal, "då hon skulle gå förbi Professor Trozelli damm på en smal gångstig 
om morgonen bittida" (Sjöström). Sonen Olof P., född 1756 **/» i Strö s:n, blcf 

kyrkoherde i Norra Rörum. 
Jöns Plantin var halfbroder till rådmannen Hans Wanncbergh, som var son 
till kyrkoherden Jesper W. och Karine Jönsdottcr. W. gift 1742 med Anna 
Christina Kroger, som dog änka 1801; Hofrättsassessorn Olof Plantin adlades 
1719 med namnet Pluntenstedt; Bokhållaren hos grefve Douglas Andreas Plan¬ 
tin gifte sig 1677 1&/n i Jakobs församl., Stockholm, med Anna Magdalena 
Ehre. 

StöckeU, Carl Friedrich, * 1722 14U i Norra Vings s:n af Skaraborgs län (enl. 
Gudhems böcker född 1727). (Föräldrar: Hejderidaren Conrad Christofer S. och 
Stina Engman.) Biträdande hejderidare i faderns distrikt 1742 ®/s, hejderidare i 
Höjentorps hejderideri i Skaraborgs län 1748 taU, afsked 1762 ®/u. Gift 1759 ®/u 
med Maria Lundberg, f. 1734 “/» i Floby, dotter af löjtnant Jan Lundberg. De 
bodde på Christintorp i Sventorps s:n, men 1760 på Backgården i Värnhems s:n. 

(Skogvaktaren Axel Steukel eller Stökel. f. 1710, begrofs 1746 a,/7, gift 1741 
•/ii med Brita Maja Wahlin. Dessas son Carl döptes 1744 **/».) 

Ahelin. Hejderidare. Gift med Christina Möller, dotter till hejderidaren Mat¬ 
tias Möller junior, i hennes 2:a gifte. Förre mannen, hejderidaren Grcgers Hcll- 
man, dog 1742. 

(l). Ahelin publicerade i Karlskrona 1830 broschyren ”Beskrifning på ett till¬ 
förlitligt sått att utrota vargar".) 

Hellman, (iregers, t 1742. Kronohcjderidarc. Bodde i Gräsnia i Huaröds 
s:n af Malmöhus län. Gift med Christina Möller, dotter af hejderidaren Mattias 
Möller junior, i hennes l:a gifte. 

Wind, Johan Johansson, t 1742 ”/« i Kvarndalen, Fors s:n af Älfsborgs län. 
55 år gl. Hejderidare i Älfsborgs län. 

(irotte, Ulrik Johan, döpt 1706 i Järpås s:n af Skaraborgs län. (Föräldrar: 
Fänriken Svante (i. och Helena Papegoja.) Rustmästarc vid Bengt Horns garnl- 
sonsrcg:tc 1725, furir 1728, förare 1730, bitr. hejderidare i E. Brouns gebiet (revir) 
I Skaraborgs län 1743 M/»t. 

(C. J. (irotte, som 1762 **/« erhöll löjtnants karaktär, var född 1706 i Kullings 
härad af Älfsborgs län; llengt Larsson (irotte, ryttmästarc vid Ostgöta kaval¬ 
leri. adlades 1651 Groltcnlclt.) 

l.yth, Mafhias (iregorii, * 1718, t 1766 I Roma på Gotland. (Föräldrar: Kyr¬ 
koherden Gregorius L. och hans 2:a fru, Ingrid Köhlcr.) Landtjägare 1 Got¬ 
lands lån. Omnämnes 1743—1764 u/m, då han erhöll afsked. Bodde på St. Vell 
arfvc i Roma. Gift 1743 " ■■ med Catharina Beckman. 

Lindhorg, Jacob. Var 1743 hejderidare I Kristianstads län. 
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Sven Pälsson, * 1688, f 1743 i Lafröd, Bosarp s:n af Malmöhus län, efter det 
”han 21/i vardt i halfva kroppen borttagen”. Hejderidare i Skåne. Namnet skrif- 
ves äfven Paulsson. Gift med Magdalena Hansdotter Schougård i hennes 1. gifte. 
(Hon blef 1744 i Bosarp omgift med skogvaktaren Ola Nilsson från Lund.) 

Stamfader för adl. ätterna af Klintberg och af Klinteberg. 

Hök, Sven, t 1765 Vq i Slagtofta i Hörby s:n af Malmöhus län. Inspektor på 
Spannarp i Ausås s:n af Kristianstads län. Var holtzförster i Kristianstads län 
1743 och till sin död. Gift 1734 23/io i Ausås med Christina Charlotta Risberg, som 
dog i Slagtofta 1765 s/s. 

Bröms, Carl, t 1747. Mantalskommissarie i Uppland. Landtjägare därstädes 
1744 eh. 

(Carolus Bröms, son af pastor Petrus Bröms, döptes 1673 ViU i Tensta s:n, 
Uppland.) 

Westerstrand, Claes, * 1714 19/s i Hjorteds s:n af Kalmar län, t 1785 efter 3/2. 
(Föräldrar: Kontraktsprosten Jonas W. och Agneta Albrechtsdotter Machum.) 
Student af Östgöta nation i Uppsala 1730. Kornett, kongl. lifdrabant. Landtjägare 
i Kalmar län och bosatt på Ånhult i Virserums s:n. Gift 1744 2a/e med Eva Catha¬ 
rina Schildt. Hon dog på Ånhult samma år som mannen, hvilken senare kallas 
kornett i notisen (Inrikes Tidn.) om hustruns frånfälle. 

I krigsarkivet förvaras fem stora foliovolymer ”Acta uti Revisionssaken emel¬ 
lan Kongl. Lif Drabanten Westerstrand och handelsmannen Jacob Hillman. 

Gartman, Erich Johansson, * 1716 2/12 på Söderby i Knutby s:n af Stockholms 
län. (Föräldrar: Jägmästaren Johan G. och Johanna Elisabeth Svinhufvud till 
Kvalstad i hennes 2:a gifte.) Volontär vid hofjägeristaten 1732. Erhöll föreskrift 
och resepass s. å. 4/7. Jägmästare, öf ver jägmästare i Västmanlands län 1745 
17/i i enlighet med k. br. 1744 ®/i2 till landshöfd. Cederbielke, afsked 1750 3%. 
(Efterträdde J. G. Gyllenkrok och efterföljdes af friherre Rosenhane.) Bodde i 
Sala, men åtminstone åren 1748—1751 på Vreta i Markims s:n af Stockholms län. 
Gift 1748 3/s med Henrica Lind till Hageby (hennes far skrifver förnamnen 
Hindrina Jana vid ansökan om deras giftermål, R. a.). 

Biörkman, Jonas. Landtjägare och jägerifiskal i Jönköpings län. Omnämnes 
1744. 

Bergendahl, Lorentz, * 1704 u/i, t 1765 12/o. (Föräldrar: Hejderidaren Lars 
Larsson Bergendahl och Christina Knös.) Hejderidare i Älfsborgs län. (Omnäm¬ 
nes i denna egenskap från 1744 till sin död.) Han erhöll emellertid genom k. br. 
1753 25/io fullmakt ss. jägmästare i Kulings, Ås, Gäsene, Marks, Redvägs, Kinds, 
Vedens och Bollebygds härad. Bodde 1745 på Torkilstorp i Hellestads s:n af 
Älfsborgs län. Gift 1742 ®/o med Sigrid Andersdotter Danielson Darelius i hen¬ 
nes l:a gifte, vid hvilket tillfälle tryckta bröllopsvers förekommo (i riksbiblio- 
teket). 

Frösberg, Martin. Furir vid lifgardet 1714, stadsfiskal i Lidköping 1721, skog¬ 
vaktare på Hunnebärg 1727, hejderidare i Skaraborgs län 1745 4/s (efter E. Broun). 
Var gift. 

Lilja, Olof, t 1792 17/» i Södra Vi s:n af Kalmar län, 84 år gl. Skogvaktare 
och hejderidare i Kalmar län. Han omnämnes i landsboken för Kalmar län från 
1745 såsom Oluf Lillia, extra hejderidare i Kalmar län; bosatt i Södra Vi. Gift 
(före 1751) med Maria Trägårdh. Namnet skrifves äfven Lillja. 

Wctterström, Gustaf Adolph, * 1711 12/s (i dödboken står 30M i Malexanders 
s:n af Östergötlands län, t 1786 14/o på Bjälnäs därst. (i dödboken säges han varit 
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71 år 1 m. 2 d. vid sitt frånfälle). (Föräldrar: Kommissarien Anders W. och 
Hedvig Margaretha Gyllenståhl i hennes 2:a gifte.) Student af Östgöta nation i 
Uppsala 1727. Landtjägare i Östergötland. Ägde Bjärhult i Malexandcrs s:n. 
Gift 17-15 “/• med Elisabeth Christina Stråle till Sjöarcd. 

von Sydow. Johan Andreas. Inflyttade från Tyskland. Hejderidarc inom 
Frosta och Färs härad af Malmöhus län. Omnämnes ss. sådan 1745. Gift 1. g. 
med Lovisa — (f. 1707. d. 1855 i juni), 2 g. med Sara Margareta Lyckå (Lychou?). 
Bodde på Gammalstorp i östra Espingc s:n. Skrcf själf J. A. Sidow. (En frände 
till denne, Göran von Sydow. * 1757 “/i, t 1815. var hejdcridare på öfvedskloster, 

g. 1786 "/« med Hanna Persdotter.) 
Enligt ättens från trycket utgifna "Stambok" IGöteborg 1885] blef han krono- 
hejderidarc i Skåne 17bl. 

Ruschenfelt. Carl Fredric. * 1717 (säger sig själf vara född 1718 ‘7« i Öster¬ 
götland), t 1756 wlu i Stockholm. (Föräldrar: Ryttmästaren Peter Carl R. och 
Eva Elisabeth von Schröer.) Volontär vid amiralitetsvolontärreg:tet i Karlskrona 
1736 "7». lifdrabant 1739 *7« (enl. annan uppgift, i lifdrabantboken. 1739 i april), 
fänrik vid öfverstc Hamiltons reg:te 1743, t. f. landtjägare i Östergötland 1745, 
afskcd fr. militärtjänsten s. å. “/»t, landtjägare därst. 1747 *4/io, afsked 1755 " a. 
Bevistade riksdagen 1751. Gift l:a g. 174- med Catharina Maria Drake till Ha- 
gelsrum. 2:a g. 175b 7u med Hedvig Sofia (icke Elisabeth) Lilliestielke i hennes 

l:a gifte. 

CoUet. Peter Julius, se Hofjägcristatcn, sid. 117. 

Wilk. Laurentz. * 1719 ‘7«. Skogvaktare i Kalmar län. Jägmästare och 
hejdcridare i södra delen af Kalmar län (Södra o. Norra Möre, Stranda o. Hand¬ 
börds härad) 1746 *7» (halfpartcti af Hindr. Stridbecks distrikt). Afgick före 
1777. Skrcf själf Wilk. Namnet finnes äfven skrifvet Lorentz Wik eller Wilk. 
Gift med Elsa Christina Stenhagen, f. 1711 ‘7» (sonen Pehr Wijk föddes 1746 
•/»). Han kallas af örnberg (XII: 464) felaktigt Petter Wilk. 

Sandberg. Frnst August. * 1721 ‘7«, t 1749 M/io. (Föräldrar: Regeringsrådet 
Olof S.. nobil. Sandberg, och hans 2:a fru. Margaretha Grewesmiihlen.) Jäg¬ 
mästare i Dalsland. K. br. 1746 * * / * o innehåller konstitutorial för S. at såsom J.ig- 
mästarc gå Ryttmästaren Swinhufwud tillhanda i des förrättning" (det gällde 
enligt instruktionen för Johan Magnus Svinhufvud af 1746 ™/io en undersökning af 
timmerskogarnes tillstånd i Dalsland och Värmland). Tillhörde adl. ätten Sand¬ 

berg n:r 1486. Gift 1749 71li med Anna Hjerta. 

Svinhulvud i Västergötland. Johan Magnus. * 1705, döpt *7« (var alltså icke 
född w/u) på Norra Dingelvlk i Stcneby s:n af Älfsborgs län, t 1754 33h därst. 
(Föräldrar: Kaptenen Lorentz S. och friherrinnan Catharina Christina Fägersköld 
i hennes 2. gifte.) Underofficer o. kornett vid grefve Carl Bielkcs rcg:te, llfrege- 
mentet; permission 1729 '7. att resa utrikes. Kapten vid polska grenadiergardet 
1731 Vi* ryttmfistarc vid s. k. grefllga Promnlzlska kyrassierrcg:tct 1732 *7/h. 
afskcd från sachsiska tjänsten 1735 '7u (underskrifvet af konung August). Till- 
syningsman öfver svenska statens timmerflottning vid gränsen mot Norge samt be¬ 
myndigande undersöka timmerskogarnes tillstånd i Dalsland och Värmland 1746 
*7„. Regeringen begärde 1746 *7. af den danska att återfå det timmer, som S 
tagit I beslag af handlanden Colbjörnsson i Fredrikshald, men som af den sist¬ 
nämnde bortförts med tillhjälp af norrmän. Ett kompani svenska dragoner be 
ordrades till gränsen 1748 »•/» för att förebygga norrmännens våldsamheter oel 
deras åverkan på ekeskogen i Bohuslän. Äfven detta år gjorde S. stora beslaj 
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och med anledning af opålitligheten vid norska gränsen sammanträdde en skogs- 
kommission i Fredrikshald 1749 23/i2, hvars arbeten emellertid afbrötos 1750 29/s, 
af det skälet, att de danska ombuden icke ville döma i klagomål mot norrmän, 
utan endast i norrmännens anmärkningar mot svenskar. Ligger begrafven i 
Steneby kyrka i Dalsland. Gift 1737 med friherrinnan Christina Magdalena Roos 
i hennes 1. gifte. 

Schmitt, Peter, t 1773 ulu i Fors s:n af Älfsborgs län, 61 år gl. Hejderidare i 
Älfsborgs län. Omnämnes 1746—1751. Gift med Ingrid Hallberg. 

Gederström, Hans Magnus. Hejderidare. Omnämnes 1746 och bodde då i 
Vimmerby. 

Bergenström, Erich, * 1698 (?). (Föräldrar: Häradsskrifvare Erik Bergström 
och Brita Phoenix.) Sergeant. Extra hejderidare i Aspolands härad af Kalmar 
län 1733 (omnämnes ss. hejderidare 1746 och ännu 1752). Var gift. 

(Regementskvartermästaren vid Smålands ryttare Erich Bergenström dog 
1736 22/12; Kaptenlöjnant Erik Johan Bergenström var gift med Brita Nyman, 
sonen Mårten föddes 1716 25/e i Askeryds s:n af Jönköpings län.) 

Lund, Anders, t 1750 u/i2 i Lidköping. (Föräldrar: Frälseinspektoren Sven 
Jonsson L. och Maria Lundberg, bosatta i Tengereds församling.) Vice jäg¬ 
mästare. Omnämnes 1746. Gift med — Ulf. 

Fleetwood, Bernhard Diedric, friherre, * 1709 10/e på Sjögården i Älfsborgs 
län, t 1755 22A> på Rössbärga. (Föräldrar: Majoren, friherre Georg Miles F. och 
friherrinnan Maria Mörner till Tuna.) Studerade vid Uppsala akademi sedan 
1724. Underofficer vid garnisonsreg:tet i Göteborg 1727, förare vid Skaraborgs 
infanteri 1730, adjutant därst. med förares indelning 1735 18/»—1741 M/io. Vice 
öfverjägmästare i Göteborgs och Bohus län samt Halland 1747 28/2 (för T. 
Leijonstolpe). Ägde Röksbärg och Sundseryd i Bjurbäcks s:n af Skaraborgs län. 
Ligger begrafven i Segerstads kyrka. Gift 1739 27/e med Catharina Charlotta 
Rothkirch. 

Krögerström, Mathias. Hejderidare i Kalmar län 1747 23/«. Omnämnes ännu 
1752, 1777 och 1790. Hofkvartermästare. 

(Johan Krögerström blef 1725 bokbindaremästare i Jönköpings län. Fortifika- 
tionskassören Nils Krögerström dog 1753 13/e i Kalmar slottsförsaml., 321/» 
år gl.) 

Berg, Christoffer Diedric. Jägerifiskal. Gift 1747 24/e med Christina Orde i 
hennes 2:a gifte. 

Gyllensvärd, Anders Johan, * 1718 27U (icke Vs) på Hof i Hellstads s:ti af 
Älfsborgs län, t 1792 13U på Stora Långared i Murums s:n därst. (Han säges 
vid sitt frånfälle varit 73 år 11 mån. 25 dagar, hvilket icke stämmer med födelse¬ 
datum.) (Föräldrar: Löjtnanten Pehr G. och Christina Sundberg.) Volontär vid 
lifgardet 1730 3/i (enl. annan egenhänd. uppgift 1734), förare därst. 1731 /», ser¬ 
geant 1737, kurir till Finland s. å., kurir i S:t Petersburg, Moskva, Viborg och 
Helsingfors 1741, var med vid Dalupprorets lugnande i Stockholm 1743, löjtnant i 
fransk tjänst 1745, öfverjägmästare i Älfsborgs, Skaraborgs samt Göteborgs 
och Bohus län 1747 18!o till sin död (efterträdde L. Hård till Segerstad). Kallas 
sergeant, då han förordnades till öfverjägmästare. År 1757 28/o (28/b?) tillsattes 
E. Reutercrona i Skaraborgs län, enär hela Västergötland var för mycket för en 
person. Gyllensvärd afstod halfva lönen och hela bostället. Gift 1744 % (icke 
u/s) i Skölfveneds s:n med Ulrica Charlotta Cederstråhle. 

Han skildras såsom en nitisk partigängare på ”Hattarnes” sida. Föreslog 
i sept. 1765 att prästerskapets s. k. vederlag af kronotionde, som enligt hans 



304 JÅQERISTATENS TJÄNSTEMÄN 1747. 

förmenande blifvft i forna tider gifvet till ändamål, som nu för länge sedan 
försvunnit, skulle till staten indragas. Vände i aug. 1766 åter uppmärksam¬ 
heten på "biskopar och feta consistoriales" såsom lönande föremål för in¬ 
dragningar (ang. hans strid med prästerna, se Malmström: Sveriges politiska 
historia V. sid. 439—440). Bibehölls af rikets ständer vid sitt 15-åriga ar¬ 
rende från 17o7 af Ollestads kronosäteri i Hofs s:n af Alfsborgs län. Agde 
forst Riddeborg i Gudhems s:n af Skaraborgs län men bytte detta och er- 
lade mellanafgift samt blef tigarc till Hälleberg i Höllunts s:n samt tre under- 
lydande hemman i Skarstads och Longs socknar. Köpte 1749 lu Skarstad 
Anders Gudmundsgården. tillbvtte sig vidare mot ett hemman i Laske härad 
Skarstad Bya 1749 *• köpte Ashult och Håberg i Ryda s:n 1757 /« 
samt Stora Huljeved i önums s:n 1757 “/u. Sålde 1763 "/» Hälleberg med 
b torp och kvarn samt 9 då underlydande hemman, inalles 5 /» mtl, till of- 
verste L. Creutz för 45,000 dir smt. Han ägde säkerligen Långared. Skref 
själf And. GvUenswerdh. 

Adlerhranl, Sigfrid (Brantingh, nobil. Adlerhranl), * 1714, t 1760 4 /? på 
Orraryd i Nöbbeleds s:n af Kronobärgs län. (Föräldrar: Assessor Gabriel Bran- 
tingh och Sara Sigfridsdotter Gahm.) Student af Smålands nation i Lund 1732 
”/«, auskultant i Göta hofrätt 1737, nämnda nations kurator (honorarius) 1739 
11»—s. å. ” », vice häradshöfding, hofsekreterares n. h. o. v. 1745, öfverjägmäs- 
tare i Småland (efter L. J. Silfversparre) 1747 */»« med bibehållande af hofsek¬ 
reterares heder och rang. adlad 175b "/«, öfverjägmästare i Jönköpings. Krono¬ 
bärgs och Blekinge län 1759 ,l/.. Ägde säteriet Orraryd och begrofs i Nöbbe¬ 
leds kyrka. Skref egenhändigt, före adlandet, Sigfr. Brantingh. Gift 1748 */» 

med Anna Christina Qveckfelt. 

Moring, Andreas, * 1747 1/1 i Arby s:n af Kalmar län, t 1791 ■/« pa Lkc- 
torp i Söderåkra s:n därst. (Föräldrar: Kyrkoherden och prosten Sven M. och 
Anna Helena Svcbllius.) Student i Kalmar och Uppsala. Student af Kalmar na¬ 
tion I Uppsala 17bN. Kronobefallningsman (kronofogde) först i Ölands norra not. 
sedan i Tjust. Afsked. Jägmästare i sistnämnda ort och dog i denna egenskap 
på sin gård Hke(s)torp i Söderåkra s:n. Gift i Uppsala med en Billberg (fadern 

rådman). 
"Han ägde söner, hvilka utmärkte af fysisk styrka, fortplantat slägten intill 
våra tider" (Löfgren. Tjcnstemän i Kalmar stift. Kalmar 1836. sid. 402). 

Lille, Jonas. Han var död 1747 (efterträddes i ämbetet af C. Törn). Holtz- 
och kronofogde i Södermanland. Gift med Sigrid Katarina Wcstling. 

(Kanske släkt med slottsfogden vid Gripsholm, kronobefallningsmannen 
Åkers och Daga härader i Södermanland Jonus Lille, som synes dött 173. 
(efterträdare vid Gripsholm utnämndes "U, i häraderna so/u, kammarkoll.) 
F.n annan med samma namn var kronofogden Jon Persson Lille, som 1704 sä 
ges "för längst igenom döden aflijdct". Fänriken vid Upplands infanter 
Johan Johansson Lille dog 1670; var gift.) 

Törn. Carl. Jägeriflskal (efter J. Lille) i Södermanland 1747. 
(Kapten Lrik Törn begrofs 1729 V» A Ladugårdslands kyrkogård. Stockholm 
pastor Carl Törn var gift med Catharina Carlsdotter Ekeroth, en son födde 
1700 'It i Kumilnge s:n på Åland; Inspektor Curl Törn, I Sorunda s:n, va 
gift med Elsa Catharina Wcssman | dessas son Erland föddes 1751 ho 
Sorunda s:n).) 

\\ aliling, Jonas. Hcjdcrldarc i Västra härad af Jönköpings län. Omnämnc 

1747. Namnet skrlfves äfven llvaling. 

Thorsseen. Sils Lcchard. t 1792 "lu 1 Vimmerby, 40 år 15 dgr gl. Landtji 
gare (efter H. Stridbcck) i norra delen af Kalmar län 1747. Kallas 1751 iägmä 
tarc och uppbar dä hcjdcrldarclön ("jägmästare i Tjust, Thuna län, Sefvcde o< 
Aspolands härad"). Afsked 1777 "7.. Bodde 1 Kalmar 1752 (kvitto dat. ,l/ii 
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Gift med Hedvig Wimmercrantz. Skref själf Nils L. Thorsseen. Namnet skrifves 
äfven Torssén. 

(Kanske son till Lechardh Torsséen, t 1732 9/i. Auskultant i Svea hofrätt 
1709 23/io, fältauditör vid arméen i Skåne 1710 ®/e [25/s är felaktigt], härads- 
höfding i Vadsbo härad af Skaraborgs län 1716 8/12.) 

Sjölander, Eric. Hejderidare i Norra Vedbo härad af Jönköpings län. Om- 
nämnes 1747. 

Fahlström, Lars. Hejderidare i Norra Vedbo härad af Jönköpings län. Om- 
nämnes 1747. Suspenderad 1748 men s. å. blifven provincialscheffer i Kalmar 
län, sedan han af Olof Andersson å Höjentorp erhållit betyg af 1748 2il» att han, 
discenten Lars Fallström, ”visat sig mycket flitig, arbetsam och oförtruten vid 
Tubakens planterande och dess rätta ansning”. Namnet skrifves äfven Fallström. 

Retzell, Jacob Magnus, * 1715 (döpt 8/w) i Malmö garnisonsförsamling, t 
1755 17112 (icke 19/«) i Järnstad Brunsgården i Stora Åby s:n af Östergötlands 
län, 41 år gl. (Föräldrar: Kaptenen och jägmästaren Gabriel R. och hans 2. 
fru, Maria Margareta von Göeding [Golding].) Landtjägare med hejderidare- 
lön (efter Gabriel Retzell) i Vadstena län af Östergötland 1748 20U. Fänrik. 

von Wallwitz, Carl Magnus. (Föräldrar: Kaptenen Carl von W. och Metta 
Christina Gyllenhaal.) Kom i tjänst vid Skaraborgs reg:te 1741, afsked 1748 
10/3. Bitr. hejderidare och kronoskogvaktare inom Vilske härad af nämnda län 
1748 30U. Fänriks karaktär 1749 2I». Gift med Elin Wilhelmsdotter. Skref själf 
Carl Magnus von Walwitz. 

Sjölander, Anders, t 1748 6la i Södra Vi s:n af Kalmar län, 56 år gl. Hejde¬ 
ridare. 

Starckhufvud, Mårten (Magnus), * 1700 2%, t 1772 i Helsingborg (begrofs 
21/* och kallas då hofjunkare). (Föräldrar: Ryttmästaren Mårten S., nobil. S., 
och Catharine Gyldenstierne.) Volontär vid norra skånska kavalleriet 1716, kvar¬ 
termästare därst. s. å. 2/io, sekundkornett 1718 28/e, premierkornett 1719 2/io, 

kongl. hofjunkare 172-, afsked ur krigstjänsten 1725 24/o, jägmästare, öfverjäg- 
mästare (senare än 1744). Han kallas 1748 hejderidare, 1750 landtjägare, 1754 
jägmästare, allt inom Kronobärgs län. Lät af sin rika moster, öfverstinnan Mar¬ 
gareta Sofia Hästesko på Bjersgård, öfvertala sig att för en spottstyfver afstå 
från arfsanspråken på Bjersgård i Gråmanstorps s:n af Kristianstads län. Ägde 
först det vackra, fäderneärfda Bransvik, som han för gäld måste afyttra till 
landshöfd. frih. Hyltéen på Skillinge. Slog sig därefter ned i Småland och köpte 
Markaryds gästgifvargård, där han hade en afsigkommen baron Anckarstjerna 
som hållkarl. Sedan han försålt Markaryd, inköpte han Gåsebäck vid Helsing¬ 
borg, hvilket han emellertid också blef tvungen att afträda, hvarefter han i torf¬ 
tiga omständigheter lefde i Hesingborg och på fiskeläget Råå. Gift 1742 9/e med 
Ulrika Eleonora von Bruse. Skref själf M. Starkhufwud. 

■ Lorich, Johan Eberhardt. Var 1748 jägmästare i Göteborgs och Bohus län. 
Hans tjänsteed af 1748 3% finnes i landsarkivet, Göteborg. Ej upptagen på rid- 
darhusgeneal. till adl. ätten 2172 Lorichs, som han dock att döma efter förnam¬ 
nen synes tillhöra. 

(Matthias Gyllenqwist, ej upptagen hos Anrep på adl. ätten n:r 1782, var 
1747 skogvaktare i Bohus läns norra fögderi.) 

Ekeberg, Isac. Vice jägerifiskal i Skaraborgs län (efter N. Rhodin) 1748, 
ord. jägerifiskal 1749 21U. Bodde i Lidköping. Gift 1750 2/i2 med Kajsa Enegren. 

20 
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Engzelius. Lorens (egenhänd., i handl. Lars EngzcliusK Efter afslutade stu¬ 
dier vid Uppsala akademi undergått offentlig examen 1748, vice jägerifiskal i 
Stockholms kin s. å.. Jägerifiskal därst. 1751 (omnänmes i denna egenskap t. o. 
m. 1702), tillika auskultant i Svea hofrätt 1756 "/t, notarie vid lifgardet med 
auditörs lön på extra stat (icke auditörs fullmakt) 1757 */*, vice häradshöfding 
1769, afsked från lifgardet 1770, sekreterare vid justitiedeputationen under riks¬ 
dagen 1771 “/■, sekreta deputationen vid 1772 års riksdag anhöll s. å. V? hos 
konungen om fullmakt för E. att vara sekreterare vid gencralkrigsrätten, vice 
justitiarius i Vaxholm 1773—1775, t. f. domhafvande vid (lotlands rådstufvu- 
och häradsrätter 1775, t. f. domhafvande på Gotland i fråga om lönbrännerimål, 
revisor vid revisionen öfver räkenskaperna från sista kriget 1793, häradshöfdings 
fullmakt 1794 **/», registrator i spannmålskommittén pä 1790-talet. 

(öfvermasmästaren och direktören Magnus Engzelius |g. m. Susanna Elisa¬ 
beth Todenius] dog 1795 1l!». Hade 6 barn.) 
Hollbergh. (ieorg. l.andtjägare i Jönköpings län (omnämnes från 1748, 1750, 

1752 och 1767). Synes hafva afgått eller dött 1769. Han förrättade 1748—1769 
"munstringarnc” i Jönköping med länets jägeristat. Skrifves jämväl, likaså egen¬ 

händigt, Hoflberg. 
Måhända identisk med Georgius Georgii Hoffbergh. härstammande från Karls¬ 
krona. student af Smålands nation i Uppsala 1713 */io. 

Aronsson. Anders. * 1727 *•/», t 1777 ‘/.o på Gate i Arvika s:n af Värmlands 
län. Gick i Karlstads skola och gymnasium. Student af Värmlands nation vid 
univ.tct i Uppsala 1745. Studerade lagfarenhet två år. Han kallade sig en tid 
Blurell. Vice jägmästare öfver Dalsland 1749 */«. extra ordinarie hejderidare i 
Värmland 1752 *•/., jägerifiskal utan lön i Ncrike och Värmland 1759 “/i* (k. 
fullm.), landtfiskal utan lön i Nerike 1763 "/u (af kammarkoll.), landsfiskal utan 
lön i Värmland 1764 », ombudsman för charta-sigillattcverket s. å. S9/io, t. f. 
öfver Jägmästare i Värmland 1768 */u (efter Hellströms död), landtjägarc i Ncrike- 
Värmlands län (med "indelning" eller lön) 1769. 

(Han sökte 1769 „ ordinarie hejderidaretjänsten eller landtjägaresysslan i 
Värmland, hvilken enligt 16% års stat var indclt till 120 dir smt ungefärligen 
om året. Säger sig därvid icke haft mer än inalles 400 dir smt under 20 års 
tjänstetid. I slutet af sagda år beviljades hans ansökan.) 

Reste enligt uppdrag år 1757 till Norge för att efterspana och till riket In¬ 
skaffa den för begångna brott dit rymde riksdagsmannen Lars Larsson. Samma 
år haft bevakning vid Magnorbro tullkammare, så att inga misstänkta personer 
måtte få inkomma i riket. Hoddc 1770 i Torn; eljest bosatt på Skog i Gillberga 
s:n, Värmland. Efter att hafva fått landtjägaresysslan kallades han jägmästare. 
Gift med Märta Sandberg (dottern Anna Margareta föddes 1763 ‘/a, sonen An¬ 

ders f. 1764 Vt, båda i Glafva s:n). 

Knapp, liengt. Hejderidare i Västra härad af Jönköpings län (omnämnes 1749 

etc.). Afsked 1754. 

Rudbeck. O loi Fredric. * 1723, t 1800 '/. i Stockholm. (Föräldrar; Archlaterr 
Olof R. d. y., nobil. Rudbeck, och dennes 3:c fru Charlotta Rotcnburg, dotter a 
lägmåstarcn C. F. Rbg.) Studerade vid Uppsala akademi. Volontär vid forti 
fikatinnen 17.36 »Vi., kom till lifgardet 1740, till Finland 1741. och blcf furlr vii 
kapten I.Ubcckers kompani samt deltog i nio frivilliga partier, sekundkorpora 
vid lifrcg:tct 1743. löjtnant i fransysk tjänst 1745. lifdrabant 1747 so/io, öfverjäg 
mästare utan lön i Västernorrland 1749, erhöll lön genom k. br. 1756 *°/u (,0/n) 
I sistnämnda k. br. omförmäles. att R. varit i kronans tjänst I 20 år men lek 
lått lon I mer än "Trij åhr". Ofvcrjägmästarcbeställnlngen säges han haft uta 
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lön i 7 år. Nu bifalles ”det för öfwer Jägmästaren Rudbeck, som har inseende 
öfwer Sex widlyftige Provincier, en lika summa (som hans vederlikar) af Sex¬ 
hundrade dahler Silfm :t tilläggas i åhrlig lön, samt at honom Boställs och nödige 
resepenningar Fyrahundrade dahler i förenämnde mynt om åhret måge an¬ 
slås — —”. Emellertid nedprutades detta sedermera till inalles 600 dir smt, 
och skulle dessa förmåner indragas vid hans afgång eller befordran. Erhöll 
1771 1216 ett års permission ”till någon dess angelägenhets bevakande”. Afsked 
från öfverjägmästaretjänsten 1789 28/s (efterträddes af C. Q. Söderhielm). Kal¬ 
lad ”Olle Ljugare”. Ägde 23 syskon. Lärjunge af Carl von Linné. Gift 1. g. 
1750 med Eva Barbro Ström (född 1730 15/o, död 1777 31h), 2. g. 1781 22/2 i Jär- 
låsa s:n med Margaretha Christina Wahlstjerna (t 1797 23U, 42 år gammal). 

Hänvisn. t. litt. Omnämnes i politiskt samband i biskop Nordins dagbok 
(Hist. handl. 6, sid. 168—169). 

Rosenhane, Axel Gustaf, friherre, * 1723 23U, t 1758 5/2 på Trollebo i Småland 
(begrofs 24/2 i Rosenhaneska grafven i Björkviks s:n, Södermanland). (Föräldrar: 
Generalmajoren, friherre Göran Gustaf R. och hans 1. fru, friherrinnan Edla Brita 
Banér.) Hofjunkare 1741 8/io, volontär vid lifgardet 1745 30/io, kornett vid Sva- 
besholms skvadron af södra skånska reg:tet till häst 1747 22/?, fänrik vid lifgardet 
s. å. 8/n> (icke “/«). Öfverjägmästare i Västmanland 1750 3% (efter Erich Gardt- 
man). Afsked 1752 (efterträddes af S. G. Tigerhielm d. ä.). Ägde Trollebo. Er¬ 
höll genom sitt giftermål en del af Boe gård i Borgå s:n, hvilken andel hans svå¬ 
ger Henrik Adlercreutz inlöste år 1756. Gift 1748 21/cs med Hedvig Sophia Adler- 
creutz. 

Maisch, Carl, se Hofjägeristaten, sid. 118. 

Arrhén von Kapfelman, Jacob, * 1718 17U, t 1772 i mars. (Föräldrar: Kap¬ 
tenen Claes A. och Anna Elisabeth Bornander.) Omnämnes 1750 såsom landtjäg- 
mästare i Göteborgs och Bohus län (tjänsteed af 175 0 29/io finnes i landsarkivet, 
Göteborg), kallas 1752 hejderidare. Landtjägmästare i Bohuslän 1756 5/s. Skref 
J. C. Arrhén 1752, men J. C. Arrhén von Kapfelman 1756—1771. Gift l:a g. med 
Catharina Susanna Höijer, 2:a g. med Catharina Fehman. 

Stamfadern, Johan Cappelman eller Kapfelman, enligt uppgift af tysk (bajersk) 
adel, deltog i slaget vid Stångebro och bodde i Linköping. 

Hillebrand, Henrik, t 1752 I8/2 i Vrigstads s:n af Jönköpings län, 64 år 5 mån. 
gl. Hejderidare i Jönköpings län. (Ej upptagen på geneal. till utdöda ätten n:r 
581.) 

(En Henrik Hillebrand föddes 1680 lbU, son af Jacques Hillebrand, som var 
handelsman i Jönköping.) 

Hallström, Johan, * 1709 iaU i Frustuna s:n af Södermanlands län, t 1771 
2,/i å Tibble i Björnlunda s:n af Södermanlands län. (Föräldrar: Rcstantiefog- 
den, Kronobefallningsman Sven Pehrsson Sorre och Catharina Andersdotter.) 
Fjärdingsman, titulerad länsman 1732. Jägerifiskal i Nyköpings län 1750—1757. 
Ägde Tibble. Begrafven på Björnlunda kyrkogård. Gift med Christina Bergqvist. 

Hagelsten. Jägmästare. Blef 1750 ägare till frälsehemmanet Bärg i Hjärt- 
landa s:n af Jönköpings län. 

(Jonas Hagelsten var regementsskrifvare vid Smålands husarreg:te från 1716 
och erhöll afsked 1734 20/2; regementsskrifvare Johan Hagelsteen [Hagelsten] 
gifte sig 1. g, 1714 2% i Tofteryds s:n med Maria Hagström, äfven kallad 
Hagelström, död 1731 [begr. 2k i ödestugu s:n], 2 g. med Catharina Laurin: 
regementsskrifvaren vid Smålands kav. Jonas Hagelstein drunknade 1743 25/u 
i Ryssby s:n, 60 år gl, och begrofs därst. 1744 10/i; i Hjärtlanda s:n dog 
1777 5/o handelsman Christoffer Hagelstein, 45 år gl, gift 1766 “/a därst. med 
Catharina Margareta Ferner.) 
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Timmern. Henrik Wilhelm. Hejderidare i Mo härad af Jönköpings län. Om- 
nämnes från 1750. 1 tjänst ännu 1774. Gift med Brita Helena Tiliander (f. 1711, 
d. 1787). Namnet finnes äfven skrifvet Thimern. 

Rosentwist, Peter Reinhold. * 1710 Vt, t 1768 8/i på Bjersjömölla i Cimbris 
s:n af Kristianstads län. (Föräldrar: Häradshöfdingen Peter Twist, nobil. Rosen¬ 
twist, och hans 2. fru. Eleonora Tornerefelt.) Han föddes i Småland på föräldrar- 
nes flykt undan danskarnc. Jägerifiskal i Kristianstads län. Afsked för bräck¬ 
lighets skull 1751. Ägde Bjersjömölla i Kristianstads län. Gift l:a k. 1740 "7io 
med Christina Pihlman, 2:a g. 17bl Vt med Christina Helena Lundström. 

• 

Dahllund. Andreas, t 1752 5/o i östra Husby s:n af Östergötlands län, 53 år 
gl. (Föräldrar: Sockne-Adjuncten i Ör, Värmland, Lars D. och Maria Ek i hen¬ 
nes l:a gifte: de gifte sig 1699.) Vice jägmästare i Värmland. Gift 1738 ®/« i 
östra Husby, Östergötland, med Anna Margareta Ammclgren i hennes 2. g. (änka 

efter löjtnanten Carl Rudolf Persich). 
[Fryxell: Wärmelands Slägte-Bok kallar modern Ek. Hammarin i Carlstads 
stifts Herda-Minnc Eckl. 

Harpkc, Hans Otto Petersson. Född i Skåne. Var 27 år gl 1751. Död 1778 
*/. i Källstads s:n af Östergötlands län. 60 år gl. Extra ordinarie skogvaktare i 
Östergötland 1750, hejderidare i Hanekinds m. fl. härad 1751 */«, landtjägare eller 
landtjägmästarc (med hejderidarelön) i Vadstena län af Östergötland 1756 "It. 
Omnämnes t. o. m. 1772. Bodde å Halsöga i Slaka s:n till 1756, sedan å Kattorp i 
Roxlösa s:n. Gift 1756 **/• i Slaka med Lisa Brita Dahlgren. 

Wickman, Petter (egenhänd.), * omkring 1725 i Gummestorps s:n af Kristian¬ 
stads län. t 1800 u/i i Vedby s:n därst. Gick i Kristianstads skola. Student af 
Blekingska nationen i Lund 1742 och af Skånska nationen därst. 1746. Jägcrl- 
fiskal (efter P. R. Rosentwist) i Kristianstads län 1751 “/a. Dömdes af vederb. 
häradsrätt (Norra Asbo) till afsättning 1756. Huruvida "domen” gått 1 verkställig¬ 
het, är ovisst: handlingarnc remitterades till justitiekanslern. Gift med Christina 
Sofia Stare (f. 1727; en son född 1762 r/i» i Vedby). Namnet skrifves äfven 
Wikman; sonen (assessor Johan Peter) skref WHkman. 

Wahlberg. Nieolaus (NUs), döpt 1730 I0/« i Törnevalla s:n af Östergötlands 
län. + 1799 '•/ii (icke ,0/n). Säges vid frånfället vara 69 år 3 m. 2 d. gl. (För¬ 
äldrar: Häradsskrifvaren, sedermera kronofogden Magnus W. och Anna Brita 
Hagman.) Vice landtjägare i Östergötland 1751, kronohejderidare 1754, landt- 
jägare och landtjägmästarc (med hejderidarelön) i Östergötland 1755 "It (efter C. 
F. Ruschenfelt). öfverjägmästaretitel 1762 ”/»; erhöll afsked för hälsoskäl men 
berättigades genom k. br. 1773 **/« att åter inträda i sin tjänst. Afgick omkring 
år 1796. Var jämväl magasinsförvaltarc i Östergötland och bodde på Staby I 
Rystads s:n vid Linköping, jämväl i själfva staden (1784). Farfader till J. A. 
Wahlberg och dennes äldre broder, naturvetenskapsmannen, professor Peter Fred¬ 
rik Wahlberg. Gift 1760 "It med Ingrid Eleonora von Wendcl (adl. ätten n:r 

1744). 

Sluart. Gabriel Carl. • 1683, t 1756 ”h på Anncrbäck 1 Tuna s:n af Söder¬ 
manlands län. (Föräldrar: Löjtnanten Frcdric Carl S. och Ebba Bagghufvud.) 
Furlr vid Södermanlands rcg:te 1709 1 dcc., förare därst. 1711 I dcc., sergean 
1712 I maj, fången af danskarne vid Tönningcn 1713 “/», hemkom till Sverige vic 
slutet af 1714, sekundfältväbel 1717 •/•. afsked 1718. Hejderidare i Södermanland 
"Cronosklött och Skogvachtarc uti Tuna Soclm”. Omnämnes ss. skogvaktan 
1751. Synes näppeligen hafva tillhört kårens tjänstemannastat. Kallas i död 
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boken j äger ibetjänt. Var med vid Gadebusch 1712 */12. Namnet skrifves äfven 
Stuardt. Gift 1716 8h med Ingeborg Maria Lang. 

Nyman, Anders, * i Nygården på Öjarekroken, Lerums s:n af Älfsborgs län. 
Hejderidare öfver Säfvedals härad af Älfsborgs län. Omnämnes 1751—1754. Gift 
med Elsa Schalleroth. Bodde 1754 på Oxsjöryd i Lerums s:n. 

”Öfvergår derutinnan alla andra, at de förnämsta skyttar i hela landsorten 
måste erkänna, det han dessa vida öfverträffar” (Vätle härad). 

Broman, Carl Johan, * 1718, t- (Föräldrar: Johan B. och Christina Warg.) 
Hejderidare och landtjägmästare i Västergötland. (Omnämnes 1751—1756.) Ef¬ 
terträddes af Jonas Aléhn. Gift 1751 25/s med Beata Nordeman. 

(Landshöfdingen i Älfsborgs län Carl Broman transporterades 1751 21/i till 
Stockholms län i samma egenskap.) 

Ahlgrén, Johan, t 1762 17/io. Var 1751 jägerifiskal i Södermanlands län. 
Bodde i Strängnäs. Likvidationskommissarie (hofrättskommissarie) eller tings- 
notarie; jägerifiskal i Skaraborgs län 1759 23/n. Bodde 1762 i Skara. Gift 1761 
1I» i Fuxerna s:n med Katarina Oliviana Bergström, som dog 1769 21/n i Töss- 
landa, 38 år gl. 

Barck, Lorents. Landtjägare i Södermanlands län (omnämnes 1751). 
(Lars Barch eller Barchius, son af sacellanen Samuel B. och Margareta Sig- 
fridsdotter, döptes i Dingtuna s:n af Västmanlands län 1695 “A; inspektören 
och arrendatorn på Stafsund Lars Barck begrofs 1703 27Is i Ekerö kyrka; 
löjtnanten vid artilleriet Lars Barck gift 1713 20/i i Göteborg med Sara Gjer- 
ling.) 

Palmblad, Joachim, * 1695 i Blekinge, t 1764 10/i2 i Cimrishamn. Andre 
korpral vid södra skånska reg:tet till häst 1715 V10 (25/io). Bevistade 1716 års 
kampanj. Förste korpral vid Svabesholms skvadron 1716 */u. På sommaren 
1717, då tre fientliga fartyg ankrat vid Kiviks fiskläge i Skåne och landsatt en 
truppstyrka, som brände och plundrade fiskeläget, samlade Palmblad i hast 15 
man af kringboende ryttare ur Svabesholms skvadron och fördref fienden samt 
släckte elden. Han blef därvid jämte trenne ryttare blesserad. Kvartermästare s. 
å. 11 lu, var med i Norge 1718 och blef då blesserad, adjutant 1734 23/s>. Erhöll 1735 
två års utrikes permission ”att försökia sig uti det närvarande kriget”. Var som 
frivillig med i Finland 1741 under grefve Adam Horn och blef vid Helsinge kyrko- 
by ånyo blesserad. Kornett vid Göinge skvadron 1742 13/u; var 1743 kommende¬ 
rad med regementet på marschen till Östergötland och gjorde därefter vid hem¬ 
komsten strandvakt på Skånes västkust; transport till Svabesholms skvadron 1743 
30U. Afsked 1747 21A> med löjtnants karaktär. Holtzförster i Kristianstads län 
1752 5/u. Hade vid sitt frånfälle afsked från holtzförstertjänsten (holtzfurste kal¬ 
lad). Skref själf J. Palmbladh och Jochum Palmbladh. Gift med Elisabeth Grii- 
nenberg. 

Wittbom, Mattis. Hejderidare i Småland (säges 1752 vara död). 

Stenberg, Nils, * 1720 2r’/r, i Nerike. Faderlös vid fyra års ålder, upptogs han 
af en ”öfverofficerare” Adeljon, livländare till börden, såsom dess arfvinge. Vo¬ 
lontär vid lifreg:tet till häst. Borgare och grossör i Stockholm. Handelsman i 
Sigtuna. Vice landtjägare i Uppsala län 1753 18/4 (började dock tjänstgöra redan 
1751). Bodde fortfarande i Sigtuna. Afsked 1762 9A>. Jägmästaretitel 1762 17/n, 
sedan han i 10 års tid utan lön förrättat landtjägaresyssla i Uppsala län under 
P. Hartmans sjukdom. Gift 1. g. med Sophia Lovisa Prytz eller Preutz (f. 1728, 
d. 1757 21/s), 2. g. 1766 före 9/s i Stockholm med änkefru Catharina Lovisa Mall¬ 
min. En del af hans tjänsteexpedition finnes i Uppsala landsarkiv. 
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Schrödcr, Johan Per, t 1759. (Antagl. son till Johan Qilius S. och hans l:a 
fru. Anna Beata Christiernin.) Vice landtjägmästare i Dalslands och Älfsborgs lan, 
landtjägmästare i Älfsborgs län 1752 “/• (efterträddes af Bäärnhjelm). Skref 
själf Joh. Pett. Schröder. Gift med Anna Christina Ahlquist i hennes l:a gifte 
(hon var 1760 *Vu omgift med stadsfiskalen Daniel Schehle). 

(Hofjägaren Carl Barthold Schrödcr g. 1763 ,0/i med Anna Greta Ekebom.) 

Robach, Clas, t 1773 •/• å Möcklchult i Frödinge s:n af Kalmar län, 66 år gl. 
(Föräldrar: öfverjägmästaren Aron Peter Robach, nobil. Vogelhjelm, och Regina 
Gyllencaschett.) Furir (var detta 1732). Jägmästare i norra och södra Tjusts härad 
af Kalmar län. Erhöll n. afsked 1752 7U, men fick afslag på sin ansökan om öf- 
vcrjägmästarctitcl. Namnet skrifves äfven Robok och Robock, i Post- o. Inrikes 
Tidn. Claes Roback. Gift 1731 **/» i Blackstad med Catharina Sophia Stjern- 
ereutz, som dog 1777 **/* A Möcklehult vid Vimmerby, 75 år gammal. 

IClaes Roback blef löjtnant vid Smålands kavalleri 1677 **/? och */n, dog 1696 
»s i Tuna s:n af Kalmar län; Per Blörsson Rdbok var 1691 kronoskogvaktare 
i Vadsbo härad: Volontär vid amiralitet Marcus Rdbock gift 1756 2/n i Jacobs 
församl., Stockholm, med Helena Ljungdahl; Landtmätare Johan Rdbock, f. 
1740 gifte sig på 1700-talet med Anna Ekelund; Löjtnanten vid Nerike-Värml. 
reg:te Bengt Rabock, f. 1635, d. 1722. g. 1683 ,5/« med Clara Roman, f. 1657 i 
nov.; Bärgsfogdcn Jöns Rdbock, f. 1685 '■'*/», d. 1752 10/« i Älgå s:n; Harads- 
skrifvaren Bengt Rdbock. f. 1734 '*/», gift före 1765 med Anna Stina Bjur i 
hennes 2. g. (De fyra sistnämnda tillhöra den värmländska släkten Rdbock. 
hvars stamtafla finnes intagen i Fryxcll: Wfirmelands Slägte-Bok].) 

Falk. Jöns. * 1722 *•/», t 1794 ”/» i Målen, Hagshults s:n af Jönköpings län. 
Var 1749 skogvaktare. Var 1752 hejderidarc i ösbo härad af Jönköpings län, er¬ 
höll 1778 ”Jägmästare Caraetcur och wärdighet", i tjänst ännu 1789. Gift 1746 
mlu i Målen, Hagshult, med Eva Beata Gröndahl eller Gröndal, f. 1726 “/» i Hags- 
hult, d. 1797 i Målen, dotter af löjtnant Lars G. och Helena Starckman. 

Fliasson. Georg. Landsfiskal och jägerifiskal. Landtjägmästare i Älfsborgs 
och Dalslands län 1752 "/•. I tjänst ännu 1775. Skref själf G. Eliiison. 

Kupmun. lians Peter. Jägerifiskal i Blekinge län. Gift 1753 2/m i Nättraby 

med Maria Elisabeth Grubbc (nobil.). 

Bcrgendahl. Birger (Börje) E.. * 1716. t 1796 (1795). (Föräldrar: Hejdcri- 
daren Lars Larsson B. och Christina Knös.) Var 1753 hejderidarc. Landtjäginas- 
tarc i Kinds härad af Älfsborgs län (omnämncs t. ex. 1777). Gift 1753 ,7/io i Sä- 
tila s:n med Johanna Rabe. (Den vanliga uppgiften att han var gift med Johanna 
Fredrika Sjöberg bestrides af denna anteckning enligt kyrkböcker och släkttaflor.) 

Hasselgren. Iluns Gunnar (Gunne) Larsson. Han kallas ock Hans Gunno. 
men Gunne är egenhändigt. Död 1792 ,s/n, 64 år, 9 mån. gl, i Bittcrna s:n, f. i 
Sälvarcd febr. 1728. Student 1748 i Lund. Hejderidarc 1754 “/» i Skara hejderi- 
dcrl. Jägmästarcf ullmak t 1757 ,0/.t. Bodde 1763 i Skiäggctorp. Han inropade 
1769 'Vt, då han var vice öfverjägmästare i Skaraborgs län (omnämncs i denna 
egenskap äfven 1776, 1778 o. 1785), kronosätcrlet Olstorp (ölstorp) i öster-BIt- 
terna s:n af nämnda län på 15-årigt arrende. Afsked från kronohcjderidarc- 
tjänsten 1783 (efterträddes af J. D. Oallandcr). Gift 1758 •/• I Yllestads s:n med 
Sara M. Rydcll (hennes namn finnes äfven skrifvet Rydhell), f. 1734, d. 1798, dotter 
af kontraktsprosten Chrlstoffcr Rydefl och Catharina Undenius. 

Hans Hasselgren, "militär", var son af justitieborgmäst. Magnus Hansson 
Norricus och Anna Utterman. 
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Zehnpfund, Siegismund, * 1716 i Neumark, Brandenburg, t 1798 12/i2 i Älgarås 
s:n af Skaraborgs län. Kom till Sverige 1744. Blef 1749 skogvaktare och 1754 
™lt hejderidare öfver ”Brotens” och en del af Fägremo kronoallmänning. Kallas 
emellertid af skogskommissionen 1757 skogvaktare. Hejderidare 1758 2U i hela 
Vadsbo hejderi (Skaraborgs län); daterar ”Västramåssen”, hvilket är Wästan- 
måsen. Enligt uppgifter i litteraturen gift med Anna M. Wallring, som dog å 
Kjena nära Hofva 1792 före 18/s, 77 år gl, men detta synes tvifvelaktigt, ty i Hofva 
församling dog 1791 2k änkan Anna M. Kinberg (å Hofva skola) 76 år gl, dotter af 
komminister J. Bredin och Lisa Wallring å Älgarås. 

Svanberg. Hejderidare. Gift 1754 °/i i Asklanda s:n med madame Ljung¬ 
berg, han 40, hon 36 år. 

Frykström, Sven, * 1722, t 1785 31/i på Lerum i Nors s:n, Värmland. (För¬ 
äldrar: Kyrkoherden i Blomskog, Nils F. och Elisabeth Lindgren.) Student af 
Värmlands nation i Uppsala 1744. Hejderidare i Värmland (omnämnes ss. sådan 
1754 o. 1755). Synes afgått eller dött 1755 (efterträddes af 0. H. Silfverswärd). 
Gift 1747 med Maria Christina Granfeldt (från Dal), som dog 1765 23U i Eds s:n 
af Värmlands län. Enligt Fryxell: Wärmelands Slägte-Bok var han gift 2. g. med 
Helena Arén eller Areen. 

Knapp, Anders, t 177 1 29/io i Hylletofta s:n af Jönköpings län, 45 år gl. Hej¬ 
deridare i Västra härad af Jönköpings län 1754. 

Lindeström, Jonas. Hejderidare i Kronobärgs län. Gift med Maria Aurin. 
(Sonen Johan L., kyrkoh. i Hulterstad af Kalmar stift, föddes 1754 4/n i Kryssebo 
af Algutsboda s:n.) 

(F. d. kornetten vid lifdragonreg:tet Daniel Lindeström dog 1789 1SU i Söder¬ 
kulla i Sommers s:n, 54 år gl.) 

Green, Lars. Var 1752 skogvaktare i Norra Vedbo härad af Jönköpings län, 
hejderidare därst. 1754. 

(Lars Green, son af Bokhållaren Jonas G. och Catharina Hjelm, döptes 1695 
7/s i Kungsholmens församl., Stockholm.) 

Brummer, Magnus Henric, * 1735 på Trossnäs i Nors s:n af Värmlands län 
(enl. Anrep och Värmlands nations historia, men själf säger han sig vara född 
1737), t 1790 8h på Uddaveka (Uddavika) vid Falkenberg i Flallands län. (För¬ 
äldrar: Öfverstelöjtnanten Berndt Wilhelm B. och hans 2:a fru, Maria Catharina 
von Nackreij i hennes 2:a gifte.) Student af Värmlands nation i Uppsala 1751. 
Volontär vid Västgöta kavalleri 1755 och vid lifgardet 1756, rustmästare därst. 
s. å. 12/s, sergeant vid Västgöta-Dals reg:te s. å. i sept., sekundadjutant därst. 
1757 2iU, fänriks indelning 1758 l7/e (17h), löjtnant 1763 25U med tur från 1761 8/o, 
stabslöjtnant 1764 30h, löjtnants indelning 1769 21/2, afsked med pension i anseende 
till blessyren 1770 23/io, erhöll 1773 permission att gå i utländsk krigstjänst men 
fann ej employ. Hans ansökan om öfverjägmästaretitel afslogs 1774 29/n, öfver- 
jägmästare i Halland 1775 10Is, afsked 1787 30/s. Gift 1761 29/u i Medelplana s:n 
med Dorothea Maria von Döbeln i hennes 2:a gifte. 

B. gjorde kampanjen i Pommern 1757—1759, blesserades och fångades i 
Anklam 1759 21/i, kommenderades 1762 på fästningsarbete vid Landskrona. 

Publ. Kort Utdrag af alla Kongl. Förordningar, resolutioner och bref, rörande 
skogarnes vård och nyttjande i riket, samt jagt och djurfång (Sthlm 1787); 
Försök Till et Swenskt Skogs- och Jagt Lexicon (Gbg 1789). 
Hänvisn. t. litt. Biografi (af H. Szs) i Jägaren 1904. 

Silfverswärd, Olof Mildebrand, * 1729 30/n, t 1806 3ls på Karlslund i Kils s:n af 
Värmlands län. (Föräldrar: Öfverstelöjtnanten Gustaf S. och Anna Maria Cre- 
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mer.) Hejderidarc (efter Frykström) i Värmland-Nerike län 1755, erlade avan- * 
cementspenningar s. å. */io, tjenstledig 1759, erhöll s. i\. afsked (efterträddes af 
Nils Robsahm) samt fick vid afskedstagandet jägmästares n. h. o. v. Riksdagsman 
på 1770-talet. Arrenderade från 1773 Karlslund af grefvinnan Löwenhielm. Trans¬ 
porterade 1799 arrendet på sina brorsöner Clas och Reinhold mot att de under 
hans lifstid skulle lämna honom ”fri lefnad och husrum”, mat, kläder o. nödig 
skötsel, ansvara för hans skulder. 

Seth, Jonas, * 1728. Fadern fänrik. Kronohejderidare. Bodde i Bellefors 
s:n af Skaraborgs län 1755. Gift 1755 aU i Ekeskog ined Margareta Carolina 
Reimertz, f. 1730, dotter af jägerifiskalen Carl R. i Morkeltorp. 

Falck, N. Flias. Löjtnant. Nämnes 1755 och 1762 jägmästare. Bodde i Sör- 
gården. Nedre Starbäck, Gust. Adolfs kapellförsaml. af Habo s:n. Gift 1755 18/u 
(icke w/n) i Hvalstads s:n af Skaraborgs län med Eleonora (Nora) von Hacke- 
witz. I vigselattesten säges han vara ”ifrån Dal". 

(Sergeanten vid Nylands dragonkår Flias Falck, t i Helsingfors, erhöll på be¬ 
gäran afsked af von Döbeln 1809 u/u.) 

Behmer, Johan Christian, t 1784 ,0/» å Smedstorp i Nerike, i 86:e året. Var 
1747 skogvaktare i Lekebärgslagcns härad i Värmland. Han var 1768 krono- 
skogvaktare i Nerike. Landtjägare. Var gift. Sonen Magnus föddes 1755 å 
Smedstorp i Hidinge s:n af Örebro län. 

Berggren, Jonas. Var 1749 och 1752 skogvaktare i östra härad af Jönköpings 
län och 1755 hejderidarc därst., transporterad såsom hejderidare till Södra Vedbo 
härad 1763 **/». I tjänst ännu 1789. 

Wittbom, Jiins. Jägmästare? (Kallas emellertid så af P. G. Vistrand: Små¬ 
lands nation i Uppsala I: 2, sid. 210.) Enligt annan uppgift härgmästarc, men 
Almquist känner honom icke i sitt arbete om bärgskollegium. Gift 1755 “/• med 
Sara Elisabeth Dusc i hennes 2. g. (f. 1720 ”/t i Tjugeboda, Kalfsvik, d. 1773 */» å 
Lunden nära Växjö). 

Lidbeck, Frik Gustaf. * 1724 3lU i Hässelskogs s:n af Älfsborgs län, t 1803 
*/» i Lund. (Föräldrar: Kronofogden Håkan L. och Catharina Haal.) Student i 
Uppsala 1741, lärjunge till Carl von Linné och dennes sekr. på Västgötarcsan 1746, 
sekreterare i vetenskapsakademien 1747, auskultant i kommcrskollegium 1747 ,#/»i, 
docent vid univ:tct i Uppsala 1748, fil. magister 1749, adjunkt i naturalhistorien 
i Lund 1750, student af Värmlands nation i Lund och nationens kurator s. å., proe- 
feetus horti och plantagcdirektör därst. 1751, professor därst. 1756; Plantagc 
Dirccteur i Skåne s. å. med skyldighet att förutom sandhafrcplanteringen vid 
Ängelholm äfven befordra trädplantering å Skanörs Ljung; nyssnämnda nations 
inspcctor 1756; k. br. 1790 nU yttrar bl. a., att "vid Skanörs Ljung icke utan 
svårighet stället igenfinnes, der skogsplanteringen skall blifvit werkstäld så att 
största nyttan af berörde utgift tillfallit Plantage Dirccteurcn, som bodt wäl i dc 
för honom uphygda hus, haft god utkomst med sin lön, och med lätthet kunnat 
författa sina räkningar, hvilkas riktighet åter icke kunnat controlcras"; erhöll 
ständig tjänstledighet från professuren 1795. Namnet finnes äfven skrifvet Lied- 
beck. själf skref han till en början LUdbeck. Gift 1760 **/• i Södra Vi s:n af Kal¬ 
mar län med Clara Grapc. 

Berömd akademisk lärare och varm nitälskarc för utvecklingen af universl 
tetets trädgård och planteringar. "Lundagårdcns, Paradislyckans och Acadc 
mlträdgårdcns herrliga kastanjer och lundar äro en Icfvandc och högstammif 
l.idhccks ära." Träden där äro af L. planterade. Ej mindre än 37 bref til 
honom från hans vän och gynnare Carl von Linné finnas I behåll. 
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Publ. Tal på K. Adolph Fredr. Valdag (Ups. 1748); Tal om Skånska Plan- 
tagerna (Sthlm 1756); Silvicultura Scaniae (Lund 1757); Svar på Vet. Acad. 
Fråga om Maskar på Fruktträd (Sthlm 1763); Tal om Planteringar (Sthlm 
1766); Diss. Oeconomicas X (Lond. G. 1750—1779); Om Vilda Träns Plan¬ 
tering (jämte P. A. Gadd, 1759). Bidrag i ”Den Swänska Mercurius”. 
Hänvisn. t. litt. Biogr. m. portr. i Hofbergs biogr. lex. 2:a uppl.; hans por¬ 
trätt, tillhörigt vetenskapsakad. i Stockholm, finnes reproduceradt hos Th. M. 
Fries, Linné, II: 77. 

Dahl, Claes Friedrich, * 1725 24A i Östergötland. Volontär vid amiralitetet 
1741 24A, kommenderad på pråmen Svenska Lejonet och bevistade actionen vid 
Coporieströmmen 1743, kommenderad 1744 på fregatten Carlberg att efterspana 
afvikne kapten Degner, sergeant vid Royal Suédois i Frankrike 1745, bevistade 
1748 belägringen vid Maastricht, kommenderad i garnison till Strassburg i EI- 
sass, återvände till Sverige 1750, afsked från amiralitetet s. å., volontär vid hof- 
jägeristaten 1752, förrättade 1756 landtjägmästaretjänsten i Västmanland under 
hofjägmästare Rudbecks befäl, konstituerad fänrik vid Östgöta infanteri 1758 Via, 
löjtnant i arméen s. å. Via, transporterad till Västerbottens reg:te ss. fänrik 1759 
*/# och var med i skärmytslingen vid Werbelan, bevistade 1760 attacken vid Pase- 
walk, fänrik vid Kinds kompani 1762, k. fullmakt ss. fänrik vid Västerbottens 
reg:te 1763 21/», k. permission 1766 13Ai för hälsans vårdande. 

Ståhle, Henrik, * 1711, t 1778 A å Tibble i Sorunda s:n af Stockholms län. 
Var 1756 landtjägare i Sotholms härad och samtidigt skogvaktare i Svartlösa 
och öknebo af Stockholms län. Var 1772 landtjägare i Södertörn. Bodde 1777 
i Tibble by af Sorunda s:n. Gift med Brita Dalman, död 1778 1/i, 78 år gl. 

(Jöran Eriksson Ståhle från Follkärna blef fänrik 1678 27/s, transp. till Väst- 
manl. reg:te 1683, afsked 1696 i april.) 

Hägg-Peterson, Carl Gustai, * i Medelpad, t 1794 31/io, 68 år gl. [i Odelbergs 
samlingar (1:210) felaktigt 30 A]. (Föräldrar: Kaptenen Peter Gustaf Hägg och 
Christina Margaretha Hofverberg.) Studerat i Härnösands trivialskola 1735— 
1745 samt student af Medelpads-Jämtlands nation i Uppsala från 1746. Studerat 
lagfarenhet 1748—1750, auskultant i Svea hofrätt 1751 17/i2, tillika volontär vid 
hofjägeristaten 1752, enligt bärgskollegii och landshöfdingeämbetets i Gäfleborgs 
län förordnande haft inseende öfver skogarne i Medelpad och Ångermanland 
1754—1756 och kallad jaktvolontär (Jagt-Volunteur), förordnad att biträda öf- 
verjägmästaren O. F. Rudbeck i Gäfleborgs län 1757 10 U. Erhöll genom k. br. 
1758 e/i2 100 dir smt ”såsom wedergällning för thes hafde möda och beswär, 
wid then resa, han år 1756, till efterspanande af then tå afwikne Lagmannen 
Eric Wrangell, förrättat” upp till norska gränsen och Röros kopparverk i Norge. 
Jägmästaretitel 1759 30U. Namnet skrifves också Carl Gustaf Pctri Hägg (i 
Norrl. nations matrikel). Egenhändigt skref han C. G. Hägg Petersson (ibland 
ett, ibland två ”s”). Gift 1756 med Ulrica Eleonora Lundberg, som dog 1796 15/i 
i Tuna, i 63:e året. 

Reutercrona, Eric, * 1719 28A i Segerstads s:n af Skaraborgs län (icke 26/o 
och heller icke 3A, såsom det vid frånfället står i Sköfdes dödbok), t 1796 28/s 
i Sköfde (icke å Levene i Levene s:n af Skaraborgs län). (Föräldrar: Rege- 
mentskvartermästaren Mathias Håbro, nobil. Reutercrona, och Anna Beata 
Reuterswärd.) Auskultant i Göta hofrätt. Vice häradshöfding. öfverjägmästare 
i Skaraborgs län med halfva lönen (hela lönen = 600 rdr) 1757 28/o. Tjänstefri 
1767 *h (efterträddes af friherre G. M. Fleetwood). öfverjägmästare i Nerike. 
Afsked 1772 13A. Vice landshöfding i Jönköpings län 1781 4A o. 8A. Kammar¬ 
herretitel. Ägde Tumlebärg med underlydande i Essunga s:n af Skaraborgs län, 
som han sålde till äldre brodern 1753 30/i; ägde frälseh:t 1 mtl Kartegården i 
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samma s:n o. sålde detta 1760 **/» till landshöfding Adain Otto Lagerberg. Köpte 
Lyckås i Skärstads s:n af Jönköpings län 1760 u/i* för 571.000 dir kpmt. Inne¬ 
hade. tillsammans med C. Charles Ulfsparre, godset till 1781 l8/«. Gift 1. k. 1746 
*' » med Eva Margaretha Hammarberg, 2:a g. 1762 lT/i® (*/» enl. Anrep o. riddar- 
husgeneal.) med Christina Charlotta Ulfsparre till Broxvik. 

von Gröninger, Johan Leonhard, se Hofjägeristaten, sid. 120. 

Humble. Sven. t 1787 l7li i Moheda s:n af Kronobärgs län. 62 år gl. Omnäm- 
nes 1757—1762 som landtjägare i Albo härad af Kronobärgs län. jägmästare i 
Blekinge län 1763. öfverjägmästarc. Gift med Anna Catharina Carlström 
(t 1786 */»). (En son, tullinspektören Jonas H., föddes 1769 6/s i Moheda.) Till¬ 
hörde en gammal, sedan 1500-talet känd släkt med Torp i Moheda såsom stam¬ 

gods. 

Humble. Sven. * 1724 i Nettraby s:n af Blekinge län. t 1791 17/u i Ronneby. 
(Föräldrar: Jägmästaren Jonas H. och Maria Sparman.) Student af Blekingska 
nationen i Lund 1742. Jägmästare i Blekinge (omnämnes t. ex. 1757), öfverjäg- 
mästarctitel 1759 ** n, afsked från landtjägmästaretjänsten i Blekinge län 1779 
*•/,«. Gift 1749 **/• i Växjö med Sara Catharina Olsson. Ägde på 1760- och 1770- 
talen herregården Kärrtorp i Nettraby s:n. I ett ämbetsmemoria! till K. Bef:de 
i Blekinge län "Om blekingska skogarnes tillstånd" yttrar han år 1776: "Vår¬ 
den om landets skogar har öfver 60 åhr varit uti mine och förfäders händer." 
Dennes son. sekundmajoren Olof Humble, adlades och adopterades Anckarloo, 

hvilken ätt han slöt år 1827. 

Wlegell, Johan Fredrik. * 1720 “/» (icke '/.) i Väster-Färnebo s:n af Väst¬ 
manlands län, + 1783. (Föräldrar: Kaptenen Johan Lorentz Wigell och Catha¬ 
rina Christicrnin.) Adjutant vid Västmanlands reg:te med fältväbcls indelning, 
erhöll sergeants indelning 1749 **/i, stabslöjtnant med fänriks indelning 1755 12«, 
löjtnants indelning 1758 *"/», afsked s. å. i maj. Landtjägare (äfven kallad liejde- 
ridare) i Västerås län 1758 ltli. Blef 1759 "7a benådad med öfverjägmästares n. 
o. h. för dels 22 års krigstjänst, dels tjänst som landtjägare. Afsked 1767. Skrif- 
ves äfven Wigell. Gift med Hedvig Nyberg (sonen Lars Fredrik föddes 1758 “/»). 

(En kapten Wigell blef R. S. O. 1751 •/« enl. Hofkalendern. Förnamn saknas. 
Antagl. dock fadern. Johan Lorentz W., som dog 1770 ®/ta i Väster-Färnebo 
s:n, 85 år 8 m. gl. — En Johan Wigell, "okänd" IMuncktell: Västerås Her- 
dein. I. sid. I68|. var son af komministern i Skultuna Johannes Wigclius och 
Beata Rabinus. — Ryttmästarcn Erik Mattias Wigell adlades 1704 ,0/# Wigel- 
stlerna.) 

Engzelias, Fredric. + 1761 **/1> i Adolf Fredriks församl., Stockholm, 35 år 
gl. Vice jägcrifiskal i Stockholms län 1758 M/io. Ogift. 

Wagener. George, • 1726 ,0/i» i Carlshamn. (Föräldrar: Handlanden Johan 
W. och Barbara Stina Schougård). Student af Blekingska nationen i Lund 1742. 
Hcjdcridarc i Blekinge län. Omnämnes ss. sådan 1758. Gift 1754 med Catharina 
Magdalena Llcbing. 

(Llkvldatlonskoinmissarlcn o kronolänsmannen Johan Wagner dog 1783 “/1» 
I Algutstorps s:n, i 78:c året: Johan 1‘aul Wagner var 1768 hofjägare vid 
Stockholms djurgård; Carl Gustal Wagner \.ir 17'L* fagelfängare vid Djur- 
gårdsstaten; Ernst Wagner var 1753 kammarvaktmästarc hos kronprinsen.) 

Sehagerholm, Ilans. Mcjderidarc å Hunncbärg. Omnämnes 1758—1771. Gift 
1758 n/u I Tådcne s:n med Anna Maria Festlng. 

Koos till Hldlinstiter. Leonhard Adam, • 1729 ,T/» (Anrep har felaktigt *'/») 
på Rosenborg i Eslcilsftters s:n. t I79t> “/• i Lidköping. (Föräldrar: Majoren 
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Carl Gustaf R. till H. och Martha Magdalena von Stefken.) Gick i Karlstads 
skola, student af Värmlands nation i Uppsala 1747, auskultant i Göta hofrätt 
1748 "/io, brottmålssekreterare därst. 1749, vice häradshöfding 1750 3/n, bitr. 
öfverjägmästare i Nerike med tillhörande bärgslager 1759 1<SU—1767. Ägde 
Rosenborg (förut Gårstad) i Värmland (på Värmlands-Näs), ett familjegods 
som han sålde (ägde det dock ännu 1774 14/s, då riksrådet G. A. Hiärne där 
besökte honom). Köpte 1786 8/s för 3000 rdr Tumlebärg med underlydande i Ess¬ 
unga s:n af Skaraborgs län af kvartermästaren Lars Herman Lagerberg och sål¬ 
de det redan s. å. u/3. Han förslösade all sin egendom och blef slutligen 1792 
sinnesrubbad; intogs först på Danvikens hospital, sedan å Skara hospital jäml. 
k. br. 1793 28/s. Gift l:a g. 1752 U med Maria Eleonora Uggla, 2:a g. 1786 n/5 
med Magdalena Bergenhem (syster till nobil. Bergenheim, n:r 201), som dog 1837 
8lu på Hult i Glafva s:n. 

Hultenheim, Carl Fredric, * 1726 2eh på Åsebo i Fliseryds s:n af Kalmar län, 
t 1787 9h på Kulltorp i Kalmar län. (Föräldrar: Löjtnanten Erland Huldt och 
Christina Margaretha Trail.) Hette ursprungligen Huldt men adlades 1762 8/s 
(introd. 1776) med namnet Hultenheim. Volontär vid Kalmar infanterireg:te 1742, 
sekundkorpral med lön vid Smålands kavalleri s. å., bevistade kampanjen vid 
norska gränsen s. å., kvartermästare 1747, kungl. lifdrabant 1750 28/o. Öfverjäg¬ 
mästare i Kalmar län 1759 17h, afsked 1782 3h. Ägde först Guttorp i Mön¬ 
sterås s:n, sedermera Kulltorp i Kalmar län. Skref själf 1758: Carl Friedrich 
Huldt. Gift 1752 24 A med Anna Margaretha Rudebeck. 

K. br. 1759 17/7 bestämde, att H. vid Sigfrid Adlerbrants afgång borde till¬ 
träda öfverjägmästarebeställningen jämväl i Blekinge. [Adlerbrant dog 1760 
28/7.] Hans ansökan att till sin tjänst i Kalmar län och Blekinge äfven få upp¬ 
sikten öfver och sakören från kronoparkerna på Öland afslogs genom k. br. 1767 
%, enär Öland framdeles såväl som förr skulle lyda under öfverhofjägmästarens 
domvärjo. 

Hans vapen (ättevapnet) visar ett jägarhorn och där nedom en hjort, som 
stegrar sig mellan tvenne kulor. 

Leijonadler, Carl Fredrik, * 1720 14/s, t 1781 10/4 i Eksjö. (Föräldrar: Majo¬ 
ren Carl Berg, nobil. Leijonadler, och Catharina Kjellman i hennes 2:a gifte.) 
Kornett. Kungl. lifdrabant 1746. Afsked ss. lifdrabant 1748 i2U. Han sökte 1756 
hos k. maj:t att få privilegium exclusivum på rödfärgs tillverkning m. m. och er¬ 
höll s. å. 13A svar, att han det skulle han få, när han ”fulleligen bewist wetten- 
skapens riktighet.” öfverjägmästares karaktär 1759 20/io (icke 2/u) i anseende 
till sina i hushållningen ingifna nyttiga rön och förslag. Jämlikt k. br. 1766 28/n 
till bärgskollegium erhöll han privilegier samt anlade därpå ett rödfärgsbränneri 
vid Klefva gamla kopparverk i Alsheda s:n af Jönköpings län. Gift l:a g. 1743 
27U med Eva Klint, 2:a g. 1759 7/n (2/«) med friherrinnan Fredrica Eleonora 
Mörner till Tuna. 

Reimertz, Thorbern, * 1733 18/io, t 1808 12/io å Norra Tyssningen i Mölltorps 
s:n af Skaraborgs län. (Föräldrar: Jägerifiskalen Carl R. och Margareta Eriks- 
dotter.) Jägerifiskal i Skaraborgs län efter fadern 1759 2/u och kvarstod ännu 
1792. Torde 1768 blifvit tillsyningsman öfver masteskogarna i Skaraborgs län. 
Torde kvarstått i tjänst ännu 1802. Namnet äfven skrifvet Reimers. Gift 1. g. 
1765 3/12 med Agneta Edholm (* 1731, t 1766 24/a), 2. g. 1768 med Maria 
Jeansdotter (* 1745 22/i, t 1802 s/9). 

Zelow, Georg, * 1727 29U på Årstad i Södermanland, t 1764 4/i å Frugården 
i Skaraborgs län. (Föräldrar: Majoren Mauritz Georg Z. och Margaretha Char- 
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lotta von Siegroth.) Volontär vid Västgöta-Dals reg:te 1743 i april, sergeant 
därst. med rustmästares indelning 1745, volontär vid fortifikationsstaten 1750 
i jan., underkonduktör därst. 1753 */i*, öf ver jägmästares n. h, o. v. 1759 #/ia. Ägde 
frälseh :t Sjötorp eller Sågaregårdcn i Vänersnäs s:n af Skaraborgs län o. sålde 
detta 1758 r,/j till kyrkoherden Bengt Rudbcrg. lian ärfde 1756 a*/n Frugården 
i nämnda s:n och uppförde manbyggningen af sten. Ägde frälseh:t Fiskaretor¬ 
pet i samma s:n och sålde detta 1761 '*/» till lifmedikus Johan Jacob Leijonmarck 
för 2.100 dir smt, äfvensom frälsehemmanen Rudet och Fiskaregården därst., 
dem han 1762 */• sålde till handlanden Erik Gcvalin för 8,700 dir smt. Köpte 
1751 ,l/» Näsbyholm (Stommen n:r 1) i samma s:n. Tillköpte 1761 “/a frälsehem¬ 
manen Gamlegården och Åker, men sålde Gamlegården 1763 **/» o. Stommen med 
Åker s. å. *•/». Ägde Stora Lunden i samma s:n och sålde detta 1762 i7h till 
öfverstc J. A. von Matérn. Utbytte 1760 ,#/« frälseh :t Baggården mot den Nils 
Sparrsköld tillhöriga Håbärgsgårdcn Sjöryd i Flo s:n af Skaraborgs län. Köpte 
1759 7» Sjöryd n:r 1 med underlydande i Flo s:n och 1761 */n Kjescnborg eller 
Rumpan i samma s:n. Köpte 1759 ,7/# 1 mtl Härstorp i T uns s:n af Skaraborgs 
län. Köpte 1762 ,0/» Främmestad i Främmestads s:n af samma län o. sålde 1764 
*/« (dödsdagen enligt Anrep) hälften af godset till svågern, fänriken friherre Jo¬ 
han Henrik Possc till Säby. Ligger begrafven i Vänersnäs kyrka. Skänkte i 
lifstiden en ljuskrona af malm till samma kyrka. Skicklig ekonom och landtbru- 
kare. Namnet skrefs äfven von Zelow. Gift 1756 3Hlu> med friherrinnan Anna 

Margaretha Posse till Säby. 

Amandcr, Johan. * 1724 i Gryta s:n af Uppsala län, 1" 1783 ®/r, 58 år 7 m. 
gl, af "wattusot", hvaraf han 2 år var sängliggande. (Modern: Catharina Zel- 
ling.) Landtjägarc i Uppsala län. Var detta 1759. Bodde 1776 i Råby, Biskops- 
kulla s:n af Uppsala län. Gift med Maria Christina Ternström, f. 1726. (Äldsta 
barnet, dottern Anna Stina Arnander. född 1757 1B/a.) 

(Löjtnant Anders Arcnunder dog 1761 **/• i Stubbetorp. Hammar s:n, Örebro 
län, 80 år gl.) 

Kihlberg, Lars. se Hofjägcristatcn, sid. 120. 

Rohsahm. Nils. * 1731 *‘/i» på Småris i Nedre Ullcruds s:n af Värmlands län, 
t 1771 ("förkom", antagl. genom drunkning, i januari månad). (Föräldrar: Bruks¬ 
patronen Jacob R. och hans l:a fru. Anna Christina Risell.) Vai* 1759 t. f. hejde- 
ridarc i Värmland för O. H. Silfvcrswärd. Erlade 1760 17U ss. hejderidare avan- 
ccmentspcnningar i Värmland—Ncrikcs län. Omtalas i egenskapen hejderidare från 
1759 intill sin död 1771. Jämväl t. f. kronolänsman i Jösse härad 1767 •/?. Kallas 
förste hejderidare, medan Wclin kallas andre. Deras aflöning var emellertid 
lika. 120 dir smt årligen, som betalades af innchafvarcn af hejderidarelndelningen 
(Bells t r öm och Aronsson). < iif t med Cornelia Bellström, dotter till öfverjäg- 

mästarc Herman B. 
{Johan Reinhold Rohsahm. f. 1779 ‘/«. frekventerat Uppsala akademi, bokhål¬ 
lare vid Liljendahls bruk i Värmland 1802—1805. bokhållare vid Grlbbylund 
1806—1809, hofjägarc vid Djurgården 1811 *7» |efter döde P. Fogel], inne¬ 
hade jäml. rlksmarskalksämb:tcts rcsol. 1820 •/» Ryssvikens boställe, tjänste¬ 
fri 1826 u/i, erhöll pension 1827 •/». död s. å.. gift 1812 7. i Täby s:n af Stock¬ 
holms län med Magdalena Hellberg.) 

Ullslriim. Anders. * 1726 i Odinsåkcr (döpt 1 Hasslc 1726 “/•). Fadern: 
Länsman Lars Ullström. Tlngsnotarlc. Sedermera hejderidare I Höjcntorps 
hcjdcrldcrl I Skaraborgs län 1759, transport till södra Vadsbo hcjdcridcrl 1762 
•/„. Omnämncs t. o. m. 1783. Han bodde 1766 i Odensåkcr, under sitt andra 
gifte dels å Tofvatorp. dels å Vlckcrbråtcn I Götlunda s:n. Gift 1. g. 1765 *°/i 
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med Ebba Brita Beckström, död 1772 10/u å Löfåsa; 2. g. med Inga C. Runqvist, 
f. i Habo (dessa makar fingo barn 1789). 

Fogelgren, Johan. Hejderidare i Älfsborgs län. Gift med Birgitta Marga¬ 
reta Frössberg, soin dog 1786 2U. (En kapten vid Dalregrtet Johan Fogelgréen 
förekommer i början af 1700-talet.) 

(En Fogelgren, som 1849 var 61 år gl, bevakade nämnda år Åkerbo häradsall- 
männing i Östergötland.) 

Silfversparre, Eric, t 176-. (Föräldrar: Hofjägmästaren Lars Johan S. och 
Beata Catharina Printzensköld.) Sergeant vid lifgardet 1747, afsked 1749 14A, 
jägerifiskal i Kronobärgs län, sökte 1753 landsfiskalssyssla i samma län. Enligt 
Anrep jägmästare. Gift 1750 17/s med Hedvig Eleonora von Bruse. 

von Schwerin till Spantekow, Otto Julius, friherre, se Hofjägeristaten, sid. 
127—128. 

von Danckxvardt, Carl Gustaf, friherre, se Hofjägeristaten, sid. 125. 

Tranberg, Fabian, se Hofjägeristaten, sid. 125. 

von Heland, Gustaf, * 1724 22 la i Stockholm, t 1764 10/io därst. (Föräldrar: 
Kanslirådet Gustaf Heland, nobil. von Heland, och hans 2:a fru Magdalena Heder¬ 
sköld.) Idkade studier vid akademien i Uppsala, skrifvare på ett häradskontor 
1742 16/n, e. o. kammarskrifvare vid stora sjötulls-kammarverket 1745, auskul- 
tant i Svea hofrätt 174 8 29/2, vice auditör vid lifreg:tet till häst 1752 20U, auditör 
därst. 1754 17/i, afsked 1760 2/e med öfverjägmästares n. h. o. v. 

Welin, Erich Philip, * 1737 19/s, t 1791 (begrofs 1312) i Gillbärga s:n af Värm¬ 
lands län. (Föräldrar: Pastorn i Gillbärga Johan W. och Elisabeth Kjellin.) 
Hade studerat på gymnasium i Karlstad. Student af Värmlands nation i Uppsala 
1756, hejderidare i Värmland 1760, kallad jägmästare. Erlade avancementspen- 
ningar 1760 17la. Bodde på Skog i Gillbärga s:n. Skrifves äfven Velin. Gift 
med Maria Eleonora Hervegh (barn födda 1774—1777; i Gillbärga kyrkobok står 
Herveig). 

Wadström, Lars Nicolaus, t 1794 före 26/n i Norrköping, i 54:e året. Stu¬ 
derade vid Uppsala akademi. Vice landtjägare i Östergötland 1760—1762. Vice 
häradshöfding. Vice öfverjägmästare i Östergötland 1762 och 1764 (efter von 
Bilangs frånfälle) och fortfarande bibehållen vid förordnandet, ehuru J. Rosen- 
qvist af Åkershult blef ordinarie; studerade sedan vid akademien i Lund o. för¬ 
svarade därst. 1768 14/i en juridisk afhandling om giftomannarätt; auskultant i 
Göta hofrätt 1768 21/s, auskulterade vid hofrätten i Norrköping. Gift 1. g. 1765 
213 i Norrköping med Anna Charlotta (Anna Lotta) Westerberg, som dog 1775 
7h därst., 26 år gl (begrofs 15/i; i Norrköping tryckta begrafningsverser förekom- 
mo); 2. g. 1777 21l12 i Norrköping med Fredrika Ulrica Wilhelmina von Stjerne- 
man i hennes 2. gifte (död 1780 25/2 i Norrköping, 26 år gl; enl. uppgift af Hjorth 
död s. å. V3); 3. g. 1781 före 31/s i Stockholm med Agneta Lovisa von Ackern. 

Måhända en son till handlanden i Linköping Zacharias W., död 1742, och 
Anna Landsberg; Sekreterare Lars WVs son Lars döptes 1740 3/n i Skepps¬ 
holmens församl., Stockholm. 

Ekenstedt, Jöns, * 1736, t 1782 17/u, på 47:e året, i Vessinge, Veinge s:n af 
Hallands län. Kronofogde i Halland. Hejderidare i samma län 1760—1782. Gift 
1761 med Anna Brita öhrwall i hennes l:a gifte. 

Bäärnhjelm, Henric Gustaf, se Hofjägeristaten, sid. 123. 
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Hiortberg, Anders. Hejderidare. Bodde 1760 i Ramnebfirg, Kilanda s:n af 

'Älfsborgs län och var då Kift med Margareta Andersdotter. 

Broun. Cornelius Alexander. * 1713 */• i Nykils s:n af Östergötlands län, + 
1775 **/»• på tiårdveda i Målilla s:n af Kalmar län. (Föräldrar: Kommendören 
Jacob Brun, nobil. Braun, och Eleonora Benedicta von Rost.) Volontär vid amira¬ 
litetet i Karlskrona 1729, förare vid Östgöta infanteri 1733 “/a. sergeant därst. 
1735 "/a, afsked 1740 “/i*, kongl. lifdrabant 1741 l/«, fänrik vid Kalmar rcg:tc 
1748 •/.*, löjtnant därst. 1749 •/», kapten 1750 “/•. öfverjägmästare i Krono- 
bärgs och Jönköpings län 1761 s/b, afsked 1765 *«, R. S. O. 1770 *'». Ägde (lård- 
veda ("Gorfweda botsgård" eller "Qårfweda Bosgård ). Han var 1739 kom¬ 
menderad till Finland med Östgöta infanteri. Gift 1738 med Christina Elisabeth 

Mörner. 

Ekström, Gräls. Blef 1761 */. e. ordin, landtjägare i Västmanland. Omnäm- 

nes 1767 ss. landtjägare därst. 

Könsberg. Lars. * 1730 **/u i Åtvids s:n af Östergötlands län, t 1780 “h i 
Linköping. (Föräldrar: Befallningsmannen Magnus K. och Elisabeth Myrman.) 
Kronohejderidare i Östergötland 1761 % (Hanekinds härad) och bodde å Hals¬ 
höga i Slaka s:n. transporterad 1776 **/u till Skärbro härad och bodde å Staby 
i Rystads härad. Kallas äfven landtjägmästare. med hejderidarelön, i Vadstena 
län (omnämnes i denna egenskap 1764). Skrifvcs äfven Kiönsbcrg. Gift 1771, 
**/• med Christina Edstrand, som var "olycklig genom fylleri och liderlighet" 

(Håhl: Link. St. Herdam. 11: 231). 
(Kyrkoherden Johan Könsberg. f. 1694 m/b, prästvigd 1721, komminister i 
Normlösa och Härbärga 1722, gift 1745 ”/b i Vadstena med Anna Elisabeth 
Wcttcrling; Inspektor Lars Könsberg dog 1766 "In i Kinda härad. Gift med 
Elisabeth Söderholm. Ursprungligen torde namnet hetat Königsberg.) 

Wennerstcn. Anders Petersson, * 1722, t 1798 5/a (icke ”/b) i Bolstad prästgård 
i Älfsborgs län i 76:e året. (Fader: Köpmannen i Vänersborg Feter W.) Läns¬ 
man. jägerifiskal (omnämnes ss. sådan 1761), handlande 1 Vänersborg. Gift med 
Amalia Bomberg (enligt annan uppgift Anna Lisa Andersdotter Blomberg; dottern 
Rebecka föddes 17ol •/• på Hängclö i Ånimskogs s:n af Älfsborgs län; hans namn 
skrifvcs i dopboken Wennerstedt). Var änkling vid sitt fr&nfälle och kallas då 

jägerifiskal. 

Krwmer, Peter * 1733 »*/» i Västervik (Oden har felaktigt 1734 '“/a). t 1801 
■»/, | Vimmcrby. (Föräldrar: Borgaren och handelsmannen Johan Kremcr och 
Elisabeth Mörltng |McurlingI.) Student af Östgöta nation i Uppsala 1752. auskul- 
tant i Svea hofrätt 1754 "In, auskultant i Göta hofrätt. Vice häradshöfding. 
Vice auditör i Pommern. Lands- och jägerifiskal i Kalmar län 1761 (?). Auditör 
vid Kalmar rcg:tc 1776. Borgmästare i Vimmcrby 1784. Gift 1. g. 1761 före 5/n 
i Kalmar med Sara Astrand i hennes 1. g., 2. g. 1786 5/« med Hedvig Margareta 
Hultcnhcim, 3. g. 1796 */» med Helena Charlotta Hcdelius. Namnet skrifvcs äf¬ 
ven Chråmer, C.hremer och Chrcemer. Oden har Chrämer, Mcurling Chreemer, 
Post- och Inrikes Tldn. liar C.hremer. Odclbergs afskrift af hofrättsmatrikeln Petrus 
Kramer. När två döttrar födas i Mönsterås 1767 o. 1775 kallas han landsfiskalen, 
häradshöfdingcn och auditören Per Johan Chretmcr. I Västerviks äldre kyrko¬ 

böcker finnes namnet såsom Kremcr, Kramer och Kraemer. 

Ahlqvlsl. Lars. Hejderidare. Omnämnes 1761 och bodde då I Källebärg i 
Skcpplanda s:n af Älfsborgs län. Gift med Annicka Carlsdotter. 



JÄOERISTATENS TJÄNSTEMÄN 1761—1762. 319 

Malmström, Olof, t 1797 -8U i Västra Tunhems s:n af Älfsborgs län. 682/3 år gl. 
(Föräldrar: Hejderidaren Peter M. och Brita Olofsdotter Skallroth.) Hejderidare 
i Älfsborgs län. Bodde 1761 i Härstad Uppegården. Gift med Maria Anders- 
dotter Winbo. 

Hök, Hans, * 1733. Kronoskogvaktare å kronoparken Ledsjömo i Skara¬ 
borgs län. Afsked därifrån med tillstånd att kvarstå i staten och hejderidares 
n. h. o. v. 1762 °/n. Möjligen densamme, eller en son, som 1770 20U förordnas 
till kronoskogvaktare på södra delen af Billingen (han kallas emellertid nu enspän- 
naren Hans Höök). Gift (var gift 1769) med Juliana Springfeldt (f. 1745). De 
bodde 1771 å Skaffaregården i Häggums s:n. 

Dahlheim, Oluf, * 1724. Korpral i 4 år vid Hamiltons värfvade reg:te, volon¬ 
tär vid Södermanlands reg:te, korpral vid lifgardet, bruksbokhållare i sju år på 
Mölnbacka i Värmland, skogvaktare i Skaraborgs län med hejderidares n. h. o. v. 
1762 8/ji. Var inflyttad till Husaby s:n 1772. Gift med Anna Christina Herman, 
f. 1729. 

(En löjtnant vid adelsfanan Anders Dahlheim omtalas under Carl XIl:s krig, 
hemkom ur fångenskapen 1722, se Ennes I: 136; klockringning efter Herman 
Henrik Dalheim betalades l:sta kvartalet 1696 i tyska församl., Stockholm.) 

Moberg, Johan, * 1728 29/e i Bärgs s:n af Skaraborgs län, t 1809 12h på Bär- 
neboda i St. Kedums s:n. (Föräldrar: Kronoskogvaktaren å Billingen Jonas M. 
[* 1696, t 1759 12lu i Bärgs s:n] och-Eding.) Kronoskogvaktare i Skara¬ 
borgs län 1750, extra hejderidare därst. 1762 °/n, landtjägmästare, afsked från 
kronohejderidaretjänsten i Höjentorps hejderideri 1783 18/«. Omnämnes emellertid 
t. o. m. 1797. Gift 1. g. med Anna M. Högborg (en son född 1758 15A> i Bärg; hon 
* 1728 2BU i Bärg, t 1797 19/s därst.); 2. g. med Christina Sofia Lundberg; 3. g. 
med Greta Lundbäck, som nämnes änka 1810 och dog 1810 8/io i Hökatorp af 
Värnhems s:n, 80 år gl. 

von Bilang, Jacob Johan, * 1713 i Stockholm, t 1764 25/s på Bärstad i Näsby 
s:n af Östergötlands län. (Föräldrar: Öfverstelöjtnanten och Kommendanten 
Peter Anton Bilang, nobil. von Bilang, samt hans 3:dje fru, Ulrica Margaretha 
Gyllenflög.) Rustmästare vid Österbottens reg:te 1727 9h (®/e), furir 1729 °/s, 
förare vid Kalajoki kompani 1732 4/a, sergeant 1733 9/n, fänrik 1742 4/s, konfirm. 
fullmakt 1745 12h, löjtnant 1747 s/«, kapten 1751 18/o, R. S. O. 1759 28A, öfverjäg- 
mästare i Östergötland 1762 30/n (efter Pauli). Han bevistade finska kriget 1741— 
1742, kommenderad vid fästningsbygget i Helsingfors 1747—1751, deltog i kriget i 
Pommern 1757—1758. Gift l:a g. 1738 13h med Anna Lisa Wendelius, 2:a g. 1769 
28A i Näsby s:n med Sophia Charlotta von Feilitzen i hennes 2:a gifte (hon var 
l:a g. gift 1758 9k med löjtnant Otto Fredrik von Holden), som dog 1779 18/o, 
52 år gl. 

Sohlberg. Planteur vid flygsandsplanteringen i Malmöhus län och Halland 
1762. Omtalas ännu 1790. 

Flinck, Anders, * 1720. Hejderidare i södra Vadsbo hejderideri i Skaraborgs 
län, transport till Höjentorps hejderideri därst. 1762 ®/n. Bodde 1762 på Herre¬ 
gården i Horns s:n af Skaraborgs län. Gift med Christina Björkgren. 

Bookman, Johan Peter. Omnämnes 1762—1777 såsom landtjägare och hej¬ 
deridare i norra delen af Stockholms län. Innehade såsom boställe Stora Söderby 
n:r 3 i Lunda s:n af Stockholms län. Ägde Ängeby säteri i samma s:n. Gift med 
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Maria Christina Lindström. En son, sedermera kyrkoherde i Järlåsa, föddes i 
Lunda 1770 */». Skrifves äfven Bokman, men Bookman är egenhändigt. 

(Lars Bokman. kronoskytt i Roskog. och Catharina Nilsdotter voro föräldrar 
till den lö72 ”h i Elisby födde komminister Nils Lindberg.) 

Barnekow, Kjell Christopher. friherre, se Hofjägeristaten, sid. 124. 

Åkerhiclm, Abraham. * 1714 l,/s. t 1764 (Noraskogs arkiv I: 28, Anrep har 
1754). (Föräldrar: Ofverjägmästare Jacob Hertzen, nobil. Åkerhjelm, och Elisa¬ 
beth de Bcsche.) Var 1743 furir vid lifgardet. öfverjägmästarctitel 1763 30/» 
för sitt nit om landthushållning och "påfunna inrättningar till skogarnes be¬ 
sparing”. Gift 1743 */» med Hedvig Sofia Anberg i hennes 2. g. 

Stenström. Nils. Var hejderidare i Halland 1763—1770. 
(Brukspatron Nils Christian S. gifte sig 1769 3/i i Oster-Våla s:n, Västml., med 
Catharina Åberg.) 

Ryman. Hejderidare i Malmöhus län. Död 1763 eller 1764. 
(En Peter Ryman blef 1752 ”/« auskultant i Svea hofrätt.) 

Nykiörck. Bengt Carl Gustaf. * 1738. (Föräldrar: Prosten Johan Gabriel N. 
och hans 2:a fru, Anna Lovisa Steutner von Sternfeldt i hennes 1. gifte.) Kallas 
1763 notarie vid sandhafrcplanteringcn. vice holtzförster; student i Lund 1775, 

resp. för prof. Colling s. å. 

Fygner, Christian Friedric, * 1720 *•/■. Fadern var handskmakare. Modern, 
Anna Margareta QcrtzclKa?), begrofs 1765 3,/i i Bälinge s:n af Uppsala län. An-j 
tagen vid ryska hofvet 1739, antagen vid svenska hofvet 1743, volontär vid hof¬ 
jägeristaten 1750, afsked från denna stat 1762, vice landtjägare i Uppsala län 
med lön på stat 1763, landtjägare 1765 “7». Anställde år 1773 under öfverjäg- 
mästare Hohncreutz' sjukdom det vargskall på allmänningcn, hvarom Enköpings 
magistrat anhållit. Erhöll 1775 «/« n. afsked med tillstånd att vara Hårdberg be¬ 
hjälplig, då hälsan så tilläte. Jägcrifiskal i Uppsala län 1775 */u. Afladc 1763 ‘/t 
ämbetsed och 1772 •/« hudhetsed i Uppsala. Kallas äfven hofjägare. Bodde åt¬ 
minstone 1770—1775 i Uppsala, tidigare i Lagga s:n. Omnämncs 1789—1803 ss. 
landtjägare och hejderidare i Sotholms härad af Stockholms län. Gift l:a g. 
med Elisabeth Öström (d. 1765 3/n vid 36 års ålder), 2:a g. 1766 **/» med Catharina 
Molander i hennes 2:a gifte (d. 1778 */» i Tcnsta s:n, Uppsala län, 32 år 11 m. 16 
d. gl), 3:dje g. med Christina Sophia Flodman (f. 1748 "/»). 

Bauman, Zacharias Rudoll, * i Pommern, t 1764 1#/i> i Dunkatorp, Gärdse- 
rums s:n af Kalmar län, 63 år 5 mån. Landtjägare I Kalmar län. Omnämncs 
1763. Blef änkling 1761 **/• och gifte sedan om sig med Christina von Mellen 
(voro gifta 1763) i hennes 1. gifte. Namnet finnes äfven ss. Bouman. 

Filman, F.rik. Likvidations- eller hofrättskommissarie under Göta hofrätt 1761 
•/,. Erhöll 1764 "U kainmarkollegil fullmakt att vara Jägcrifiskal I Skaraborgs 
län efter Johan Ahlgren, som aflidit. Bodde i Hvarf till 1765, då han flyttade till 

Skara. Afsked 1767. 
(Hofrättskommissarie F.rik Filman, f. 1759, d. 1820, g. m. Ulrika Albertina 
Lithborg. var son af fältväbeln Nils E. och Anna Johanna Hannam; Sergeant 
Wilhelm Magnus Filman, g. 1749 m. Christina Margaretha Lignell. bodde i 
Långhems s:n af Ällsborgs län.) 

LUlleberg, Jonas. Kronoskytt i Skaraborgs län. Afsked 1764 tned hejderidare* 
n. h. o. v. Bodde s. å. på Okul. (Okull ligger i N. Lundby s:n af Skaraborgs län.) 

W altman, Nils. * 1721 •/. å Kellstorp i Perstorps s:n af Kristianstads län, 1 
1794 •/• därst. (Föräldrar: Hejderidarcn Christian W. och Cicilia Nilsdotter.) 
Hejderidare I Kristianstads län (förmodligen efter fadern, som dog 1764 **/•.) 
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Nordberg, Per Matthias, * 1739, t 1792 9h på Stora Årås i Södra Råda s:n af 
Värmlands län. (Föräldrar: Brukspatronen, vice häradshöfding Peter N. och 
hans l:a fru, Brita Eleonora Grund.) Student af Värmlands nation i Uppsala 1758, 
hejderidare i Värmland—Nerike län 1764, landtjägare i Nerike (omtalas från sept. 
1766). Bodde 1767—1768 på Håkansbol. Bodde 1786, då han äfven kallas bruks¬ 
patron, i Annehärads s:n. På hans ansökan att få adoptera sin oäkta dotter Britta 
Greta Nordberg resolverade k. maj:t 1786 7U, att detta skulle medgifvas — ett för 
sin tid högst anmärkningsvärdt fall. 

Feif, Samuel, * 1723, t 1798 21/i i Nyköping. (Föräldrar: Rådmannen i Stock¬ 
holm Henric F. och Catharina Hylteen.) Student af Stockholms nation vid univ:tet 
i Uppsala 1732 8/i2. Bokhållare i kammarkollegium samt i generalafräkningskon- 
toret. Hofkvartermästare. Landtjägare i Nyköpings län (efter C. Wijnbladh). 
öfverjägmästare i Nyköpings län 1764 Vs med bibehållande af landtjägaretjänsten, 
afsked 1777 2#/i. Namnet skrifves äfven Feiff. Skref själf Sam. Feif. 

Klov, Christoffer, * 1725 UU, t 1769 19ho i Södra Sandby s:n af Malmöhus 
län, Student af Skånska nationen i Lund 1740. Holtzförster i Malmöhus län. 
Omnämnes 1764 såsom hejderidare därst. Namnet skrefs också Klo. Gift 1759 
*°/2 i Svedala med Anna Maria Billing i hennes 1. g. 

Möjligen sonson till kyrkoherde Casten Clouw (Cavallin III: 104) och son till 
dennes son, djurvaktaren och hejderidaren Christoffer Clouw. 
(Häradshöfdingen i Södermanland Johan Kloo adlades 1719 26U med bibe¬ 
hållande af namnet.) 

Höök, Gustaf Jacob, * 1712, t 1769 i Billinge s:n af Malmöhus län. Hejderi¬ 
dare i Luggude, Rönnebärg och Onsjö härad i Malmöhus län. Omnämnes 1764. 
Gift 1761 i Stehag med Katarina Westerdahl i hennes 2:a gifte. 

Hök, Wilhelm. Hejderidare i Oxie, Skytt och Vemmenhögs härad af Malmö¬ 
hus län. Omnämnes 1764—1779. 

Säkerligen identisk med den Wilhelm Hök, som föddes 1735 22/o i Ausås 
s:n af Kristianstads län, son af Holtzförstern Sven H. och Christina Char¬ 
lotta Risberg. 

Ahlberg, Theodor Christoffer. Döpt i Kristianstad 1733 11/q. (Föräldrar: 
Källarmästaren Sven A. och Maria Hodder.) Gick i Karlskrona skola, student af 
Blekingska nationen i Lund 1751, omnämnes 1764 och 1771 såsom landtjägare i 
Albo härad af Kronobärgs län. Köpte Stenfors (f. d. Bräken) i Tingsås s:n af 
Kronobärgs län 1772. Gift 1775 med Brita Margaretha (Greta) Adlerbrant i 
hennes 2:a gifte, dotter till öfverjägmästaren Sigfrid A. 

Broder till öfversten Rudolph Ahlberg, adlad Stjernsvärd. 

Broman, Henrik. Hejderidare i Östergötland. Omnämnes 1764 och bodde 
då på Bottorp i Risinge s:n. Gift med Ulrika Augusta Vikstedt (en son född 
1764). Namnformen Bromander äfven synlig, hvarjämte hustruns namn (antagl. 
gen. felläsning) förekommer ss. Wikskildt. 

Gråå, Henric, se Hofjägeristaten, sid. 124. 

Rosenquist till Akershult, Johan, * 1731 2/i på Danskebo i Malexanders s:n af 
Östergötlands län (icke 1728 Vi), t 1800 9In i Skeninge. (Föräldrar: Fänriken 
Johan Adolph R. till Å. och Maria Christina Svanhals.) Volontär vid Östgöta 
infanteri 1745, furir vid garnisonsreg:tet (generallöjtnant Zanders reg:te) i Gö¬ 
teborg 1747 3%, sergeant vid Spens’ reg:te i Stralsund 1749 2Sh, stabsfänrik därst. 
1756 31/i, fänriks indelning (lön) 1758 2%; transport, genom byte, till Hamiltons 
reg:te s. å. *hs (icke V12), befordrad till frikåren i juli 1759 och engagerades ss. 
kapten vid pommerska husarskyttekåren 1759 21/io; kapten vid prins Fredrik 

21 
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Adolphs (f. d. Hamiltons) reg:te 1762 “/.. öfverjfigmästare i Östergötland 1765 

*•/. (**/u), afsked 1777 M/u. 
Rosenquist deltog 1757—1761 i kriget i Pommern, därunder han 1758 gjorde 

tjänst vid l:a tyska grcnadierbataljonen, var med vid attacken pä Uckermundc 
1759. i attackerna på Woserow 1760 samt Passewalck s. å. */io, var under 1761 
års kampanj med i affären vid arméns öfvergång till Demmin samt blef, i af¬ 
fären vid byn Neijendorff */», svårt blcsserad af en muskötkula i vänstra armen 
och en i högra låret, af hvilken senare blessyr han framgent led svåra plågor, 
enär kulan var omöjlig att taga ut. Äfvenledcs blef han fången, men utväxlades 
den 13:e i nämnda månad. Samma år, 1761, benådades han med 600 dir kpmts 
gratial att årligen utgå under hans återstående lifstid. Skref själf J. Rosenavisl. 

Gift 1769 *•/« med Anna Johanna Roxendorff. 

von Werdcn. Olof. * 1724, t 1802 *'/«. Volontär vid Hamiltons reg:te 1741 V«, 
sergeant vid norra skånska vargeringsmanskapet 1742, sergeants indelning vid 
Cronhielms regrte 1745, fältväbel 1749 */*, kommenderad till Finland 1751 o. 
gjorde adjutantstjänst därst., permission att träda i utrikes krigstjänst 1756 *7/». 
underlöjtnants indelning vid österrikiska artilleriet 1758 Vt, öfverlöjtnant därst. s. å. 
*•/«. Var med i kriget i Sachsen s. å. och var med vid Hochkircken, där han 
blesserades. Bevistade kriget 1759—1760, var med vid Liegnitz i Schlcsicn och 
blef fången i bataljen vid Torgau 1760 */u; satt i fångenskap till 1763 ‘/»; trans¬ 
porterades först till furst Waldeggs infantcrireg:te o. sedan till fältmarskalken 
grefve Kollouradts infanterircg:tc med åtnjutande af rang o. tur från 1758 “/•. 
Holtzförster i Kristianstads län 1765 “/t. Major 1 arméen 1783 “/*, afsked från 
holtzförstcrtjänsten s. å. *•/». Skickade 1774 från Prag till konungen cn dagjour¬ 
nal, som han hoppas måtte kunna förskaffa konungen "några minuters nöije och 
tidsfördrif”; han var då kapten i kejserlig tjänst. Bodde 1800 i Tcplitz och skrif- 
ver sig då vara "Major. K. K. Capitaine". Uppbar österrikisk pension ss. kap¬ 
ten och divlsionskommendör. Skref själf Olof de Werden. 

UndQvist, Olof. • 1731, t 1797 “/». Landtjägmästare i Älfsborgs län. Var 
1765 vice landssckreterare i samma län och ss. sådan enl. generalkrigsrättens i 
arméen konstitutorial 1765 nh förordnad att på tre månaders tid förrätta auditörs- 
tjänsten vid Västgöta-Dals reg:tc. Borgmästare i Vänersborg 1785. Riksdagsman 
för staden i borgareståndet 1789 o. 1792. Grundade och försåg med planteringar 
lägenheten Kasan (i Vassända-Naglums s:n af Älfsborgs län), som f. n. är en af 
Vänersborgs sevärdheter och hyser L:s monument (en sten med hans initialer in¬ 
vid körvägen förbi Kasan) med årtalet 1772. Gift med Anna Fredrika Gillberg. 

Ohrvin, Olol Jacobsson. Tjänade först ss. korpral o. sedan ss. kvartermästare 
vid jågarekflren under hela pommerska kriget. Enligt ett intyg af 1762 *"/to (un 
dert. H. J. Rålamb) hade han cn svår blessyr tvärt igenom lifvet och ena armer 
förlamad. Mans "särdeles tappra förhållande uti Pommern" vitsordas. Hcjdcri 
darc i Skåne enl. Adolf Fredriks mandatorlal. Afsked 1765 ia/io. Stämde sedai 
von Grönlngcr, emedan denne skulle mot hans vilja inlagt om afsked för honon 
på cn ttnderskrlfvcn kvittoblankett. Jätnl. k. maj:ts utslag 1773 **/n skulle ni 
von Grönlnger Inför hofrätten med liflig cd styrka, att ö. anmodat G. att utverk; 
afsked. Erhöll 1777 k. mandatorlal med försäkran om ledigblifvande hejdcridarel 
tjänst. Hcjdcrldarc i Kristianstads län. Emellertid dömdes han att mista tjänstcB 
genom Göta hofrätts dom 1782 "In. Såsom hcjderldare I Krlsianstads län Inntfl 
hade han Orflsma i Huaröds s:n till boställe. Bodde 1786 o. 1795 i Västra Vranfl 
*:n. Gift med Kajsa Appelgrcn, som 1782 uppgifves vara 29 år gl. i 
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Wibom, Samuel, t 1765 25l-s i Hjärtlanda s:n af Jönköpings län, 72 år gl. Löjtnant. 
Jägmästare i Jönköpings län. Namnet skrifves äfven Wiebom. Gift med Anna 
Hedvig von Rappholt (hon begrofs i Vullsjö kyrka men nedsattes 1738 21U i Skär¬ 
stads s:n). 

Broms, Jacob Anders, * 1728, t 1804 23/s på Riksäter i Värnhems s:n af Ska¬ 
raborgs län, 76 år gl. Hejderidare och landtjägmästare i Skaraborgs län 1765 
—1777. Han ägde Bol i Barne härad. Bodde å Qvistegården 1769, sedermera å 
Orrsäter eller Orresätra. Gift 1. g. m. Anna Birgitta Nyberg, t 1771 8/i2 å Grim- 
mestorp i Härja s:n, 57 år gl, 2:a g. med Maria Elisabeth Friedendorff, som 
dog 1785 7/2 å Orresätra, 37 år gl. And. Jac. är egenhändigt; andra hustruns 
namn äfven skrifvet Fridendorff. 

Bergman, Axel, t 1771 3%. Landtjägare i Gotlands län 1765. Gift 1764 
28/i2 med Ingrid Elisabeth Lyth i hennes l:a gifte, dotter till företrädaren, landt¬ 
jägare Mathias L. 

von Stasse, Isac Georg, * 1734, t 1769 3U på Sundsö sätesgård i Sunds s:n 
af Östergötlands län. Reste 1749 utrikes och blef vaktmästare i holsteinsk krigs- 

20 sent 
tjänst, fänrik vid ryska storfurstinnans lifgardesreg:te i Holstein -) *■ ■ 1775, 

sökte 1758 att som svensk officer få göra tjänst i Pommern, hvilket emellertid 
då icke torde lyckats, ty han kvarstannade i storfursten Peters tjänst o. säges 
i ett intyg af 1763 2I» (gifvet af George Ludewigh) vara major i rysk-holsteinsk 
tjänst under kejsar Peter 111 vid Essenska bataljonen, öfverjägmästare i Jön¬ 
köpings och Kronobärgs län 1766 20/s. Gift 1762 27/« med Magdalena Christina 
Drake till Hagelsrum i hennes 2:a gifte. Stundom finnes namnet skrifvet von 
Staffe. 

(Löjtnant Petter Stasse, g. m. Brita Cath. Stålhammar, fick 1724 i Svena- 
rums s:n af Jönköpings län dottern Marja.) 

Hägg, Magnus. Löjtnant vid lifdrabanterna (tjänade ss. sådan bl. a. 1764), 
enl. k. konstitutorial 1766 % förordnad att tillika med jägmäst. C. G. Brandkula 
hafva uppsikt öfver skogarne på Gotland. 

Sundin, Magnus, se Hofjägeristaten, sid 120—121. 

Lindqvist, Anders, t 1803 29A> i Vänersborg, 63 år gl. (Föräldrar: Ålderman¬ 
nen Thorsten L. och Katarina Falk.) Var 1766 hejderidare i Älfsborgs län och 
1770 landtjägmästare därst. Omnämnes ännu 1796. Fredade verksamt skog 
och vildnad på Halle- och Hunnebärg. Farfader till öfverjägmästare A. P. Lind¬ 
qvist. Bodde 1768 på Hårrum, 1776 på Stora Lindås. Gift 1768 9/io i Västra 
Tunhems s:n med Elsa Maria Bäärnhjelm. 

Fleetwood, Gustaf Miles, friherre, * 1736 8/u på Slättevalla i Lyrestads s:n, 
t 1815 10l» på Ryholm. (Föräldrar: Majoren, friherre Gustaf Adolph F. och Anna 
Uggla.) Antagen till krigstjänst 1755, kornett vid lifregementet till häst 1760 
WA, afsked 1768 18U, vikarierande öfverjägmästare i Skaraborgs län 1767 8h (då 
Reutercrona blef tjänstefri). Tjänstgjorde t. o. m. 1771. Riksdagsman 1771 etc. 
K*öpte 1772 21/u af landshöfdingen grefve Adam Otto Lagerberg frälsesäterict 
Sjötorp (sedermera Ryholms fideicommiss) med underlydande i Larfs s:n af Ska¬ 
raborgs län för 25,000 dir smt. Sålde godset 1794 2lU till kammarherre Gustaf 
Silfversparre. Gift 1774 7/s å Marieholm med grefvinnan Ottiliana Margaretha 
Lagerberg. 

Liungberg, Carl, * 1739 2G/n i Greby, Askeby s:n af Östergötlands län, t 
1795 2% på Kurdala i Svinstads s:n, 55 V« år gl. (Föräldrar: Klockaren Carl 
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Olofsson och Gertrud Larsdotter.) Hejderidare i Östergötland 1767 18/s. Er¬ 
höll genom k. br. 1782 u/u en lifstidspension på omkring 110 rdr årligen sig 
tillförsäkrad. Kallas äfven landtjägmästare. Bodde på Kurdala i Svinstads s:n. 
Gift l:a g. 1771 '*/• i ö. Skrukeby s:n med Catharina Sabina Rhyzelius i hen¬ 
nes 2. gifte (död 1786 *V« i Svinstads s:n, 54 år gl), 2. g. 1792 l0/a med Catha¬ 

rina Borgström. 

Uggla. Knut, * 1739, t 1790 */• på Måsby i Nerike. (Föräldrar: Hof- och 
öfverjägmästaren Georg Gustaf U. och Agneta Maria Bratt.) Student af Värm¬ 
lands nation i Uppsala 1757, auskultant i Göta hofrätt 1759 s*/o, e. o. kanslist i 
krigskollegium 1761 ”It, vice häradshöfding. Vice landtjägare i Nerike 1767 V». 

Var i tjänst ännu 1781. Ogift. 

Kjellberg. Johan J.. t 1797 "/« vid Ekebo i Otterstads s:n af Skaraborgs län, 
52 år gl. Student. Hejderidare i Kinne hejderideri af Skaraborgs län 1767 
**/„ (efter J. E. Siggelkow). Afsked 1783. Bodde i Bolum, 1771 i Hasslösa s:n. 
Gift med Ulrica Rahde [Radhe], som dog 1812 5/«, 71 år gl. 

Wennermark, Martin. (Föräldrar: Komministern Bened. Mart. W. och Mag- 
nina Luth.) Tingsnotarie. Jägerifiskal i Skaraborgs län 1767 (efter E. Elfberg). 

Bodde i Horn. Skref själf Mart. Wenennark. 

Ramsell. Gabriel. * 1741 •/• i Torpa s:n af Östergötlands län, t 1811 ”h därst. 
(Fadern Mikael, gästgifvare.) Student af Östgöta nation i Uppsala 1762, krono- 
länsman i Torpa 1768. Tillika hejderidare i Ydre härad. Ägde frälsesäteriet Hof- 
vetorp i Torpa s:n af Östergötlands län. Namnet skrifves äfven Ramselius. 

Hintze, Johan Petter. * 1733 l0/s 1 östraby s:n af Malmöhus län, t 1818 5Vit 

i Brostorp. (Föräldrar: Kuriren och Kammartjänaren Johan Christopher H. och 
Johanna Helena Tullstorp.) Inspektor, skogsförvaltare i Albo härad, hejderidare. 
Gift 1. g. 1768 med Anna Lena Malmström, 2. g. 1784 med Margareta Christina 

Locknea. 

Castmun. Jacob. * 1745 */i i Asby s:n af Östergötlands lön. (Föräldrar: Jöns 
Castcnsson och Maja Birgcrsdotter.) Kronoskogvaktare i Ydre härad af Östergöt¬ 
lands län 1766 •/?. Hejderidarcs titel. Dömdes 1787 17/i för fel och försummel¬ 
ser tjänsten förlustig. Bodde å Broby i Sunds s:n. Gift 1768 med Catharina 
Malmgren, f. 1737 '/» i ödsjöhult, dotter af skogvaktaren Johan M. och Maria 

Höjer. 

Hammarlelt, Johan Adolph. * 1732, t 1772 före "/• å Högby i Villbärga s:n af 
Uppsala län. (Föräldrar: öfverstclöjtnantcn Johan Jacob H. och friherrinnan 
Anna Magdalena Strömfclt.) Antagen i krigstjänst 1752, fänrik vid lifgardct 1757 
»/i, löjtnant därst. 1762 **/., öfverjägmästare i Upplands och Stockholms län 1769 
•It. R. S. O. 1770 •/». Ägde Högby i Villbärga s:n. Uppland. Skref själf Joh. 
Ad. Hammarfcldt (1771 V., Uppsala landsarkiv). Gift 176- med friherrinnan Died- 

rica Beata Strokirch. 

Sparrsköld, Eric Daniel, se Hofjägeristaten, sid. 126—127. 

Uggla. Adoll Eredric, friherre, se Hofjägeristaten, sid. 128. 

Dröschcr. Samuel Anders. * 1735 i Hällestads s:n 1 Malmöhus län, t 1806 
•/» I Billingc s:n af Malmöhus län. (Föräldrar: Häradsskrifvarcn, tit. landskam- 
reraren Göran D. och hans l:a fru-|Han gifte sig 1740 ”/» i Laholm med 
Clara Agneta QUllick ].) Student af Blekingska nationen i Lund 1753, disputerade 
inför juridiska fakulteten 1762. Hejderidare i Luggude, Rönnebörg och OnsJÖ 
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härad af Malmöhus län 1769 22/u. I tjänst ännu 1784. ”Död af olyckshändelse, 
i det, vid gåendet från Vådseröd i Hallaröds s:n till Witseröd i Munkarps, då 
han skolat öfverstiga en dervarande stätta, han kommit att misstiga och med 
samma göra det så svåra fall, som strax orsakade honom döden.” Gift l:a g. 
1769 19l? med Elsa Brita Billing, d. 1770 18/e, 2:a g. med Elisabeth Juliana Tull¬ 
berg (f. 1750, d. 1819 3%). 

(Fadern begrofs 1779 7/s i Hällestads s:n, 75 år gl; Tullskrifvaren i Christian- 
stad Bartholomceus Dröscher undfick 1730 18/io k. maj:ts tillstånd att gifta 
sig med sitt syskonbarn Elisabeth Juliana von Wouwern.) 

Toll, Johan Christoffer, grefve, * 1743 V2 på Möllaröd i Kristianstads län, 
t 1817 21/ö på Bäckaskog i Kiaby s:n därst. (Föräldrar: Öfverstelöjtnan- 
ten Reinhold Gustaf T. och friherrinnan Elsa Sophia Gyllenstierna till Lundholm.) 
Volontär vid Södermanlands reg:te 1758 19/io, sergeant 1759 23/2, bevistade fält¬ 
tågen i Pommern 1759—1760, afsked 1760 i dec., sergeant vid Hessensteins reg:te 
1761 M/i, vid Kronobärgs reg:te 1763 Vs, och vid kronprinsens reg:te s. å., af¬ 
sked 1764, student i Lund s. å. V3, ex. till rättegångsverken s. å. 3%, auskultant 
i Göta hofrätt s. å. 12/b, t. f. häradshöfding i Bjäre härad i Skåne 1765 (till in på 
året 1769), vice häradsh. 1766, öfverjägm. i Kristianstads län 1769 V12, (fullm. 
ss. öfverjägmästare utan lön [efter hans vän, öfverjägm. friherre Kjell Christopher 
Barnekow på Vidtsköfle, som trädde tillbaka för att skaffa Toll tjänst] är af 
Via [felaktigt datum ingår hos flere biografer]), tjänstefri 1772 17U (t. f. J. H. 
Danckwardt), ryttmästare i armén 1772 12/9, naturaliserad svensk adelsman s. å. 
3319 (introducerad 1776 under n:r 2078 men uppflyttades sedermera, såsom blifven 
kommendör af Svärdsorden, 1786 i dåvarande riddareklassen 0. bildade sålunda 
en ny ätt under n:r 2078 A); deltog i förberedandet af statskuppen 1772— ”var 
själen af hela Skånska operationen” — och kom därigenom i hög gunst hos Gustaf 
III; led. af k. skogs- och jägerikommissionen 1773 15h, afsked från öfverjägmäst- 
aretjänsten s. å. 18A> (efterträddes af friherre C. H. Duwall); ryttmästare vid 
södra skånska kavallerireg:tet 1774 21/i (24/«) med en årlig lön af 630 rdr pomm. 
cour. på extra stat ”i anseende till bemälte Ryttmästares utmärkta nijt och tro¬ 
het wid den åhr 1772 lyckel. wärckstälte förändringen i Regeringssättet”; major i 
arméen 1775 22/o; beordrad att såsom konungens ombud afsluta passevolancekon- 
trakten med samtliga rusthållare i riket 1775; öfverstelöjtnant i armén och gene¬ 
raladjutant af flygeln 1776 21/s; led. i krigskollegium 1777; ingaf år 1778 till Gustaf 
III en ”Berättelse om styrelsen i Danmark”; led. o. kommendör af Par Bricole 
1779; öfverste för södra skånska kavallerireg:tet 1780 12/«; enl. k. br. 1781 16!i 
var Toll innehafvare af all konungslig rätt till jakten inom Villands och Gärds hä¬ 
rad; ingaf 1782 på k. befallning en ”Relation om ställningen i Polen”; led. i 
den k. kommitté år 1783, som under Gustaf III :s resa till Aachen och Spaa för¬ 
valtade försvarsverket till lands och sjös; K. S. O. 1786 27/u (dubbad 1787, vid 
hvilket tillfälle Bellman skref en dikt till ”min General”); generalmajor i arméen 
o. konungens förste generaladjutant 1786 28/u, åtföljde konungen på resan till Dan¬ 
mark 1787, led. af k. kommittén till örlogsflottans utredande och amiralitetsver- 
kets förbättrande 1788 20/s, åtföljde i juni 1788 konungen till krigsskådeplatsen i 
Finland, kommenderande general i Skåne s. å., afsked från generaladjutantsbe- 
fattningen 1790 3Is, generalintendent för flottan 1790 13U—1791 9/u, K. m. st. k. 
af S. O. 1790 10la, åter generalbefälhafvare i Skåne 1790 V2, generallöjtnant och t. 
f. president i krigskollegium 1792 1SU, envoyé extraord. 0. ministre plenipoten- 
tiaire till polska hofvet i Warschau 1792 30/o, återkallad 1794 3U. Fråndömd alla 
sina ämbeten 1795 2/s och förd till Wismar på två års fängelse, emedan han 
skulle underlåtit yppa G. M. Armfelts planer. Återfick generallöjtnantsvärdig- 
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heten o. ordnarne 1797, chef för södra skånska reg:tet s. å. Vn, led. af konungens 
konselj s. å. */u, led. s. å. nlu i k. kommittén af s. å. i3h för reglering af hof- och 
stallstaten rörande ärenden: led. af krigsinannasällskapet (nu krigsvetenskapsaka- 
demien) 1798 ”/», sändebud till ryska hofvet för att jämte excellensen v. Stedingk 
underhandla samt undertecknade Gatschlnatraktaten 1799 *°/io, friherre s. å. 1#/u; R. 
S:t Andreas O., S:t Alex. Newsky O. o. S:t Annte O. 1. kl. 1799 “/i», R. o. K. af K. 
Maj:ts O. 1800 **/. (dubbad 1802 **/«), generalguvernör i Skåne 1801 */» (instruktion 
•It), general af kavalleriet och En af rikets herrar s. å. •/», hedersled, af krigsveten- 
skapsakademien 1805, hedersled, af Göteborgs k. Vetenskaps- och Vitterhetssam¬ 
hälle 1806 u/u; tjänstgörande general vid arméen i Pommern 1807 7U, fältmar¬ 
skalk s. å. **/», befälhafvare öfver södra arméen i Skåne s. å.; nedlade befälet och 
fick afsked från generalguvernörsämbetet 1809 ’*/», generalbefälhafvare i Skåne 
1810 "/j; erhöll 1811 */» uppdrag att jämte landshöfdingarna i Malmöhus och 
Kristianstads län upprätta projekt till extra roteringsmanskapets i Skåne provi- 
sionella indelande i två regementen om åtta kompanier; hedersled, af landtbruks- 
akademien 1812 */i», grefve 1814 •*/• (grcfliga ätten utgick med honom själi som 
var ogift, men den friherrliga fortlefde, enär T. på densamma år 1813 */* berät¬ 
tigades adoptera en af sina brorssöner, öfveradjutanten och majoren Gustaf Philip 
Adam Toll). Mans ätt härstammade från Sachsen och Livland. 

Kapten Mcllichius och Toll anordnade 1772 tala revolutionen i Kristianstad. 
Vid krigsutbrottet 1788 förordnades generalmajoren Corfitz Ludvig Bcck-Friis att 
i excellensen Tolls ställe öfvertaga generalbefälet i Skåne (utom kommissariatet, 
som Toll själf behöll). Då Bcck-Friis 1790 begärde afsked för den händelse icke 
k. maj:t täcktes förbättra dess villkor, gaf k. maj :t befallning att afsked skulle 
för honom utfärdas s. å. "/». hvarjämte Toll på nytt förordnades. Toll hemställde 
i memorial af 1789 "/u till k. maj :t, huruvida icke på Carlshamns kastcll och andra 

dylika platser garnisonstjänsten kunde bestridas af invalider, utmönstrade från 
regementena. K. maj:t biföll detta förslag 1790 */i. Denna invalidkår i Carls- 
hamn fanns till ännu 1834, då de sista öfvcrflyttades till Ulriksdal. Afslöt och un¬ 
dertecknade konventionen om staden Wismars och dess områdes förpantning 
till hertigen af Mccklenburg-Schwerin för 1,200.000 rdr hamb. beo 1803 *"/t. Af¬ 
slöt subsidietraktater med England i Helsingborg 1805 3I/» o. på Bäckaskog s. å. 
•In, afvensom i Stralsund 1807 ”/• en utvidgning af traktaten. Undertecknade 
med marskalk Brunc konventionen om ön Riigens cvacuation o. svenska trupper¬ 
nas jämte alla förråds ohehindrade öfverförande till Sverige 1807 5/«. Stiftarne af 
1809 års grundlag, oroliga för Tolls inflytande, inryckte I regeringsformens § 
46 stadgandet, att "ingen generalguvernör inom riket må hädanefter förordnas", 
hvaröfvcr Toll sedan ofta skämtade. "Generalguvernörsämbetet indrogs, men 
det oaktadt inträffade tillfällen, då höga vederbörande betraktade exc. Toll så¬ 
som innchafvare af exceptionell makt.” (Birger Schöldström i "Mörkt och ljust", 
Norrk. 1893. sid. 25.) Ordf. med uppdrag att själf utse ledamöter i den kommitté, 
som skulle granska de med kolonialvaror lastade fartygs dokument 1811 '*/». 
Befälhafvare för den arméc, som vid kronprinsens afresa till Tyskland bildades 
af skånska, småländska och halländska trupper 1813 **/•. 

Gustaf lll:s vän och cn af Bcllmans gynnare. I ett bref från Gustaf III till 
Ludvig XVI af Frankrike heter det bl. a.; "jag har med stort välbehag sett, att 
monsieur Toll. åt hvilken jag uppdragit omsorgen om min arméc, deri infört cn 
ordning och hushållning, som öfverträffat mina förhoppningar". Innehade öf- 
versteboställct Bäckaskog i Klaby s:n, Kristianstads län, 1782—1796 samt från 
1798 “/• till sin död. "Bcckaskog var fältmarskalk Tolls käraste vistelseort, och 
han har genom trädgårdsanläggningar och planteringar mycket bidragit till stal- 
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lets förskönande.” (Richardt o. Ljunggren: Skånska herregårdar, artikeln Becka- 
skog.) Ägde hus i Wismar, hvarom bl. a. talas i k. br. 1798 ll/i till presidenten 
i Wismar. Historiskt bekant såsom synnerligen skicklig diplomat och utmärkt 
administrativ förmåga. Utarbetade ett förslag till jägeristatens militäriska orga¬ 
nisation, ehuru det på grund af penningebrist aldrig blef genomfördt. ”Vördad 
i lifvet, märkvärdig i döden, oförgätlig i Fäderneslandets häfder” (Faxe). Post- 
och Inrikes Tidn. n:o 85 den 5 aug. 1817 innehåller den underdåniga rapporten 
om hans lysande begrafning. Hans porträtt (oljemålning) finnes på Skoklosters 
slott (enligt Olof Granberg; men förf. af ”Joh. Chr. Toll. Biografisk teckning” 
uppger, att T. aldrig ville låta måla sig). Lilliecrona säger emellertid i sin hand¬ 
skrift till outgifna 2:a uppl., att ett dylikt porträtt utfördes af professor Way efter 
Tolls död, med ledning af en strax efter döden tagen afbildning. ”1 afseende på 
likhet och uttryck lemnar det intet öfrigt att önska.” 

Hätivisn. t. litt. Johan Christopher Toll. Biografisk teckning (af Lilliecrona), 
1—II, Sthlm 1849—1850; i riksbiblioteket förvaras en större volym af Carl Wil¬ 
helm Lilliecrona: Fältmarskalken Grefve Johan Christopher Toll. Biografisk 
teckning. 2:a uppl. (Förf:s från trycket outgifna manuskript); i samma bib¬ 
liotek finnas jämväl i handskrift Lars von Engeströms anteckningar rörande 
fältmarskalken Toll (15 sid.); Johan Christopher Toll. Tal af J. P. De la 
Gardie (som vid begrafningen krossade Tolls grefliga vapen; Kristianstad 
1817); Johan Christopher Toll. Bön af Wilhelm Faxe vid jordfästningen i Rise- 
berga kyrka 1817 19h (detta tryckalster, Christianstad 1817, har ett tryckfel. 
Begrafningen skedde 1#/7. De la Gardies ”Tal” har riktigt datum, 19h); Jo¬ 
han Christopher Toll. Åminnelsetal af C. P. Gahn af Colquhoun, uppläst i K. 
Krigs-Vetenskapsakademien 1822 121n (Sthlm 1822); i Stockholm trycktes 
1817 de ”Besvär”, som han hos k. maj:t anförde i målet ”angående den talan, 
som af Advocat-Fiscals-Embetet blifvit mot framlidne Herr Fältmarskalken 
anställd”; porträtt o. biografi (af Torsten Hartman) i ”Fänrik Ståls män”, 
h. 2; porträtt (äfvensom en bild af katafalken på Ljungbyhed Xhh—ieh 1817) o. 
biografi i C. G. Plåten: Skånska dragonreg:tet, sid. 126—128; Biogr. Lex. 
XVII sid. 151—155, där förf., C. W. L., nämner följande källor: grefve Tolls 
efterlämnade Anteckningar, journaler, brefväxling o. andra papper. — Pro¬ 
tokoller, hållna på Haga inför Gustaf III, rörande beredelserna till kriget 1788. 
— De Gustavianska papperen på biblioteket i Uppsala. — d’Albedyhl-Rosen- 
haneska samlingen på samma bibliotek. — Supplément au recueil des princi- 
paux traités d’alliance, de paix etc. par de Martens. — Protokoller i rättegån¬ 
gen emot General Toll 1795. — Anteckningar af H. Exc. Hr Gr. H. G. Trolle 
Wachtmeister. — Minnen af händelser och förhållanden under en lång lefnad, 
af Johan af Wingård. — Förf:s anteckningar, efter samtal med Gr. Toll. (Så 
langt denna litteraturförteckning. Biografien i Biogr. Lex. företer emellertid 
åtskilliga andra data än biografien i det förestående, där utg. bemödat sig 
att i största utsträckning få tillgång till riksregistraturet och originalakter); 
Riddarholms Kyrkans Beskrifn., s. 227; Riksdags-Tidn. 1800, s. 237; Tho- 
maeus. Svensk Plutarch, s. 98; Protokoller rörande Armfeltska sammansvärj¬ 
ningen; De la Gardieska Arch., s. 191 o. följ.: Tolls handskrifna kvarlåten- 
skap uppges befinna sig i Lunds universitetsbibliotek, dock finnes i R. a. åt¬ 
minstone hans korrespondens 1801—1803 (Tolls koncept, justerade af konun¬ 
gen) med mecklenburgske öfverhofmarskalken baron von Liitzow ang. Wis- 
mars förpantning. 
”Han var af reslig växt, oböjd af åren, friskt och gladt utseende, framstående 
örnnäsa, små eldiga ögon under buskiga ögonbryn, skämtande samtal. Myc¬ 
ken själsförmåga, slughet, verksamhet och förutseende gaf honom ännu på 
sena åldern stort anseende förökadt genom erkänd oegennytta i förening med 
bepröfvad fosterlandskärlek under betänkliga förhållanden af växlande slag” 
(C. O. Palmstierna: Minnesbilder i profil, Personhist. tidskr. 1913, sid. 35—36). 

Bäckman, Carl Magnus, * 1732 19/s i Slättåkra af Hallands län, t 1793 27U i 
Veberöds s:n af Malmöhus län. (Föräldrar: Kyrkoherden i Slättåkra Michaél B.) 
Student af Göteborgs nation i Lund 1747, volontär vid södra skånska kavalleri- 
reg:tet 1755, förste korporal därst. 1756 */7, deltog i kriget i Pommern 1757—1761 
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och var med vid Quskov 1758, Passewalk 1760 och Kulin 1761 u/», afskcd 1770 
(möjligen med kornetts grad). Hejderidare (efter Klov) i Torna m. fl. härad af 
Malmöhus län 1769. Ände 1756 Brandeborg i Kvibille och Täckinge Kullagård i 
Refvinge s:n. Blef innebränd. Qift med Eva Magdalena Lindewald. 

Löwenhielm, Gudmund Eric, * 1735 w/it, t 1816 s0/u på Skäggebol i Gillbärga 
s:n af Värmlands län. (Föräldrar: Ryttmästaren Crispin L. och Maria Marga¬ 
retha Qjök.) Student i Uppsala 1752, auskultant i Qöta hofrätt 1756, vice härads- 
höfding i Värmland 1759, t. f. jägerifiskal i Nerike-Värmlands län 1769, jägeri- 
fiskal därst. 1770 ”/io, (efter A. Aronsson, som befordrats till landtjägare), var 
icke i tjänst i denna sin syssla år 1775, vice auditör vid Värmlands fältjägare 1790 
“/*, auditör 1791. Gift 1. g. 1763 “/• med Maria Lennartsson (Anrep har felaktigt 
Linnartsson), 2. g. 1788 med Anna Christina Svinhufvud i Västergötland i hennes 
4. g., 3. g. 1804 */» med stiftsfröken Jeana Fredrica Uggla. 

Publ. De harmonia omnipotentia Divina' cum ejus justitia bonitate et sapi- 
entia. Disp., Ups. 1754. 

Pilo, Gustaf Olaus, * 1741 “/», t 1799 **/• på Beda. (Föräldrar: Professorn 
Carl Gustaf P. och Eva Maria Malmgren.) Gick i Landskrona skola, student af 
Skånska nationen i Lund 1757, aflade juridisk examen 1762. Omnätnnes 1769— 
1798 ss. hejderidare i Kinnevalds härad af Kronobärgs län. Var 1785 t. f. öfver- 
jägmästare i länet; öfverjägmästares namn 1794 “/». Bosatt i Dädesjö, Krono¬ 
bärgs län. Namnet finnes vanligen skrifvet Olof Gustaf Pilo. Gift 1769 med Anna 
Katarina Norman. 

Oyllensvård, Per Gustaf, * 1747 “7» (1#/.), t 1772 “/». (Föräldrar: öfverjäg- 
mästaren Anders Johan G. och Ulrica Charlotta Cederstråhle.) Student, auskultant 
i Göta hofrätt, hejderidare i Älfsborgs län och Dalsland, landtjägmästarefullmakt 
1769 */». Skrcf själf Pehr Gustav Gyllensverd. 

Hassvärd, Johan Georg, * 1745 lHU i Faringe s:n af Stockholm. (Föräldrar: 
Kapten Herman Hasvccr och Johanna Maria Grissbach.) Vice jägmästare i Gäfle- 
borgs län. Biträdde 1769—1784 landtmätarc, ehuru han ej tagit landtmäteriexamen. 

(Löjtnanten vid flottans mekan. stat Johan Diedric Hasswerd afled 1825 ®/i 
: (iäfle, 3 I år gl; Johan l)itlr. Ilusswurd blef 1808 1auskultant i Svea hof¬ 
rätt. 1809 i okt. e. o. notarie därst.; afskedade fänriken Herman Hassverd 
dog 1805 “/» i finska församl., Stockholm, 81 år, 3 mån., var änkling.) 

IJungfelt, Carl Axel, * 1721 */», t 1769 */». (Föräldrar: öfverkommissarien 
Magnus L. och Hedvig Eleonora Lagerbielke.) Jägerifiskal. Ogift. 

Ehrenström, Anders, * 1716 (döpt i0U) på Stora Finsjö i Fliseryds s:n af Kal¬ 
mar län, + 1778 (före "/«) på Näshult I Näshults s:n af Jönköpings län. (Föräldrar: 
Stadsmajoren Arvid E. och Catharina Billingberg.) Tjänstförrättande öfverjäg- 
mästarc i Jönköpings län under 1770-talet och vid sin död (för F. G. Silfver- 
sparre). Fick vid 1756 års riksdag en bevillning af 2 öre smt på hvarje matlag 
I hela riket för ett uppgifvet botemedel mot frossa och rödsot. Jäml. k. br. till 
statskontoret 1757 "/» skulle botemedlet på förestående sätt belönas. Emeller¬ 
tid måtte botemedlet i fråga icke varit effektivt eller åtminstone icke lämnat 
större inkomster, ty fru Caisa Ehrenström skrifver 1773 till konungen och beder 
honom "låta befalla min kära man Anders Ehrenström att förfoga sig hem till 
sin sorgbundna maka och barn". E. hade då sedan sista riksdagens början legal 
I Stockholm, medan hustrun "alt hvad i vårt lilla hushåll funnits förvandlat I pcn-1 
ningar och honom öfversändt", hvilket hon finner synnerligen hårdt, då hon själl 
lefvcr i fattigdom med 10 barn. Hennes begäran "att få min kära man till mlgl 
och niuta den enda trösten, at med honom och barn få tiga vårt bröd”, anser kl 
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maj:t genom resol. 1773 22/n sig likväl icke kunna tillmötesgå. Ägde Näsbo och 
Kullebo säterier i Näshults s:n af Jönköpings län. Gift l:a g. 174- med Sophia 
Kjellman, 2:a g. med Catharina Petronella Elisabeth Thover (äfven kallad Christina 
Towers). 

Lagercrantz, Fredric, se Hofjägeristaten, sid. 129—130. 

Liedbeck, Nils Af. Landtjägare i Jönköpings län. Uppbar hejderidarelönen 
inom länet (120 dir smt). Verkställde 1770 “/s enl. förordnande ”munstringen” i 
Jönköping med därvarande jägeripersonal. Omnämnes äfven 1772. 

Antagligen identisk med endera af följande. Nils Af. Lidbeck, f. 1719 l0/i i Jön¬ 
köping. Kom 1740 till artillerireg:tet i Stockholm, lifdrabant s. å. s/i2, bevis¬ 
tade 1741 kampanjen i Finland, kapten vid Royal Suédois i fransk tjänst 1745 
Vio, anhöll 1760 om en vice korporals tjänst vid lifdrabantkåren och torde vun¬ 
nit denna beställning, kornett vid södra skånska kavalleriet 1763 23/2, afsked 
s. å. 19/i. Nils Magnus Liedbeck, f. 1747 på Visingsö, d. 1802 2SU på Hågnarp 
i Kristianstads län, son af kronobefallningsmannen Georg Reinhold L. och 
Anna Christina Oxelgren, student af Smålands nation i Uppsala 1763 22/2, se¬ 
dermera inspektor öfver Visingsö skolegods. Gift 1772 2fl/o med Anna Helena 
Petersson [Tideström], som dog 1826 21/o, 74 år gl, dotter af skolegodsinspek- 
toren Axel Petersson [Tideström] och Christina Isberg. 

Lindroth, Carl Gustaf, se Hofjägeristaten, sid. 118. 

Silfversparre, Fredric Gustaf, * 1742 15/o (icke 8/o) på Os bruk i Gällaryds s:n 
af Jönköpings län, t 1805 V« därst. (Föräldrar: Hofjägmästaren Lars Johan S. 
och hans 2. fru, Amalia Ulrica Lillienberg.) Kadett i Karlskrona 1757 8/o, kom¬ 
menderad på rangskeppet Södermanland ss. lårstyrman 0. bevistat belägringen 
vid Collberg 1760, gick till kriget i Pommern 1761 0. erhöll af frih. von Lantings- 
hausen konstitutorial ss. fänrik vid Helsinge reg:te s. å. 28/s, bevistade attacken 
vid Clemptenon s. å., därvid han tog en underofficer 0. 6 man till fånga, kommen¬ 
derad med reg:tet till Malkin 1762, k. konfirm. ss. fänrik 1764 *73, fänrik vid Hes- 
sensteins reg:te 1766 2/io genom tjänstebyte, transport till Gyllengranaths reg:te 
1767, kommenderad till Hamburg 0. Liibeck på värfning för sistnämnda reg:te 
1768, öfverjägmästare i Jönköpings län 1770 24/io, afsked 1781 Va. R. S. O. 1779 
24/i. Gift 1779 2V3 i Tegnaby kyrka med friherrinnan Anna Maria von Rosen. 

Christiernin, Adolph Samuel, * 1735 (döpt 8/s i Hofförsaml., Stockholm), t 
1777 13/i2 å Rastaborg i Ekerö s:n af Stockholms län, 42 år 5 mån. gl. (Föräldrar: 
Registratorn och brukspatronen Johan A. C. och Margareta Hadelin.) Volontär 
vid fortifikationen 1750, student i Uppsala s. å., bärgsexamen därst. 1755, auskul- 
tant i bärgskollegium s. å. 9/«, volontär vid blå husarreg:tet, underofficer vid lif- 
dragonerna, stabskornett vid jägarkåren till häst 1762, efter fredsslutet reducerad 
och placerad ss. kornett vid Västgöta kavallerireg:te 1763 V2, tjänstefri s. å. 30ls, 
afsked med öfverjägmästares n. h. 0. v. 1770 12/i2. Ägde Rastaborg och Kalfvik 
i Ekerö s:n af Stockholms län. Gift 1768 innan 3110, i Stockholm, med Charlotta 
(Lotta) Griselia Kammecker. 

Lackström, Mårten (Martin), * 1736 19/u på Lackhälla i örtomta s:n af Öster¬ 
götlands län, t 1815 % i östra Ryd, på Hanevik. (Föräldrar: Bonden Johan 
Torstensson och Elin Mårtensdotter.) Kronoskogvaktare i Skärkinds härad af 
Östergötland 1767 16h, tit. hejderidare. Bodde å Hanevik i östra Ryds s:n. Gift 
1767 V11 i östra Ryd med Eva Brita Blom, f. 1727 20U i östra Ryd, begrafven 1822 
4/* i östra Ryd, dotter af skogvaktaren Carl B. på Hanevik och Catharina Nord¬ 
lund. Namnet skrifves äfven Laxström. 

Leijonadler, Jacob Lorentz, * 1722 18/12, t 1770 10la i Jönköpings slottskyrko- 
församling (Anrep har endast årtalet 1769, hvilket är felaktigt). (Föräldrar: Ma- 
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joren Carl Ben:, nobil. Leijonadler, och Catharina Kjellnian i hennes 2:a Rifte.) 
Kungl. lifdrabant, erhöll afsked 1748 ®/n, löjtnant, jägmästare. Gift 1741 7/u med 
friherrinnan Eva Eleonora Roos i hennes 2. Rifte. 

Granbeck, Carl, * 1734 i Odensjö i Småland, t 1793 ,0/a i Hönnemölla i Vinslöfs 
s:n af Kristianstads län. (Föräldrar: Kyrkoherden Sven G. och hans 3:e fru, 
Ulrica Juliana Ziebeth iZibetl.) Gick i Kristianstads skola. Student af BlekinRska 
nationen i Lund 1752 och läste teoloRi. Var 1770, 1778 (bodde då å Hönnemölla) 
och 1783 hejderidare i Kristianstads län. Gift 1765 med InRrid SandberR. 

Sandberg. Hejderidare i Kristianstads län. Omnämnes 1770. 

Knapp, Petter, + 1792 “/. i DraReryd. BrinRctofta s:n af JönköpinRS län, 75 
år (?) 9 mån. o. 3 veckor r1. SkoRvaktare i Västra härad af JönköpinRS län. 
Omnämnes från 1752. Kallas 1770 jägmästare. Tjänsten sköttes 1773 af Joh. 
BomRrén. K. var i tjänst ännu 1789. Gift 1788 */n i BrinRetofta med Catharina 

Jonsdotter. 

von Borneman. Carl ttenric, * 1745 Vt, t 1772 ‘Va i KviinRe s:n af Kristian¬ 
stads län. (Föräldrar: Ryttmästarcn Johan Gabriel von B. och Margaretha Char¬ 
lotta von UnRC.) Kornett. Vice öfverjäRmästare i Skåne. AdliRa ätten von B. 

utRick med honom på inanssidan. 

Bergström, Bengt. Hejderidare i Halland 1770—1802. 

Balk, Pehr Adolph. * 1755 ”/it (*7.) på Risäter i Råda s:n af Värmlands län, 
t 1823 */r därst. (Föräldrar: Kaptenen Gustaf MaRnus F. och dess 2:a fru, Maria 
Ridderstam.) Volontär vid Nerikcs och Värmlands rcg:te. Hejderidare i Värm¬ 
land 1771 (förordnad af landshöfdlngen) efter Nils Robsalun, landtjäRtnästarcs 
n. h. o. v. 1777. Afsked på Rrund af sjukdom 1778 »/t (efterträddes af Nils Eng- 
holm). ÄRdc och bebodde Risäter. "En stillsam och anspråkslös man, den där 
framlcfdc sitt lif på Risäter under syssclsättninR med landtbruk, jakt och fiske. 
"En från yngre år till sena åldern ifriR jäRare" (Herman Falk). BeRrafven på 
Norra Råda kyrkogård i Värmlands län. Gift 1782 ”/o med Agneta (enl. öfverste 
Helmer Falks stamtafla samt Post- o. Inrikes Tidn.. enl. vanliga källor Augusta) 

Maria Geijcr. 

Ullie, Johan Otto. friherre. * 1745 '•/. (säger sig själf, felaktigt, vara född 
••/, o. *•/») på Såtcnäs i Tuns s:n af Skaraborgs län. t 1813 l,/i på Morlanda å 
Oroust i Morlanda s:n af Göteborgs och Bohus län. (Föräldrar: Kammarherren, 
friherre Claes L. och grefvinnan Charlotta Eriana Stenbock.) Studerat vid Upp¬ 
sala akademi. Volontär vid Västgöta-Dals rcg:tc 1762 ‘*/i, sergeant därst. 1763 
*Vr (‘/t), andre adjutant därst. 1764 ”/?, premieradjutant därst. 1769 *'/*, löjtnant 
vid Ifltta dragonernas första uppsättning i Finland 1770 Ja/a (”/a), genom byte 
transport till Bohusläns dragoner s. å. J'/a (**/»), öfverjägmästare i Ncrikc 1771 
**/»; transporterad till Skaraborgs län, med lön och boställe, s. å. Jl/7; tillstånd att 
åter Ingå I arméen med bibehållande af förra turen ss. löjtnant 1774 J"h, rytt- 
mästarc vid adelsfanan med lön och Indelning 1775 ”/a, korporal vid lifdrabanterna 
1779 *•/», transporterad ss. major till Bohus läns dragoner 1780 "/a, öfverstelöjtnant 
I reg:tct med survivance på limen 1789 ’*/a, öfvcrstclöjtnants lön 1790 'Vio, afsked 
från reg:tet 1792 "/a, rcsol. på öfvcrstclöjtnants lön af pommersk stat 1795 'Vt, 
rcsol. på lönen Åtföljande Inkvartcringspennlngar etc. 1796 '•/?, rcsol. att "för öf- 
vergånget Lidande" få såsom pension för llfstldcn behålla öfverstelöjtnantslönen 
på bcncficlc- och gratlalstatcn. Sökte 1803 öfverjägmästaretjänsten i Skaraborgs 
län. Såsom öfverjägmästare uppsatte han 1771 en militär stat och kunde redan 
1772 uppvisa en beriden trupp på 100 man lätta jägare med befäl och musik. Upp- 
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rättade enl. ordre 1778 13ht en fri- och landtvärnskår i Bohuslän på 1,924 man, 
deltog i finska kriget såsom chef för sitt reg:te, rekryterade 1789 reg:tet med 
vargeringen i Bohuslän. Bevistade 1789 års riksdag. Skref själf Jean Otto Lillie 
eller Lillje, äfvensom Jean Lillie. 

Delägare 1764 i Såtenäs i Tuns s:n och försålde sin anpart 1777 25/g. Köpte 
1776 16/i2 Främmestad i Främmestads s:n och sålde godset 1778 “/a till friherre 
Patrik Alströmer. Köpte 1777 V* mtl och s. å. 12/s V« mtl af hemmanet Sjötorp 
eller Sågaregården i Vänersnäs s:n. Köpte Vänersnäs med underlyd. frälsehin 
Eketorp och Hagen i Vänersnäs s:n 1783 2aU af sin svåger, major Johan von 
Mentzer, och två af sina systrar för inalles 9,333ila rdr specie samt sålde det 
1785 25/3 till sekreteraren Erik Wall. Gift 1776 16/s med Fredrica Segercrona. 

Silfversparre, Per Wolmar, se Hofjägeristaten, sid. 132. 

Lostbom, Magnus, * 1739 eller 1740. Hejderidare i Älfsborgs län (omtalas 
1771—1796). Gift 1. g. med Maria Elisabeth — (död 1771 13/7 på Grandalen i Fors 
s:n, 28 år), 2. g. med Maria Helena (Maja Lena) Rydell (f. 1750; ett barn föddes 
1773). 

(Släkten Låstbom eller Lostbom finnes upptagen i Fryxell: Wärmelands Slägte- 
Bok, där Magnus Lostbom icke råkas, liksom heller ej i Ljungfors: Svenska 
Släkter eller i riddarhusgeneal. på ätten af Låstbom.) 

Pahl, Carl Georg, * 1740 i Skåne, t 1797 8/o i Västerås, i 56:e året. Fadern: 
Regementsskrifvare Nils P. Slottsvaktmästare. Landtjägare. Hade afsked vid 
sitt frånfälle. Gift 1771 28/i2 med Anna Christina Ekström. 

Janssonius, Gustaf. Kornett. Landtjägare i Malmöhus län. Omnämnes 1771 
o. 1774. 

(Auditör Georg Jansonius var gift med Catharina Halenius i hennes 1. g. Hon 
gifte om sig 1747.) 

Ström, Erland, se Hofjägeristaten, sid. 129. 

Lilja, Carl. (Föräldrar: Hejderidaren Olof L. och Maria Trägårdh.) Hejde¬ 
ridare i Kalmar län. Afsked 1783 29/u. Gift 1772 27A i Odensvi s:n med Magda¬ 
lena Beata Thorssén i Ringsfall, som dog 1825 9ls på Lixtorp i Odensvi s:n. 

Danckxvardt, Johan Ulric, * 1742 15/b på Strö i Färlöfs s:n af Kristianstads län, 
t 1824 28/io på Åby i Bärga s:n af Kronobärgs län. (Föräldrar: Lagmannen Carl 
Gustaf D. och Elisabeth Schaeij.) Volontär vid artillerireg:tet 1759 27/s, lärkon¬ 
stapel därst. s. å., kommenderad till Pommern 1760 5U, förare vid Löwenfeltska 
reg:tet i Stralsund 1760 22/s, n. medgifvande att i utrikes krigstjänst försöka sin 
lycka 1762 5/io, sergeant vid Hessensteinska reg:tet i Göteborg 1765 20l», afsked 
1768 i5U, sergeant vid von Blixens reg:te i Stralsund 1771 28/o, stabsfänrik därst. 
s. å. 30/io, sekundadjutant s. å. 27/n, afsked med löjtnants karaktär 1773 7/o, öfver- 
jägmästare i Kristianstads län (efter Toll) 1772 17/o, öfverjägmästare i Kronobärgs 
län 1774 14/b och i Blekinge län 1779 23/i (genom byte med P. W. Silfversparre). 
Salpetersjuderistyresman (inspector) i Skåne-Blekings inspektion 1790 B/12. Efter¬ 
träddes 1793 17/s ss. öfverjägm. i Blekinge af frih. F. A. Tilas. Afsked från in- 
spektorstjänsten 1797 9U, sedan han s. å. 20/2 erhållit n. tillstånd afstå sysslan till 
vice häradshöfding Carl Möller. Gift 1776 15/s med Beata Magdalena Kjerrulf. 

Silfverhielm, Adam Fredric, * 1738 28/3, t 1802 16/i på Månseryd i Bankeryds 
s:n af Jönköpings län. (Föräldrar: Löjtnanten Carl Adam S. och Magdalena 
Elisabeth Mannerstedt.) Volontär vid Jönköpings läns reg:te 1754, förare 1757 
”/b, sergeant 1758, stabsfänrik vid Jönköpings reg:te 1762 23/o, garnisonsofficer i 
Kristianstad 1763 i april—1764 i mars, erhöll genom k. br. 1766 2/n rätt att äga 
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tur SS. officer från 1760 u/i», löjtnant 1766 **/u, afsked 1771 */u. öfverjägmästares 
namn och tur med försäkran om första lediga öfverjägmästaretjänst, hvartill han 
anmälde sig, 1772 “/«. Använde denna fullmakt 1794 till förmån för sin son. 

Deltog i fejderna i Pommern 1757, i Pommern o. på Usedom 1758 samt var 
med i skärmytslingarna vid Boiitzenbourg och Koserow, Frische Haff o. Wollin 
1759, Anclam 1760. C. F. Pechlin säger honom i ett tjänstgöringsintyg af 1769 •/» 
(R. a.) hafva ådagalagt ”utmärkta prof på hurthig- och tapperhet", lämnat "öfver- 
tygande bewis på sådana ägenskaper, som en officer tillkomma” samt aflagt 
säkra prof på mandom, ärfarenhet och mogen insicht uti wad til Militairen hörer”. 
Ägde Järstorp eller Kallbo och säteriet Klämmestorp i Järstorps s:n samt Attarps 
o. Månseryds säterier i Bankeryds s:n. Gift 1768 *%» med Maria Roos till Hjälm- 

säter. 

Holmcreutz, Olof, se Hofjägeristatcn, sid. 126. 

Delenberg, Daniel. Hejderidare i Älfsborgs län. Landtjägarc 1772 ‘*/u. 

Mearling, Johan Christer, se Hofjägeristaten, sid. 130. 

Dejcnberg, Johan Anders. * 1751. Uppbördsskrifvare i Uddevalla 1765, e. o. 
landskanslist i Göteborg 1770. Landtjägmästare i Göteborgs och Bohus län 1772 
(efter J. C. Arrhén von Kapfelman). Hans tjänsteed af 1772 */« finnes i landsar¬ 
kivet, Göteborg. Expcditionskronofogdc och förvaltade kronofogdetjänsten i Sun- 
nerviken. Ordinarie kronofogde i Göteborgs fögderi 1784, då han afgick från 
landtjägmästaretjänsten. Jämväl öfverfouragemästare vid arméen och rikets 
västra gräns 1788, afsked därifrån 1792. Innehade en större säteriegendom. Er¬ 
bjöd sig 1800 vid befaradt engelskt angrepp att med kläder, gevär, ammunition 
och proviant utrusta 50 st. manbara karlar och med dessa gå i fält. Säger själf: 
"som beriden Jägerie Betjent har jag passerat alla påbudna Exercitie möten. Mål¬ 
skjutningar och Mönstringar och genom Skallar, Gropar och Ludringar utödat 
en mängd Rofdjur". Förlorade hos k. maj:t till sin "oboteliga skada" en stor, i 
alla underrätter vunnen rättegång mot serafimerordensgillet i Stockholm rörande 
betalning för "uppsättning” för Göteborgs kronohospital. Sökte 1803 öfverjägmäst- 
aretjänsten i Skaraborgs län. Skref själf J. A. Deyenberg och Johan A. Dellen- 
berg. Under sitt sigill förde han (1772) devisen "Fugax fortuna”. Gift 1774 
med Maria Elisabeth Cederfelt. 

(En kronobefallningsman Andreas Deilcnberg gifte sig 1791 “/# å Sågängcn 
med Maria Ulrica Rimner (denne, hvars fullständiga förnamn voro J. A., var 
kronofogde i Bohuslän och måhända identisk med förestående). Andreas 
Delenbergh blcf student af Söd.-Ner:s nation i Uppsala 1716 3/«. handlande I 
Askersund och blef konsul därst., antog i Askcrsund namnet Sundblad. Siden- 
väfvaren Johan Delenberg gift med Anna Melker (dotter döpt 1697 ”/« i Kungs¬ 
holmens församl., Stockholm.) 

Hvass. Anders Johan, * 1741 nh. Jägcrlfiskal. Länsman. Gift 1. g. med 
Brita Christina Sclling. död 1772 *7» i Hårdagården, Hångsdala, 21 år gl; 2. g. 
1775 *•/» med Elisabeth Catharina Holm i hennes 2:a gifte. Han bodde 1 Nedre 
Starbäck i Gustaf Adolfs kapellförsamling. Habo s:n af Skaraborgs län. 

Andersson. Landtjägarc i Södermanland. (Hans son, domkyrkosysslomannen 
Adolf Wilhelm Andersson, student af Söd.-Ncr. nation i Uppsala, föddes 1772 ‘*/u 

i Bohuslän.) 

Hammarström. Olof. "Rlantcur" (trädplantör) i Uppsala län. Afsked 1772 "/ioB 
Volontär Olof Hammarström, f. 1748, var gift med Beata Ekdahl. Bodde I 
Vårfrukyrka s:n af Uppsala län. I 
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Welstadius, Anders, * 1723, t 1787 före 5/7 (i 64:e året) i Knutby prästgård 
af Stockholms län. Var 1772 jägerifiskal i Stockholms län och sökte s. å. trans¬ 
port till Uppsala län. Han bodde år 1776 å Välstalund i Skuttunge s:n af Uppsala 
län, ”fattig”. Gift med Gresilia Acrelius (Acrel), som dog 1775 'Is, 47-årig, i 
Skuttunge, Uppland. 

(Bataljonspredikanten vid Dalreg:tet Andreas Wellstadius erhöll fullmakt af 
rådet 1710 28/i, blef sedermera kyrkoherde i Kalmar församling af Uppsala 
stift 1717 2U [dat. Lund, Carolus] efter fadern, Eric, som aflidit; komministern 
i Helsingtuna Anders Wellstadius, f. 1703, d. 1773; Lagmannen i Uppland Erich 
Welstadius eller Wellstadius nobil. Rosenstam 1743 19/d; en f. d. öfverinspek- 
tor vid Leckö Anders Wellstadius [egenhänd.] omnämnes 1758; Kamrer An¬ 
ders Velstadius, g. m. Cecilia Aurelius (sonen Andreas Wilhelm föddes 1759 
23/i i Björklinge s:n, Uppl.); Skolmästaren i Enköping Erik Welstadius, f. 1723, 
g. m. Christina Sjöberg, f. 1719 29/io (de bodde i Vårfrukyrka s:n). 

Sleman, Henrik, t 179 7 25/i i Måsänder, örtomta s:n af Östergötlands län, 
73V2 år gl. Hejderidare. Gift 1772 18/io i Vist s:n med Brita Lena Tafström. Han 
kallas vid giftet Sloman. 

Sirén, Petter, * 1716 1B/i i Skärstads s:n af Jönköpings län, t 1795 2aU därst. 
(Föräldrar: Håkan Månson och Anna Persdotter.) Intogs i skolan på Visingsö 
1748. Omnämnes från 1748 ss. skogvaktare i Vista härad af Jönköpings län 
(efterträdde skogvaktaren Gustaf R. Locrantz). Omnämnes ännu 1772 ss. skog¬ 
vaktare därst., med hejderidares titel. Bodde på Algutstorp i Skärstads s:n. 
Gift 1752 Vti i Skärstad med Maria Larsdotter. (En son, Magnus S., föddes 1755 
25/i i Algutstorp, Skärstads s:n, och tillhörde antagl. [enl. förmodan af P. Wiesel- 
gren i Ny Smål. Beskrifn.] släkten [Sirenius] Serenius.) 

Duxvall, Carl Henric, friherre, * 1747 8/3, t 1831 21/s på Torp. (Föräldrar: Rytt- 
mästaren, friherre Jacob Axel D. och Emerentia Wendela Skytte till Sätra.) Ser¬ 
geant vid lifgardet 1763, kongl. lifdrabant 1766 18U, löjtnant i arméen 1770 22/s, 
afsked. Tjänstförrättande öfverjägmästare i Kristianstads län 1773 18/s (efter J. 
C. Toll). öfverjägmästare i Kristianstads län 1778 18/o, afsked 1780 29/s. Er¬ 
höll genom sitt gifte del i örtofta i Malmöhus län. Ärfde 1808 Sinclairsholm i 
Gumlösa s:n af Kristianstads län men sålde 1823 godset till majoren, friherre F. 
E. Gyllenkrook. Gift 1782 15U med friherrinnan Margaretha Elisabeth Sack. 

Kullberg, Petter, t 1801 2/s på Björksholm, 72 år. Omtalas 1751 ss. skogvak¬ 
tare i össbo härad af Jönköpings län. Var 1773 hejderidare i östra härad därst. 
I tjänst ännu 1789. Gift 1751 2/io med Elisabet (Lisa) Knapp, som dog 1811 15A> 
på Björksholm, 83 år gl. Namnet skrifves äfven Kulberg. 

örmling, Peter, t 1773 i3l u i Vemmenlöf, Skåne. Kronohejderidare. 

Valentinsson, Pehr Conrad, * 1752. (Föräldrar: Kyrkoherden Petrus V. och 
Anna Maria Reyell.) Jägerifiskal i Skaraborgs län. Omnämnes ss. sådan 1773 
0. 1775 samt bodde då i Falköping. Gift 1775 21/n med Elisabeth Pohlhammar 
(Påhlhammar, Pålhammar), f. 1749 19/n i Falköping, dotter af borgaren Jonas P. 
och Maria Falenius. 

(Kyrkoherden Petrus V. föddes 1704 28/i i Skärf, son af orgelnisten och post¬ 
föraren Wallentin Wallentinsson och Brita Ragvaldsdotter; Margareta Nord¬ 
berg, farfarssyster till jägm. Per Matthias Nordberg, var gift med brukspa¬ 
tronen Bengt Valentinsson.) 

Söderwall, Nils, t 1782 6U å Led nära Lidköping, 36 år gl. Hejderidare i 
Skaraborgs län 1773 till sin död. 

Strömbom, Johan Fredrik, * 1732, t 1811. (Föräldrar: Hejderidaren Isak S.) 
Jägerifiskal. Förordnad såsom biträde 1773 15/o i Älfsborgs län hos skogs- och 
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jägerikommissionen af samma år. Vice öfverjfigmästare i Älfsborgs län 1774 **/», 
öfverjägmästarefullmakt 1776 ,l/». Qenom k. br. 1780 V. förklarades han skola 
få öfverjägmästaretjänsten i Älfsborgs län vid Gyllenswärds afgång. Gift med 

Cajsa Lisa Alin C 1735. t 1802). 

Melander, Göran. + 1773 **/«, 44 år gammal, å Knobesholm i Asige s:n vid Fal¬ 
kenberg. Kronohejderidare. Inspektor på Knobesholm. Gift med Anna Brigitta 
Gripen lund i hennes l:a gifte. Namnet finnes äfven skrifvet Mellander. 

Kniberg. Carl Gustaf. * 1747 ,&/i i Tofteryds s:n af Jönköpings län, t 1833 Vt 
på Sälleberg i Ryssby s:n af samma län. (Föräldrar: Korporalen Georg K. och 
Ulrika Juliana Bergner.) Jägmästare i Jönköpings län, omnämnes från 1773. 
Gift på Osaby 1774 V? med Maria Helena Ifflander. 

Häradshöfdingarne Zacharias och Samuel Kniberg, bröder, adlades 1775 ,s/» 
med namnet St/eriucreutz. 

Bomgrén. Johan. * 1743 1 Växjö, t 1810 *‘/u på Lundholm. (Fadern borgare.) 
Student af Smålands nation i Uppsala 1764 30h. lnskrefs i Göta hofrätt men tog 
samtidigt kondition hos kammarherre Stedt. Dennes handsekreterare 1770, bo- 
lagssekreterare vid Fredriksbärgs kopparverk, skogvaktare med jägmästares ti¬ 
tel i Västra härad af Jönköpings län 1773, afsked 1782. Gift 1777 *•/. å Visingsö 
med Anna Barbro Wahlberg. Namnet skrifves äfven Bomgren. 

(Kassören Petter Bomgren gift 1675 7/t i Kungsholmens församl., Stockholm, 
med Brita Banck.) 

Wcrkamph. Rutger, t 1826 l,/i i Stobäcken. Finja s:n af Kristianstads liin. 
(Föräldrar: Holtzförstcrn Johan Ebcrhardt W. och Anna Beata Hjerton.) Var 
skrifvare, då han 1774 "It blcf hejderidare i lngelstads och Järrestads härader 
(efter Peter örmling, som dött). Transport 1779 “/i* till Västra Göingc härad, 
där han skulle bestrida hcjderidaresysslan i vissa socknar och efter faderns af- 
gång i hela distriktet. Skrifves äfven Werkaupl o. Werkampff. Gift med Bene- 

dieta —. 

Wessel. Johan. Holtzförstertitel 1774 "/«. Hejderidare i Villands härad af 
Kristianstads län ännu 1785. Afled förmodligen i febr. 1795. Skref själf Joh. U/t’S- 

sel. Namnet skrifves äfven Wessell. 
(Grosshandlaren Johan Wessel var gift med Anna Dorothca Langenberg, som 
dog änka 1782 före **/• i Stockholm, 85 år gl.) 

Maclean, Johan David, friherre, * 1748 “/• i Gottröra s:n af Stockholms län, 
+ 1806 l,/i i Stockholm. (Föräldrar: Kaptenen, friherre Johan Adolph M. och 
friherrinnan Sophia Lovisa Leijonhufvud.) Idkade studier vid akademien i Upp¬ 
sala. Volontär vid lifgardet 1763 */&, volontär vid Östgöta kavallcrireg:te 1764, 
korpral därst. s. å. “/t, llfdrnbant 1767 Vt, stabskornett vid Västgöta kavallerf- 
reg:tc 1771 mlu, sekundadjutant vid Bohusläns dragonrcg:tc 1774 is/t, kornett 
därst. s. å. “/?. Ofvcrjägmästarc i Skaraborgs län 1774 mh (Icke *°/«). Var I 
tjänst I denna egenskap t. o. m. 1786 samt innehade Vänsjö jägeriboställc. Major 
i rysk tjänst. Ofverstclöjtnants afsked. Skref själf Macklicr. Gift 1792 "h i 
Hofförsaml., Stockholm, med madamc Fredrika Rättvik. 

I en rulla I Djurgårdens arkiv, innan detta blef styckadt, kallas han felaktigt 
eller genom någon mystifikation friherre Johan David de Trice. 

Glslonlus. David. * 1743 V. i Algutsboda s:n af Kronobärgs län. (Föräldrar: 
Komministern Samuel G. och Eva Ulrica Trcllman.) Jägmästare. Bodde på 
Stora Ebbchult i Madesjö s:n af Kalmar län. Gift 1774 “/. i Ebbchult, Mades|fl 
»:n, med Ulrica Wijk (Icke Wahlsten), f. 1748 nh, dotter af jägmästaren Laurentz 

W. Namnet skrifves älven Glsslonlus. 
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Österdahl, Daniel, * 1737 8/« i Hycklinge s:n af Östergötlands län, t 1812 27ho 

i Kisa s:n, Östergötland. (Bondson från Österby i Hycklinge s:n.) Säges hafva 
studerat. Skogvaktare i Kinda härad af Östergötland 1762 18/i2. Hejderidare i 
Linköpings län 1774 eller 1775. ”Genom österdahls åtgärd har allmogen förmåtts 
på hvarjehanda sätt föröda Rofdjur” (Munster Rulla 1777). 1 öfverjägm. M. Hage¬ 
lins rulla af år 1794 säges landtjägmästare D. Österdahl hafva hejderidarebefäl 
öfver Kinds och Ydre härader. Bodde i Råstorp i Kisa s:n. Gift 1763 8A> i Kisa 
s:n med Beata Zachrisdotter Boman. 

Svahn, Johan, t 1791 8/u i Gissebo, Hjorteds s:n af Kalmar län, 54 år gl. 
Hejderidare. Gift 1774 7/io med Maria Törnbom. 

Sundberg, Otto Johan, * 1743, t 1811 U. Hejderidare. Bodde i Ryda 1774— 
1775, därefter på Heden i Marums s:n af Skaraborgs län, hvarifrån han utattest- 
erades till Kinne-KIefva 1803 29/«. Gift 1774 23/« i Skara med Catharina Elisa¬ 
beth Fritz, f. 1752 12/e i Skara, dotter af svarfvaren Fritz och Stina Barth. 

Sommar. Hejderidare i Malmöhus län. Omnämnes 1774. 
(öfverkrigskommissarien vid skånska fältstaten Christian S. adlades 1719 med 
namnet Cederfelt. Vice landssekr. o. krigsfiskalen Ebbe Joh. Sommar var 
gift med Emerentia Janssonius, som dog 1771 18/s i Malmö.) 

hårdberg, David, * 1749 på Lenhofda gästgifvaregård i den likbenämnda 
socknen af Kronobärgs län, t 1790 3U, antagligen son af traktören Axel H. och 
Catharina Hasselqvist. Student af Smålands nation i Uppsala 1768 4/io. Vice 
landtjägare i Uppsala län 1774. Landtjägare därst. 1775 4/n (t. o. m. 1782; efter 
Christ. F. Fygner). Bodde 1776—1777 vid Fullerö. Öfvertog sedermera gästgif- 
veriet i Lenhofda. Under sin studenttid kallades H. med anledning af sin ovan¬ 
liga kroppsstyrka och grofva växt för ”Göta lejon”. ”Var annars fogelig och 
stilla.” Gift 1775 23/s i Fullerö, Gamla Uppsala s:n, med Gunilla Christina 
Fägersten. 

(Pet. Hårdberg var 1769 skogvaktare på Öland, afsattes.) 

Bruner, Nils, t 1783 29/9. Hejderidare i Kalmar län (omnämnes 1774, 1781). 
Var gift. 

(Nils Bruun dog 1693 18/s [i Kalmartrakten?]). 

von Duben, Gustaf, friherre, * 1736 3la (Ve), t 1811 på Forsby. (För¬ 
äldrar: Kammarherren, friherre Carl Gustaf von D. och Johanna Helena Anger- 
stein.) Volontär vid Västmanlands reg:te 1748 (1749 3U), kommenderad 1749 
till Sveaborg och där på arbete i 3 år, kommenderad med reg:tet till Pommern 
1757, fänrik i reg:tet 1758 27/e, fänrik vid reg:tet 1764 8/a, löjtnant 1773 8/s>, hej¬ 
deridare i Västmanland 1775 11/n. Erhöll (liksom sin företrädare, friherre A. G. 
Rosenhane) öfverjägmästarefullmakt 1776 14/2 och tjänstgjorde ss. öfverjägmästare 
i länet. Åtnjöt indelta hejderidarelönen 120 rdr smt och innehade Forsby hem¬ 
man till boställe. Gift 1778 9/b med grefvinnan Eleonora Sophia Charlotta von 
Jahncke. 

Humble, Jonas, se Hofjägeristaten, sid. 130. 

Lillie till Aspenäs, Carl, * 1747 25/s på Stora Bjurum i Skaraborgs län, t 1787 
13/i2 å Hacketorp (Stacketorp?) vid Skara. (Föräldrar: Majoren Carl Georg L. 
till A. och grefvinnan Margaretha Stenbock.) Sekundkorpral vid Västgöta ka¬ 
valleri 1764 25/s, stabskornett vid södra skånska kavalleriet 1768 27/o, genom byte 
med Gustaf Ribbing transport till lifdrabanterna 1771 28/e, löjtnant i arméen, öf¬ 
verjägmästare. Han köpte 1775 23/i frälsehemmanet Fiskaretorpet i Vänersnäs 
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s:n af Skaraborgs län för 3,700 dir smt och sålde detsamma 1779 u/t. Gift 1778 

”/• med Hedvig Elisabeth de Bruce. 

Kuylenstierna, Gustaf Fredric, * 1730, t 1776 *7« på ryttmästarebostället Mår- 
tenstorp i öreryds s:n af Jönköpings län. (Föräldrar: Majoren Wilhelm K. och 
Margaretha von Lietzen.) Omnämnes ss. hejderidare i Älfsborgs län, tit. landt- 
jägmästare 1775. Ägde Torsbo i Västergötland. Skref Gustuf Fr. Kuillenstierna. 

Gift 1757 med Agneta von Mentzer. 

Strömstedt. Elias Eliceson. se Hofjägeristaten, sid. 117. 

Bookman. Nils. Landtjägare och hejderidare i Stockholms län. Omnämnes 
1775— 1781. K. br. 1781 */» befriar honom från förhöjd hcmmansränta. 

(En Magnus Bookman var 1747 skogvaktare i Södra Vedbo härad af Jönkö- 
köpings län.) 

Cedercreutz, Johan Axel, friherre, se Hofjägeristaten, sid. 119. 

Löfman. Carl (Gustaf), * 1749 7« i Arvika s:n af Värmlands län, t 1808 57/u 
därst. (Föräldrar: Sekreteraren och brukspatronen Reinhold L. och Lena Sofia 
Arvikandcr.) Furir, kvartermästare vid Västgöta kavalleri, skogvaktare, liejde- 
ridare. Gift 1776 ,T/» i Väse s:n med Christina Maria Granfelt från Dal i hen¬ 

nes 2. g. 
Han kallas i doplängden endast Carl, men i vigsellängden Carl Gustaf. 

Bergström. Gabriel. Hejderidare i Vartofta hejderideri af Skaraborgs län 
1776— 1794. Landtjägmästare. Bodde i Skarpemo, men år 1774 icke upptagen i 
Utvängstorps husförhörslängd å Skarpemo. Gift (efter 1785) med Stina Beata 

Heggegren (se Warholm II: 442). 

Bergman. Fredrik Magnus. Hejderidare. Omnämnes 1776—1782 i Bollcbygds 

s:n af Älfsborgs län. Gift med Brita Katarina Fager. 

Dalin. Nils. Hejderidare i Kalmar län. Gift 1776 T/t i Odensvi s:n med Chri¬ 

stina Sofia Tyrell i Ringsfall. 
(Nicolaus Dahlin, döpt 1715 ‘7* i Ryssby s:n af Kalmar län, var en son af kom¬ 

ministern Nils I). och hans 2. fru. Anna Bergman.) 

Kallenberg. Johan Georg. * 1748 7« i Landskrona, t 1811 *7« i Båstad. (För¬ 
äldrar: Kyrkoinspektoren Jöns K. och Sibilla Christina Engellau.) Student af 
skånska nationen i Lund 1764, känmärsnotaric i Landskrona 1771—1772, stads- 
fiskal i Kristianstad 1774, "sandhafrcplantagemästare” i Kristianstads län 1776 
(kallas 1780 "plantcrare"), erhöll vid tjänstens indragande 1791 hela lönen 66 
rdr 32 sk. beo i pension samt direktörs titel. Ägde 1776—1788 Möllegården i 
Visseltofta s:n, ägde sedan 1803 hus i Båstad. Gift 1776 so/« i Vlsseltofta s:n 
med Johanna Catharina Rooth, f. i Kristianstad 1754 dotter af handelsmannen 
Eduard R. o. Petronella Welbull. Namnet finnes ibland, felaktigt, skrifvet 

Kullenberg. 
Kronolänsman Kallenberg i Malmöhus län omnämnes 1790. 

Ulfsparre till Broxvik. Fredric Adolph. * 1748 ”/« (Anrep har, felaktigt, 1746) 
i Skoldingc s:n af Södermanlands län, t 1816 *7» (Icke 1820). (Föräldrar: Majo¬ 
ren och kammarherren Erland U. till B. och grefvinnan Beata Oxenstierna till 
Croneborg.t Antagen till krigstjänst 1752. Studerade vid Uppsala akademi, ka¬ 
dett vid artilleriet 1762 */», styckjunkarc därst. 1766 **/• (*/io är felaktigt), lifdraj 
bant s. å. 7». löltnant I arméen 1772 "/», öfverjägmästare 1 Södermanlands liitj 
1777 '•/»; erhöll 1789 *7» k. konstitutorial att antaga befälet vid Hasselö skan;j 
utanför Nyköping, major därst. s. å. 7»; ordnade försvarsverket i Nyköpings skär-J 
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Kård och uppsatte under 1796 års ryska kriK en frikår på 400 man; erhöll 1800 25/l- 
tillstånd att få bevista Norrköpings riksdag; afsked från öfverjägmästaretjänsten 
1803 7I- (icke 2iU). majors karaktär 1804 7la. Ägde Ekhamn i Vassunda s:n, 
Uppland, lian lät 1792 på egen bekostnad trycka och utgifva häradshöfdingen 
och landsfiskalen Torvästs "Anmärkningar om Allmännings Skogarnas förfall och 
upprättelse i Södermanland” (egenhänd.). Gift 177- med friherrinnan Emerentia 
Charlotta von Duben. 

Han kallas ofta friherre, äfven i kungl. fullmakter och skrifvelser, hvilket 
emellertid är fullkomligt orätt, enär han icke tillhörde vare sig friherrliga ät¬ 
terna 37 eller 367 och heller icke är afkomling af den i friherrligt stånd möj¬ 
ligen upphöjde generalmajoren Gustaf Ulfsparre, som omtalas af Schlegel o. 
Klingspor: Ointroduc. adeln, sid. 314. Den förenämnde sörmländske skri¬ 
benten var vice häradshöfdingen och landsfiskalen Pehr Gotthard (enl. an¬ 
nan uppgift Gustaf) Torwest, g. 1. g. 1758 15/s i Äkers s:n af Södermanlands 
län med Nora Catharina Thuring, 2. g. med Fredrika Smerling. 
Hänvisn. t. litt. Indebetou: Nyköpings minnen. 

Prytz, Gustaf Otto, * 1735 7/i (18/i och ieU felaktigt) i Bottnaryds s:n af Jön¬ 
köpings län, t 1823 2aU. (Föräldrar: Löjtnanten Gustaf Adolph P. och Beata 
Ekelund.) Volontär vid artilleriet 1754 °A>, lärkonstapel s. å. u/«, kommenderad 
till Pommern 1757 7la o. bevistade alla fem årens kampanjer därst., sergeant med 
lön på extra stat 1758 Vs, styckjunkare med sergeants lön 1761 Vo, styckjunkare- 
lön 1765, kommenderad till norska gränsen 1772 15/n, jägmästare 1777 7/s i norra 
delen af Kalmar län, med hejderidarelön. Afstod 1786 16/o halfva distriktet (Tjust) 
till Adam Wimmercrantz. Afgick förmodligen 1796 ss. jägmästare. Artillerikap¬ 
ten vid Ölands frikår 1789 27A, k. konfirm. ss. kapten i arméen 1790 7la. Gift 
1777 12/o med Charlotta Elisabeth Åderman. Skref själf Gustav Otto Prytz. 

Landqvist, Samuel A. Kontorsskrifvare. Hejderidare i Skara hejderideri 
af Skaraborgs län 1777 10/s (efter C. L. Ahlgren). Bodde å Tubbetorp (antagl. i 
Stenum s:n). Bodde 1785 på Klinkan i Norra Vånga s:n. Bodde 1786 i Lidkö¬ 
ping. Hans namn finnes äfven såsom Landtqvist. Gift med Elisabeth Christina 
Rudberg (f. 1756). Vid sitt frånfälle 1824 28/o i Norra Vånga s:n af Skaraborgs 
län säges hon vara 73 år gammal och kallas då Strömbom. 

Fågelberg, Lars, * 1754 20/o, t. (Föräldrar: Prosten och kyrkoherden i Tösse, 
Värmland, Sven F. och hans 2:a fru, Maria Greta Ähman i hennes l:a gifte.) Stu¬ 
derade i Karlstad 1765—1771, hejderidare vid Dalslands jägerikår 1777 Vo, landt- 
jägmästares n. h. o. v. 177 9 23/i för utmärkt skicklighet och nit i tjänsten, upp- 
brottsorder till norska gränsen och att vara beriden under kriget 1788 20/o, fänrik 
vid Dalslands frikår 1789 20/i, löjtnant därst. 1790 Vs, löjtnant i arméen s. å. 
10/n med tur och befordringsrätt från 1789 20U och med bibehållande af tjänsten i 
jägeristaten jäml. k. br. 1789 20/s, landtjägmästare på Dalsland i Älfsborgs län 
1802 17U. Omnämnes ännu 1824 men afgick eller dog nämnda år. Förvaltare af 
kronomasteskogen i Vedbo härad o. kronoparken Kroppefjäll (efterträddes af M. 
Modh). Bodde å Gåsviken i Frändefors s:n af Älfsborgs län. Gift med Margareta 
Wermelin. 

(Skogvaktaren på Hagunda allmänning i Uppland Erik Fogelberg efterträdde 
1748 3ttU skogvaktaren därst. Erik Hierpe, som dog 1748 i april och tidigare 
varit tjänstledig med Fogelberg såsom vikarie ad interim; enlig Köla sockens 
kyrkböcker i Värmland hade prästen i Köla Sven Fogelberg i sitt gifte med 
Catharina Högmark åtta barn åren 1769—1784.) 

Håhl, Hans (äfven Johannes och Johan) Peter, * 1740 2/o i Södra Vi s:n af 
Kalmar län, t 1818 15/s i Stora Åby s:n af Östergötlands län. (Föräldrar: Kyr¬ 
koherden Sven H. och Margaretha Florin.) Student af Östgöta nation i Uppsala 

22 



33$ JÅ0ER1STATENS TJÅNSTEMÅN 1777. 

175b. landtmäteriexamen 17b3 och auskultant i Östergötlands län. Landtbrukare 
inom Stora Åby s:n i Östergötland. Vice kronohejderidare i Vadstena län 1777 
«/„. hejderidare 1778 ,0/». Var i tjänst ännu 1795. Bodde findtligen inhyses i 
Bonderyd af Stora Åby s:n. Namnet skrifves äfven Jean Pett. Hdhl och Joh. 
P. Hdhl. Skrct egenhändigt (Kattorp 1784 5/i) Jean P. Hdhl. (lift med Anna 
Katarina Hedén (f. 1749 i mars, d. 1822 s&/» i Bonderyd. Stora Åby). 

von OlthoH, Johan F.hrenfried Charisius. * 1743 *•/? i Stralsund (enl. felaktig 
prästerlig attest 1742 *s,7; i egenhänd. meritförteckningar i R. a. säger han sig 
själ! vara född 1742 M/r, 1743 174b o. 1747 *•/»), t 1830 »/» i Stockholm. (För¬ 
äldrar: Regeringsrådet Christian Ehrenfrled Charisius von O. och Engel Charlotta 
Lindhielm.) Volontär vid Spens’ reg:te i Stralsund 1758 =*/», furir därst. 1759 «. 
sekundadjutant vid von Bllxens reg:te 17b2 förare I7b7 sekundadjutant 17b8 
••/*, fänriks indelning s. å. */», transport (genom byte) till Jönköpings reg:te 1769 “/o, 
afsked 177h */n. Ofverjägmästare i Östergötland 1777 ,7/i». erhöll genom k. br. 1782 
"• ,3 hejderidarelönen i Östergötland. Undergick, tillika med hela rikets jägeristat, re¬ 
duktion 1790. Chef för den till militärtrupp förvandlade jägeristaten, s. å. */j (7M 
och var i denna egenskap tre gånger kommenderad till Finland (truppen kom 
emellertid Icke att deltaga i kriget, ty freden slöts just som truppen skulle em- 
barkera). Afsked från öfverjägmästaretjänsten 1794 **/». Erhöll genom k. resol. 
I79N r löfte om lämplig beställning vid tillfälle. Sökte 1807 öfverjägmästare¬ 
tjänsten i Åbo och Björneborgs län. Kapten och t. f. bataljonschef för Norrlands 
landtvärnsbrigad 1808 ' j, kapten och t. f. bataljonschef vid Västernorrlands landt- 
värnsbataljon s. å. 7 . o. •/». k. konstitutorial ss. bataljonschef s. å. ‘/to. Kommen¬ 
dant i Sundsvall och inspector öfver sjukhusen därst. 1809 s/io. Hemförlofvad 
därifrån. Sökte INio kommendantskap i Umeå. kapten i armén 1810 J/n. (ijorde 
1758 års kampanj i Pommern och var med i affärerna vid Peenemiinde, Anklarn, 
Friedland samt Demmins belägring och blef, vid dess öfvergång 1759 *"/«, svårt 
blesserad i hufvudet genom vänstra kindbenets afslitande, äfvensom i vänstra 
benet, blef fången med Spens' reg:te och förd till Magdcburg och Stettin, där¬ 
ifrån han utväxlades I7b2 10 (ijorde fälttåget till norska gränsen 1772. Deltog 
vidare i finska kriget 1789 179(1 samt var med i affärerna vid Anjala 1789 '/» 
i>ch Keltis baracker 179d *°/s. Deltog slutligen i krigen i Norge och Finland 1808— 
1809. Innehade ss. öfverjägmästare till boställe Rännefjälla i Lillkyrka s:n, Åkerbo 
härad af Östergötlands län. (iift I :a g. 17b8 (icke **/.») med Maria Christina 
Xrolle. 2:a g. 1794 Ä . på llalna säteri i Torpa s:n med Anna Charlotta Dan- 

danell(c). 1 fl 
Ar 1821. 79 år gammal, ansökte han om statsanslag på 500 rdr beo för att 
utlägga förgiftade luder till rofdjurens utödandc. Han säger själf: "Redan un¬ 
der Konung (iustaf llhdjes Regering, har jag på Dess Befallning, på åtskilliga 
ställen i Riket, bevist de Kundskaper jag äger. och dem jag så utrikes som 
äfven Inrikes igenom mångfaldiga Rön förvärfvat mig, at. Igenom förgiftade 
I.udder. merckcllgcn minska och äfven utrota dessa Skadedjur så langt Na¬ 
turens ordning det tillåta kan". Ansökningen afslogs 1821 a/io. 

I.fiwenhlelm. Carl (iustaf, * 1748 *•/. på Björnö i Oillbärga s:n af Värmlands 
län. t Isii| "/„ på Malma i Nors s:n därst. (Föräldrar: Ryttmästaren Crlspin L. 
och Maria Margaretha <i|ök.) Från underofficer — furir 1767 ,T/i — fänrik vid 
Ncrikcs och Värmlands rcg:te 1772 ”1, (”/j. "/•). löjtnant därst. 177b ”/» (1771 
'•»). lägcrlflskal I Ncrlke och Värmland (omnfimnes ss. sådan 1777), kaptens af 
sked Irån militärtjänsten 1784 7/u. (iift med Anna Maria Ekman. 

Wdhlberg. Anders I redrik. * 1744. t 1789 '*/. i Kila s:n af Södermanlands län 
Landtlägarc I Stockholms lan. Omnäntnes 1777 1779. Bodde I Hoxla by a 
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Sorunda s:n. Han och hans hustru sägas 1779 i april hafva flyttat till Thorö. 
Hade afsked vid sitt frånfälle. Gift med Vivika Lundberg (sonen Johan Abraham 
W. föddes 1776 i Sorunda s:n). 

(Andreas Bernhardus Wåhlberg, son af kyrkoherden Erik W. och Margareta 
Helena Lyth, föddes 1745 7ho i Hagby s:n af Uppsala län.) 

Palmgren, Carl Fredrik. Hejderidare (tit. kronoskytt) å Långhundra härads- 
allmänning af Stockholms län. Omnämnes 1777. 

Rosendahl, Peter Johansson, * 17 1 9 23/i2 i Tuna, t 1784 16U i Uppsala. (För¬ 
äldrar: Soldaten Johan Dahlman och Brita Persdotter.) Hejderidare (tit. krono¬ 
skytt) i Stockholms län. Omnämnes 1777—1781. Bodde i Lagga s:n, senare i 
Uppsala. Gift med Brita Elisabet (Lisa) Strandberg, f. 1739 i Falun. 

Funkqvist, Peter, t 1836. Hejderidare. Bosatt i Döderhults s:n af Kalmar län. 
Gift med Christina Höök (d. 1830; son född 1777). 

Knölche, Baltzar, * 1739 13/e i Linköping, t. (Föräldrar: Domkyrkoorganisten i 
Linköping Baltzar K. och Helena Popp.) Jägerifiskal i Stockholms län (efter L. 
Engzelius). Omnämnes 1777—1785. 

Säkerligen besläktad med den samtidigt i Stockholm bosatte sidenväfvaren 
K. Baltzar K. förde vid flere tillfällen talan åt personer, som därom anlitade 
honom, vid Stockholms Hall- och Manufakturrätt, icke minst just för väfvare. 

Holmström, Magnus. Landtjägare i Gäfleborgs län. Omtalas 1777. 

Biörkman, Nils. Var extra hejderidare och kronoskogvaktare 1777 och 1781, 
å Halle- och Hunnebärg. Bodde 1776 på Grytet i Vänersnäs s:n. Gift med Elisa¬ 
bet (Lisa) Rudberg, f. 1744. (Se Warholm I: 239.) 

Ahlgren, Carl Lorentz (Lars). Landtjägmästare och kronohejderidare i Ska¬ 
raborgs län. Afsked från sin hejderidareindelning 1777 10h men bibehållen såsom 
landtjägmästare vid staten. Köpte 1777 22/- säteriet Åsa i Öster Bitterna s:n af 
Skaraborgs län och sålde sedermera detta till häradshöfding Henning Adolf von 
Strokirch. Gift 1778 10U (2B/i är felaktigt) i Marum nära Skara med Ingrid Chri¬ 
stina Tengberg (* 1753 13/i i Marums s:n). 

Engholm, Jonas, * 1758, t. (Föräldrar: Hofkamreraren och Kronobefallnings- 
mannen Jonas E. och Anna Lönbohm.) Volontär vid Nerike-Värmlands reg:te. 
Hejderidare (efter P. A. Falk) i Värmland 1778 9h. Brukspatron. Ägde säteriet 
Nordsjö i östra Ulleruds s:n, Värmland. Begärde 1786 a/io jägmästaretitel vid 
afskedstagandet från hejderidaresysslan, men erhöll ej denna gunst. Gift med 
Anna Wallmo. (Sonen, fältläkaren Jonas Johan E., föddes 1799 9/12 på Nordsjö; 
en dotter född 1796.) 

Uppgifves af C. E. Nygren (Karlstads lärjungar 1864—1874, sid. 2) varit 
hofkamrer, hvilket torde vara felaktigt och afse fadern. 

Liedberg, Olof, t 1796 28A> i Helsingborg, i 62:a året. Förare vid Älfsborgs 
reg:te med full lön, ankom 1760 28/s till jägarekåren till häst, vaktmästare vid 
lifskvadronen därst., kornett 1761 'Is, transport till norra skånska kavallerireg:tet 
1763 V2, hvarå k. konfirm. s. å. 21A>. Torde sedermera avancerat till löjtnant därst., 
ty ss. sådan omnämnes han, då han blef öfverjägmästare i Malmöhus län (efter 
friherre O. J. von Schwerin) 1778 2Sh, hvarvid han återfick sin i arméens pensions¬ 
kassa insatta ackordsumma 3,000 dir smt. Afsked 1782 10U (efterträddes af S. A. 
Uggla). Bodde 1764 i Tostarp. Tullförvaltare i Helsingborg 1787 8/n. Gift med 
Benedikta Andersson, som dog 1795 25/12 i Helsingborg, 45 år gl. 

(Olaus Liedberg, son af kapten Ingemar L. och Maria Berg,* föddes 1726 7ho i 
Göteborg.) 
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HasenkampH. Diedric Göran, • 1753 *°/r i Stockholm, t. (Föräldrar: Kommen¬ 
dören Sven Göran H. och Helena Catharina Boman.) Kommit i krigstjänst 1765 
*•/», förare vid Västgöta-Dals reg:te, fältväbel därst. 1770 ‘*/», k. lifdrabant med 
lön s. å. */«, var vakthafvande hos Gustaf 111 vid regementsförändringen 1772 '*/», 
R. S. O. s. å. “/*, löjtnant i arméen s. ä. */•, afsked med tillstånd att kvarstå i 
arméen 1777 MU, öfverjägmästarefullmakt 1778 u/* med löfte om anställning när 
någon tjänst blefve ledig. Hade en mängd romantiska kärleksäfventyr: måste för 
äktenskapsbrott skiljas från sin 1 :a fru, som han enleverat och äktat mot hennes 
föräldrars vilja (Stockholms konsistorii dom 1779 bortförde sedan en Ulrica 
Théel. som blef honom fråntagen af hennes släktingar. Rymde ur Sverige till 
fadern i Livland. röfvadc en sin halfsyster och tjänade med stor utmärkelse i 
ryssarnes krig mot turkarne. Avancerade där till öfverstelöjtnant, blef riddare 
af S:t Georgs orden och stupade i en batalj mot turkarne. Liksom sin kamrat 
A. F. Bure främjade han statshvälfningen 1772. Tillhörde adl. ätten n:r 1802. 
Gift l:a g. 1774 /• med Eva Charlotta Aminoff i hennes l:a gifte, 2:a g. med en 
sin halfsyster, dotter af ofvanstående Sven Göran H. och en Nieroth från Livland. 

Nyländer, Johan, t 1783 '/• i Brännebacka, Hägguins s:n af Skaraborgs län. 
Extra hejderidare och kronoskogvaktare i Skaraborgs län. Entledigande tills¬ 

vidare 1778 V». 

Gumcelius, Johan Niclas, * 1756, t 1817. (Föräldrar: Landtjägaren Johannes 
G. och hans l:a hustru, Catharina Rungren.) Kronoskogvaktare i öster Rekarne 
härad af Södermanlands län, hade 1778 landtjägares karaktär. Ägde hemman i 
Härads kyrkoby, Södermanland. Gift med Anna Maria Hedenström i hennes 2:a 

gifte (f. 1747. d. 1826). 

Hafström. Jonas. Jägmästare i Västra härad af Jönköpings län. Omnämnes 
från 1778 och var i tjänst ännu 1789. Ägde Skjersjö säteri med Bosnatorp i 
Skcpperstads s:n af Jönköpings län. Hans änka skänkte är 1836, enligt donations- 
bref af 1825 •/«, till Vrigstads pedagogi i Jönköpings län Holkaryd Ll. V» mtl. 
Gift med Elisabeth Askerin (t på Gnillingc 1837 “/t, 96 år). 

(År 1831 omtalas i Ostbo härad af Jönköpings län kronoskogsbetjänten 
Jonas Malström; Tjärhofsinspektoren Jonas Hafström gifte sig 1804 ”/» i 
Skeppsholms församl., Stockholm, med Brita Catharina Dahlström.) 

Hedberg. Leonard, * 17411, t 1798 "h å K varsebo gästgifvargård i Östergöt¬ 
lands län. Skogvaktare i Jönåkers härad af Södermanlands län, hade 1778 landt¬ 
jägares karaktär. Omnämnes 1782—1788. Afsked. Bodde på Annerbäck i Tuna 
s:n. Flyttade 1794 till Kvarsebo. Erhöll 1782 "It skattemannarätt till lägenheten 
Jcriko eller Mariedal. Gift med Maria Elisabeth (Lisa) Ekström (f. 1748; enl. an¬ 

nan uppgift 1742). 
<Jonas Hedberg blef 1755 kronoskogvaktare i Södermanland.) 

Donner, Sven Petter, * 1746 på Stcnsryd i Målilla s:n af Kalmar län, t 1808. 
(Föräldrar: Prosten Hans Jacob I). och hans l:a hustru Christina Cecilia Hagrc- 
lius.) Student af Kalmar nation vid univ:tet i Uppsala 1771. I nationsmatrikcln 
sflges han vara född 1748. Hofjägarc vid hofjägerlstaten 1776. Jägmästare I 
Jönköpings län 1778, transport till Norra Möre, Stranda och Handbörds härad af 
Kalmar län s. å. Bodde på Vadstena i Ryssby s:n af Kalmar län. Gift 1781 7/n 

I Kalmar med Anna Maria Åbrandt. 

Harckman, Magnus, + 1817. Jägmästare i södra delen af Kalmar län: Norra 
Mörc etc. Af gick 1778 eller 1779. Jägmästare i ena hälften (Västbo, östbo. 
Västra och Mo härad) af Jönköpings län 1782, till sin död. Hans ansökan om 
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halfva jägmästarelönen i Jönköpings län afslogs genom k. br. 1793 29/2. Gjorde 
1797 förnyad framställning om samma lön och uppbar faktiskt 1809 af öfverjäg- 
mästarens lön 10 rdr bco i sin lifstid. Ägde 1805 säteriet Staffanbo i Kållerstads 
s:n af Jönköpings län. Begrafningshjälp lämnades af statsmedel jäml. statskon¬ 
torets bref 1817 9/s. Gift i Småland med Anna Catharina Svanström, som dog 
1779 31/io. Namnet skrifves äfven Barkman. 

(En Carl Magnus Barckman, f. 1741 3/e, var son till Carl Barckman på Hedens- 
torp vid Jönköping och Anna Norling.) 

Staél von Holstein, Fredric Gustaf, * 1746 15/« (riddarhusgeneal., Anrep har 
nlt), t 1822 28/n i Ulricehamn af slag, 76 år 7 mån. 10 d. (dagarne stämma icke 
med Anreps födelsedatum). (Föräldrar: Ryttmästaren Mathias Gustaf S. von H. 
och Elisabeth Ulfsparre till Broxvik.) Sekundkvartermästare vid norra skånska 
reg:tet till häst 1758 */i, konst, kornett därst. 1760 “/12, deltog 1761 i kriget i Pom¬ 
mern samt var med vid Bartow, Klemtnow, Neusund, Taschenberg, Anklam och 
Malkin; stabskornett 1763 9/s, kornetts indelning 1764 7/12, löjtnant 1770 18/i, trans¬ 
port till adelsfanereg:tet 1771 2/io, k. lifdrabant 1779; öfverjägmästaretitel, med 
rätt att räkna tur, 1779 22/e. Gift l:a g. 177- med Märta Johanna Stael von 
Holstein, 2:a g. 1795 10/# med Catharina Margaretha Boije till Gennäs. 

von Heidenstam, Gustaf Carl Fredric, * 1755 (säger sig själf vara född 10/3) 
i Stockholm, t 1794 28/« (icke 27/«) på lasarettet i Kungsholms församl. därst. (För¬ 
äldrar: Archiatern Peter Peters, sedermera Petersen, nobil. von Heidenstam, och 
Christina Magdalena Johanna Weber.) Volontär vid Östgöta kavalleri 1768 18/7 
(icke 1766 8/o), sekundkorpral därst. 1769 2B/e, volontär vid fortifikationen 1774 8Ai, 
kvartermästare vid förutnämnda kavalleri 1775 2S/s, kungl. lifdrabant 1778 SU, af- 
sked 1779 18/«, torde från dec. 1779 varit tjänstgörande vid jägeristaten i Småland 
och Blekinge, öfverjägmästaretitel 1782 14/s, kapten vid Helsinge frikår 1789. Då 
han 1779 29/u af Par Bricole valdes till stormästare uti Småland och Östergötland, 
sade han sitt ”vistande härefter kommer att blifva i dess provincier”. Emeller¬ 
tid var han 1786 åter bosatt i hufvudstaden och valdes då till förste ordningsman 
inom nämnda orden. Såsom motiv för sin anhållan om befordran till öfverjäg- 
mästare anförde han i skrifvelsen till k. maj:t följande dråpliga passus: ”Det är 
icke äredryghet, som drifver mig, at i diupaste underdånighet söka en Öfver Jäg¬ 
mästare Fullmagt. Åtminstone inbillar jag mig det. Men man har sagt mig, at 
öfver Jägmästare låter bättre än Cornette. Att Dammernes upmärksamhet mera 
väckes af den förra, än den sednare Caracteren, ock jag har tänckt gifva mig 
under deras fana, sedan jag blifvit oskickelig at följa trompeten”. (Detta senare 
åsyftar, att han råkat ut för benbrott 1779, då han åtföljde Gustaf III från Carls- 
krona.) Deltog i finska kriget 1789 och erhöll då 19/io en svårare kontusion. 

Holmgren, Jöns, * 1745 “/10 i Holmeja, Hyby s:n af Malmöhus län, t före 
1800. (Föräldrar: Nils Persson och Anna Truedsdotter.) Hejderidare i Skåne. 
Gift med Dorothea Maria Dahl. (En dotter född i Hyby 1779.) 

Hård till Segerstad, Gustaf, * 1749 19A i Skepplanda s:n (Anrep har felaktigt 
1748, en egenhändig uppgift 1750 är likaledes felaktig), t 1825 20/i. (Föräldrar: 
Majoren Carl Gustaf H. till S. och Märta Beata Cederholm von Schmalensée.) 
Volontär vid Bohusläns dragoner 1762, korporal därst. 1763 22/s, sergeant därst. 
1767 7/«, stabskornett 1768, lifdrabant 1770 3U, premieradjutant vid adelfanan 1772 
19/2, stabskornett vid Bohusläns dragoner 1776 i okt., afsked med tillstånd att 
kvarstå såsom löjtnant i arméen s. å. V12, landtjägmästare öfver Dalsland 1779, 
erhöll 1788 vid norska arméens inbrott i Bohuslän en k. handskrifvelse med be¬ 
gäran att med uppbådad allmoge söka hindra fiendens framryckande. Kapten vid 
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bohuslänska frikåren 1789 s/j (konstitutorial af Q. M. Armfelt), regementskvarter- 
mastare vid Bohusläns infanteribataljon s. å., kapten i arméen 1791 (k. konstitu¬ 
torial), tjänstgjorde sedan vid tullverket och bodde 1808 i Strömstad. Skref Gustal 
hdrdh. Gift med Carolina von Qvillfelt i hennes l:a gifte (f. 1761 •/»). 

(Änkedrottningens kronoskytt Gustaf härd dog 1740 1T/u i Munsö s:n af Stock¬ 
holms län.) 

Erlundsson, Bengt. Hejderidare. Onmämnes 1779 och var då gift med en 
Kilman. 

Landberg. Jonas. Kronoskogvaktare i Norra Vedbo härad af Jönköpings län. 
Omnämnes från 1769. Landtjägarc 1779. Omnämnes ännu 1789. 

Cronaeker, Erik Magnus, * 1754 *•/* i Rydaholms s:n af Jönköpings län (Anrep 
har felaktigt **/«; enl. egen uppgift, felaktig. ”/«), t 1829 ”/« i Ängelholm. (För¬ 
äldrar: Kaptenen Nils Baltzar C. och hans l:sta fru, Brita Margaretha Rundberg.) 
Student i Lund. Lärstyrman vid flottans galereskader i Stockholm 1771 I#/io och 
gjort tre resor till Medclhafvet. Kvartermästare vid Östgöta kavallerireg:te 1776 
•/*, lifdrabant vid lifdrabantkåren 1777 l9h. Var 1778 10/u såsom deputerad när¬ 
varande vid Gustaf IV Adolfs dop i Slottskapellet, Stockholm, och erhöll till åmin¬ 
nelse af konungen en guldkedja att bäras kring halsen, ”uti hvilken Konungens 
Bröstbild uti Svensk drägt hängde i et Contourneradt Smycke" med emaljerade 
röda rosor. Fänrik vid kronprinsens reg:te, öfverjägmästare i Kristianstads län 
1780 **/», afsked 1810 19 lu. Bodde 1785 å Holma vid Kristianstad, von Gröninger 
uppbar hela öfverjägmästarelönen för Skåne, och C. fick liksom Anton Uggla en¬ 
dast 50 rdr årligen. Gift l:a g. 1785 lh med Brita Charlotta Coijet, 2:a g. 1791 
u/io med Catharina (Cajsa) Lidbeck, i hennes 2:a gifte, dotter till professor E. G. 
Lidbcck (se denne). 

| Majoren N. J. Cronacker sökte 1838 *•/« dispens från examen vid skogsinsti¬ 
tutet. hvilket afslogs s. å. “/*. Kaptenen Abr. Roos' enahanda ansökan afslogs 
1839 *•/».) 

Eneroth, hans. Kronoskogvaktare efter E. Lundsten i Nya Kopparbärgct 1772 
*•/•, kallas 1780 hejderidare i Nerike-Värmlands län, afsked 1781 9lt. 

Ekman, Johan Ulrik. Skogvaktare, sedermera hejderidare. Omnämnes i sista 
egenskapen 1780. Gift 1774 ,7/» i Björketorps s:n af Älfsborgs län med Inga Bolla 
Stierman. 

Bergendahl, Andreas (Andersi Emanuel, * 1745 **/u (döpt **/«) på Torkilstorp 
1 Hcllcstads s:n i Älfsborgs län. t 1798. (Föräldrar: Jägmästaren Lorentz B. och 
Sigrid Darelius.) Student af Västgöta nation i Lund 1762. Disp. inför jur. fakul¬ 
teten 1763. Landtjägmästarc i Kinds härad af Älfsborgs län (efter sin farbroder 
Börje). I dopboken finnes endast namnet Andreas. Gift med Anna Elisabeth 
Lundman. 

(I Wrangcl o. Bergströms Sv. adelns ättartaflor, sid. 631, talas om en öfver- 
jägmästarc C. A. Bergendahl, g. in. Margareta (Elisabeth) Lundman). 

högberg, Johan, t 1807 T/i i Norunga s:n af Älfsborgs län, 66*/» år gl. (För¬ 
äldrar: Abraham H. och Gunnur Knös.) Var 1780 o. 1796 hejderidare i Älfs¬ 
borgs län. Bodde 1780 1 Aspelund af nämnda socken. Gift med Anna Lisa Wol- 
terus, t 1795 */« I Norunga s:n, 56 år gl, dotter af Lars H. och Christina Elisabeth 
Forssén. 

Lundsten. Engelbrekt. Kronoskogvaktare i Lindes bärgslag, jämväl krono- 
skogvaktarc i Nya Kopparbärgct 1766 '•/», afsked från sistnämnda tjänst 1772 '*/», 
kallas 1780 hejderidare i Nerike-Värmlands län. 

(Aug. Lundsten var 1786 kronoskogvaktare i Nerike.) 
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KJhlberg, Carl Gustaf, se Hofjägeristaten, sid. 132. 

Bure, Anders Fale, * 1747 18/4 på Nederängen i Vidbo s:n, t 1829 24/s på Åby 
i Husby s:n af Uppsala län. (Föräldrar: Hofjunkaren Claes Jonas B. och Bri- 
gitta Christina Ulfhjelm.) Volontär vid Upplands infanterireg:te 1762, furir utan 
lön därst. s. å., furir vid Nylands reg:te s. å. Ve, sergeant vid Västmanlands reg:te 
1768 2/s, kongl. lifdrabant 1770 Ve, R. S. O. 1772 12/o, löjtnant i arméen s. å. 28/e. 
Erhöll för visadt nit vid 1772 års regementsförändring öfverjägmästarefullmakt 
1781 13U med löfte om en sådan plats när någon blef ledig. Sökte 1798 öfver- 
jägmästaretjänsten i Stockholms och Uppsala län efter O. F. von Bruse men åter¬ 
tog sin ansökan till förmån för yngre brodern, B. J. Bure. Fideicommissarie till 
Lundby i Husby-Rekarne s:n af Södermanland. Med honom utgick på manssi- 
dan Jonas Bure den äldres ättegren. Trolofvad med Anna Maria Molinsky. 

Brummer, Carl Fredric. T. f. öfverjägmästare i Hallands län på ett års tid 
(under M. H. Brummers ledighet) 1781 Qift 1780 26/i2 å Ström i Kila s:n med 
Lovisa Ulrica Löwenhielm (* 1746 19/o, t 1789 23/i2 å Ekängen). 

(En Carl Fredrik Brummer, son af drabanten Evold Brömmer eller Brummer 
och Christina Lindbohm, föddes 1722 13U i Ekerö s:n af Stockholms län; en 
annan Carl Fredrik Brummer var född 1778 27/s och dog 1826 i Tyskland. 
Från rustmästare vid Kalmar reg:te blef han fänrik utan lön vid Jämtlands 
reg:te 1797 1#/i; afsked med tillstånd att kvarstå i arméen 1800 */u, afsked 
från arméen 1810 u/io, blef sedan grosshandlare.) 

Swederus, Georg Christiern, * 1746 V7, t 1808. (Föräldrar: Pastorn i Skul- 
tuna Magnus S. och Anna Maria Christiernin.) Krigskommissarie. Landtjägare. 
öfverjägmästare i Värmland 1781 V4. Inför nedre borgrätten upplästes 1792 2U 
en skrift af S., däri anmäldes att han genom testamente af sept. 1791 erhållit hof- 
kvartermästaren Lorentz Billings vapensamling. Ägde Sandbäcken vid Karlstad. 
Gift 1781 med Märta Andersdotter Åhman (Åman), f. 1752. 

[En annan G. Swederus är det, som publicerat bl. a. ”Skandinaviens Jagt, 
Djurfänge och Vildafvel, Jemte Jagtlexikon” (Sthlm 1832, men tryckt Sthlm 
1831)]. 
Kamreraren vid artillerikontoret Georg Svederus erhöll 1774 18/i krigskollegii 
fullmakt att upprätta likvidation med Falu bärgslag i fråga om obetaldt krut. 
Enligt Gjörwells dödlängd dog Krigs-Commissarien Georg Swederus 1805 
3/i på Sandbäcken nära Karlstad i sitt 82 :a år. 

Reuterskiöld, Axel Fredrik, * 1753 31/s (han säger sig själf, felaktigt, vara född 
1751 3%) på Hesslingby i österhaninge s:n af Stockholms län, t 1813 18/u på 
Lådvika bruk i Grangärdes s:n, Dalarne. (Föräldrar: Ryttmästaren Axel Died- 
ric R. och Eva Anna Wefverstedt.) Inskrifven vid Västmanlands reg:te 1766 
*/io (25/n>), furir därst. 1768 SU (1769 28A>), sökte 1770 kornettbeställning vid lif- 
drabanterna, lifdrabant 1770 22/s, löjtnant 1775 28/u. öfverjägmästaretitel 1781 
*/». Han var förvaltare vid Ludvikaverken men började 1803 tillösa sig anpart 
i dessa. Bodde 1783 på Forssäter i Fellingsbro s:n. Hans son var generallöjt¬ 
nanten och statsrådet Alexander Fabian Zephanias R. Gift 1793 8/s med friherr¬ 
innan Anna Dorothea Cedercreutz, dotter af öfverjägmästaren, friherre Johan 
Axel C. 

Falkenberg till Trystorp, Johan Adolph, friherre, * 1747 27/«, t 1810 1312 på 
Väringsnäs i Nye s:n af Jönköpings län. (Föräldrar: Ryttmästaren, friherre 
Melcher Georg F. till T. och friherrinnan Beata Christina Rosenhane.) Korporal 
vid Västgöta kavalleri 1763, kungl. lifdrabant 1769 15/3, öfverjägmästaretitel 1781 
*/«, kornett vid lätta dragonerna 1789, löjtnant vid lifdragonerna, afsked s. å. 
Gift 1779 18/« med Eva Maximiliana KuKDberg. 
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von Ehrenheim, Carl Adam, * 1746 **/io i Nyköpings län. t 1801 ,7/« pä Hjorts¬ 
bärga i Vårdinge s:n af Stockholms län. (Föräldrar: Assessorn Johan Ludvig 
von E. och Brita Eleonora Montgomery.) Volontär vid Södermanlands rcg:te 
1757. förare med indelning därst. 1762 7>/«, kommenderad på garnison i Stock¬ 
holm 1766. kongl. lifdrabant 1770 n/s, löjtnant i arméen 1775 **/n, afsked 1781 
*7» med öfverjågmästaretitel. 

Nisbeth, Per Gustaf, * 1752 ‘*/u (säger sig själf vara född */u), t 1794 Sl/a 
på Gällsta i Vallentuna s:n af Stockholms län. (Föräldrar: Majoren Johan Axel 
N. och Gertrud Helena Pfeiff.) Volontär vid Östgöta kavalleri 1763, korporal 
därst. 1765, kvartermästare 1767 "/s, k. lifdrabant 1772 *h, öfverjågmästaretitel 
1781 ”/•. Ljöt döden genom en kullfallande sten. Skref själf Pehr Gust. Nijsbett. 
Gift 1781 “/• (icke */•) på Julita gård med friherrinnan Anna Charlotta Palbitzki. 

Cassel, Johan Carl, * 1746, t 1788 l7h i Eksjö. (Föräldrar: Advokatfiskalen 
Johan Adolf C. och hans 1. fru. Catharina Charlotta Leijonadler.) Adjutant vid 
Jönköpings reg:te 1778 n/n, transport till konungens eget värfvade reg:te 1781 
'*/«, öfvcrjägmästare i Jönköpings län 1781 */• (efter F. Silfversparre). Ägde sä¬ 
teriet Fagerhult i Kråkshult s:n af Jönköpings län. Skref själf Carl Cassell. 

Falkenberg till Trystorp, Melcher, friherre, * 1748 */« (icke '/*) på Furuby 
i Giresta s:n, + 1788 */• (icke “/• eller ,*/») på Trollebo i Lennhults s:n af Jönkö¬ 
pings län. (Föräldrar: Ryttmästaren, friherre Melcher Georg F. till T. och fri¬ 
herrinnan Beata Christina Rosenhane.) Volontär vid Smålands kavalleri 1764 

korpral därst. 1768 **/». Lifdrabant 1772 ul», löjtnant i arméen 1777 **/«, 
öfverjågmästaretitel 1781. 

holthausen, Edvard, * 1728, t 1797 7/io I Marlestad. Kronoskogvaktare I 
Skaraborgs län 1756. Hcjdcridare i norra Vadsbo hejderideri af Skaraborgs län 
1781. Bodde i Skriningarud. Suspenderad 1783 ”/», afsked s. å. Vn. Gift med 
Christina Funke, f. 1732, d. 1811 */* i Kistige Ullervad af Skaraborgs län, 79 år 
gl. Namnet skrifves äfven Holtzhausen. 

Samtidigt voro vidare Hindrich Carlsson och Lars Lake skogvaktare 
därst. 1757. 

lUikman, Gunnar Christian, * 1756 */«, t 1805 */« i Bredareds s:n af Älfsborgs 
län. (Föräldrar: Kyrkoherden Gustaf B. och Anna Brigltta Marschall, Maschal 
eller Maschål, t. o. m. äfven skrifvet Marschalre.) Kallas 1781 ,9/» sekreterare, 
landtjägmästarc och hcjdcridare 1 Älfsborgs län. Afsked 1798 "/» (efterträddes 
af G. D. Gudheim). Gift 1791 i Torcstorp med Christina Laurentia Ekman. Ägde 
och bebodde Christiansäng i Bredareds s:n. I pastorsarkivet i Brcdared förvaras 
en större käpp, som han medförde, då han vid Herryda och Landvetter skingrade 
ett upplopp af allmoge från Bollcbygd och Sätila pastorater på väg till Göteborg. 

flcrgendahl. Jacob Fredrik. Hejdcridarc (omnämncs 1781). 

Selling, Martin Eric, se Hofjägcristaten, sid. 131. 

Dahlgren, Johan. "Plantcur" (trädplantor) I Uppsala län 1782 *'/«. 
(Hofjägarcn Jonas Dahlgren, skogvaktare vid Djurgården 1770 */», gifte sig 
1771 */i» med Beata Ulfvln.) 

Fock, Frans Evald, se Hofjägeristatcn, sid. 128—129. 

Uggla. Sven Anton, * 1749 7I• (Anrcp har, felaktigt, ,7/«) i Malmö, t 1804 ‘V* 
på Orctorp vid Kristianstad. (Föräldrar: Kaptenen Isaac Johan U. och Martha 
Euphrosyna Morman.) Volontär 1768, korpral 1769 V», lifdrabant 1776 "/*, 
kornett vid norra skånska kavallerlrcg:tct 1779 '*/». öfvcrjägmästare i Malmö- 



JÄGERISTATENS TJÄNSTEMÄN 1782—1783. 345 

hus län 1782 10k (von Gröningen uppbar öfverjägmästarelönen trots sitt afsked, 
och Uggla fick endast 50 rdr årligen). Bodde 1785 å Skoglösa vid Kristianstad. 
Gift 1779 28/i2 med Maria Elisabeth Hollström (icke Holmström). 

Gyllensvärd, Gustaf Adolph, * 1748 21U (enl. egenhänd. uppgift 22/b), t 1827 
^/s (Sjöström: Västgöta nation i Lund, sid. 275, har 21/«). (Föräldrar: Öfver- 
jägmästaren Anders Johan G. och Ulrica Charlotta Cederstråhle.) Student af 
Västgöta nation i Lund (utanför nation) 1759 (Sjöström; enl. egen uppgift 1762), 
volontär vid Västgöta kavallerireg:te 1763, sekundkorpral 1763 3/io, undergick 
juridisk examen vid akademien 1764, premierkorpral 1768 19U, sekundkornett 
1775 20/i2, afsked 1782 23/s, öfverjägmästare i Älfsborgs samt Göteborgs och Bo¬ 
hus län s. å. o. d. Tjänstledig för hälsans vårdande ett år 1818 14/4 (t. f. C. J. 
Åstrand); tjänstledig 1820 20/« (t. f. J. U. Wästfelt); afsked 1823 2I». Kallades 
1813 14/«, då han bodde på Ollestad, till ”korrespondent” för Gäsene härad hos Älfs¬ 
borgs läns hushållningssällskap. Gift 1787 med Anna Beata Falkenberg till 

Bålby. 
1 en relation (Tidskr. för skogshushålln.) om striden vid Kvistrum i Bohus¬ 
län 1788 29/b med orätt illa beryktad. G. förde där befäl öfver 1 landtjäg- 
mästare, 2 hejderidare och 30 man jägare — 12 till häst, 18 till fot —, medan 
till öfverste J. W. Tranefelts disposition dessutom funnos 2 landtjägmästare, 
2 hejderidare samt 54 dels beridna, dels oberidna skogvaktare och jägare. 
Gyllensvärd, som var inkallad till förhör inför krigsrätten, finnes icke alls 
omtalad i den dom, som afkunnades i Göteborg 1789 22/b i generalkrigsrätten. 
(Vide: Kongl. General-Krigsrättens handlingar uti saken angående fiendte- 
liga anfallet vid Quistrum och den der skedde Capitulation, med mera. Gtbg 
1788 in 4:o, 572 sid). 

Lexelius, Johannes Johansson, * 1755 25/7, t 1805 7/a i Uppsala, af gikt. (För¬ 
äldrar: Prosten och kyrkoherden i Ofvansjö Johannes L. och Maria Elisabeth 
Schoug eller Skoog.) Student af Stockholms nation vid univ:tet i Uppsala 1769 
14/io, vice landtjägare i Uppsala län 1782 18/io. Aflade 1785 4/s i Uppsala tjänste- 
ed efter erhållen ordinarie landtjägarebeställning. Afsked 1800 (efterträddes af 
G. Georgii). Bodde 1786 i Skuttunge s:n, 1791—1800 i Svartbäcken af Uppsala 
stad. Säges 1805 vara afliden. Aflade 1800 24/i chartae sigill, recognition i Upp¬ 
sala. Namnet skrifves äfven Lexell. Egenhändigt skref han Lexelius-Johansson. 

(Kronoskogvaktaren Nils Lexell dog 1780 ibh i Gudhems härad.) 

Kiellström, Sven. Hejderidare i Älfsborgs län. Omnämnes 1782. 

Hellberg, Anders, * 1728, t 1808 i2h i Härja socken. (Föräldrar: Kronofog¬ 
den Anders H. och Anna Katarina Wolther eller Wolter.) Extra jägerifiskal i 
Skaraborgs län. (Omnämnes i denna egenskap 1782.) 

Österman, Carl Fr. Kronolänsman i Åse härad. Kronohejderidare i Kinne 
hejderideri af Skaraborgs län 1783 i jan. (efter J. Kjellberg). 

Qvarnström, Hans. T. f. hejderidare i norra Vadsbo hejderideri af Skara¬ 
borgs län 1783 22U, ord. därst. 1783 V11, transport till Kinne 1785 U och kvarstod 
till 1794. Landtjägmästare. Bodde 1781—1789 i Hofva. Var gift. 

(Kamrer And. Qvarnström begrofs 1799 25U i Jacobs församl., Stockholm, 
85 213 år gl. Var gift.) 

Lundgren, Carl Magnus, * 1746 18/s i Synnerby s:n af Skaraborgs län, t 1817 
12l2 därst. Frälseinspektor. Hejderidare i Höjentorps hejderideri i Skaraborgs 
län (efter J. Moberg) 1783 18/a—1788. Bodde i Ulunda. Gift 1789 27/2 med läns¬ 
man Anders Dahlgrens änka, Maria Katarina Lund (f. 1751 8/b). 

Bruner, Nils. (Fader: Hejderidaren Nils Bruner.) Hejderidare i Kalmar län 
1783 3/u. 
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Olin. Truls. Kronoskogvaktare i Halland. Hcjderidare diirst. efter Ekenstedt 
1783 ”/n, tjänade t. o. m. 1787. 

Löfberg, Knut Lorens. Kronohejderidare i Ingelstads och Järrestads härad 
i Kristianstads län 1783 *7u. 1 tjänst ännu 1814. 

Werkamph, Johan Eberhardt. Hejderidare i Västra Göinge härad af Kri¬ 
stianstads län. Erhöll 1783 holtzförstertitel. Gift med Anna Beata Hjerton (t 1787 
,7/io i Kristianstad, i 38:e året). 

(Berndt Wehrkamp var 1659—1660 fänrik vid lifgardets till fot afdelning i 
Pommern; Kopisten Clas Daniel Vohrkampff omtalas 1679—1682.) 

Thorsseen, Lechard. Var 1783 vice jägmästare i Kalmar län. Förordnades 
s. å. till hejderidare i länet. 

(Lechard Thorsséen blef 1784 */i» auskultant i Svea hofrätt. Möjligen iden¬ 
tisk med vice häradshöfding Lechard Thorsseen, som 1793 */» å Lundshult vid 
Sköfde. då 31 år gl, gifte sig med Helena von Bonnecreutz och sedermera ss. 
borgmästare dog i Sköfde 1806 nlt.) 

Gallander, Johan Daniel. Salpetersjuderigevaldiger. Erhöll 1783 i jan. för¬ 
ordnande att vara hejderidare i Södra Vadsbo hejderideri, Skaraborgs län, och 
afgick 1794. Landtjägmästare. 

Forsseman, Johan Jacob. Var 1780 skogvaktare i Tveta härad af Jön¬ 
köpings län, transporterades 1783 till Vista härad, med landtjägares titel. Om- 
nämnes 1789. Bodde i Ingatorp. Var gift. (En son till honom — kyrkoherden 
och prosten Johan Reinhold Wimermark — föddes 1781 19h i Barkeryds s:n af 
Jönköpings län.) 

(Fänriken vid östra skånska infanteriet Jonas Forsman föddes 1694 1 juli i 
Västergötland.) 

Kellberg. Anders. Vice jägerifiskal i Skaraborgs län. Omnämnes 1783. 
(Kronoskogvaktarcn Anders Gustaf Klellberg, som var 30 år 1848, bevakade 
då Bärgs härads allmänning i Västmanland och bebodde V» mtl Stora Para¬ 
diset.) 

Belfragc, Polycarpus Samuel, * 1757 *‘/j i Ånimskogs s:n af Älfsborgs län. 
(Föräldrar: Löjtnanten Peter Wilhelm B. och Anna Catharina Leijonstolpe.) 
Volontär vid Västgötadals rcg:te 1770, rustmästarc därst. 1778, förare därst. 1779 
"/• (var detta ännu 1782). Hejderidare, landtjägmästare. Köpte 1783 ”/? Åsa 
säteri i Ostcr Bitterna s:n af Skaraborgs län. Gift 1783 **/i» med Christina Mar¬ 
garetha Starck. 

Lang, Johannes (Johan) Daniel, * 1750 “/• i Linneryds s:n af Kronobärgs län 
[Lagergren anger i sina samlingar, IV: 183, födelsedatum vara “/«], t 1802 *"/« 
på Bökås därst. (Föräldrar: Komministern Daniel L. och Rebecka Stolpe.) Ge¬ 
nomgick Växjö skola och gymnasium samt blef student af Smålands nation 1 
Uppsala 1769 */»i. Inskrifvcn vid Sprengtportens rcg:tc 1774, sedermera vid Kro¬ 
nobärgs rcg:te. Hejderidare i Albo härad af Kronobärgs län 1783. ”Nomcn et 
omen habehat, hvadan man kallade honom den långe Långens långe son Lång i 
Långclycke." (Natlonsalbum.) Gift 1784 *‘/« med Helena Elisabet Duse, som dog 
I Växjö 1798 7.. 

Alf. Anders Adolph, * 1755 M/i på Skäriöta i Kvillingc s:n af Östergötlands 
län. + 1836 **/• (Icke “/») på Krusenhof därst. (Föräldrar: Prosten Petrus Ä. och 
Maria Margaretha Wldman.) Student af Östgöta nation i Uppsala 1774, kor¬ 
pral vid Östgöta kavallcrircg:tc 1775 */», kvartermästare därst. 1776 i7lto; berl 
darc eller understallmästare hos prins Fredrik Adolf, hertig af Östergötland, 177’ 
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i sept.; k. lifdrabant 1779 22h; reducerad o. placerad ss. kornett vid Nylands in- 
ianterireg:te s. å. o. vid skånska dragonreg:tet 1782. Löjtnant 1784. öfverjäg- 
mästare i öfre delen af Östergötland 1784 7la. Afsked 1799 18/e (efterträddes af 
C. G. Pereswetoff-Morath). Gift l:a g. 1786 10/io med Johanna Maria Graver 
(död 1795 17/s i Kvillinge s:n, 28 år), 2:a g. 1798 19/b med Maria Fredrika Teuch- 
ler, i henes 2:a gifte (död 1843 i Linköping, 78 år gl). Ägde Krusenhof in¬ 
vid Norrköping, äfvensom Ströja, Kalbo m. m. Ligger begrafven på Kvillinge 
kyrkogård. Morfader till jägmästare E. Grson Hjort (se ”Jägaren” 1898: I), 
som äger hans i olja målade porträtt. 

Bildt, Adolph Ulric, * 1747 4A>, t- (Föräldrar: Fänriken Carl B. och Char¬ 
lotta Gustafviana Weinholtz.) Landtjägmästare i Göteborgs och Bohus län 1784 
!1/« (efter Deijenberg). Bodde 1785 i Möckleby. Var afgången från tjänsten 1788. 

Tullstedt, Christian Malte, * 1752 i Munkarps s:n af Malmöhus län, t 1838 
l0l7 i Brännestad därst. (Föräldrar: Inspektören på Rönneholm Nils Tullstorp 
och Anna Sommar.) Hejderidare i Frosta och Färs härad af Malmöhus län. Om- 
nämnes 1784—1836 ss. sådan och var nog i tjänst ända till sin död. Tit. landt¬ 
jägmästare. Bodde 1803 på Bjärsgård. Gift med Sara M. Grafstedt, f. 1757, d. 
1826 27/i i Brännestad. 

Martini, Anders, t 1786. Hejderidare i Oxie, Skytt och Vemmenhögs härad 
af Malmöhus län 1784 (efter Wilh. Hök). Namnet skrifves äfven Martin. Gift 
med Anna Kristina Möller i hennes l:a gifte. 

Ekelund, Carl Adolf. Hejderidare i Kinne hejderideri af Skaraborgs län. Sus¬ 
penderad 1784. Bodde 1784 på säteriet Svanebärg. 

Dahl, Johan Magnus. Var 1784 o. 1785 jägerifiskal i Örebro län. 
(I Köping fanns en skogsuppsyningsman, d. v. s. jägerifiskal, Johan Dahl, 
hvars dotter Lovisa var gift med vik. komministern i Köping [förordnad 1841] 
Johan Carl Fagerström; Magnus Dahl, hofrättskommissarie, blef länsman i 
Leke-Bärgslagen 1743 och transporterades i samma beställning till Karlskoga 
1761.) 

Kampf, Fredrik, t 1818. Holtzförster — ”holtzvorsteher” — i Kristianstads 
län. Omnämnes 1784—1814. Tjänstledig 1813 1U. Skrifves också Kamph. 

(Catharina Sundin, dotter af öfverjägm. Magnus S., var gift med en hand¬ 
lande David Kampf.) 

Högfeldt, Anders, t 1806 14/io i öveds s:n af Malmöhus län, 68 år gl. Landt- 
jägare i Malmöhus län. Omnämnes 1784—1797. Hade afsked vid sitt frånfälle. 
3odde på öfvedskloster. 

Hof(f)stedt, Carl Gustaf, t 1812 8/i2, 71 år gl. Hejderidare i Norra Vadsbo 
hejderideri af Skaraborgs län. Omnämnes 1784. Bodde i Hofva. Gift 1. g. med 
Ingeborg Bjurström (som dog 1802 27U, 54 år gl); 2. g. 1804 med Brita Lundqvist, 
f. 1776. Han bodde 1785 i Gubbagården, Hofva s:n, Skaraborgs län. 

(Revisionssekreteraren i justitierevisionen Carl Gustaf Hoffstedt var född 
1803 15/e; en Hoffstedt var 1824 kronoskogvaktare i Östergötland; Fänrik 
Johan Hoffstedt gifte sig 1720 5/io i Färgelanda s:n af Älfsborgs län med Bolla 
Bodin; Hofauditör Teodor Hoffstedt gifte sig 1749 5/io i Färgelanda med Maria 
Sofia Fogelberg [d. 1768 29/i2], 2. g. med Törnström.) 

Ahlström, Bengt. Hejderidare i Västbo härad af Jönköpings län. Omnämnes 
1784, afsked 1786. 

Sylvan, Carl Abraham, * 1762 8/i i Ystad, t 1797, begrofs 2 la i Asarums s:n 
if Blekinge län. (Föräldrar: Handlanden Jakob S. och Sigrid Maria Berg.) Stu- 
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dent af Skånska nationen i Lund 1777, afiade juridisk examen 1781 *•/«, auskul- 
tant i Göta hofrätt, auditör vid husarreg:tet 1783 ”/a. öfverjägmästare i Kro- 
nobärgs lån 1785 ”/». Afsked 1794 nho. Gift 1784 i Karlshamn med Christina 
Catharina Ekelund i hennes l:a Kifte. Namnet skrifves äfven Silvan. 

Åhmun, Carl Magnus. * 1756 **/i i Böne s:n af Skaraborgs län, t 1838. (För¬ 
äldrar: Prosten, fil. mag. Nicolaus Å. och Charlotta Tengmark.) Jägmästare 
(efter Selling) i ena hälften af Jönköpings län 1785 7/o, afsked 1790. Bodde å 
Ängen i Annehärad, 1810—1812 på Fagersand i Hofva s:n. Gift 1798 med Chri¬ 

stina Sophia Palm. 
(Dottern till en öfverjägmästare Åhman i Västergötland | samme man?] blef i 
början af 1800-talet enl. tryckta källor gift med vice pastorn Per Lundblad.) 

de Frese, Fredric Giiran. * 1754 *6/i i Härlunda s:n af Skaraborgs län. t 1803 
lllio på Vänsjö jägeriboställc i Kållandsö s:n vid Lidköping. (Föräldrar: 
Assessorn Otto Henric de F. och Johanna Fredrica Flach.) Volontär vid Väst- 
göta-Dais reg:te, sergeant 1768, förare därst. 1769 ‘*/to, stabsfänrik med förares 
indeln. 1771 •/«, sergeants indeln. 1773 *•/«*, fänrik 1777 IS/», löjtnant s. å. 17/i», stabs¬ 
kapten 1782 ”/i», öfverjägmästare i Skaraborgs län 1785 Gift 1787 *‘/h med 
Catharina Charlotta Pantzarhjelm, som dog 1812 ”/« i Amundtorp öfverstegår- 
den i Värnhems s:n, 55 år, 6 mån. 20 dag. gl. 

(Möjligen är det väl denne |men väl knappast C. A. Gerdes], som afses i rist¬ 
ningen å "Tullklipporna” vid Hangö i Finland: 

J • A • O • T • E • N. 
Flickan kom hit med roligt sälskap. 
Hahn och Gethe mätte holmarne. 
Gerdes och Frese jagade. Liedner fiskade. 
Skytte lagade godt kaffe. Ribbing roade sig. 
Spange ristade stenen och Ehrensvärd såg på.) 

Westerberg. Johan Ulric. * 1760 “/i i Norrköping, t 1839 *"/» i Uppsala. (För¬ 
äldrar: Direktören och kommerserådet Johan W. och Anna Ulrica Evensson.) 
Student af Östgöta nation i Uppsala 1773, auskultant i bärgskollcgium 1778 1lu 
(”/«); erhöll testim. acad. 1779 ”/« efter att hafva disputerat öfver ämnet "Ströd¬ 
da besvarade lagfrågor"; hans ansökan om anställning vid justitierevisionsexpe- 
ditionen föredrogs 1779 *“/&; underofficer 1779, fänrik vid Björneborgs reg:te 
1780 och vid Upplands rcg:te s. å.; erhöll 1784 **/• ett års permission "till inhäm¬ 
tande af nödiga och nyttiga kundskaper" i Tyskland och Frankrike; afsked från 
krigstjänsten med öfverjägmästares titel 1785 I7/w, regeringsråds n. h. o. v. 1812, 
Bodde i Svartbäcken af Uppsala stad. 

Herbst. Samuel Henrik. * 1757 /.o i Malmö (döpt u/«o), t 1804 **/» (nedföll i 
en brunn) vid Nöbbelöfs gästgifvargård. (Föräldrar: Rådmannen Johan Hen¬ 
rik H. och Helena Charlotta Morcll i hennes l:a gifte.) Student af Skånska na 
tloncn i Lund 1778. Med. studerande. Skrcf 1779 ett "fägneqvad" vid styffaderns 
kyrkoherden Claes Ludvig Enncs' installation i Röke. Jägerifiskal (åtminstone 
1785—1795 i Kristianstad). Gift 1783 i Lyngsjö med Eva Lindberg. Ägde n:r 1 
Lyngsjö Stamp i Lyngsjö s:n af Kristianstads län. 

Bliirkman. Anders. Jägmästare I Jönköpings län. Gift 1785 */» i Gällaryd 
s:n med Anna Beata Bråkcnhlelm från Os bruk. 

Blomberg. Carl Fredric. * 1754 **/., t 1813 "7o på Gaflö 1 Dannäs s:n af Jön 
köpings län.. (Föräldrar: Hofkvartermästarcn Carl Fredric B. och Elisabeth Bel 
frage.) Jägmästare. Öfverjägmästare. Ägde Gaflö I Småland. Gift 1785 mi 
med Olivia Ekwall. 
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Bergström, Gabriel, t 1798 26/i i Utvängstorps s:n af Skaraborgs län, mellan 
60—65 år gl. Kronohejderidare på Visingsö (omnämnes i denna egenskap 1785). 
Landtjägmästare. Gift med Johanna Tranberg. 

Malmgren, Anders Gustaf, * 1742 i Södermanland, t. Landtjägare i det s. k. 
Kungadömet af Södermanlands län 1785. Innehade till boställe Klefsta i Tystbärga 
s:n men torde bott i Nyköping 1806, då han ännu var i tjänst. Var gift. 

Möjligen identisk med den Anders Malmgren (f. 1743 18/s o. gift med Anna 
Maja Ferner, f. 1745 24/i2), öfverkronojägare, som omtalas i Länna sockens 
kyrkoböcker. 

Lyth, Olof, se Hofjägeristaten, sid. 131—132. 

Wimmercrantz, Adam. Jägmästare i Tjust af Kalmar län 1786 18/o. Erhöll 
afsked 1796. Bodde i Kalmar. 

(Rådman Johan W. dog 1764 22/u i Vimmerby, i 58:e året; premieringeniör- 
kapten Sven Johan W. var 1786 stor egendomsägare i Misterhults s:n; m:lle 
Dorothea Christina W. gifte sig 1793 å Misterhult i Kalmar län). 

Berghman, Carl Fredric, * 1759 23/« (enl. meritrulla i R. a. född 1756 28/o), t 
1807 28/i på Helgevärma i Öjaby s:n, Småland. (Föräldrar: Hofrättsassessorn 
Carl Henric B. och hans l:sta fru, Hedvig Elisabeth von Castanie.) Volontär vid 
Kronobärgs reg:te 1774, s. å. underofficer, sekundadjutant 1777 10/ia; var detta 
ännu 1782 16/i2 men var 1783 19/« från reg:tet afgången; fänrik vid öfverste Wacht- 
meisters reg:te, afsked med öfverjägmästaretitel 1786 6/io (han tjänstgjorde emel¬ 
lertid såsom öfverjägmästare inom Kronobärgs län), magazinsförvaltare i Krono¬ 
bärgs län. Ägde sedan 1777, då han kallas fänrik, säteriet Bärg i Bärgs s:n af 
Kronobärgs län. Sålde detta 1790 till öfverjägmästaren P. W. Silfversparre. Bodde 
på Helgevärma och Aneboda. Gift l:a g. 1785 30la med Johanna Christina Wim- 
mermarck (t 1795 å Helgevärma, i 31 :a året), 2:a g. 1795 27/i2 med Wendela 
Maria Rosenbjelke. 

Sjöberger, Johannes Gottfrid, * 1763 u/2, t. (Föräldrar: Tobaksfabrikören Jo¬ 
nas Sjöberg och Elisabeth Wiker.) Student af Skånska nationen i Lund 1778. 
Volontär vid artillerireg:tet 1781 1/u, sergeant 1782 17/s, stabsfänrik vid Sprengt- 
portens reg:te 1783 2U, t. f. öfverjägmästare i Hallands län 1786 6/io, uppdrag att 
bevaka kusten mot fientliga anfall 1788 5/s, kommenderingen (hvarvid strand¬ 
batterier uppfördes 0. kanoner skaffades) vitsordades af konungen s. å. 23/io och 
upphörde 1789 22/u, afsked fr. öfverjägmästaretjänsten 1816 28/3. Bodde åtmin¬ 
stone åren 1793—1816 i Halmstad. 

Antog liksom brodern kyrkoherden i Gammalstorp i Lunds stift Leonard S. 
namnet Sjöberger. 

Hellsten, Brynolf, t 1837 17la i Sörby, Fors s:n af Älfsborgs län, 822/s år gl. 
Hejderidare i Älfsborgs län. Kallas vid sitt frånfälle skogvaktare. Bodde i Gran¬ 
dalen. Gift 1786 20/io i Fors s:n med Anna Maria Carlberg från Sörby. 

Gislander, Anders Magnus, * 1761 28/s, t 1812 2”U på Stjärnehult eller Fifflaryd 
i Anderstorps s:n af Jönköpings län (nära 51 år). Hejderidare i Västbo härad af 
Jönköpings län 1786. Landtjägare. Jägmästare. Namnet skrifves äfven Gisslan- 
der. Gift med Maria Wilhelmsdotter, f. 1765 8/u. (En son född 1786 ,0/i.) 

I Gislaved (Båraryd) är han icke född. Enl. medd. från pastorsämbetet har 
han icke kunnat anträffas i församlingsböckerna hvarken detta år eller de 
närmast föregående och efterföljande. 

Nyman, Magnus. Hejderidare i Älfsborgs län. Omnämnes 1786—1795. Gift 
1. g. 1786 28/i2 i Lerums s:n med Anna Osberg, 2. g. med Elin Lundbeck (voro 
gifta 1795). 
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Cedcrstrand, P. M. Hejderidare i Oxie, Skytt och Vetnmenhögs härad af 
Malmöhus län 1786 (efter Martin). Omnämnes till 1801. 

(Uppbördskommissarien Leonard Cedcrslrand begrofs 1761 so/i» i Katarina 
församl., Sthlm, 49 år gl.) 

Carlstcn, Johan Gustaf, * 1767 18/n i Qrums s:n af Värmland, t 1829 u/i i 
Karlstad. (Antagligen son till fänrik Thorsten C. och hans 2:a fru, Ulrica Eleo¬ 
nora Pyttner.) Volontär vid Svea lifgarde 1782. Hejderidare i Värmland 1786, 
rustmästare vid Västerbottens reg:te 1788 ”*/», förare därst. s. å. 4/»s, fänrik 1789 
*Vu, transport till Nerike-Värmlands reg:te 1791, löjtnant 1792 /», afsked 1795 7/«, 
löjtnant i arméen 1807 **/», placerad på Nerike-Värmlands reg:te såsom löjtnant 
1808 16/», kapten 1809 *•/•, regementskvartermästare 1810 15/», majors afsked 1823 
”/i. Var med vid Uttismalm, Liikala, Anjala bro, Muhengini, Korrhois och Vili- 
kala samt visade på alla dessa ställen enligt rapporterna stor mandom. Var med i 
Pommern 1807-och Norge 1808. Skrcf själf Jan Gustaf Carlstcn. Qift l:a g. 1794 
**/• med Lovisa Bratt i hennes l:a gifte, 2. g. 1810 med Maria Margaretha 
Schröder i hennes 2:a gifte. 

Johannes Petersson. Hejderidare i Älfsborgs län. Omnämnes 1786, bodde 
då i Torstensered af Länghems s:n samt var gift med Laurentina Hök. 

Hovaldt, Johan Christian. Död före 1790. Landtjägare i Sotholms härad af 
Stockholms län (omnämnes 1786—1789). Bodde i Tibble af Sorunda s:n. Gift 
med Maria Gustava Lindström (hon säges vid sonen Johan Gottfrids födelse 1787 
vara 22 år gammal). Namnet skrifves äfven Hovall. 

(En ointroducerad ätt von Houwald finnes omnämnd hos Schlcgcl & Kling- 
spor.) 

Sliibcrg, Gustaf, * 1758 i Undenäs (husförhörsboken) eller Bellcfors (olika 
uppgifter), t. Hejderidare. Bodde 1788—1799 på St. Bengtstorp i Ullervads s:n af 
Skaraborgs län. Gift 1787 */io i Lerdala med Sofia Ullström, f. 1755 *“/« i Odins- 
åker, d. 1821 Vt i Ullervad. 

Piculell, Lars. Hejderidare i Luggude m. fl. härad af Malmöhus län. Omnäin- 
ncs 1787—1794, då han afgick (dog?). 

(Kvartermästaren, sederm. löjtnanten Anders Piculel gift 1747 i0lt i Ängelholm 
ined Johanna Sofia Sivers.) 

Hultberg. Bengt Gustaf (kallas felaktigt B. S. och B. J.), * 1759 */>o i BJör- 
skogs s:n af Västmanlands län (icke 1761), t 1787 “/* vid Kungsör, genom drunk¬ 
ning i Kungsåsån. (Föräldrar: Slottsinspektoren Jonas H. och Anna Christina 
Neuman.) Kronolänsman. Landtjägare. 

(Slottsinspektoren, "Befallningsman" Jonas Hultbergs hustru, Anna Christina 
Neuman, dog 1773 nh i Kungsör. i 48:e året. Häradsfogden Jonas Hultberg i 
Kungsörs läns fögderi afgick från denna beställning 1773 */u och blcf kain- 
marskrifvarc Ibytte med Eric Montan, som var gift med en syster till Bengt 
Gustaf Hultberg: Eva Maria, f. 1754J. Häradsskrifvarcn i Kungsörs fögderi 
Carl Johan Hultberg, f. 1747, en broder till Bengt Gustaf H., blcf 1780 **/• 
kronofogde därst. och synes dött 1799.) 

Stlernecreuti. Lars Magnus. * 1769 **/u, t 1838 */u. (Föräldrar: Lagmannen 
Samuel Kniberg, nobil. Stjcrnecrcutz, och Anna Elisabeth Arvicander.) Studerade 
vid Uppsala akademi 1783—1785. Fältväbel vid Nylands infantcrircg:tc 1787, fän¬ 
rik därst. 1788, öfverjägmästare i Nerikc (efter Sparrsköld) 1788 **/i, gjorde tjänst 
ss. kompanichef vid Örebro landtvärn s. å., afsked från militärtjänsten 1795 lu.\ 
Afsked från öfverjägmästaretjänsten 1805 *'/» (ej *'/»). Stod 1808 ss. löjtnanti 
placerad på Nerike-Värmlands land tvä rnsbrlgads l:a bataljon. Var efter afskeds-l 
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tagandet från öfverjägmästaretjänsten bevakningsinspector vid tullverket i fyra 
år, revisor och handsekreterare vid norra arméens krigskommissariat, tjänade se¬ 
dan vid Göta kanal några år och hade inseende öfver arbetena där. Erhöll 1819 
27la resepass för sig och de sina till utlandet, där han afsåg ”d’entrer au service 
des Puissances Etrangéres — afin de pouvoir par ce moien gagner mon soutien”. 
Ansökte 1831 om understöd. Gift 1799 med Jeannette Lundqvist. 

Sjölin, Anders, * 1734 •/«, t 1813. (Son af kyrkoherden i Järsnäs Eric S.) 
Tullskrifvare i Vimmerby 1759 15/u, i Säter 1760 1B/s, vice landsfiskal i Jönköpings 
län 1763 17/io, chartae sigillatae ombudsman 1764 2aU, stadsfiskal i Grentia 1764 Vto, 
vice stadsfiskal i Jönköping 1766 22la och ordinarie 1767 10/s. Landsfiskal i Jön¬ 
köpings län 1769 iala. Öfverjägmästare i Jönköpings län 1788 20/12, postinspector 
i Jönköping 1792 13U med bibehållande af öfverjägmästaresysslan, postinspector i 
Vasa 1800 25/u, i Växjö 1803 14/«, afsked 1810 29/u. Hans hus i Vasa plundrades af 
ryssarne upprepade gånger 1808 2r’/«. Gift med Elsa Maria Linnerstedt (Linder- 
stedt hos Kugelberg: Postmästare), som dog 1794 30/n å Järsnäs vid Jönköping, 
i 52:a året. 

Var på sin tid ”en fruktad och nitisk Landsfiskal i Jönköpings län”. 

Linderoth. Omnämnes 1788—1793 ss. hejderidare i Älfsborgs län, kallas 
1796—1797 landtjägare (landtjägmästare) därst. 

(Olaus Linderot, af halländsk-göteborgska nationen, blef fil. doktor i Greifs- 
vvald 1775 n/io; stabskaptenen vid Nerike-Värmlands reg:te Carl Evert Linruth, 
nobil., erhöll afsked 1787 3%.) 

Ljungwall, Abraham, * 1759 Vs på Oroust i Morlanda s:n, t 1823 15/s i Ljungs 
s:n af Hallands län. (Föräldrar: Prosten Anders L. och Ulrica Christina Bruhn.) 
Student af Göteborgs nation i Lund 1780; landtjägmästare i Göteborgs och Bohus 
län (efter Bildt), omnämnes ss. sådan från 1788. Afsked från landtjägmästare- 
tjänsten 1801. Var gift. Hustrun hette Maria —. 

Grundell, Arvid, * 1751 i Halland, t 1806 21/io i Alfshögs s:n af Hallands län. 
(Föräldrar: Kronolänsmannen i Alfshög Anders G. och Greta Beata Dahlgren.) 
Student af Göteborgs nation i Lund 1769. Teol. stud. Var 1788—1806 hejderidare 
i Halland. Bodde i Alfshögs s:n. Gift 1788 med Hedvig Agneta Dahlgren. 

Miitzell, Christian C., * 1760 i Elleholms s:n af Blekinge län, t 1797 24/12 på 
Strömma i Asarums s:n af samma län. (Föräldrar: Tit. Landskamreraren Chris¬ 
tian M. och Sara Catharina Lyckå.) Student i Lund 1776. Landtjägmästare i 
Blekinge. Ligger begrafven på Asarums kyrkogård. Namnet skrifves äfven 
Miitzel och Mutzell. Gift 1788 3U/s med Anna Maria Lemchen i hennes 2:a gifte. 

En Christian Miitzell var kronofogde i Blekinge i slutet af 1700-talet. 

Bortvik, Johan Daniel, t 1797 31 k i Trollhättan, Gärdhems s:n af Älfsborgs 
län, 44 år gl. (Fadern kapten.) Hejderidare i Älfsborgs län. Omnämnes i denna 
egenskap 1788. Kallas vid giftermålet och frånfället jägmästare. Namnet finnes 
äfven skrifvet Bortvick. Gift 1790 i okt. Vassända-Naglums s:n af Älfsborgs län 
med Sara Juliana Kock. 

(Daniel Bernhard Bortvik blef konst, adjutant vid Bohusläns dragoner 1758 
"ho, regementsadjutant 1759 14/s, kornetts indeln. 1763 lfl/3, stabslöjtnant 1768 
18/3, genom byte transport till löjtnant vid finska lätta dragonerna 1770 22U, var 
kapten 1785. Kapten Daniel Bernhard Bortviks hustru Maria Christina Wen- 
nersten dog 1791 18/s å Brinckebärga kulle, 66 år gl; Jacobus v. Brootwijck var 
1655 fänrik vid drottningens tyska lifgarde (lifreg:te) till fot; Eleasar Borth- 
wik, engelsk präst, synes varit svensk agent i London 1636—1637; Wellum 
Burtwich, 1685 17/27 nov. öfverste vid Bohusläns reg:te, dog 1659 23U i Preus- 
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sen; denne sistnämndes son Wellatn Burtwich d. y. blef 1658 i april major 
vid Bohusläns reg:te |denne sistnämnde och en hans broder lågo 1660 "illa 
kväste” i Preussen |.) 

Munnerstedt. Pehr Murens (Anrep har. felaktigt. Pehr Magnus), * 1746 
t 1807 ?5/o. (Föräldrar: Ryttmästaren Nils Julius M. och Elisabeth Printzensköld.) 
Volontär vid volontärkompaniet 1761, arklltnästare vid amiralitetet 1763 'Va, ser¬ 
geant vid Kalmar läns infanterireg:te 1770 *7/a, k. lifdrabänt s. å. "/» (s‘J/a), afsked 
1774. furir vid Åbo läns reg:te, fänrik därst. 1777 11«. öfverjägmästaretitel 1789 "/a. 

Han kallas emellertid 1799 kornett. 
År 1770 ägde han */» af säteriet Äpplaholm i Sandsjö s:n af Jönköpings län. 

Ägde på 1790-talet frälsehemmanet Nordenskog med Räfvekulla och Bjurshult i 
Hylletofta s:n af Jönköpings län. (lift 1 :a g. 1778 -u/« med Carolina Eleonora 
Ridderborg, 2:a g. 1790 '/« med Maria Elisabeth Stjernspetz. 

Ulf spar re till Broxvik, Gustaf Erland, * 1778 'Va (tvilling) | säger sig själf 
(egenhänd. meritförteckn.) vara född '/»I, t 1822 ,Ä/a på Ekhamn i Vassunda s:n 
af Stockholms län. (Föräldrar: Ofverjägmästaren och majoren Fredric Adolph 
U. och friherrinnan Emerentia Charlotta von Duben.) K. rcsol. 1789 */« för Baron 
Ulfsparre på öfverjägmästaretjänsten efter fadern, "därest han vid Fadrens afgång 
upnådt en ålder som tillåter honom att Sysslan bestrida". Han fick emellertid 
icke tjänsten, och survivancen öfverflyttades genom k. br. 1802 •/« på dåvarande 
fänriken, sederm. öfverjägmästaren .1. D. Granath. Volontär vid Södermanlands 
rcg:te 1794 •/*, förare därst. s. å. o. d.. fänrik 1797 Vu. Transport till Upplands 
reg:te 1802 &/«, afsked 1803 '•/« (1805). Ägde Ekhamn, Haknäs och Örby i 
Vassunda s:n. Gift 1802 */« med Gustafva Berndtson. 

Kallas felaktigt baron. 

Söderhielm, Carl Gustaf, se Hofjägeristaten, sid. 137—138. 

Hulting, Göran Ludvig, * 1751 ?"/s på Hjälmarsnäs i Stora Mellösa s:u af 
Örebro län (enl. husförhörsboken */»), t 1816 *•/» på Älgarås. (Föräldrar: Hof- 
sekreterare Carl H. och Eva Juliana Brunjean.) Kvartermästare. Kallas 1789 
jägmästare. 1795 landtjägmästare i Skaraborgs län. Gift 1779 (1778) med Gon- 
stantia Jansson (f. 1758 i Ramsnäs), dotter till stadskassören J. Jansson, som 
ägde Ramsnäs i Finnerödja s:n. Hustruns namn finnes äfven ss. Jonsson. 

Kellström, Sven, * på Kallby. Landtjägmästarc. Gift 1789 s,/i i Vassända-Nag 
lums s:n med Anna Olofsdotter Hultman (född vid Brinkcbärgskulle). Jfr sid. 345. 

Palkengröhn, Curl Lorentz. Jägmästare. Gift med Sofia Ludvig (Lovick). 
De bodde 17*9 i Synncrby s:n af Skaraborgs län, men han har icke påträffats i 
Synnerby husförhörslångd 1775—1797. 

Gafvelholm, Johan, * 174* i Edcbo s:n, antagl. son till nedanskrifnc Änder; 
Gavelholm. Landtjägare i Stockholms län. Onmämncs ss. sådan 1789—1797 
l.cldc ännu 1*09, då han bodde i Husa af Garns s:n. Ägde jämväl Sandbacken 
denna s:n. Flyttade 1*12 till Tyresö. 

(Komministern i östhammar Anders Gawelholm, g. 1731 ”/t I Börstils s:n me 
Hedvig Ap(p)elman. Sonen Petrus föddes därst. 1741 '•/«. sonen Carl 1744 */i 
sonen Eric 1746 7/#; f(inriken vid Upplands reg:tc Predrik Gavelholm g. 177 
*1 io å Bohl i Uppland med Regina Margareta Svinhufvud till Kvalstad; stab> 
löjtnant Johan Robert Gafvelholm, f. 1754 */» i Häfverö s:n af Stockholms lä 
och död 1*25 " » på invalidinrättningen vid Ulriksdal, erhöll afsked från krig; 
tjänsten 1795 **/» och bodde i Skeptuna s:n, då han 1*23 blef antagen till ii 
valid vid Ulriksdal; Jonas Gafvelholm, bokhållare, gift 1738 */io i Edebo s:n ; 
Stockholms län med Greta Stina Brunberg; Johan Gafvelholm gifte sig 165 
,#/r i Väse s:n, Värml., med Annika Möller.) 
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Strutz, Anders, * 1728 10U å Nättersäter i öglunda (ej Bärgs) s:n af Skara¬ 
borgs län, t 1789 37io i Lerdala. (Föräldrar: Mest. Magnus Hansson och Mar¬ 
gareta Månsdotter.) Kronoskogvaktare. Bodde på Hallenkarltorp i Bärgs s:n. 
Han kallas vid giftermålet Anders Magnusson, men i Bärgs husförhörsbok 1765 
Strutz. Qift 1751 9/a i Stora Boderna med Maria Larsdotter i hennes 1. g., dotter 
till skogvaktaren Lars Andersson och Carin Jönsdotter samt född i St. Boderna 
af Lerdala församl. 1731 19/t>. Af barnen blef sonen Lars Strutz, f. 1775 5A> i St. 
Boderna, sedan skogvaktare. 

(Skeppsmajoren i Göteborg Daniel Jönsson Strutz adlades 1648 Strussflycht.) 

Hammar, Henrik Mathiasson. Hejderidare. Bodde 1794 i Lekunga af Hyringe 
s:n, Skaraborgs län. Gift 1789 18A i Västra Tunhems s:n med änkan Maja Ull¬ 
man. 

Hedenström, Carl Erik, * 1756, t 1810 19/n. (Föräldrar: Kronofogden Peder 
H. och Anna Maria Ingman.) Landtjägare i Gripsholms län eller det s. k. lifge- 
dinget inom Södermanlands län 1789. Bodde på Kumla i Härads s:n, Söderman¬ 
lands län. Gift 1789 med Maria Jakobina Kilander. 

Lagerlöf, Anders, * 1753 8/« i Arvika prästgård i Värmland, t 1834 28/i å Nor- 
serud i Ottebols s:n af Värmlands län. (Föräldrar: Kontraktsprosten Anders L. 
och Christina Engel Hofsten.) Jägmästare. Ägde och bebodde säteriet Norserud. 
Ligger begrafven i Lagerlöfska grafven på Arvika kyrkogård. Gift 1789 med 
Catharina Ulrika (Kajsa Ulla) Berggren. 

Skog, Gustaf, * 1762 Vs å Melldala i Bärgs s:n i Skaraborgs län, t. (Föräldrar: 
Skogvaktaren Skog och Maja Lisa Skumpe.) Hejderidare. Gift 1790 27/ia i Ler¬ 
dala med Maria (icke Stina) Larsdotter i hennes 2. g., f. 1731 19A> (icke 19A), änka 
efter Anders Strutz. Bodde i Stora Kvarn, Lerdala s:n af Skaraborgs län. 

Sjöström, Peter. Extra hejderidare. Gift 1790 27/e i Lidköping med Inga 
Beckelin. 

Rosendahl, Petter, * 1725 vid Skara stad, t 1793 18A i Älgås s:n af Värmlands 
län. Kom i trädgårdsmästarelära på Höjentorp och var där tre år, trädgårdsmäs¬ 
tare hos baron Uggla på Sund; på Odenstad, Hillringsbärg o. a. st.; kronoskog¬ 
vaktare i Karlstads tingslag 1762, kronoskogvaktare i annat distrikt inom Värm¬ 
land (efter den 1770 8A döde Carl Rytting) 1770 9/«, afsked med hejderidares karak¬ 
tär 1790. Bodde först i Ränkened, sedan i Rådane, Älgås s:n. 

Ekelund, Lars, t 1798 (begrofs s. å. 19A) i Hålanda s:n af Älfsborgs län, 70 
år gl. Landtjägmästare. Bodde i Torpa Västergården af nämnda socken. Ogift. 

Ahlgrén, Anders, * 1760 28/s i Norra Rörums s:n af Malmöhus län, f. (Felaktiga 
äro uppgifterna f. 1761 3ls [Lemshults husförhörsbok] och f. 1760 8A [Växjö hus¬ 
förhörsbok].) (Föräldrar: Krögaren Peter Ahlgren och Anna Catharina Reinert.) 
Jägmästare i Kronobärgs län (var detta 1790). Landsgevaldiger i Kronobärgs 
län. Uppbar 1821 och ännu 1824, jämlikt k. br. 1812 2/», såsom pensionär å all¬ 
männa indragningsstaten 50 rdr lön och 20 rdr resepenningar såsom jägmästare 
i Kronobärgs län, men var fortfarande i tjänst såsom landsgevaldiger. Namnet 
skrifves äfven Ahlgren. Bodde 1790 på Croneberg. Gift 1790 13/i2 i Växjö med 
Johanna Sophia Lengquist, f. 1769 1h i Växjö. (En dotter till dem föddes i Växjö 
1813 “A; jägmästaresonen Magnus R. Ahlgren föddes i Växjö 1807.) 

(Kronobefallningsman Anders Ahlgreen i Östergötland omnämnes 1728; Anders 
Ahlgren, f. 1735, son till häradshöfding Anders Ahlgren, blef student af Öst¬ 
göta nation i Uppsala 1753, konstapel vid artilleriet, arklimästare, löjtnant). 

23 
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Wodström, Gustaf Fredrik, * 1767, t 1800 “I* i Norrköping. (Föräldrar: Vice 
öf ver jägmästaren Lars Nicolaus W. och Anna Charlotta Westerberg.) Student af 
Östgöta nation i Uppsala 1781, e. o. kanslist vid kontrollverket 1786, auskultant 
i Svea hofrätt 1788 *•/». Fänrik vid Tornérhjelmska bataljonen 1789 och vid lif- 
grenadierreg:tet 1791, afsked 1791 18/a med öfverjägmästares n. h. o. v. Bodde 
1795 på Hagelstad i Skärkinds s:n. Gift med Anna Sofia Schrödcr, som dog 1812 
•/» i Norrköping, 39 år gl. 

(1 Östergötland fanns 1824 en kronoskogvaktarc W.) 

Ekedahl, Sven. t 1799 "/« i Storegården Väby, Hällestads s:n af Älfsborgs län, 
66 år gl. (Föräldrar: Anders Olofsson och Anna Andersdotter.) Hejderidare i 
Älfsborgs län. Bodde 1791 i Väby af förenämnda socken. Gift med Ingrid Re¬ 
becka Hallenberg, som dog 1807 l9l» i Storegården Väby, 66 år 4 mån., dotter af 
Bengt H. och Christina Unge. 

Svanberg, Peter, * 1721, t 1801 M/a i Herrljunga s:n af Älfsborgs län. Hejde¬ 
ridare i Älfsborgs län. Hade afsked 1792. Bodde i Brogården, Herrljunga s:n. 
Gift 1791 s®/« i Herrljunga s:n med Ingeborg Hansdotter. 

von Bruse, Otto Fredric, * 1754 t 1801 **/b i Stockholm. (Föräldrar: 
Löjtnanten Göran Esaias von B. och Eva Catharina Stålhammar.) Stabskornett 
vid Östgöta kavallcrireg:te 1777 17/i», sekundadjutant vid lätta dragonerna 1779, 
premieradjutant därst. 1780, löjtnant 1781, understallmästarc hos konungen, öfver- 
jägmästare i Stockholms och Uppsala län 1792 l*h. Honom beviljades 1799 5/» 
tjänstefrihet med half lön, och två öfverjägmästarc förordnades, en i hvartdera 
länet. 

Slögreen, Jonas Fromhold, se Hofjägeristaten, sid 133. 

Roupc, Nils Alexander (Anders i st. f. Alexander felaktigt), • 1733 i Småland, 
+ 1811 *Vi på Isacsbärg i Västbo härad. Småland, i sitt 78:e år. (Föräldrar: 
Ryttmästaren Jacob Mauritz R. och hans 2:a fru, Hedvig Hägerflycht.) Kadett 
vid artillcrircg:tet i Finland 1750 “/», förare vid kronprinsens reg:te 1757 97h, ad¬ 
jutant därst. s. å. t7lt, sekundfänrik 1758 30/b, fänrik vid Nerikes och Värmlands 
reg:te 1759 */»: andre adjutant 1763 ’"/»—1764 *h, då han erhöll afsked. Kapten 
i arméen med rättighet att tjänstgöra vid Björneborgs reg:te (ännu 1792), öf¬ 
verjägmästarc i Jönköpings län 1792 *°/», afsked 1794 ”/• (efterträddes af G. H. 
Silfvcrhichn). Deltog i pommerska kriget 1757—1761 — hvarefter han tjänst¬ 
gjorde vid Armfelts sammanslagna bataljon — och ryska kriget 1788—1790. Gift 
med Charlotta Johanna Uggla (i Inrikes Tidn. äfven kallad Ugglas), som dog 1800 
“/* på Ånäs eller Årnäs i Småland, 57 år gl. Namnet skrifves äfven Roupé. 

(Carl Jueoh Roupé antogs 1781 till extra skogvaktare i Vässbo härad af Jön¬ 
köpings län: enligt Kils kyrkoböcker, Värmland, gifte sig fänrik Jacob Mauritz 
Roupé 2. g. 1766 •/» i Kil med Christina Pcmer.) 

Tilas, Fredric August, friherre, se Hofjägeristaten, sid. 134. 

Sandahl, Lars. + 1793 •/» i Härja socken af Skaraborgs län, 46 år 10 mån. gl. 
(Föräldrar: Skogvaktaren Jean S. och Anna Lisa Månsdotter.) Extra hejde¬ 
ridare. Gift med Elin Persdottcr (t 1800 */t, 50 år 2 m. 19 d. gl). 

Fogelström. Nils Fredrik. * 1767 ”/io på Fågelvik i Tryserums s:n af Kalmar 
län, t 1850 **/» på Stora Anncrbäck i Tuna s:n af Södermanlands län. (Fadern var 
koffcrdlkaptcn, modern hette Tryscn.) Tjänade vid flottan. Deltog i ryska kri¬ 
get och satt 6 veckor i fångenskap i S:t Petersburg. Landtjägarc i det s. k. 
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kungadömet af Södermanlands län 1793. Kallas 1813 landtjägmästare. Innehade 
till boställe Annerbäck i Tuna s:n. Gift 1788 med Ulrica Lovisa Kistner. 

(Inspectoren Mat. Fogelström, * 1761 2iU, t 1814 23/o, ligger begrafven på Nor¬ 
bergs kyrkogård i Västmanland; Volontären vid adelsfanan Peter Fogelströms 
hustru begrofs 1777 20/i2 å Jacobs kyrkog. i Sthlm, 34 år.) 

Flagelin, Magnus, se Hofjägeristaten, sid. 134. 

Bäck i Finland, Adam Isaac, * 1744 22/i2, t 1818 28/io å Göholm i Listerby s:n 
af Blekinge län. (Föräldrar: Assessorn Adam Johan B. i F. och hans 2:a fru, 
Helena Maria Ulf.) Kadett. Öfverjägmästaretitel 1794 11/«. Om honom heter 
det i landsboken för Stockholms län år 1800, då han ägde Husby säteri i Munsö 
socken: ”fådt Öfwer Jägmästare Caracter utan at warit i brucklig tienst”. Han 
ägde (före 1789) Värnanäs i Halltorps s:n af Kalmar län. Hans efterlämnade 
bibliotek såldes genom auktion å Göholm (Djöholm) 1819 “/o. 

Silfverhielm, Gustaf Henric, se Hofjägeristaten, sid. 141—142. 

Löfgrén, Per, * 1737 20/» i Abo, Högsby s:n af Kalmar län, t 1807 2aU i Tomes- 
torp. Fadern: Sven Eriksson i Abo, modern icke nämnd. Hejderidare i Bråbo 
härad af Östergötlands län 1794 Vio. Hade 1802 varit i jägeristatens tjänst i 24 

år. Bodde å Tummetorp i Simonstorps s:n. Gift med Helena Catharina Ålin, 
t 1789 på Tommestorp (i Kisa s:n), 36 år gl. 

Kihlström, Eric, * 1762 11Is, t 1823 30/i i Växjö. Elev vid målare- och bild-' 
huggareakademien i Stockholm 1778, erhöll 1780 h större eller andra prismedalj, 
e. o. vid öfverintendentskontoret 1787, ordinarie konduktör därst. 179 1 26/7, tillika 
kornett i arméen 1792 9h. öfverjägmästare i Kronobärgs län 1794 23/10, tillika 
salpetersjuderistyresman därst. 1799 Vs och bestridde tjänsten tills gamla sjuderi- 
staten upplöstes 1805, led. af Patriotiska sällskapet 1800 23h\ genom k. resol. 1802 
13/io erhöll K. såsom arfvode från 1802 hela hejderidareindelningen i Kronobärgs län, 
som efter stat utgjorde 40 rdr bco; salpeteruppbördsman i Kronobärgs län 1805 
V®, k. konfirm. därå s. å. 8/e; erhöll 1811 5/io priset för ett till krigsvetenskapsaka- 
demien ingifvet svar på frågan: Genom hvilka författningar Saltpeter Sjuderierne 
i Sverige kunna uphjelpas m. m.; korresp. led. af akademien s. å. 0. d.; direk¬ 
tör öfver salpetersjuderierna i Småland samt Östra och Västra Göinge härad i 
Skåne 1812 3h, organiserade s. å. den nya sjuderistaten; öfverdirektörs titel 1813 
2Vs; erhöll V* års tjänstledighet som öfverjägmästare 1814 20/a. Salpetersjuderi- 
styresman i Kalmar län och Öland samt Kristianstads och Hallands län 1815, R. 
V. O. 1816 29U. 

Publ. En kort afhandling om Saltpeter Ladors byggnad och Saltpeter Jords 
beredning, till tjenst för Allmogen i Kronobergs län (1803), hvaraf år 1805 ut¬ 
delades gratis 2,800 ex. inom länet; Beskrifning om Saltpeter Jords bered¬ 
ning på österbottniska sättet, af Herr Professor D. Bruzelius godkjänd 
(1812); säger sig s. å. låtit från trycket utgifva åtskilliga smärre ”skrifter 
och Informationer, rörande Saltpeter Näringens uplifvande”. 

Wettervik, Lars, se Hofjägeristaten, sid. 134. 

Dahlberg. Hejderidare (efter Böckman d. ä.) i Malmöhus län 1794. 

Sundvall, Johan, t 1794 Vs i Munketorp, Stora Åby s:n af Östergötlands län, 
76 år gammal. Hejderidare. 

(Sergeanten vid artilleriet Johan Sundwall gift 1763 3110 i Kalmar slottsförsaml. 
med Ingrid Charlotta Rosenwalt.) 

Hammarroth, Johan. Hejderidare i Skaraborgs län 1794—1816. Fråndömdes 
då sin tjänst (efterträddes af A. G. Kellman). Bodde i Rytningstorp, Acklinga s:n. 
Gift med Katarina Christina Alsing. 
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Årling, Eric, * 1767 1B/«, t. (Föräldrar: Kronoskytten Erik Andersson Ärling 
[Ährlinji]. f. 1727, och Anna Eriksdotter, f. 1728, båda boende i Ärila s:n af Sö¬ 
dermanlands lån, hvaraf namnet vfil har tagits.) öfverkronojägare inom lifge- 
dinget af Södermanlands län 1794 o. bevakade en del af Åkers häradsallmänning. 
Bodde 1796—1798 i Länna s:n, Södermanland. Namnet finnes äfven skrifvet 
Ährling, men Årling är egenhänd. Gift med Maria Gustava Söderberg, f. 1769. 

Wassholm. Anders, * 1744 (enl. husförhörslängdens i Bredared uppgift 1754), 
t 1798 »/» i Norunga församl. (Bredareds s:n) af Älfsborgs län, 54 år gl. (För¬ 
äldrar: Peter Flygarell och Brita Andersdotter.) Hejderidare i Älfsborgs län. 
Bodde 1794 i Huled, Bredareds s:n. Han omkom vådligen på en resa. Gift 1786 
*'/» i Alingsås med Anna Magdalena Mebius (som var född 1761 l8/7 i Alingsås 
och dog 1829 i Lidköping, dotter af handelsmannen Johan M. och Anna Skröder). 

Eslberg, Anders, * 1740 **/u i Tvings s:n af Blekinge län, t. (Föräldrar: öf- 
verstyrmannen. sedermera varfslöjtnanten E. och Anna Maria Wcnncrdahl.) 
Jägmästare. Bodde 1794—1797 på Tving i Tvings s:n af Blekinge län. 

Falck. Johan Peter, t 1820 s/», 51 år 5 mån. gl. Hejderidare i Skaraborgs län 
1794—1811. Landtjägmästarc därst. Bodde 1799 på ökull Ambjörnsgården i 
Värnhems s:n af Skaraborgs län. Gift 1798 a*/# med Anna Greta Sjöberg. Nam¬ 
net finnes äfven skrifvet Falk. 

(En Johan Peter Falck gifte sig 1792 B/t i Stockholm med Jacquette Carolina 
Schulzen; Johan Peter Falk. löjtnant, g. m. Johanna Maria Hammarstrand 
Idcssas son Johan Peter föddes 1797 *h i Munktorps s:n af Västmanlands 
län].) 

Kellman. Anders, * 1763, t 1846. Hejderidare i Kinnc hejderideri af Skara¬ 
borgs län 1794. Landtjägmästares n. h. o. v. 1812 */a. Erhöll 1812 */r penninge- 
premium för förtjänster i sin förvaltning. Begärde 1827 */b afsked från hejderi- 
daretjänsten, hvilket s. å. beviljades (efterträddes af sonen, A. G. Kellman). Bodde 
först i Lilla Sven Månstorp. Björsätcrs pastorat, men sedermera år 1825 å Spår- 
hult eller Kjellstorp i Lugnås s:n. Gift med Christina Undén. 

Gripenstedt, Jacob, se Hofjägeristatcn, sid. 127. 

Lundgren. Axel Magnus, * 1753 **/• på Valla i Bogsta s:n af Södermanlands 
län (f. *'/» enl. egenhänd. uppg. i mcritförteckn., R. a.), t 1828 */* inom invalid- 
inrättningen på Ulriksdal vid Stockholm. (Föräldrar: Inspektören Olof L. och 
Elisabeth Flinck.) Volontär vid Jönköpings reg:tc 1766, transport till Söderman¬ 
lands rcg:te 1770, furir därst. 1773 och 1775 fältväbel samt tillika styckjunkare 
vid rcg:tcts artilleri. Arbetskommcndering i Landskrona 1777 och i Kristianstad 
1780. Adjutant 1781, underlöjtnant vid rcg:tcts artilleri 1783. Transport till löjt¬ 
nant utan lön vid Jämtlands dragonrcg:te 1788, afsked, löjtnant vid Jämtlands 
jägarebataljon 1789 j,/t (förordnad af Gustaf Armfelt), kapten i arméen 1792 ,B/io. 
Erhöll 1792 */u de flesta rösterna till stadsmajor i Stockholm men förbigicks. 
Erhöll 1793 ult kaptens extra lön för förtjänster under kriget, hvarför han redan 
tidigare (vid fredsslutet) belönats med en hedersvärja af konungen, öfverjäg- 
mästarc i Västernorrlands län 1795 1B/t, där tjänsten då skildes från Oäflcborgs län 
nicn jäml. k. br. 1797 ‘/* skulle vid L:s afgång eller befordran indragas. (Uppbar 
Icke lön ss. öfverjägmästare, och vidare jägcribctjänlng i länet saknades.) Per¬ 
mission tillsvidare 1798 ‘/j. Afsked från öfverjägmästaretjänsten 1808 7/« med bi¬ 
behållande af kaptens lön på extra stat för lifstiden. Bodde 1813 på Oflingc by 
utanför Eskilstuna och sökte s. å. *°/i öfverjägmästaretjänsten i Uppsala län. Tull- 
inspcctor i Torshälla 1814 **/», afsked 1817. Afsked från krigstjänsten 1818 
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7/o. Intogs 1823 vid invalidinrättningen på Ulriksdal, där han dog och begrofs 
på invalidkyrkogården. 

Deltog i finska kriget 1789—1791, var med vid Hirvenkoski o. s. v. samt visa¬ 
de stor tapperhet. Fick efter fredsslutet stanna kvar i Finland för att hafva till¬ 
syn och vård om de från de svenska regementena kvarlämnade sårade och sjuke, 
dem han i mars 1791 förde norra vägen hem till sina rotar. Sändes 1792 ss. 
regementskvartermästare till Stockholm för åtskilliga reg:tets angelägenheter, så¬ 
som anskaffande af ny beklädnad m. m., hvar jämte han i mars s. å. kommende¬ 
rades till vakthållning öfver de för delaktighet i konungens mord anklagade per¬ 
sonerna. 

Gift 1799 18/e med Sofia Eleonora Runström. (Se ang. honom vidare detaljer 
från kriget i Otto Bergström: Kongl. Invalidinrättningen på Ulriksdal, Sthlm 1891, 
sid 71—73.) 

Ring, Jöns. Frälsehejderidare. Kronohejderidare i Norra Åsbo härad af 
Kristianstads län 1795 23/t. Afled troligen 1804. 

Hörström, J. Inspector. Kronohejderidare i Södra Åsbo och Bjäre härad 
af Kristianstads län 1795 23k. 

Norström, Isak. Kronohejderidare i Ingelsta och Järresta härad af Kristian¬ 
stads län; transporterad (af landshöfdingen) till Gärds härad 1782 Vu; hejderidare 
i Villands härad 1795 23h. I tjänst ännu 1829. Innehade kronohejderidarebostället 
Gräsma U/2 mtl i Hufvaröds s:n och Gärds härad. 

Hejderidaren Nordström berättigades genom k. br. 1843 11 k att under sin 
tjänstetid få uppbära halfva arrendesumman för bostället i fråga. 

Holm, Axel. Mönsterskrifvare. Kronohejderidare i östra Göinge härad af 
Kristianstads län 1795 23/2. Hade 1803 befattning med att försegla brännvinsred- 
skap i östra och Västra Göinge härad. Bodde 1810 i Nymölla och var då i 
tjänst ss. kronohejderidare. Häradsskrifvare i Östra och Västra Göinge härad 
1821, i denna tjänst kvar ännu 1834. Innehade på lön 1U mtl Mjölkalånga n:o 
4 i Finja s:n. Enligt meddelande från pastorsämbetet i Finja s:n var han åt¬ 
minstone icke 1832—1842 skrifven på Mjölkalånga. 

Wiman, Johan Sigismund, * 1768 i Norrköping, t 1838. (Föräldrar: Hofkvar- 
termästaren Johan W. och Margareta Charlotta de Bronikowsky.) Öfverjäg- 
mästaretitel 1795 27U. Flyttade 1796 från Hjorted till Järeda och därifrån 1815. 
Led. af Patriotiska sällsk. Gift 1796 4/io (icke 2/io) å Hjorteds säteri med Maria 

I Sofia Löfling (* 1777 i Tryserum). 

Hessenstedt (Hesselstedt), Johan, * 1763 31/s i Örbärga s:n af Östergötlands 
län, f. (Föräldrar: Krögaren Anders Hesselstedt och Brita Stina Svensdotter.) 
Landtjägare i Östergötland. Bodde 1810 i Valla, Svanhals s:n. Gift 1795 med 
Beata Charlotta Vindisch i hennes 1. gifte, f. 1773 % i Vånga, dotter af snickaren 
Hans Melchior V. och Hedvig Bergholtz, omgift 1813 10/i med korporalen Petter 
Kämpe. 

Fröholm, Joh. Jägmästare (med skogvaktarelön) i Norra Möre m. fl. härad 
af Kalmar län. Omnämnes från 1795. Afsked 1804 25/i. 

Santesson, Casten Ludvig, * 1772 2/io i Stora Slågarps s:n, Malmöhus län, 
t 1819 UU på Nymölle i Asarums s:n, Blekinge län. (Föräldrar: Brukspatronen, 
skeppsredare Nils S. och hans 1. fru, Christina Catharina Billing.) Reste i yngre 
år till sjös och besökte bl. a. China, kronolänsman i Villands härad i Kristianstads 
län, hofrättskommissarietitel, landtjägare i Östergötlands län. Bevakade ss. hej- 
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deridare västra allmänningen i Bobärgs härad. Jäml. k. br. 1796 S8/s borde han 
med boställe skyndsammast förses. Erladc chartae sigill. recognition 1796 3,/«. 
Ägde Nymölle i Blekinge. Bcgrafven pä Asarums kyrkogård. Gift 1806 lU med 
Eva Margaretha Bergman. 

Gripenschutz, Anders Goltfricd. * 1769 “/* (enl. egenhänd. uppgift f. 1765 uk), 
t 1808 ”/« i Stockholm. (Föräldrar: Löjtnanten Anders G. och Sophia Elisa¬ 
beth Friese.) Volontär vid lifgardet 1786 30/s, furir med lön därst. 1787 3ali, 
kommenderad med reg:tet till Finland 1788 33/«; bevistade affären vid Wärälä 
1789 35/«, slaget vid Liikala s. å. ah o. reträtten från Kymmenegård s. å. */•: löjt¬ 
nant vid Kajana jägarebataljon 1790 s/s, k. lifdrabant 1790 3/s (icke 1791 “/«; i 
en rulla i riksbibl. 1790 */*), kammarpage hos konungen 1793 liU, erhöll extra fän- 
rikslön s. å. "/«, öfverjägmästarc och survivance på öfverjägmästaretjänst i Väst¬ 
manlands län efter frihere G. von Dubcn 1796 "V», löjtnant vid adelsfanereg:tet 
1803 a7h. Brorson till hofjägmästaren Christian Georg Gripenschiitz. 

Söderstéen, Eric Johan, * 1773 atla i Hallingebärgs prästgård af Kalmar län, 
+ 1852 */o på Gunnebo i Locknevi s:n därst. (Föräldrar: Kyrkoherden Magnus 
Samuel S. och Maria Elisabeth Pehrman.) Underofficer vid andra lifgrcnadier- 
reg:tet 1793 **/?, afsked 1796 7U. Jägmästare i Kalmar län 1796 18/o och förord¬ 
nad biträda öfverjägmästaren F. O. Fock (enl. annan uppgift först 1800, då han 
tjänstgjorde samtidigt med och efter F. O. Kjellman). Kronoskogvaktarc inom 
10 socknar i Tjust 1798 3®/i. Erhöll Patriotiska sällskapets stora skådepenning 
1805 i sept. för vidsträckta odlingar, trädplanteringar etc. Ekonomidirektörs n. 
h. o. v. 1829 téh. T. f. öfverjägmästare i Kalmar län 1831 1B/i och sökte s. å. or¬ 
dinarie öfverjägmästaretjänsten därst. T. f. öfverjägmästarc jämväl 1835. ”Han 
var fulla 13 qvarter lång och mycket axclbrcd." Äfven hans ovanliga kropps¬ 
krafter omtalas. ”Flärdfri och ut dicitur rättfram” etc. (se Sv. Ättartal). Ägde 
Dröpstad i Hallingebärgs s:n. Innehade till boställe Gunnebo i Locknevi s:n, 
Tjust härad. Gift 1798 1#/io i Gamleby (icke M/u) med Maria Charlotta Novander. 

Cedercreuiz, Axel Reinhold, se Hofjägeristatcn, sid. 163—164. 

Levin, Justus Herman. Landtjägare i Gotlands län. Omnämnes 1796—1803. 

Swan, Jonas, * 1776 V», t 1812 ‘®/io i Hjorteds s:n af Kalmar län. Kallas hej- 
deridare med skogvaktarelön inom Tjust’ Härad af Kalmar län. Gift 1796 med 
Gertrud Helena Törnqvist. 

Kjellman, Erans Olof, t 1803 l% på Carlbärg i Kalmar län, 44 år gl. Jäg¬ 
mästare i Tjust af Kalmar län 1796. Var gift. Namnet finnes äfven skrifvet 
Källman. 

(Kornetten Carl Kiellrnan gift 1744 ®/io i Djursdala s:n af Kalmar län med 
Caisa Beata GJÖs; Fänriken Axel Adam K. gift med Anna Magdalena Pauli 
(sonen Axel Wolfgang född därst. 1781 ®/u]; Kornetten Johan Carl K. gift 
med Christina Euphrosync Pauli (sonen Staffan Wilhelm född därst. 
1774 **/.»].) 

Slöberg, Carl. Var hejderidare i Älfsborgs län 1796. 
(En extra kronoskogvaktare Carl Slöberg förordnades 1784 till kronoskogvak¬ 
tarc I Skaraborgs län; Carl Abraham Slöberg var 58 år gammal 1848, då han 
bevakade Sicndc häradsallmänning i Västmanland.) 

Boström, Peter J., t 1796 '*/« i Räbacka, Starrkärrs s:n af Älfsborgs län, 44 
år 1 m. Hejderidare. Gift med Katarina Persdotter. 

Barck, Per t 1818 “/» (65'/t år) I Mästcrby på Gotland. Landtjägare i 
Gotlands län. Omnämnes från 1796. 
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Humble, Nils. Omnämnes 1796 såsom vice jägmästare i Norra Möre, Stranda 
och Handbörds härad af Kalmar län. Gift med Elsa Gresberg (en son, komm. 
landtm. i Kalmar län Carl Wilhelm H., föddes 1772 10/u). 

von Becker, Gustaf Adolph, * 1778 28/i på Tranebärg i Otterstads s:n af 
Skaraborgs län, t 1797 12A> därst. (Föräldrar: Majoren Carl Johan von B. och 
hans l:a fru, Beata Ulfsparre.) Jägmästare i Skaraborgs län. Öfverjägmästare- 
titel 1797 30/s. Omkom genom eget vådaskott under en jakt. 

Petersson, Gustaf Eric, * 1766 5/io i Östergötland, t 1830 */s i Råne s:n af 
Norrbottens län. (Föräldrar: Superintendenten Lars P. och Christina Marga¬ 
retha Faxe.) Volontär vid Östgöta infanterireg:te 1788 2/io, gjorde fälttåget i Fin¬ 
land s. å., sergeant s. å., var med i affären vid ryska byn Sippola 1789 21h, 2:e 
adjutant vid Västerbottens reg:te s. å. 14A>, fänrik med indelning vid Kalix kom¬ 
pani därst. 1789 18/i2, kommenderad 1790 28/s att kvarstanna i Lovisa för att hafva 
befäl öfver reg:tets sjuke å lasaretten. Öfverjägmästare i Västerbottens län 
1797 10In, R. V. O. 1810 Vs, afsked från öfverjägmästaretjänsten 1820 24/i (icke 
8/12). Krigsråd. — Blef 1807 V10 tredjepartsägare i Törefors bruk, som friherre 
S. G. Hermelin s. å. 7/s sålt till I. J. Quensel och J. G. Borin. Disponent på Hvitå- 
fors bruk hos Carl XIV Johan. Bodde tidigare bl. a. på Åkroken i Nederkalix s:n. 
Gift 1. g. 1794 20/3 i Nederkalix med Barbro Catharina (Babba Cajsa) Örnberg 
(död 1815 21/12), 2. g. med Catharina Landin från Löfånger, f. 1779. 

Deltog enl. förordn. af landshöfd., frih. G. A. Koskull och i dennes ställe, i den 
kommitté, som år 1817 (med anledn. af k. br. 1817 13/s) verkställde en under¬ 
sökningsresa ”till utrönande af möjligheten, att med fördel begagna de rika 
Jernmalmsbergen, som i Lappmarkerne finnas”, med särskild hänsyn till 
bildandet af en bärgslag, ”Carl Johans bärgslag”. Det till bärgskollegium in- 
gifna betänkandet finnes publiceradt under omslagstiteln: Berättelse om Norr¬ 
botten och dess Lappmarker, enligt Kongl. Maj:ts och Rikets Höglofl. Bergs 
Collegii Beslut, utgifven af Abraham Roman (Sthlm 1818). 

Lundstedt, Fredrik. Extra hejderidare med tjänstgöring i Vartofta hejderi- 
deri af Skaraborgs län. Bodde 1797 i Hallby af Vänersnäs s:n. Gift med Johanna 
Winberg. 

Bergström, Anders, * 1758 9U i Bärgs s:n af Skaraborgs län, f. (Föräldrar: 
Isaac Teresson och Catharina Olofsdotter.) Hejderidare i Skaraborgs län. Gift 
1. g. med Anna Maria Ek (* 1760 19/io i Bärg, t 1797 9/o därst.); 2. g. med Greta 
Lejon (* 1777). 

(En annan Anders Bergström blef 1836 2% hofjägare vid Stockholms djurgård 
och erhöll afsked 1866 30U.) 

Hultman, Abraham. Jägare under jägeristaten. Landtjägare i Malmöhus län 
1798 21/2. Gift 1743 23/o i Vikingstads s:n med Anna Helena Rieth, dotter till jäg¬ 
mästare A. Rieth (hon kallas i vigsellängden felaktigt Rietz, han omnämnes så¬ 
som ”Jägaren Abraham [Hackman] Hultman”). 

Gudheim, Gustaf Daniel, t 1828 2<sla i Sätila s:n af Älfsborgs län. Landtjäg- 
mästare och hejderidare i Älfsborgs län (efter G. C. Bökman) 1798 14/s. Gift med 
Christina Magdalena Gudhemius (f. 1774). 

(Ryttmästaren Per Gudheim Gudhemius [son af prosten Petrus Gudhemius 
och Anna Ekman] född 1728; Komministern i Hvarf Birger Immanuel Gudheim 
[son af löjtnanten Per G. och A. B. Lindstedt] född 1771 12U i Böne; Friedr. 
F. Gudheim, f. 1769, blef 1790 10/n fänrik vid Älfsborgs reg:te, deltog ss. löjt¬ 
nant i 1808—1809 års krig.) 

Tärning, Enoch, * 1776 Vs i Bankeryds s:n af Jönköpings län, t 1817 7/s på 
Haninge i Heda s:n af Östergötlands län. Kronohejderidare och landtjägare i 
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\ adstena lan 1798 17/«. Qift 1799 med Maria Christina (Maja Stina) Petersdotter, 
f. 1775 *•/• i Heda s:n, d. 1852 *7/s i Västra Tollstads s:n. 

Norrelius, Nils, * 1752 "/« i Västra Ny s:n af Östergötlands län, t. (Föräldrar: 
Klockaren Elof N. och Christina Björling.) Hejderidare och landtjägmästare i västra 
fördelningen af Östergötlands län 1798 *7«. Säges 1800 hafva hejderidarebefäl i 
hela Östgöta jägerifördelning. Kallas 1810 o. 1814 (i officiell rulla) jägmästare i 
Vadstena län. Erhöll 1817 ett års ledighet och kom sedan icke vidare i tjänst. 
Bodde 1798 i Klockrike s:n. Namnet skrifves äfven Norclius, Qift med Beata 
Christina Hallbeck, f. 1754. 

Lindqvist, Olof Gustaf, * 1771 **/» i Västra Tunhems s:n af Älfsborgs län, f 
1808 **/• 1 Vänersborg. Säges vid dödstillfället vara 34 är, hvilket är felaktigt. 
(Föräldrar: Landtjägmästaren Anders L. och Elsa Maria Bäärnhjelm.) Kallas 
1798 jägmästare. Var vid sitt frånfälle land t jägmästare i Älfsborgs län och jäm¬ 
väl stadsfogde i Vänersborg. Gift nov. 1797 med Anna Fredrika Bergström (en¬ 
ligt vigselboken voro båda födda i församlingen). 

Ljungströmcr, Jacob. * 1750 7/i i Sandhems s:n af Skaraborgs län, t 1828 
,#/io i Brunnhems s:n af samma län. (Föräldrar: Landtbrukare Lars Jonsson och 
Annica Jacobsdottcr Svan.) Kallas skogvaktare, hejderidare och landtjägmästare, 
hejderidare i Skaraborgs län 1798—1811. Antog först namnet Ljungström, men 
skref sedermera Ljungströmer. Qift 1. g. med Agneta de Frese (f. 1752, t 1781 
**/•); 2. g. 1788 *7» med Anna Catharina (Anna Cajsa) Ek, (f. 1757 lV», t 1795 7/i); 
3. g. 1795 “/»o med Ulrica Carolina Röding (f. 1766). 

(En äldre broder till denne var kronoskogvaktaren Anders Sandskog, ibland 
kallad hejderidare. * 1746 I0/u i Sandhems s:n, t 1812 lBU därst., gift med 
Maria Dorothca Helén, f. 1771 7« i Kinnared. barnlös.) 

Blomberg, Eric Johan. Korporal vid Nylands dragonreg:tc 1777 7io, afsked 
1783 *“/•; bevistade sjöslaget vid Högland 1788 ss. skeppsskrifvarc och tolk i 
ryska: translator i ryska vid en transport 1789 i januari af ryska krigsfångar 
till Skåne, Laholm, Varbärg, Halmstad och Jönköping; återförde samma fångar 
till hemorten enl. ordre af J. C. Toll 1790 7io, extra materialbokhållare vid forti- 
fikationskontoret i Landskrona 1791 i juli, hejderidare (efter Piculell) i Malmö¬ 
hus län (Luggede, Onsjö och Rönncbergs härad) 1798. Han sökte 1810 öfverjäg- 
mästaretjänsten i Malmöhus län. Var kvar i tjänst såsom hejderidare (kronohej- 
deridare) ännu 1828. 

Lagerström. Carl. t 1812 *7n i Uppsala. 58 år gl, af slag. Vice notarie vid 
rådsturätten i Uppsala. Vice auditör vid Upplands rcg:te 1788 a‘/«, tjänstgjorde 
ss. sådan under kriget, t. f. öfverjägmästare i Uppsala län 1799 7». 

Bure, Bencdlctus (i Vidbo kyrkbok) Jonas. * 1750 •/», (säger sig själf IMilita- 
ria, R. a.J, felaktigt, vara född 1749 7n), t 1822 “/• på Alkärret å k. Djurgården. 
(Föräldrar: Hofjunkaren Claes Jonas B. och Brigitta Christina Ulfhjclm.) Kom 
enl. 1810 års rangrulla i tjänst 1764. Volontär vid Bohusläns dragoner 1769 ‘/i, 
fältväbel därst. s. å. "/■ (1770 *“/a). sergeant vid Upplands reg:te 1772 *7» (*°/. 
fel, transport till Upplands reg:te 1773 *“/»). kornett vid lifdrabantkåren 1774 *Vt 
(*"/» enl. 1810 års rulla), löjtnant i arméen 1779 7», kapten därst. 1789 J7», t. f. 
öfverjägmästare i Stockholms län 1799 7». Afsked från öfverjägmästare tjänst en 
1821 *7». Ägde Råcksta i Ångarns s:n af Stockholms län. Skildras såsom "en 
man af utmärkt nit och skicklighet". Qift 1784 *7. (Anrcp, *7« riddarhusgencal.) 
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med Charlotta Wilhelmina Elgenstierna i hennes l:a gifte (Ulrica Charlotta E. är 
felaktigt). 

(K. hofjägaren Olof Bure dog 1796 *U i hofförs. i Stockholm, 66 år gl; hans 
hustru Sara Buhre dog 1825 7U, 84 år gl. Han förordnades till skogvaktare 
eller djurgårdsvaktare vid Djurgården 1767 3A> [efter Johan Hultin] och blef 
hofjägare därst. med innehafvande af bostället vid Roslagsporten 1769 18/i.) 

Pereswetoff-Morath, Carl Gustaf, se Hofjägeristaten, sid. 138—139. 

Rosenbjelke, Pehr Leonhard, * något af åren 1772—1775. (Föräldrar: Härads- 
höfdingen Per Lennart R. och Christina Magdalena Hellenstierna.) Page hos her¬ 
tiginnan; öf ver jägmästaretitel, med löfte om tjänst, då en dylik syssla blefve ledig; 
sökte i aug. 1799 (handl. i R. a.) öf ver jägmästaretjänsten i öfre delen af Östergöt¬ 
lands län. Lefde 1807. 

Rosenberg, Lars H. Landtjägare i Nerike. Omtalas 1799—1805. T. f. öfver- 
jägmästare för L. M. Stjernecreutz 1799 29/7. Torde bott i Mosby eller Halsbärg. 

Hammarsson, Johannes (Jan), * 1765 18/io i Frösunda s:n af Stockholms län, 
t 1814 17lu i Lunda s:n af Stockholms län. (Föräldrar: Klockaren Hammar i 
Frösunda och Cajsa Jansdotter.) Landtjägare med hejderidarelön i Stockholms 
län. (Omnämnes från 1799.) Var jämväl klockare. Förvaltade ”alla norra sko- 
garne”. Erhöll jägmästaretitel före år 1828. Gjorde konkurs. Innehade Stora 
Söderby i Lunda s:n såsom boställe. Gift med Brita Morberg (f. i Vaksala 1765; 
dottern Stina Cajsa, f. i Frösunda 1790). 

Lindbäck, Carl Petter, * 1760 1/iz i Arby s:n af Kalmar län, f 1808 21/s i Söder- 
åkra s:n därst. (Föräldrar: Kronolänsman Johan L. och Brita Lundeberg.) 
Student i Uppsala, kalm., 1782, och i Lund, kalm., 1783; jur. examen i Lund 1783 
12/i2. Vice auditör, jägerifiskal i Kalmar län (omnämnes 1799). Namnet skrifves 
äfven Lindbeck. 

(Chartae sigill, ombudsmannen Johan Lindbäck dog 1793 31h i Gräsgärde, 
Kalmar, i 70:e året; identisk med fadern till denne, se Setterdahl, sid. 146.) 

Berger, Christopher, * 1711, t 1798 29/n i Ronneby. Jägerifiskal. 

Bergenström, Erik. Son till hejderidaren i Kalmar län Erich B. Hejderidare 
på 1700-talet, antagl. i Kalmar län. 

Bjelkström. Jägmästare (på 1700-talet). Gift med Ingela Christina Hans- 
dotter i hennes l:a gifte. 

Bodling, Måns, * 1754, f. (Föräldrar: Kyrkoherden Magnus B. och Ulrika 
Bohlius.) Hejderidare, antagl. i Östergötland. 

Broberg, Jonas, * 1748, t 1817 “/o i Bärgs s:n af Skaraborgs län. (För¬ 
äldrar: Bonden Bengt Jonsson och Elin Svensdotter.) Kronoskogvaktare öfver 
Binnebärgs mo och Billingen, hejderidares n. h. o. v. Gift med Anna Maria Ed- 
ling (* 1744 2/s i Bärg, t 1822 *1» därst.). Föräldrar till Johan Otto Broberg samt 
svärföräldrar åt S. Beckmarck och J. Davidson. 

(Hofjägare Daniel Broberg, förordnad 1750, gifte sig 1754 MU med Catharina 
Charlotta Hamborg.) 

Rissling (Risling), Jonas, * 1742 13U, t 1804 ah i Lilla Björkebacka, Lerdala s:n 
af Skaraborgs län. (Föräldrar: Thore R. och Gunnur-.) Extra hejderidare. 
Gift med Maria Moberg, f. 1731 9/i. 

Söderberg, Lars. Landtjägare i Stockholms län, på 1700-talet. Bodde å 
Tibble i Sorunda s:n. Gift med Catharina örn. 
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Vogel. Jägmästare. Gift med Charlotta Maria Lagerbielke (* 1719). 

Öberg. Jägerifiskal. Gift med Anna Greta —. (En dotter gift 1784 3l/u>.) 
(Jägaren vid Kungsör Anders Öberg efterträddes af L. C. Kiihne och dog 1757.) 

Gröndahl. Jägmästare i Småland på 1700-talet. Gift med Anna Beata Falk, 
som dog 1797 */« i Hagshults s:n af Jönköpings län, 70 år, 6 m. och 8 d. 

hallenborg. Jägmästare. Landtbrukarc. Bodde i Torestorps pastorat af 
Göteborgs och Bohus län på 1700-talet. 

Utlander, Nils. Landtjägare på Gotland. Gift med Elisabeth Snöbohm i hen¬ 
nes 2. gifte (gift 1. g. 1720 med Jacob Muldchn). 

Lundqvist. Jägmästare, på 1700-talet. Gift med Margareta Cronstrand. 

Lundvall, Anders. Jägmästare. Var gift. (Hans son Olof, t 1784 a5/«, var 
kofferdikapten, och sonsonen Johan August, * 1757 */s, först assessor i Göta hof- 
rätt o. sedermera häradshöfding i Halland.) 

En Anders Lundvall var gift med Kirstin Hultengren (nobil.). 

Malmström, Peter. Hejderidare i Älfsborgs län. Gift med Brita Olofsdotter 
Skallroth, som dog 1763 I8/*, 78 år gl. 

(Löjtnanten vid Skaraborgs reg:tc Peter Malmström gift 1710 so/io i Klinow 
under fångenskapen med Juliana Eleonora Clementeoff; Kaptenen vid Jämt¬ 
lands rcg:te Peter Malmström, f. 1678 **/• på Löfsta bruk, d. 1753 i juni; Bok¬ 
hållaren Peter Malmström gift 1747 3,U i Helgesta s:n, Södermanland, med 
Cath. Helena Heland.) 

Graver, Johan Jacob, * 1765 */s på Rodga i Simonstorps s:n af Östergötlands 
län, t 1831 m/t på Malmö i Kvillingc s:n af samma län. (Föräldrar: Brukspatro¬ 
nen Johan Jacob G. och Maria Magdalena Eurenius i hennes 1 :a gifte.) Student 
af Östgöta nation i Uppsala 1779, auskultant i bärgskollegium 1785 SV», jägmäst¬ 
are i Östergötland. Påbörjade 1810 anläggningen af Rcijmyrc glasbruk. Gods¬ 
ägare och landtbrukarc på Grimstad (som han bebyggde i början af 1800-talet) 
och Malmö i Kvillinge s:n 1824. Fadern anlade Gravcrsfors bruk, hvadan Graf- 
versfors (station) är en felstafning. Namnet skrifves äfven Grawer (i Post- och 
Inrikes Tidn. felaktigt Grawert). Gift 1792 **/■ i Regna s:n med Maria Christina 
Agrcll. 

Aberg, Arvid, t 1805 H/» å Nygård i Björsätcrs s:n af Skaraborgs län, 80 år 
2 m. gl. Kronoskogvaktarc och hejderidare. Bodde å Nygård. Gift med Catha¬ 
rina Schagcrborg. 

I Daretorps sockens kyrkböcker finnes omnämnd en hejderidare J. Åberg och 
i Björsätcrs sockens en hejderidare Anders Aberg, den senare gift tned Ulrica 
Magdalena Pclican. 

Tigerhielm, Seved Gnstal, • 1753 */u (Anrep har, felaktigt, ,0/n) på Långtlbble 
i Vängc s:n. Uppland, t 1826 */«* på Lindsbro i Östcr-Våla s:n af Västmanlands 
län. (Föräldrar; Hofjägmästaren Seved Gustaf T. och hans 1. fru, Elisabeth 
Charlotta Anckarström.) Volontär vid lifrcg:tct 1769 ”/#, sergeant vid Västman¬ 
lands rcg:tc 1773 */», stabsfänrik därst. s. å. "/». öfverjägmästare i Västmanland. 
Bevistade bl. a. riksdagarnc 1789 o. 1800 samt var vid den förstnämnda ifrig mot¬ 
ståndare till säkerhetsaktens gcnomdrifvandc. Var vid slutet af Gustaf III;s tid 
och den därpå följande förmyndareregeringen en flitig riksdagsman, men upp¬ 
trädde så frisinnadt, att han först varnades och sedermera tillsades utchlifva från 
riddarhuset. Till ståndets protokoll 1789 ”/• anmälde han en sålunda slutande dik¬ 
tamen i anledning af förenings- och säkerhetsaktens föreslagna antagande: "den- 
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na handen skall förr stympas från min kropp, än den undertecknar et beslut, 
som skulle bereda millioner menniskors framtida ofärd”. Var misstänkt för vet¬ 
skap om mordet på Gustaf III — som föröfvades af hans kusin J. J. Anckarström 
— och måste fly till Frankrike, därifrån han återkom vid den allmänna amnestien. 
Anläde ett större bränneri på Svingbolstad och torde där hafva förtjänt största 
delen af sin betydliga förmögenhet. Skiftade genom en donation af 50 tunnor 
spannmål den s. k. Tigerhielmska invalidhusfonden till Öster-Våla församling, 
hvaraf räntan utdelas till invalider bland sockenbeväringen, jäml. k. br. 1814 22/a. 
Ägde Lindsbro, Harbonäs, Hesselby, Svingbolstad, Gräsby och Åby i Västml., 
Charlottenbärg i Helsingl., Viksbärg och bärgsmanstomter vid Sala grufva. Dess¬ 
utom gårdar i Uppsala och Sala. Framstående jägare liksom fadern. Skildras 
ss. mycket originell o. egendomlig. Begrafven under koret i Öster-Våla kyrka 
(alltså icke i Tigerhielmska grafven på Harbo). Gift 1798 15/u med Anna Catha¬ 
rina Andersdotter. 

Stare, Jöns Fredrik, * 1764 1917 i Halland, t. (Föräldrar: Kyrkoinspektoren 
Jacob S. och Lucia Christina Gyllich.) Student af Göteborgs nation i Lund 1779, 
jägmästare i Blekinge. 

Råielt, Eric Gustaf, * 1747 22U, t 1822 8/io i Mariefred. (Föräldrar: Lands- 
höfdingen Johan R. och Maria Christina Gyllenram.) Studerade i fyra år vid 
Uppsala akademi, juridisk ex. därst. Auskultant i Svea hofrätt 176 5 25/2 (26/2), 
e. 0. notarie därst. 1767 28/2, volontär vid adelsfanereg:tet 1769, stabskorporal därst. 
s. å. 8A>, kungl. lifdrabant 1772, löjtnant, öfverjägmästare. Ägde Utål i Bro s:n 
af Stockholms län från 1770 till sin död. Gift l:a g. 1779 19/i2 med Eva Catha¬ 
rina Klingstedt, 2:a g. 1800 7/i2 (Anrep har endast, felaktigt, årtalet 1818) på Utål 
i Roslagsbro s:n af Stockholms län med Catharina Charlotta von Brinckman. 

Roth, Benjamin, * 1752, t 1802. (Föräldrar: Hofslagaren, sederm. brukspa¬ 
tronen Carl R. och Agatha Ryman.) Student af Stockholms nation i Uppsala 1764 
20/s. Brukspatron: ägde Strömbys o. Billingsfors bruk i Dalsland. Jägmästare i 
Värmland. Gift 1789 med Sara Brita Wigelius (dottern Agata föddes 1793 8/i 
i Tössö s:n af Älfsborgs län). 

Reimertz, Carl, * 1768 % i Mälltorps s:n af Skaraborgs län, t 1813 5/u därst. 
(Föräldrar: Jägerifiskalen Thorbern R. och hans l:a fru, Agneta Edholm.) Jäge- 
rifiskal i Skaraborgs län. Gift med Anna Lisa Nystedt (f. 1756 24/s, d. 1821 2A). 

Morcen, Olof. Hejderidare i Kalmar län i slutet af 1700-talet. 

Gallander, Carl Arvid, * 1764, t. Kronohejderidare och skogsombudsman i 
Västergötland. Bodde i Torpelund, Björsäters s:n. Gift med Anna Helena Rahm 
(f. 1759). 

Huldt, Cristoffer, * 1737, t 1794 121» på Grönlid i Tuna s:n, Kalmar län. (För¬ 
äldrar: Löjtnanten Erland H. och Christina Margaretha Trail.) Var 1777 skog¬ 
vaktare i Locknevi s:n. Jägmästare. Ägde Grönlid. Broder till öfverjägmäs- 
taren C. Fr. Huldt, nobil. Hultenheim. Gift 1771 17A med Catharina Juliana 
Freidenfelt. Skref själf Christopher Hult. 

Fahlman, Peter, * 175 8 23h, t 1831 2*li i Marums s:n af Skaraborgs län. 
Landtjägmästare. Hade afsked vid tiden för sin död. 
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Witter, Clas Eric (en förkortning E—m finnes i Kristvalla husförhörsbok), 
• 1795 l8/« i Kristvalla s:n af Kalmar län. (Föräldrar: Fänriken Anders Johan 
W. och Cajsa Juliana Lilljesvärd.) Kronojägare, tit. jägmästare. Gift med Anna 
Chr. Wickbom, f. 1793 *6/». 

(En son till denne, prästen Johan Olof Theodor Wetter, var född i Kristvalla 
1824 "7« och dog 1895 ,b/js i Ingelsryd i Kristvalla; Edla Johanna Augusta, f. 
1830 *‘/*: Emma Kristina Josefina, f. 1833 S1/u; Amalia Elise, f. 1837 *7/io.) 

Anrep (Ättartafl.) kallar fadern, felaktigt, Hitter. 

Fygner, Nils Gustaf, * 1779 10/#, t. (Föräldrar: Landt- och Hofjägaren 
Christian Friedric F. och hans 3:c fru, Christina Sophia Flodman.) Landtjägare. 

Hintze, Jöran, * 1777, t 1822. (Föräldrar: Skogsförvaltaren i Albo härad, 
hejderidare Johan Peter H. och hans l:a fru, Anna Lena Malmström.) Hcjdc- 
ridare. Gift med Anna Caisa Berggren (* 1789; en son född 1822). 

Rosander, Magnus Peter, * 1788 “/» i Blackstads s:n af Kalmar län. t 1844 
**/». (Föräldrar: Komministern Erik Georg R. och Ingeborg Magdalena Robach.) 
Jägmästare. 

Svensson, Lars, döpt 1756 &/« i Krokslätt, Fässbärgs s:n af Göteborgs län, 
t 1838 **/n på Presenten därst. (Föräldrar: Sven Persson och Anna Andersdot- 
ter.) Hejderidare. Gift med Helena Andcrsdotter, f. 1758. 

Söderstéen, Magnus Isac, * 1799 -10/» i Hallingcbärgs s:n af Kalmar län, t 
1876 ”/i i Nyköping. (Föräldrar: Jägmästaren o. ekonomidirektören Eric Johan 
S. och Maria Charlotta Novander.) Jägmästare i Tjust. Ägde Dröpstad i Hallinge- 
bärgs s:n, sedermera förvaltare af Stora Brevik i Simonstorps s:n i Östergötlands 
län. Slutligen ägare af Blacksta i Bärgshammars s:n, Södermanland. Gift l:a 
g. 1824 J*/io med Maria Helena Brandtberg, 2:a g. 1860 "/o med Eva Christina 
Rcdingh. 

Hammarström, Bengt Jacob, * 1800, t. (Föräldrar: Bruksinspektören vid Gra- 
vcndals bruk i Säfsnäs s:n, Kopparbärgs län, Peter H. och Johanna Christina 
Schröder.) Jägmästare. 

Gcorgii, Gustaf, * 1772 ”/» (“/»), t 1820 "7* 1 Uppsala. (Föräldrar: Professor 
Carl Fredrik G. och Maria Elisabeth Appclbom.) Civis aeademieus i Uppsala 
1773, inskrifven i Västmanl.-Dala nation (Matr. öfver stud. i Uppsala v. t. 1782), 
sökte 1789 Leyclska stip., extra konduktör, landtjägare i Uppsala län 1800 *'/» 
(efter Lexclius), jägmästaretitel 1808 nlt, t. f. öfverjägmästarc i Uppsala län 1812 
*/« (efter C. Lagerströms frånfällc, ny fullmakt 1813 M/i). Gift 1798 med — 
Hallman. 

Stenberil. öfverjägmästarc 1800 •/•. 
(Kammarförvandt Johan Rudolf Stenberil gift 1797 ,5/io i Stockholm med H. 
M. Stjerncreutz; denne, sedermera kammarråd, var född 1764 och dog 
1822 u/4.) 

von Schantz, Ulric Carl, • 1772 u/« (Icke 1771 “/4) i Jacobs församl., Stock¬ 
holm. + 1835 "lr I Stockholm. (Föräldrar: Majoren Ulric Eberhard von S. och 
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Sophia Ulrica Printz.) Furir vid artillerireg:tet 1780 8/u, kadett därst. 1786 4/e, 
underlöjtnant 1789 13/s (14/s), transport till major Qvillfelts kompani i Karlstad 1793 
28/4, afsked s. å. 18/o, löjtnant vid artilleriet, öfverjägmästarefullmakt 1800 9/e, kapten 
i armén 1808 10U och tjänstgörande vid Nerike-Värmlands landtvärnsbrigad. Han 
bevistade fälttåget 1788 mot danskarne vid norska gränsen och blef då blesserad i 
ena knäet. Likaledes krigen i Finland 1789, 1790 samt 1808—1809, under hvilket 
senare han blesserades vid Lemo och vid Ratan i Västerbotten sårades i vänstra 
armen. Gift 1810 med Brita Maria Spångfeldt. 

von Kothen, Carl Fredric, * 1763 28/s (enl. egna uppgifter, R. a., 1763 21A> och 
1764 21/s), t. (Föräldrar: Kammarherren Gregorius Johan von K. och hans l:a 
fru, Ulrica Eleonora Uggla.) Bevistat akad. i Uppsala 1774 o. 1775, examen i 
artilleri- och fortifikationsvetensk. 1777 21/12, kadett vid artilleriets finska brigad 
1778 9lu, styckjunkare vid artilleriet i Tavastehus 1779 eh, transporterad till Hel¬ 
singfors s. å. 18/i2, erhöll 1783 14/4 permission att resa till England för att inträda i 
krigstjänst därst. men återvände efter fredsslutet 1784, afsked från artilleriet 1787 
18As, volontär vid lätta dragonerna s. å., kommenderad till kampanjen i Finland 
1788 24/o, korpral s. å. 8/o, fänrik vid Dala frikåren på Drottningholm 1789 9h, fän¬ 
rik i arméen s. å. 0. d., deltog i finska kriget 1789, adjutant vid Dals vargerings- 
regrte s. å. 7/e, var med i affären vid Savitaipal 1790 4/e, transport till Göta lif- 
garde s. å. V12, sekundlöjtnant därst. 1791 2iU, löjtnant 1792 29U, afsked 1793 lh, 
öfverjägmästarefullmakt 1800 12/a (9/o och “/« fel) med rätt att komma i åtanke vid 
timande ledighet. Gjorde konkurs 1802. Sökte 1804 öfverjägmästaretjänsten i 
Skaraborgs län och erhöll 3:dje förslagsrum. 

KUngstedt, Gustaf Fredric, se Hofjägeristaten, sid. 142—143. 

Ljungman, Gudmund Carl, * 176 1 24/2 på Gripsholm, t 1832 8/i på St. Långared 
i Älfsborgs län. (Föräldrar: Slottsskrifvaren vid Gripsholms slott, sederm. hof- 
kamrer Carl Fredrik L. och Hedvig Christina Lundén.) Kamrer vid Gripsholms 
slott 1794, kallad slottsförvaltare 1800. Förordnades 1800 14/o af k. maj:t att för¬ 
valta öfverjägmästaresysslan i Södermanland under 6 månader, då F. Ulfsparre 
hade tjänstledighet. Fortfarande t. f. öfverjägmästare under F. Ulfsparres sjuk¬ 
dom 1801 23h. Enl. släkttraditionen delaktig i uppgörande af en plan till Gustaf 
IV Adolfs befriande ur fängelset på Gripsholm. Nödgades lämna sin tjänst där¬ 
städes och erhöll afsked från slottsförvaltartjänsten 1815 3U. Gift 1. g. med Hed¬ 
vig Magdalena Carlsson (f. 1776 i Stockholm, d. 1805 27/s därst.), 2. g. 1812 ‘A» 
med Gustafva Charlotta Silfverbrand. 

Lackström, Carl Johan, * 1769 19U i Östra Ryds s:n af Östergötlands län, t 
182 7 22/io därst. (Föräldrar: Hejderidaren Mårten L. och Eva Brita Blom.) Hej- 
deridare i Skärkinds härad af Östergötland 1800 7h. Landtjägares titel. Beva¬ 
kade 1824 Skärkinds häradsallmänning. Bodde å Hanevik i östra Ryds s:n. Gift 
1792 a/2 i östra Ryd med Hedvig Eleonora Wiberg, f. 1764 10U (9/o) i Västra Husby, 
d. 1842 2B/e, dotter af inspektören på Kåsätter Olof W. och Anna Lisa Lagerberg. 
Namnet skrifves äfven Laxström. 

Landström, Jonas Jansson, * 1765 16h i Asby s:n af Östergötlands län, t 
1830 31/i på Källstorp, önnebo, Västra Hargs s:n därst. Kronoskogvaktare i Vi- 
folka härad af Östergötlands län 1794 15/u; landtjägares titel (kallas 1800 landt- 
jägare). Bodde å Uppsala torp i Västra Hargs s:n 1802. Gift 1. g. 1787 4/u med 
Catharina Månsdotter, f. 1768 5/s i ö. Tollstad, d. 1816 18/s i Källebärg; 2. g. 1817 
18/b med Anna Christina Carlsdotter, f. 1781 12la i Västerlösa. 

Födelseuppgiften hämtad ur husförhörsbok; han träffas likväl ej på nämnda 
datum i Asby dopbok. 
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Högberg, Lars. Var 30 år gl 1800. (Föräldrar: Johan H. och Anna Qreta 
Lundström.) Hejderidare i Älfsborgs län. Omnämnes 1800—1801. Bodde 1801 
å Stora Sjötorp i Norunga s:n med Sara Lisa Brunbäck (3:dje lysningen skedde 
1800 **/» i Timmelhed: hon då 26 år gl.. dotter af Johan B. och Ingrid Olofsdottcr). 

Hammar, Mathias, t 1800 i Långekrok, Väne Åsaka s:n af Älfsborgs län, 

56 år gl. Hejderidare i Älfsborgs län. 

Wcstring, Nils Fredrik, * 1774 ,7/t i Skåne. t. Landtjägare i Östergötland 1801 
*/« (med kronoskogvaktares lön o. Bråbo härad till distrikt). Bodde å I ummetorp 
i Simonstorps s:n (inflyttade 1801 dit från Drothems s:n), flyttade 1814 till Stora 
Malm i Södermanland. Gift med Märtha Mossberg, f. 1769 **/* (sonen Carl Peter 
f. 1807 */• i Simonstorps s:n, Axel Fredric f. 1809 15/io i Stora Malm). 

(Furir Erik Westring gift 1713 ‘/io i Göteborg med Christina Rosenberg; Jonas 
Petter Westring, son till komminister A. Westring, döptes 1781 i okt. i Hälle¬ 
stads s:n af Malmöhus lån.) 

Modig, Johannes (Jan), se Hofjägeristatcn, sid. 138. 

Stlcrnecrciitz, Carl August, * 1778 8/a, t 1846 M/io i Stockholm. (Föräldrar: 
Lagmannen Samuel Kniberg, nobil. Stjcrnecreutz, och Anna Elisabeth Arvicandcr.) 
Antagen till krigstjänst 1780, fänrik s. å. ,0/«. Löjtnant vid Jönköpings rcg:te 1784 
UU o, afsked 1795 *°/i». Bitr. öf ver jägmästare i Nerike 1801. Gift 1817 med Anna 
Lovisa Aminoff. Hette först Kniberg. 

Schultz, M. Hejderidare (efter Cederstrand) i Malmöhus län. Omnämnes 

1801 o. 1805. 

Holmberg, Anders. Landtjägare i Malmöhus län (omnämnes 1801—1811). 

Gobom, Peter Isak. * 1767 i Södra Vi s:n, t. (Föräldrar: Snickaren Pehr G. 
och Elisabeth Kiellbom.) Skogvaktare. Hejderidare i Kalmar län. Bodde på 
Älö i Södra Vi, sedermera i Horn. Gift 1801 **/io i Djursdala s:n med Catharina 

Maria Rosinius. 

Bökman, L. G., t 1814 */» i Kungsäters s:n af Älfsborgs län, 45 år gl. Hej¬ 
deridare i Älfsborgs län. Omnämnes 1801—1810. Han dog i prostgården och var 
väl sålunda i släktskap med den då därst. boende kontraktsprosten i Mark, kyrko¬ 
herden i Kungsäter Gudmund Anders Bökman. 

(En t. f. kronoskogvaktarc i Blekinge län O. Bökman omtalas 1828.) 

Granath, Johan Daniel, se Hofjägeristatcn, sid. 146. 

Heil, Lars Vincent. • 1781 "7i på Vastad i Eftra s:n af Hallands län, t 1856 
”/• på säteriet Tronarp i Kvibille s:n därst. (Föräldrar: Kronofogden Anders H. 
och Johanna Ohrling.) Säges hafva ”efter idkade Studier inhämtat nödige kun¬ 
skaper i Camcral-vägcn hos häradsskrifvare och kronofogdar i Länet". Hejde¬ 
ridare inom Halmstads, Höks och Tönnersjö härad i Halland 1802 s,l/r. T. f. öf- 

verjägmästarc pä ett års tid i Halland 1823 ‘V». 
(Lorentz C. Heil blef 1804 *•/« auskultant i Svea hofrätt; Bataljonsadjutant 
Lorentz Heil dog 1815 **/»• på Björkholmen i Gällstads s:n af Älfsborgs län.) 

Palm. Carl Henric. • 1773 */• i Espinge s:n af Malmöhus län, t 1825 i Köben- 
havn. (Föräldrar: Kyrkoherden Olof P. och Christina Charlotta Wolffclt.) Stu¬ 
dent af Blekingska nationen i Lund 1789, juridisk examen 1791 "/», auskultant 1 
Göta hofrätt 1791 7/., vice häradshöfding, auditör vid Bohusläns rcg:tc 1795 ”/» 
(*/•), afsked 1800 **/• med rätt att kvarstå som auditör i arméen, t. f. häradshöf¬ 
ding i Halland 1802, t. f. öfverjägmästare I Kristianstads län på ett år 1803 #,/i 
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och på ett halft år 1804 31/i, på förordnande 1804 8/s af Göta hofrätt hållit lag¬ 
manstingen i Halland. Öfverjägmästare i Malmöhus län 1805 x*h, afsked 1806 
30/i2. Krigsråds n. h. o. v. 1812 22/o. Ägde Sjögerås och Öredal i Västergötland 
samt Tunbyholm och Stora Herrestad i Skåne. Utbytte 1816 XU Stora Herrestad, 
mot en mellanafgift af 133,333 rdr sig till godo, till öfverstelöjtnanten A. F. Tor- 
nérhielm mot dennes gods Tunbyholm i Smedstorps s:n af Kristianstads län. Sål¬ 
de 1818 29/s Tunbyholm till kommerserådet J. P. Hemberg på Smedstorp. Gift 
1805 20/s med Charlotta Wilhelmina Cronacker, dotter till öfverjägmästaren E. 
M. Cronacker. 

Silfverhielm, Jean Claes Axel (Jan), * 1776 7/2, t 1814 28/7 (2eh är felaktigt) 
på Västanå. (Föräldrar: Öfverjägmästaren Adam Fredric S. och Maria Roos 
till Hjälmsäter.) Sekundkorpral vid Smålands kavalleri 1785 i sept., sergeant utan 
lön vid Dalreg:tet, fänrik därst. 1786 20/e (3%, 1787), premiärfänrik 1787 30/ö, 
frekventerat Lunds och Uppsala akademier 1790—1792, gjort tjänst vid Skara¬ 
borgs reg:te 1792 o. vid Dalreg:tet från 1793 till 1797, erhöll ett års permission 
för resa till utlandet 1797, prolongation på ett år 1798, bevistade riksdagen i 
Norrköping 1800, afsked från Dalreg:tet s. å. 2% (”/s). Öfverjägmästares n. o. h. 
samt tur och befordringsrätt 1803 17/3, sökte s. å. öfverjägmästaretjänsten i Ska¬ 
raborgs län. Förordnad 1804 5/« att under 3 månader förestå öfverjägmästare¬ 
tjänsten i Jönköpings län för Gustaf Henric S., som var tjänstledig. 

Bruncrona, Gustaf Adolph, se Hofjägeristaten, sid. 141. 

Hamnström, Bengt Gustaf, se Hofjägeristaten, sid 147. 

Silfverhielm, Carl Johan, * 1749 31k (12la enl. egenhänd. uppgift, R. a.; riddar- 
husgeneal. hafva både 10/3 och 31/s), t 1809 22U (Anrep har, felaktigt, 28/s) i Hofva 
s:n. (Föräldrar: Underlöjtnanten Magnus S. och Ulrica Eleonora Thomson.) 
Volontär vid Skaraborgs reg:te 1767 121», rustmästare 1769 x3k, furir 177 4 25/s 
med rotelön, transport till rustmästarelön 1776 2U, förare med sistnämnda lön 
1777 u/n, sergeant med rustmästarelön 1780 6/s, fänrik utan lön 1786 12A, fänrik 
med lön s. å. 21/b, löjtnant 1795 Vs, afsked 1800 3In. Fångades i affären vid 
Kvistrum 1788 29/b och hölls i fångenskap hos de danske till 1790 19/s. T. f. öfver¬ 
jägmästare i Skaraborgs län 1803 8/u, öfverjägmästare därst. 1805 23h. Gift 1807 
30lu med friherrinnan Charlotta Eleonora (Margaretha) Fleetwood i hennes 
1. gifte. 

Tegner, Andreas. Jägmästare i Göteborgs och Bohus län (omnämnes 1803— 
1840). Bodde 1840 å Finnerhult. Förde i sigillet ett träd med lummig krona och 
på sidorna om stammen initialerna A. T. Var gift. (Hans frus initialer voro A. 
C. — En dotter, gift med kapten Johan Gustaf Belfrage [Wrangel & Bergström, 
sid. 59], var född 1804.) 

Löjtnanten Fredrik Adolf Tegner var han broder. 

Lomander, Jöns. Hejderidare i Älfsborgs län. Omnämnes i Lerums s:n 1803 
—1810. 

Hellstenius, Anders C. Född före 1778 (föräldrarne gifta 1775). (Föräldrar: 
Domkyrkosysslomannen, sedermera kyrkoherden i Tunhems pastorat Anders H. 
och Anna Elisabeth Forssenius.) Landtjägmästare i Älfsborgs län. Omnämnes 
1803—1815. Gift med Carolina Elisabeth Ljung (frun 18 år gl 1804). 

Berglöf, Bengt. Hejderidare i Älfsborgs län. Omnämnes 1803. 
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Hössbcrg, Christian Frcdric, * 1766 18/n i Dörby s:n af Kalmar län, t 1831 
”/* i Kläckebärga s:n af samma län. (Föräldrar: Länsman Johan H. och Anna 
Maria Sidov.) Kronolänsman och vice kronobefallningsman. Afsked. Jägmäst¬ 
are, med skogvaktarelön, i Norra Möre, Stranda och Mandbörds härad af Kalmar 
län 1804 “/i. I tjänst 1809. Omnämnes 1828 ss. skogvaktare och vice jägmäs¬ 
tare i Norra Möre härad. Åtnjöt till boställe V* mtl Hårstorp i Kläckebärga s:n. 
Gift med Hedvig Klint (• 1772 17/« i Kalmar). Bodde i Råby. Bodde 1822 i 
Hårstorp. 

Lannér, Per. Länsnotarie i Karlstad (åtminstone redan 1801). T. f. öfverjäg- 
mästare i Värmland (för G. Swcderus) under sex månader 1804 ’"/«. Namnet 
finnes i Karlstads husförhörsbok 1795—1801 ss. Lanner. 

(Borgmästare P. Lanner. f. 1774. flyttade 1816 från Karlstad till Stockholm 
och var då ogift; säkerligen samme person.) 

Gillstriim, Jonas. (Föräldrar: Kronobefallingsmannen från Möllekulla Magnus 
G. [f. 1726 '/» i Jämshögs s:n, d. 1804 17It i Gammalstorps s:nl och Gunilla Eriks- 
dotter.) Omtalas ss. landsfiskal i Blekinge län 1804—1815. öfverjägmästaretitel 
1815 “/■. 

Torslow, Erik, * 1776 å Häckebärga Mölla i Gcnarps s:n af Malmöhus län, 
t 1851 i Stäfvie s:n af samma län. (Föräldrar: Mjölnaren Paulus |Påll T. och 
Anna Olsdotter.) Kronohejderidare i Norra Åsbo härad af Kristianstads län 
1804 (efter Ring). 

Lindström, Anders, t 1818 i febr. Omnämnes 1804 ss. hejderidare i Tjust’, 
Tuna läns m. fl. härad af Kalmar län. Jägmästare därst. 1805 uh. Gift med 
Brita Regina Föijt. (En dotter född 1807 s*/« i Västervik.) 

Gyllensvärd, Bengt Magnus, * 1758 **/«> på Lamhult i Ancboda s:n af Kro- 
nobärgs län, t 1840 **/* på Solbärga i Korsbärga s:n af Skaraborgs län. (För¬ 
äldrar: Kaptenlöjtnanten Johan Gustaf G. och Catharina Bcngtsdotter.) Volontär vid 
Skaraborgs rcg:te 1776 */i. furir utan lön 1777 '"/o, page hos Gustaf III 1778, pre¬ 
miäradjutant vid Skaraborgs rcg:tc s. å.. transport till Västmanlands rcg:tc 1781, 
s. å. på begäran afsked. Säges 1803 vara ägare af flere egendomar, dem han 
förbättrat, så att "herr fcndrichen från ganska ringa Egendom förkofrat sig till 
förmögen man". Sökte s. å. öfverjägmästaretjänsten i Skaraborgs län. öfver- 
jägmästarc i Skaraborgs län 1805 */*. Verkställde 1809 */u—u/i» kassationsmönst- 
ring i Borås med Älfsborgs rcg:te. Odlade mycket tobak. Var den förste i landet 
som använde konstgjorda frövallar, besådda nicd af vilda klöfverarter insamladt 
frö. Konstruerade en torkria och en djupgående "dikesplog". Ifrig landtbrukare. 
Ägde Solbärga till 1788, köpte Dannemarka i Korsbärga s:n 1788, fick öfvertaga 
Styrshult 1790, återköpte Solhärga 1799 och flyttade dit 1802. Kallades "Kungen 
i Korsbärga", gjorde sig känd för att stå på allmogens bästa men var för öfrigt 
en våldsam herre och grundlig prästhatarc. Skänkte en större ljuskrona till Kors¬ 
bärga kyrka och skänkte 1,000 rdr beo för inrättande af en folkskola i Korsbärga. 
Gift 1780 */« (riddarhusgeneal., Anrep har 1781) med Brita Charlotta Natt och Dag. 

Slöstrand. Anders Adoll, * 1768 ”/« i TJällnio s:n af Östergötlands län, t 1828 
*/u därst. (Föräldrar: Inspectoren på Karstorp Per S. och Fredrica Balk.) Be¬ 
vistade 1788—1790 års fälttåg, afsked från krigstjänsten 1796 efter 10 års tjänst¬ 
göring. Var 1792 sergeant. Landtjägarc öfver Hällestad och Tjällmo i Östergöt¬ 
land 1805 */•. Hade 1814 jägmästares titel. I tjänst ännu 1826. Hade i egenskap 
af kronoskogvaktarc tillsyn och vård öfver boställs- och ckskogarnc i Hällestads 
och Tjällmo tingslag. Bodde å Åstad i Tjällmo s:n. Gift 1792 (enl. husförhörsb.) 
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med Lovisa Carolina Aurora Ruthenschöld, f. 1772 UU på Torsjö Godegård, dotter 
af kaptenen Christer Vilhelm R. och Margareta Charlotta Adlerklo. 

Löwenhielm, Crispin, * 1777 6U, t 1825 19/7 på Färjestad nära Karlstad. (För¬ 
äldrar: Kaptenen och jägerifiskalen Carl Gustaf L. och Anna Maria Ekman.) 
Sergeant vid Värmlands fältjägarebataljon 1793 23/io, stabsfänrik därst. 1795 7U, 
andre löjtnant 1797 18/i, förste löjtnant 1802 18/i2 (1798 V2), vice öfverjägmästare 
för G. Swederus i Värmland 1805 19/n, t. f. öfverjägmästare i Värmland äfven 
1806 19/5, deltog 1807 i pommerska kriget, afsked från tjänsten ss. förste löjtnant 
1808 18/2, t. f. öfverjägmästare i Karlstads län 1808 eA, öfverjägmästare i Karl¬ 
stads län 1808 3In, tjänstledig på ett år 1815 V2 (t. f. H. Falk), afsked 1815 13/i2. 
Ägde Färjestad. Gift 1811 16la med Christina Maria Lagerhjelm. 

Sjöberg, Nils, * 1773 30/o i Skönbärga s:n af Östergötlands län, t. (Föräldrar: 
Torparen Nils Gustafsson och Brita Månsdotter.) Kronoskogvaktare, med landt- 
jägares titel, i Bobärgs härad, Östergötlands län, 1805. 1 tjänst ännu 1820. Bodde 
i Ekerum, Klockrike s:n 1807—1813, i Stora Bärga därst. 1820. Gift med Inga 
Christina Jonsdotter, f. 1788 28/n i Styra by. 

(Nils Siöberg var 1783 extra hejderidare i Skaraborgs län.) 

Lundberg, Peter (Per) Ludvig, * 1781 20/7 i Skåne, t. Fadern Flaggstyrman L., 
modern Christina Holtz. Kronohejderidare i Vadstena län 1805 i april, kallas 
1809 landtjägare, 1810—1816 jägmästare. Var emellertid icke i tjänst 1814—1816. 
Bodde 1810 på Kattorp i Roxlösa s:n och Stenkilstorp i Stora Åby s:n, 1816 på 
Sjögård i Stora Åby. Gift 1809 10/io på Kvissberg i Vinnerstads s:n med Anna 
Margaretha Zetzell, f. 1788 ula i Vinnerstad. 

Krook, J. N. Hejderidare inom Torna m. fl. härad af Malmöhus län. Om- 
nämnes från 1805. Afsked 1828 V2 (efterträddes af G. M. Böckman). Skrifves 
äfven Krok. 

Bergdahl, Anders, * 1784 25/9 i Örebro, t. Var död 1831. (Föräldrar: Sadel- 
makaren Bengt Bergdal och Maria Margareta Iser.) Landtjägare i Nerike (tor¬ 
de efterträdt L. H. Rosenberg, som omnämnes t. 0. m. 1805). Bodde på Finger- 
boda i Nora s:n af Örebro län. Gift 1805 med Brita Elisabet Axenborg, f. 
1786 2t/ii. 

Krapp, Johan Philip, * 1758 5/i på Lögdö bruk, Hässjö s:n af Västernorrlands 
län, t 1808 2t/a i Sundsvall. (Föräldrar: Brukspatron Philip K. och Elsa Lisa 
Frosterus.) Student i Uppsala 1765, auskultant i bärgskollegium 1776 28/io, bruks- 

I patron; förordnades 1806 20/i att på sex månader bestrida öfverjägmästaretjän- 
sten i Västernorrlands län under A. M. Lundgrens tjänstledighet på grund af sjuk¬ 
dom; s. å. förordnad på ytterligare sex månader; kapten vid Västernorrlands 
landtvärn. Gift 1781 24/b å Fridland i Medelpad med Helena Brita Calwagen. 

Fadern född 1703; modern 1721. 
(Inspektören vid Västanå bruk Daniel Krapp, ende son till brukspatronen Da¬ 
niel K. och Sara Wijk, föddes 1736 11/i och dog 1762 1h [begrofs i Härnösand 
1762 12/i], Förestående Daniel K., student i Uppsala 1753, disputerade 1756 
med en afhandling ”om En Bruks-Patrons tilbörliga upsigt i Hytta och Ham¬ 
mar vid Järnsmide”; Brukspatron Daniel Krapp dog 1765 9/12 i Härnösand, 
i 73:e året; Brukspatron Mathias Krapp dog 1790 V» å Lagfors i Medelpad, 
öfver 50 år gl.) 

Dahl, Johan, * 1749 21U i Nykils s:n af Östergötlands län (enl. husförhörs- 
bok, men kan ej där anträffas), t 1817 28/12 i Slaka s:n därst. Rusthållare i Ny¬ 
kil, stadsfogde i Linköping på 1780-talet, kronoskogvaktare i Hanekinds härad, 
Östergötland, 1785 12h. Landtjägares titel. Omnämnes ss. sådan 1806. Bodde 

24 
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på Halshöga i Slaka s:n af Östergötlands lön. Var i tjänst ännu 1814. Gift l:a 
g. med Magdalena Cedersteen (äfven kallad Margareta Cedersten eller Seder- 
steen), f. 1751 ”/« i Linköping (dotter af Botvid C. och Hedvig Ljungberg), d. 1794 
■*/*; 2:a K- 1806 ‘®/* med Catharina Elisabeth Montelin, f. 1765 */»* i östra Toll- 
stad, t 1817 */* å Halshöga. 

Märck, Carl Christian, t 1806 ®/i i Skalltorp af Väne-Åsaka s:n, Älfsborgs 
län, 72 år gl. Hejderidare i Älfsborgs län. 

Hcidcmun, Carl Fredrik, * 1759 9B/», t 1829 58/io på Lidboholm (numera Lid- 
hult) i Sjösås s:n af Kronobärgs län. (Föräldrar: Godsägaren Carl Christoffcr 
von H. och Helena Charlotta Ållongren i Finland, i hennes l:sta gifte.) Landt- 
brukare. öfverjägmästares n. h. o. v. 1807 7U. Bodde en tid på Pilkamaa i littis 
s:n i Finland, men flyttade sedan till Sverige. Han tillhörde en 1668 5/» adlad, 
ointroducerad ätt. Hans tre söner introducerades på svenska riddarhuset 1824 
w/i med ättenamn von Hcidcmun, n:r 2293. Gift 1786 med Ester Maria Nohr- 
ström. 

Schuberg, Nils Aron. Var 1807—1812 Hejderidare i Halland. Tjänstgjorde 
äfven 1801—1803, då A. Grundell var suspenderad. Barthold Johan Schuberg var 
tidigare och samtidigt skogvaktare i Halland. Månne fadern? 

(Rådmannen i Falkenberg Johan Schuberg, f. 1713, d. 1773, gifte sig 1736 u/n 
med Anna Maria Teet i hennes 2. g.) 

Lind, Hans Didrik. Hejderidare i Kalmar län. Gift 1807 jVb i Hallingebärg 
med Elisabeth Ulrika Perman. 

Landclius, Anders, * 1781 “/» i Åsbo s:n, Östergötlands län, t 1834 ,9/» i 
Gärdslätt, Rinna s:n af samma län. (Föräldrar: Nils Svenson och Ingrid Jacobs- 
dotter.) Kronoskogvaktare i Göstrings härad af Östergötlands län. med Iandt- 
jägares titel, 1808 i januari. Bevakade Göstrings häradsallmänning. Bodde i 
Gärdslätt (eller Jordslätt) i Rinna socken. Kvar i tjänst 1824. Gift 1818 med 
Anna Kajsa Ahlfort, f. 1786 i0li i Torpa s:n, Östergötlands län (makarne skilda 
1834). 

En prästattest från Rinna s:n uppger felaktigt att han skulle vara född 1781 
“/» i Åsbo s:n. 

Hultberg, Nils, * 1767 "/« i Kolcma i Röstånga s:n af Malmöhus län, (i egen- 
händ. meritförteckn. (R. a.] säger han sig, felaktigt, blifvit student 1786 vid 16 
års ålder), t 1809 TO/it på Bröda i Allerums s:n af samma län. (Föräldrar: Hof- 
rättskommissarien Lars H. och Hedvig Holmstcdt.) Tingsnotarie hos härads- 
höfd. C. Thcstrup 1786—1788, studerade vid Lunds akademi 1789—1790. Student 
af Skånska nationen i Lund 1790, aflade juridisk examen därst. 1790 ft/o, auskul- 
tant i Göta hofrätt 1791, aktuaric vid Karlshamns magistrat 1792, afsked 1794, t. 
f. häradshöfding (för Rydeberg) 1795—1798, vice häradshöfding 1796. öfverjäg- 
mästarc i Malmöhus län 1808 ‘Vi. (iift 1798 i Röstånga med Johanna Dorothca 
Hallman. 

Hans son var Olof Teodor Hultberg, hvilken var polismästare i Sthlm under 
oroligheterna 1838. Tegnér skref ett tröstekväde till fadern, när han genom 
döden på tre veckor miste tre barn. 

Berg, Beter Jonas. Jägmästare. Gift med Magdalena Nilsson. En son föd¬ 
des 1808 *'/i i Mörrums s:n af Blekinge län. 

Gyllensvärd, (iustuf Adolf, • 1783 */n (‘*/n felaktigt) på Solbärga i Korsbårga 
s:n af Skaraborgs län, t 1829 **/i (icke ”/i) på Kyrkcslätt I Vartofta-Åsaka s:n af 
samma län. (Föräldrar: öfverjägmästaren Bengt Magnus G. och Brita Cliar- 
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lotta Natt och Dag.) Sergeant vid Kronobärgs reg:te 1797 17/io; föreslogs af öf- 
verste Friesendorff till fänrik i Konungens Svea lifgarde, enär han ”genom redan 
gjord tjänst synes gifva hopp att af denna nåd göra sig värdig”, fänrik därst. 
1802 9/3 (enl. egen uppgift; enl. andra uppgifter 19/.«), löjtnant vid Älfsborgs reg:te 
1805 b/3; bevistade fälttåget i Pommern 1807, då han kommenderade reg:tets för¬ 
sta kompani, och deltog med utmärkelse i stormen af redutten framför Knieper 
front s. å. UU (blef därvid sårad); erhöll därefter befälet öfver lifkompaniet vid 
reg:tet; afsked 1807 30/io (3/iz). T. f. öfverjägmästare i Jönköpings län 1808 12/2, 
t. f. öfverjägmästare i Älfsborgs län 1809 25/d, afsked 1822 28l 12. Skicklig jägare 
och höll utmärkta stöfvare, hvilkas blod ingår i flere bekanta stammar. Gift l:a 
g. 1811 23/ö med Brigitta Charlotta Gustafva von Heijne, 2:a g. 1816 I8/® med fri¬ 
herrinnan Wilhelmina Christina Sparre. 

Hök, Abraham Christoffer, * 1772 19/s, t 1854 20/s i Värnamo. (Föräldrar: 
Kronofogden Christoffer H. och Brigitta Juliana Andersson.) Landtmäteribiträde 
1789—1790, e. 0. landskontorist i Jönköping 1791, t. f. länsbokhållare därst. 1799 
18/9, e. 0. kammarskrifvare i kammarkollegium 1800 2aU, ordinarie landskanslist i 
Jönköping s. å. 10/n, salpeteruppbördsman i Jönköpings län 1805 13/a; biträdde 1808 
såsom mönsterskrifvare vid besiktningen af den kontingent af Jönköpings reg:te, 
som hemkom från Pommern; förordnades 1808 1212 att efter Silfverhjelm tills 
vidare bestrida den vakanta öfverjägmästaretjänsten i Jönköpings län; skolegods- 
inspector; hofsekreterare. 

En uppgift att han 1799 skulle blifvit kronofogde i Tveta östra och Mo härads 
fögderi af Jönköpings län förefaller icke riktig. 

Gift 1815 3/u med Sara Maria Lybeck från Vasa i Finland. 

Hoffberg, Carl Gottfrid, * 1781 14/d i Skeninge, t 1834 5/n därst. (Föräldrar: 
Salpetersjuderidirektören Gottfrid H. och Magdalena Margaretha Dahl i hennes 
l:a gifte.) Student af Östgöta nation i Uppsala 1795, examen 1796 8/12, biträdt 
öfverjägmäst. M. Hagelin i tjänsten 1796. Auskultant i Svea hofrätt 1797, e. 0. 
kanslist i justitierevisionsexpeditionen (hans ansökan om anställning i nämnda 
expedition föredrogs 1797 20/i). Vice öfverjägmästare i Östergötland 1808 12h. 
Landtbrukare. 

Boije till Gennäs, Carl Henric, * 1775 13/u, t 1845 18/i2 på Älfstorp i Acklinga 
s:n af Skaraborgs län. (Föräldrar: Kaptenen Göran Boije till G. och Dorothea 
Juliana von Vicken.) Kom i krigstjänst 1786, fänrik vid Skaraborgs reg:te 1800 
10/i2, löjtnant därst. Öfver jägmästares n. h. 0. v. 1808 5/». (Det är antagligen 
denne, Anrep Tab. 42, som erhöll nämnda befordran. Hans initialer voro faktiskt 
C. H. och han var löjtnant.) Gift 1809 12A> med Märta Elisabeth Rudberg. 

Reenstierna, Jean Abraham, se Hofjägeristaten, sid. 144. 

Bowalin. Öfverjägmästare 1808 12ln. 

Kiempe, Per, * 1771 2U, t 1852 8/12 i Brandstorps s:n af Skaraborgs län. (För¬ 
äldrar: Kronoskogvaktaren [å Jonsbolet i Daretorps s:n] Anders K. och Kerstin 
Jonsdotter.) Hejderidare i Vartofta hejderideri af Skaraborgs län 1808. Säges i 
33 år innehaft hejderidarebostället Strömbäck i Brandstorps s:n, Vartofta härad af 
Skaraborgs län (enligt annan, likaledes felaktig uppgift, Strömbäck i Daretorps 
s:n). Flyttade faktiskt 1808 till kronoskogvaktarebostället Jonsbolet i Daretorps 
s:n och därifrån 1844. Bevakade Hökensås allmänning. I tjänst ännu 1849. Nam¬ 
net skrifves äfven Kämpe. Gift med Stina Andersdotter (f. 1760 u/i). 

Ramström, Laurent. Frid., * 1782, t. (Fadren stålbrännare.) Genomgick Sträng¬ 
näs’ gymnasium. Student af Söd.-Ner:s nation vid univ:tetet i Uppsala 1802, vice 
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landtjägare. Stadsfiskal i Strängnäs 1809 och rådman därst. Oift 1805. 1 na- 
tionsmatrikcln heter det om honom: ”håller nu en god klubb i Strängnäs", "näppe¬ 
ligen" (!). "Död såsom gästgifvare ibidem." 

Varenius, Carl Magnus, * 1775 •/» i Länghems s:n af Älfsborgs län. t 1861 10U 
i Dalstorps s:n därst. (Föräldrar: Prosten Jacob Conrad V. och Brita Maria Fors- 
selius.) Student af Göteborgs nation i Lund 1800. Hejderidare i Älfsborgs län. 
Omnämnes 1808 o. 1812. "Var skicklig jägare." Kallas i Kalfs s:ns kyrkböcker, 
där han omnämnes 1812, felaktigt C. G. Varenius. 

Gyllenadler, Claes Samuel Jonas, * (tvilling) 1788 SV* på Näs i österåkers s:n, 
t 1833 nU på Salnecke i Gryta s:n af Uppsala län. (Föräldrar: Landshöfdingen 
Samuel Jacob G. och Johanna Sophia Albom.) Student vid akademien i Uppsala 
1800, kansliex. därst. 1806 u/it, e. o. kanslist vid inrikes civilexpeditionen af k. 
maj:ts kansli 1807 15/b, vice öfverjägmästare i Stockholms län 1809 sn/i (under B. 
J. Bures tjänstledighet), öfverjägmästaretitel 1810 */». Innehade fideicommiss- 
egendomen 4 mtl frälse Näs med därunder lydande 3*/« mtl i Åkers s:n och 
skeppslag af Stockholms län, hvilken gård han sedermera bytte mot Salnecke. 
Gift 1810 u/i* med Sophia Bolin. 

Holm. Student. Extra landtjägare 1809 1 mars och förordnad på tre må¬ 
nader förrätta C. E. Hedenströms landtjägaretjänst i lifgedinget af Söderman¬ 
lands län. 

Fleetwood, Gustaf Adolph, friherre, * 1782 ’7/* på Ryliolm i Larfs s:n, t 1815 
*/• därst. (Föräldrar: öfverjägmästaren, friherre Gustaf Miles F. och grefvinnan 
Ottiliana Margaretha Lagerberg.) Kornett vid lätta lifdragoncrna 1784 "/b, afsked 
med tillstånd att kvarstå ss. ryttmästare i arméen 1802 10/», afsked 1808 *•/», t. f. 
öfverjägmästare i Skaraborgs län 1809 entledigad från förordnandet och full¬ 
makt ss. öfverjägmästare därst. 1810 *•/»; förordnad s. å. "/« att jämte öfverste- 
löjtnant Carlén förestå värderingen öfver de förluster, som uppkomme genom 
anläggningen af Göta kanal. Därifrån entledigad genom kungl. handbref s. å. “/». 

Of fen, Samuel Fredrik, * 1774 ™l» i Tostarp, Risebärga s:n af Kristianstads län, 
t 1836 nUt därst. (Föräldrar: Spånfabrikörcn Jochim Fredrik O. och Helena 
Feuk.) Gick i Landskrona skola. Student af Skånska nationen i Lund 1794 '/*, 
examen theologicum s. å. “/», juridisk examen 1795 “/1». Auskultant i Göta hof- 
rätt 1796 ”/to, t. f. magistratssekreterare o. notarius puhlicus i Landskrona 1803 
”/i, upphörde därmed 1805 “/io, vice auditör vid skånska husarrcg:tet 1806 
t. f. öfverjägmästare i Kristianstads län 1809 ■/io o. 1810 "/«. öfverjägmästare- 
fullmakt 1812 '/» (icke ,0/»). T. f. öfverjägmästare I Kristianstads län 1815 ”/*. 
Namnet finnes äfven skrifvet von Oflen. Skrcf själf Samuel Frcdrichsson Ollen. 
Beröfvade sig i sinnesförvirring lifvet. 

Mor In t, Gabriel, * 1786 3h på Eke(torp) i Söderåkra s:n af Kalmar län, t. 
(Föräldrar: Jägmästare Andreas M. och — Billbcrg.) Jägmästare, nied licjdc- 
rldarelön, inom Norra Möre m. fl. härad af Kalmar län 1809. Var i tjänst ännu 
1820. 

(En Gabriel Moringh. Calmaricnsis, blef student af Smålands nation i Lund 
1721 */..) 

Gyllencreutx, Carl Johan, se Hofjägcristaten, sid. 144—145. 

von Hagelsleln, Carl llugo, se Hofjägcristaten, sid. 146—147. 

Munthe, Sven Abraham, se Hofjägcristaten, sid. 143. 

Sleuch, Johan Henric, se Hofjägcristaten, sid. 143. 
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Österdahl, Zachris, * 1770 16/o i Kisa s:n af Östergötlands län, t. (Föräldrar: 
Landtjägmästaren Daniel ö. och Beata Zachrisdotter Boman.) Vice kronoskog- 
vaktare i Kinds härad, till hjälp åt fadern, 1796 i juni. Var 1810 hejderidare i Kind 
och Ydre, efter fadern. Landtjägare i Östergötlands län. Afsked 1811 eller 1812. 
Han erlade 1812 “Va chartee sigill, recognition i Linköping. Han var 33 år gl 1810. 

Svan, Carl Fredrik. Hejderidare. Qift 1810 20lu i Döderhults s:n med Brita 
Stina Sanström i hennes 2. gifte. 

Sjösten, Magnus Gustaf, * 1782 UU i Väfversunda s:n af Östergötlands län, 
t 1849 “Vs å Dufed i Åre s:n af Jämtlands län. (Föräldrar: Löjtnanten Magnus 
S. och Hedvig Beata Trolle.) Kronohejderidare o. landtjägmästare i Vadstena 
läns beridning af Östergötlands län 1810. Bodde å Kattorp. Qift 1. g. 1807 3/i 
med Märta Katarina Rinman (t 1816 11/i2 på Frösäng i Stora Åby s:n) i hennes 
2. g.; 2. g. 1816 14/7 med Elisabeth Johanna Zetzell, f. 1793 24/3 i Vinnersta. Om- 
nämnes 1818 bo på Frösäng i Stora Åby s:n. Namnet skrifves äfven Sjöstéen och 
Siöstéen. 

Neumatt. Hejderidare i Värmlands län 1810. 

Montin, Eric. Hejderidare i Helsingland. Omtalas 1810 o. 1812. 

Gemtzell, Simon. Landtjägare i Södermanlands län. Omnämnes 1810 ss. 
häftande i gammal skuld till kronan. 

Hofflander, Carl Svante, * 177 1 20/ia i Älfsborgs län, t 1836 i Kristianstad. 
(Föräldrar: Majoren Petter Gustaf H. och Emerentia Carolina Bagge till Sö¬ 
derby.) Volontär vid Älfsborgs reg:te 1775, reste 1783 öfver till Finland och blef 
sergeant vid Flemingska värfvade reg:tet, fänrik 1788 M/s och gjorde adjutants- 
tjänst; led. af sällskapet ”Amore Proximi” i Lovisa 1789 10/u; bevistade 1788, 1789 

o. 1790 års krig samt var med vid Abborrfors, Suttula, Kymmene och Högfors; 
erhöll l:e adjutants lön 1791; löjtnant med bibehållande af nämnda lön 1796 5/io; 

gjorde utländska resor i rikets angelägenheter 1797—1798 till Ryssland, Tyskland 
och Frankrike samt bevistade kongressen i Radstadt; löjtnants lön 1802; reste 
enligt k. ordre till S:t Petersburg 1808 samt blef vid återkomsten 8/a befordrad 
till stabskapten vid samma reg:te (Österbottens). Erhöll s. å. “73 förordnande att 
ss. tjänstgörande major organisera Vasa rotering, ”med hvilken troupe jag gjorde 
1808—1809 årens vintercampagne uti Savolax, Torneå och Westerbotten vid Hans 
Excellens Qrefve Sandels brigad, var med vid Hendriksnäs, Copis, Toivola, samt 
som Detachementschef med en bataljon af Kongl. Österbottens regemente med 
tvenne 6 U canoner betäckt nyssnämnda Brigads retrait från Toivola till Iden- 
salmi, der jag sedermera vid affairen den 27 oktober 1808 som befälhafvare för 
en bataljon af Kongl. Wasa regemente med bajonetten afslog fiendens storm på 
våra batterier, tog tillfånga en major, en capitain och 80 man, fördref en mång¬ 
dubbel styrka öfver Virda bro, hvarefter jag till belöning blef 1809 den juni [det 
var 26/b] befordrad till Major och den 3 juli till Kongl. Svärdsorden”; stabsadju- 
tant hos generalintendenten för norra arméens generalkrigskommissariat 1809 

intendent vid Döbelns brigad i Jämtland och sedan öfver hela svenska och finska 
arméens förråd i Ume samt förrättade generaladjutantstjänsten till arméens hem¬ 
marsch, hvarefter han beordrades mottaga befälet öfver andra finska fältbatal¬ 
jonen, hvilket befäl han behöll, tills kåren upplöstes. Placerad på Jönköpings reg:te 
1810, sedan finska arméen blifvit reducerad, t. f. öfverjägmästare i Kristianstads 
län 1811 20/s (till sin död), öfverstelöjtnant i arméen 1815 8A, salpetersjuderiunder- 
styresman i nämnda län s. å., öfverstes n. h. 0. v. 1822 1#/i; salpetersjuderidirektör 
med lön på stat s. å.: förordnad att ss. vice ordförande i hushållningssällskapet i 
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landshöfdingens ställe bestyra om flygsandens hämmande i Kristianstads län (val¬ 
des 1823 ,!7n af hushållningssällskapets förvaltningsutskott till t. f. styresman öfver 
flygsandsplanteringarna i Kritianstads län och kallades härtill af landshöfdingen 
s. å. n). Kallades 1833, i anseende till planteringens fortgång, till arbetande 
ledamot i landtbruksakadeinien och erhöll dennas stora medalj; ledamot af Lin- 
meiska samfundet 1832 */». 

Bildade i febr. 1831 Skytt-Sällskapet i Kristianstad och blef dettas vice ord¬ 
förande. Han skref själf L. Hofflander. Möjligen född i Gällstads s:n, där tre 
hans äldre syskon föddes. 

Han älskade rosor och — tobak samt uppmanade därför alltid sina plante- 
ringsvaktare att företrädesvis odla dessa växter. Hans broder, kaptenen 
Petter Gustaf H., lät i Kristianstad resa en minnessten öfver honom med in¬ 
skrift: "Här hvilar öfversten och Riddaren af Kongl. Svärds Orden Carl 
Svante Hofflander, hvilken på 11 års tid eller till sin dödsdag planterat alla i 
Christianstads län befintliga flygsandsfält med alla sorters vilda träd och 
buskar på egen bekostnad. Död den 9 juli 1836". 
En högst originell man. Säges hafva utfärdat följande dråpliga kungörelse: 
"Skallgångar anbefalles till utrotande af rofdjurs befrämjande, och efter hvarje 
skallgång skall huden af jägeribetjäningen afdragas och mig tillsändas". (111. 
Tidn. 1862, n:r 6, där han emellertid, felaktigt, kallas Hoffländer.) 
Publ. de åren 1832—1833 författade "En gammal mans försök till förklaring 
af Johannes Uppenbarelse" (afhandlar gräshopporna; tryckt hos Ccdergren i 
Kristianstad). 

Munthe, Jacob Ludvig, * 1770 sa/« i Eksjö, t 1822 ,s/« i Vimmerby. (För¬ 
äldrar: Borgmästaren, lagman Johan Lorentz M. och Charlotta Rebecka Cassel.) 
Sergeant vid Bohusläns dragonregemente (gröna dragonerna) 1782 **/«, fänrik 
s. å. ”/t», student af Östgöta nation i Lund 1786, premicradjutant vid Smålands ka- 
valleriregrte 1787 stabsfänrik därst. 1788 *'/*, bevistat skånska kampanjen 
s. å., kommenderad till örlogsflottan 1789, garnisonstjänstgöring i Stockholm 1790, 
stabskomett vid Smålands lätta kavalleri 1793 lih, kornett med lön därst. 1794 
,s/4. stabslöjtnant därst. 1795 *°/ta, deltog i pommerska kriget 1807, hemkom från 
kriget 1809 1T/i, "svårt besvärad af fältsjukan", afsked ur krigstjänsten 1810 */», 
t. f. öfverjägmästare i Kalmar län 1811 ,T/io. öfverjägmästarc därst. 1812 '•/#, 
tjänstledig 1820 **/«. Han ägde säteriet Vinketomta i Vimmerby s:n. Innehade 
och bebodde jägeribostället Kloster i Hvcna s:n af Kalmar län. Gift 1799 •/» med 
Catharina (Carin) Elisabeth Regncll. 

Ätten Munthe, hvars vapen förekommer i den gamla Ntirnbergska vapen¬ 
boken, leder sitt ursprung från Brabant. 

Thomée. Vice häradshöfding. T. f. öfverjägmästare i Kristianstads län 1811 
•/» (medan C. Hofflander åtnjöt 6 månaders tjänstledighet). Med all sannolikhet 
identisk med Anders Reinhold Thomie, * 1774 */io på Skepparp (Sklbbarp) i Raf- 
lunda s:n af Kristianstads län, t 1848 ,0/n i Göteborg; son af kyrkoherden, fil. 
mag. Thomas Thomccus och Elsa Sofia Mandorff; student af Blekingska nationen I 
Lund 1793, juridisk examen därst. 1794 ,5/i», vice häradshöfding och advokat 1 
Göteborg. "Han var ansedd såsom stadens skickligaste jurist, var en vänlig gam¬ 
mal ungkarl och hade mycken kärlek till sångfoglar, hvaraf hans bostad var rik¬ 
ligt uppfylld — det var hans familj" (regementsläkaren E. Thotmcus enl. medde¬ 
lande till utg. af "Slägten Thomaeus", Malmö 1898, sid 65). 

Hedenström, Carl Predric, * 1792 */« på Kumla i Härads s:n af Stockholms 
län, t 1859 *•/» i Jädcrs s:n af Södermanlands län. (Föräldrar: Landtjägaren 
Carl Erik H. och Maria Jakohina Kilandcr.) Gymnasist i Strängnäs 1803, stu¬ 
dent af Söd.-Ncrlkcs nation vid univ:tet I Uppsala 1810 **/», volontär vid jägerl- 
staten, förordnades 1810 att förestå faderns tjänst och säges under faderns sex 
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månaders sjukdom ”med utmärkt nit och skickelighet Tjensten förrättat”, landt- 
jägare i lifgedinget efter fadern 1811, afsked därifrån 1815, jägeri- och skogs- 
ombudsman eller s. k. jägerifiskal s. å. (förordnad af öfverhofjägmästareämbetet 
och ännu 1827 i denna egenskap tjänstgörande), återtog landtjägaretjänsten 1818 
i mars (efter Silfverbrand), jägmästares titel, sakförare vid Rekarne häradsrätt, 
landsfiskal i lifgedingets lagsaga 1840—1859. 

(C. A. Hedenström, f. 1808, bevakade 1849 Åkers häradsallmänning.) 

Broberg, Johan Otto, * 1778 13/2 i Bärgs s:n af Skaraborgs län, t 1847. (För¬ 
äldrar: Kronoskogvaktaren Jonas B. och Anna Maria Edling.) Hejderidare i Ska¬ 
raborgs län 1811—1813. Afsked senast 1816. Qift 1816 10/12 i Bärg med Anna 
Brita Baumbach (* 1785 15A> i Bärg, t 1850). Han kallas vid giftermålet jägmästare. 

öqvist, Håkan, * 1775 23/« i Åby (icke i Harstads) s:n af Östergötlands län, 
t 1836 29/n därst. (Föräldrar: Fjärdingsmannen, sederm. skogvaktaren Jöns ö. 
och Anna Maja Olofsdotter.) Landtjägare i Östergötland. Hade afsked vid sitt 
frånfälle. Qift 1811 med Anna Brita Friberg. 

År 1824 fanns en kronoskogvaktare Ö. i Östergötland, antagl. identisk med 
förestående. 

Swensson, Henrik, t 1811 2iU i Göteborg. Landtjägmästare och hofrätts- 
likvidationskommissarie. 

Strandberg, Per, * 1768, t. Landtjägare i Qäfleborgs län. Omnämnes 1811—1820. 
Omnämnes 1815 i samband med en tillärnad skallgång i Söder-Ala s:n af Qäfle¬ 
borgs län. Bodde i Gäfle. 

Smedberg, Pehr. Hejderidare i Skaraborgs län 1811—1818. 

Cederfelt, Elieser, * 1769 25/i2, t 1845 201». (Föräldrar: Komministern Andreas 
C. och Petronella Juliana Margaretha Cöhler.) Fänrik vid landtvärnet i Finland 
under 1788 års krig, öfverjägmästares n. h. o. v. 1812 18/i (var då fänrik), med skyl¬ 
dighet att vid behof tjänstgöra inom Göteborgs och Bohus län. Bodde på Ceders- 
lund. Gift 1802 med Sara Christina Noreen. 

Nyberg, August Bernhard, * omkring 1770 på Svartholm i Finland, t 1821. 
(Föräldrar: öfverkrigskommissarien Gabriel N. och Helena Kristina Vahlberg.) 
Fältrevisor. Materialbokhållare på Sveaborgs fästning 1793 28/2; krigskommis¬ 
sarie vid svenska arméen vid krigets utbrott i Finland 1808 och åtföljde i denna 
egenskap arméen till krigets slut. R. V. O. 1810 Magasinsförvaltare i Väster- 
norrlands län. öfverjägmästarefullmakt 1812 31/i. Förordnades 1813 2% att bi¬ 
träda vid recognitionsskogarnas undersökning i Västernorrlands län. Gift med 
Malin Tideman (t 1818 i april på Mo i Södermanland). 

Mareks von Wiirtenberg, Carl Eugenius, friherre, * 1788 21/s (Anrep har fel¬ 
aktigt 21/7) på Vårholma i Värmdö s:n af Stockholms län, t 1860 5U på kaptens- 
bostället Helgesta i Stigtomta s:n af Södermanlands län. (Föräldrar: Hofjunka- 
ren, friherre Carl Eugenius M. von W. och Anna Christina Sandman.) Kadett vid 
Carlbärg 1801 28/o, utexaminerad 1806 29U och utnämnd till fänrik vid änkedrott¬ 
ningens lifreg:te 1806 12U, transport till Södermanlands reg:te s. å. 28h, kommen¬ 
derad till Svea artillerireg:te för att passera graderna därst. s. å. 23/o, stabsfänrik 
vid Södermanlands reg:te 1810 22U, afsked från reg:t med tillstånd att kvarstå 
ss. fänrik i arméen 1812 7/i, afsked ur arméen med öfverjägmästares karaktär 
s. å. 14/r. 

Inlöste efter faderns död 1812 familjeegendomen Gotthardsbärg i Lerbo s:n, 
Södermanland, försålde den därpå 1813 och inköpte Skåra i Stigtomta s:n. Kom- 
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menderades med Södermanlands reg:te till norska Rränsen 1808 "Va och blef vid 
Lundby kvarnar s. å. *°/« blesserad af en kula i vänstra armen. Kommenderad 
med rett:tet till Åland 1808 */« och bevistat reträtten därifrån 1809 “7». Var om¬ 
bord på linieskeppet Konung Adolf Fredric för att deltaga i expeditionen till Vä¬ 
sterbotten, men stannade för sjukdom i Härnösand 1809 X3U. Skrcf själf ron 
Wiirtemberg. Gift 1814 */r med Catharina Ulrica Strandberg. 

Widbom, Fredrik, se Hofjägeristaten, sid. 143—144. 

von Greiff, Johan Ludvig, se -Hofjägeristaten, sid. 139—140. 

Jakalin, Anders, * 1760 ”/i» i Åbo, t 1823 *•/» i Linköping. Omnämnes så¬ 
som landsgevaldiger 1793, såsom jägmästare i Östergötland 1812 och såsom 
oeconomie direktör 1814 och 1823. Han deltog 1814 M/i såsom en af de 12 stif- 
tarne af hushållningssällskapet i Östergötlands län, blef ledamot af dess förvalt¬ 
ningsutskott samt var sällskapets skattmästare till sin död. Kallas i dödboken 
”En driftig, verksam och nyttig man". Namnet finnes äfven skrifvet Jachalin. 
Gift 1793 */» i Linköping med Anna Helena Fischer (som dog 1814 *°/j», 37 år gl. 

"Så länge oegennyttigt nit, en redlig vandel och gagnande verksamhet för- 
verfva aktning, skall detta samfund med tacksanihetskänslor förvara hans 
minne.” (Östgöta hushållningssällskaps förvaltningsutskotts berättelse för 
1824.) 
Löjtnanten vid flottan Johan Jackalin var gift med Gustafva Charlotta Ham¬ 
marberg (en dotter till dessa föddes 1789 *U å Sveaborg). 

Gräns, Per. Landtjägare i Finspångs bärgslag med Vikbolandet i Östergöt- 
götland 1812. Erlade charta' sigill, recognition 1812 3Iio. Var 23 år gammal 1814. 
Till börden stockholmare. Namnet finnes äfven skrifvet Grtintz. 

Friiding, Carl. * 1791 ”/», t. (Föräldrar: Kyrkoherden Nils F. och Marga¬ 
reta Johanna Liljestjelke.) Landtjägmästare i Älfsborgs län. Omnämnes 1812— 
1815. Kallar sig själf 1848 f. d. kronoskogvaktare. Erhöll 1846 en nådegåfva af 
k. maj:t. Var då gift och hade 5 barn. Bodde i Hvarnums s:n af Rångedala 
pastorat. 

(Kronoskogvaktaren Carl Thomas Friiding, f. 1785, d. 1857, gift med Britta 
Jonsdotter.) 

Boberg, C. Fr. Omnämnes 1812 såsom jägmästare med hcjderidarelön i Tu- 
naläns härad af Kalmar län. Kallas 1828 skogvaktare och vice jägmästare i Scf- 
vedes härad af Kalmar län. Han omnämnes ännu 1840. 

(Hejdcridaren Boberg innehade 1809 till boställe */« mtl Kabbo n:r 2; Krono¬ 
skogvaktaren C. J. Boberg bodde 1828 å Kjäbbo i Södra Vi s:n; bouppteck¬ 
ning efter skogv. Lars Boberg förrättades 1776 i Bobergs härad, Östergöt¬ 
land; skogvaktaren vid Stockholms djurgård Lars Boberg dog 1750 och ef¬ 
terträddes af Daniel Broberg, båda innehade norra Brunnsvikshagens boställe.) 

Österdahl, Sven (Svante), * 1766 ”/i» i Kisa s:n af Östergötlands län, t. (För¬ 
äldrar: Landtjägmästaren Daniel O. och Beata Zachrisdottcr Boman.) Hcjde- 
ridarc och landtjägmästare i Kinds o. Ydre härad af Östergötlands län 1812, 
Bodde då å Råstorp i Kisa s:n. Lefdc ännu 1837, då han var skogvaktare på 
allmänningcn Gaddstigcn i öppeby s:n. Kinda härad, och i denna egenskap inne¬ 
hade kronolägenheten Häradsmålen. Gift 1792 M/i» i Tjällmo med Ulrica Alber¬ 
tina Sjöstrand, syster till jägmästaren Anders Adolf S. 

Österdahl, Lars Magnus,* 1793 '*/» i Kisa s:n af Östergötlands län, + 1864 /». 
(Föräldrar: Landtjägmästaren Daniel ö. och Beata Zachrlsdotter Boman.) Ser¬ 
geant vid lifgrenadicrreg:tct 1812 "It. Erlade 1812 */» charta* siglllata rceogni- 
tion ss. landtjägare I Östergötland. Gjorde 1814 hos k. maj:t anhållan att få till- 
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byta sig skogvaktarebostället Råstorp mot vederlag af Qrytviks hemman, hvar- 
om jakande k. br. 8A» s. å. Deltog i 1813—1814 års fälttåg, afsked från krigstjän¬ 
sten 1815 *»/., Iandtjägmästare i Kinda och Ydre härad i Östergötland 1815 16/io. 
Kallas skogvaktare i en rulla af öfverjägmäst. J. Forssbeck 1828, men 1824 — 
då han bevakade Kinda häradsallmänning — kronoskogvaktare med jägmästares 
titel. Kallas i k. br. 1838 u/« skogvaktare för Ycke kronopark o. Kinds härad. 
Innehade 1824 o. 1838 till boställe Vs mtl Råstorp. Ägde år 1850 hälften af skat- 
teh:t Thomestorp samt åren 1850 o. 1852 frälseh:t Carleby, båda i Kisa s:n. 
Gift 1816 med Lona Sofia Tinnerstedt. 

(Kronojägaren i Rök, Östergötland, Per Adolf Österdahl, gift 1843 29/ia med 
Eva Maria Kastengren; säkerligen identisk med den P. Österdahl, som var 
38 år gl 1849 o. då bevakade Lysings häradsallmänning.) 

Olsson, O. Kronohejderidare i Norra Åsbo härad af Kristianstads län 1812— 
1813 8/i2, då han erhöll afsked. 

Rothlieb, Anders Henning, * 1787 12/s på Sadelhult i Kalmar län, t 1821 u/e 
därst. (Föräldrar: Kaptenen Carl Fredrik R. och Dorothea Maria Tesche.) Ser¬ 
geant utan lön vid Kalmar reg:te 1796 15/7, student i Lund 1798 och i Uppsala 
1800 2/io, kadett vid Carlbärg 180 1 28/9, utexaminerad 1805 20l» och utnämnd till 
kornett vid lifreg:tets husarkår 1805 8/io, förste adjutant därst. 1808 l9l2, löjtnant 
1810 2%, löjtnant vid Smålands dragonregite 1811 10U, afsked s. å. 3/12, öfverjäg- 
mästares karaktär 1813 u/s. Bevistade fälttåget mot Norge 1808. Gift 1815 2/« 
med Henrietta Charlotta Rothlieb. Han finnes äfven kallad Adolf Henning R. 

Holmgren, N. Hofrättskommissarie. T. f. holtzförster (”holtsvorsteher”) i 
Kristianstads län 1813 Vi (k. förordnande), afskedad af öfverhofjägmästaren gref- 
ve R. von Rosen 1816 “/b, hvarå k. konfirm. s. å. lö/io. 

Köhler, Carl Jonas, * 1781 10ls på Finspång (enl. egenh. felakt. uppg. 12/s), t 
1842 24/s i Norrköping. (Föräldrar: Bruksinspektören vid Finspång Carl K. och 
Ulrika Pettersson.) Student af Östgöta nation i Uppsala 1797 22/s>, auskultant i 
Svea hofrätt 1802 22/o, vice häradshöfding 1807 23/u; häradshöfdings fullmakt, tur 
och befordringsrätt 1810 28A; t. f. öfverjägmästare i Östergötlands län 1813 eU un¬ 
der 6 månader under M. Hagelins tjänstledighet för sjukdom. Ägare af Hofgren 
i Jonsbärgs s:n till 1828. 

Schedvin, Daniel Magnus, * 1765 1h, t 1847 26/u (icke 2ahö på Deragården i 
Hillareds s:n, Älfsborgs län (enl. Krigs Wet. Ak. T. 1848 död å säteriet Gälared). 
(Föräldrar: Löjtnanten Daniel S., nobil. S., och Anna Maria Hjortsberg.) Förare 
vid Älfsborgs reg:te 1784 14/e, sergeant därst. 1791 i mars (14/s), adjutant 1796 
20/4, löjtnants afsked 1803 20lz (3%), kapten 0. kompanichef vid Älfsborgs landt- 
värnsbrigads 4:e bataljon 1808 *6/i; befälhafvare 1809 18/i för Älfsborgs artillcri- 
landtvärnsbataljon, som utgjorde 3. 0. 4. kompanierna (f. d. IV bat:n) af Älfs¬ 
borgs sammanslagna landtvärnsbataljon o. afmönstrades i Stockholm 1809 28/» af 
öfverste af Palén, kronoskogvaktare (Iandtjägmästare) i Södra Kind af Älfsborgs 
län 1813 28/ä, tjänstefri 1827 på våren. Erhöll ”tapperhets-penning” (silfverme- 
dalj f. tapperhet i fält) 1790, enl. annan uppgift 1791 i mars (möjligen två medal¬ 
jer). Deltog 1788—1790 i kriget i Finland, var med i attacken vid Högfors 1788 
V», affären vid Kaipiais 1789 lsh (där han blesserades), Anjala 0. affären vid Kel- 
tis baracker, där han svårt sårades i ena benet. Deltog 1808 med landtvärns- 
bataljonen i kampanjen i Bohuslän. Son till den bekante gardeskorporalen Daniel 
S., som yppade sammansvärjningen 1756. Gift 1808 24/i med Johanna Arvidsdot- 
ter (Andersson)? 
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Appelberg, Sven, * 1776 **/» (enl. uppgift fr. landsarkivet i Lund född livarken 
i Oppmanna eller Fjelkestads socken; Ekstrand: Landtmätare, anger honom vara 
hemma från Fjelkcstad). t. Skrifvare hos häradsskrifvare Krook 1795—1796 och 
hos domaren Ingeman på Fogdarp 1797—1798. landtmäterielev 1798, landtmäteri- 
examen 1803, brännvinsuppsyningsman i den otillåtna brännvinsbränningen 1812, 
jäRerifiskal öfver Kristianstads län 1813 ,1/t, maRasinsskrifvare vid öfningslägret 
å Herrevadsklosters 4:e passevolancekommissariat 1828. Kallas 1847 landtmäteri- 
auskultant och jäRerifiskal samt bodde å n:r 1 SkinRcröd i OderljunRa s:n. 
Afsked från jäRerifiskalstjänsten 1848 V*. Hans ansökan om pension afsloRs af 
k. maj:t 1849 **/». Var 1851 såsom landtmätare anställd hos HaRéus, affördes ur 
landtmäterimatrikeln 1869. Gårdsfogde i Fjelkestads s:n. Gift 1807 med Malena 
Tufvesdotter. 

Ugarph, Per Leonhard, * 1775 *®/i (icke 1770), t 1846 so/7. (Föräldrar: Lands¬ 
fiskalen Anders Peter U.) Jägmästare i Kalmar län. Bataljonsadjutant. Gift 
1813 ”/« i Tveta s:n med Gustafva Charlotta Prytz, * 1782 w/i. 

(Carl August Ugarph blef 1839 ”/« antagen i justitierevisionen.) 

Wallmark, Carl Otto. * 1791 90/» (egenhänd. uppgift i meritförteckn., R. a.; 
enl. annan uppgift 1792 s‘/s), t 1877 s,/«. (Föräldrar: Prosten och kyrkoherden 
Anders W. och Hedvig Sofia Revigin.) Kom i tjänst vid Hallands landtvärn, fän¬ 
rik vid Göteborgs landtvärnsbrigad 1808 *h, garnisonschef vid nya varfvet i Göte¬ 
borg s. å. M/i», löjtnant vid Hallands landtvärnsbataljon 1809 */», t. f. öfverjägniäst- 
are i Hallands län 1814 ‘*/i, 1815 s/« o. 1815 X*U». öfverjägmästare därst. 1816 3I». 
Tjänstledig på ett års tid 1823 ,J/». Afsked 1825 3SU. Gift 1821 **/» med Anna 
Sofia Wennersten. 

Padenheim, Daniel Wilhelm. * 1750 nU i Söderköping, t 1821 "/u i Gamle¬ 
by. (Föräldrar: Rektorn Daniel Torpadius och Anna Margareta André.) Kallade 
sig Padenheim från 1774 M/u. Volontär vid Bohusläns dragonreg:tc 1765, student 
vid universitetet i Uppsala 1770 */#, volontär vid Ostgöta kavalleri 1772 **/», se¬ 
kundkorpral 1774 “/«, kvartermästares karaktär 1778, afsked: bokhållare vid Tan¬ 
to kronobränncri i Stockholm till 1781; konstapel-major i holländsk tjänst s. å., 
deltog i kriget mot England och i sjöslaget å Doggers bank under amiral South- 
man s. å. */», kommenderades s. å. på en eskader till Sydamerika, där han deltog 
i flera smärre affärer vid Curacao med flera ställen och återkom till Europa 1783, 
kryssade på eskadern i Medelhafvet och konvojerade en holländsk köpmanna¬ 
flotta från Smyrna till Holland 1784, kommenderades på eskadern under amiral 
van Braam till Ostindicn och deltog där i affären vid Malakka, efter hvilken han 
befordades till löjtnant 1785; deltog i affärerna vid Molukkcrna samt vid och på 
Bornco 1786 och 1787 samt på kusten af Siarn 1788; anlade med kinesiskt ar¬ 
betsmanskap en större befästning på ön Riou 1788—1789, återkom öfver Kina till 
Holland 1791, tvangs på grund af oroligheterna där att fly till England 1792, gick 
då i engelsk tjänst och sändes som ingeniörlöjtnant till Sierra Lconc på Afrikas 
västkust, hvarvid tre andra svenskar medföljde, 1792; under detta och följande 
år planmättc han samt anlade och uppbyggde med amerikanska frigifna slafvar 
staden Frcctown, som 1794 i oktober intogs, plundrades och uppbrändes af en 
fransk eskader; öfvcrlcfdc det af fransmännen anställda blodbadet och kvarläin- 
nades bland negrerna (jämte professor Adam Afzclius, men förlorade alla sina 
journaler och anteckningar: "frugten af Tio års Resor i de öfriga wcrldsdclarnc 
samt fyra I denne sistnämnde förlorades för mig i ett ögnablick"), kom efter 9 

månaders vistelse därst. med en slafhandlarc öfver Amerika till England 1795; 

begaf sig till Paris, där han vistades 1796 o. 1797 för att söka ersättning för lidna 
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förluster, hvilket dock misslyckades; återkom till Sverige 1799, löjtnants n. h. o. 
v. därst. 1803 5/7, kronomagasinsförvaltare i Karlshamn 1803—1814, öfverjägmäs- 
tares n. h. o. v. 1814 18/i. Gift 1. g. med Carolina Wilhelmina Aurora Hulting (son 
Carl Hugo f. 1779 10/2 i Hedv. El., Sthlm), 2. g. 1805 16/o med Eva Mariana 
Fischer i hennes 2. gifte. Hans namn förekommer äfven ss. von Padenheim. 

Hänvisn. t. litt. Précis sur 1’Etablissement — — de Sierra Leona (Paris 1798, 
chez Pougens; innehåller uppgifter på Afzelii och Padenheims kraf mot fran¬ 
ska staten). 

Forssbeck, Jonas, se Hofjägeristaten, sid. 149—150. 

Kocken, Per Isak, * 1796 23/i (icke 23k) i Asby s:n af Östergötlands län, t 
1849 24A> i Kisa s:n därst. (Föräldrar: Kaptenen Bengt K. och Christina Char¬ 
lotta Printzenstjerna.) Student af Östgöta nation i Lund 1811, öfverjägmästares 
n. h. o. v. 1814 10U. Landtbrukare å Thorstorp i östra Ryd, sedan å Kölefors i 
Kisa. Gift 1820 med Rebecka Sofia Grönvall. 

Oxehufvud, Tönne, * 1769 Vi på Hof i Hällestads s:n af Skaraborgs län, t 
1830 24ho på Hökerum i Södra Vings s:n af Älfsborgs län. (Föräldrar: Kvarter¬ 
mästaren Göran Adolph O. och Johanna Andreetta Göthenstierna.) öfverjägmäs¬ 
tares karaktär 1814 2*U. Köpte Hökerum af grefve Jacob de la Gardie 1800. 
Blef mördad natten mellan 23—24 okt. 1830. Skref sig Tönnes. 

Hänvisn. t. litt. Artikeln ”Rånmordet på Hökerum. En berättelse från Södra 
Ving”, se Svenska Folkbladet 1906 4A>. Det berättas om honom, att han vid 
en sockenstämma satt sig på altarbordet i Vings kyrka. Prästen hade då 
dristigt knuffat ner honom och yttrat: ”ned med er, herre! Den tid är förbi, 
då man offrade oxar på Herrans altare!” 
”Han lefde som en enstöring, och lärer hafva varit mycket originel, jagade 
och handlade med egendomar samt samlade en icke obetydlig förmögenhet.” 
(Meddel. t. utg. af öfverste C. G. Oxehufwud.) 

Falkenberg till Bålby, Carl Evert, se Hofjägeristaten, sid. 145. 

Kulberg, Daniel, * 1777, t. Volontär vid Kalmar reg:te 1793, rustmästare 1795, 
sergeant med lön 1796, afsked 1805 med fänriks n. h. o. v. öfverjägmästares n. 
h. o. v. 1814 7U ”i anseende till dess drift och skicklighet i landthushållningen samt 
i öfrigt städse ådagalagda välförhållande”. Namnet skrifves jämväl Kuhlberg. 
Gift 1815 8/s på Gäddviksholm med friherrinnan Charlotta Ulrica Fleetwood. 

Andersson, O. Förste landskanslist i Kronobärgs län. T. f. öfverjägmästare 
i Östergötlands län (för E. Kihlström) 1814 2%. Nya förordnanden i sistnämnd 
egenskap 1815 14/3 och s. å. 13/i2, vid sista tillfället på ett år från 20la räknadt. 
Landsfiskal (omnämnes i denna egenskap 1823). 

Beckmarck, Sven. Hejderidare i Skaraborgs län 1814—1820. Kallas äfven 
jägmästare och skogsombudsman. Gift med Ulrica Broberg, f. 1785 7/io i Bärg, 
dotter till hejderidaren Jonas Broberg. 

af Ekenstam, Nils Adolf, se Hofjägeristaten, sid. 149. 

Flinckenberg, Peter, * 1760 4/s i Hyby s:n af Malmöhus län, t 1834 i Ron¬ 
neby. Kronoskogvaktare i Blekinge län 1782, hejderidare därst. 1814. Bodde 1794 
i Skillinge by af Nättraby s:n. Skref egenhändigt Peter Flinckenberg. Var i 
tjänst ännu 1830, ehuru han synes vara tjänstledig åren 1826—1828. Antingen har 
mannen sedermera antagit namnet, eller också är födelsedatum oriktigt, ty i Hyby 
födelsebok 1760 finnes ingen Peter Flinckenberg antecknad. Gift 1786 27/io med 
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Laurina Magdalena Liebing, t 1814 V» i Förkärla (kallas äfven Wagncr och var 
troligen släkt med hejderidaren W.). 

(Kvartermästaren Frik Flinckenberg var gift 1. g. med Maria Lundberg [so¬ 
nen Niklas f. 1714 Vis och sonen Carl f. 1719 s‘/s i Odensvi s:n af Västman¬ 
lands län], 2. g. 1729 ***/» därst. med Anna Brita Norstrand, 3. g. med Anna 
Holm [sonen Reinhold F. f. därst. 1736 V7].) 

Forssén, Johan Henrik, * 1757 ,0/» i Frötuna prästgård. Frötuna s:n af Stock¬ 
holms län, t 1826 *•/» vid Säfstaholm i Västra Vingåkers s:n af Södermanlands 
län. (Föräldrar: Kontraktsprosten Olof F. och Maria Charlotta von Brinckman.) 
Student af Stockholms nation vid univ:tet i Uppsala 1771. Korporal vid lifreg:tet, 
afsked med kornetts titel, öf ver jägmästare. R. V. O. 1814 **/«. Ägde Stjärnholms 
frälsesäteri i Roslagen. (Enligt Fant: Uppsala ärkestifts herdaminne I: 418 är 
hans namn Johan Henrik. Också Radloff (Stockholms län I, sid. 125) har Johan 
Hinric; Stockholms nations matrikel Johannes Henricus; Hofkalcndcrn A. Forsén; 
Anrep har Johan Fredrik). Gift 1780 “/t* med Eleonora Stjerncrona. 

Fänriken vid Upplands reg:tc Johan Hlndric Forssén berättigades 1782 *®/n 
byta beställning med fänrik Paco Wilhelm Hårleman; med all säkerhet iden¬ 
tisk med förevarande. ty fänrik Johan Forssén var enligt Estuna kyrkböcker 
gift med Eleonora Stjerncrona samt hade med henne 8 barn. I den tryckta 
grafförteckningen rörande Uppsala kyrkogård kallas denna, som därst. ligger 
begrafven: "Forsen, född Stjerncrona, Öfverjägmästare-Enka". 

Lundqvist, Johan, * 1749 */» i Rystads s:n af Östergötlands län, t 1828 3V» 
på Hilstermon i Ljungs s:n därst. (Föräldrar: Rättaren Eric L. och Stina Jolians- 
dotter.) Skogvaktare i Gullbärgs härad, Östergötland, 1773 **/is. Hade 1814 
landtjägares titel; bodde då å Hill i Ljungs s:n. I tjänst ännu 1824 (kronoskog- 
vaktare med landtjägares titel), bevakade då Gullbärgs häradsallmänning och 
bodde på Hilstermon i Ljungs s:n. Gift 1. g. 1770 "/» i Skeninge med Christina 
Elisabeth Myrtenberg, f. 1743 nlu i Skeninge, d. 1796 *°/n i Ljungs s:n; 2 g. 
1800 »Vio i Ljung enl. k. maj:ts tillstånd med sin svägerska Rebecka Myrtenberg, 
f. 1750 */i* i Skeninge, d. 1817 M/» i Ljung, döttrar af klockaren i Skeninge Johan 
M. och Elisabeth Hallin. 

Rydbom, Joh., * 1775 *Vit. t 1814 **/n (icke *'/u) på Töllesjöholm i Töllesjö 
s:n af Älfsborgs län. Landtjägmästarc. Var gift. 

<Joh. Rydbom blef 1705 "/« borgmästare i Sköfdc.) 

Ullström, Niclas (Nils), * 1792 ”/t i Ullervads s:n af Skaraborgs Win. (För¬ 
äldrar: Mjölnaren Anders Nilsson och Maria Larsdottcr.) Hejdcridarc I Skara¬ 
borgs län. Gift 1814 */n i Lerdala med Maja Cajsa Wcssberg från Hvasscgården. 
Bodde i Stora Lerdala i Boderna s:n, utflyttade 1828 till Hassleds s:n. 

(Länsmannen i Binncbcrgs tingslag Johan Ullström och hustru Clara Sigert’s 
dotter Sophia föddes 1755 *°l» i Odinsåker och gifte sig 1787 */io i Lerdala med 
hcjderidaicn Gustaf Sjöberg.) 

Ahmun, F.rik Gustaf, * 1776 u/io. Hcjderidare I Älfsborgs län. Omnämnes 
1814—1823. Bodde på Huled i Bredareds s:n. Gift med Brita Stina Sandberg, 

f. 1779 

Falk, Hermun Adolph, se Hofjägcristaten, sid. 147—148. 

Uggla, Carl Fredrlc, • 1761 “/u (C. G. Plåten; 1761 egenhänd. uppgift: Anrep 
har 1763 Vit), t 1843 '*/» i Jönköping. (Föräldrar: Öfverstclöjtnantcn Zacharias 
Berndt U. och Hedvig Charlotta Aminoff.) Volontär vid Nylands och Tavastchus 
dragoner 1767 'Vit, korpral 1770 **/•, page hos konungen 1779 "7t. kornett 1780 '/«, 
rcgcmentsstallmästarc vid södra skånska kavallerircg:tct 1782 l7/«, adjutant hos 
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generalen J. C. Toll 1782, löjtnant 1787 i0U; adjutant hos generalen, friherre Arm- 
felt 1788; genom transport kapten vid Dalreg:tet 1790 15/i2 (1791 24/< är felaktigt) 
och chef för Mora kompani, lön på extra stat 1791 14/s. Led. i krigskollegii krigs- 
kommissariatsdepartement 1790 15/ia. Uppsatte 1789 på konungens befallning 
en jägarekår i Värmland och förde denna till Karelen. Sändes 1792 såsom bud¬ 
bärare till Aachen o. 1793 ss. kurir till Rom. Major i arméen 1793 22/is (1792). 
Afsked 1796 Deltog emellertid 1813 o. 1814 i kriget i Tyskland och Norge, 
öfverjägmästare i Jönköpings län 1815 nU (efter Reenstierna) o. tjänstgjorde ss. 
sådan till 1841. Qift 1. g. 1792 20/b med friherrinnan Henrietta Rudbeck, 2. g. 179- 
med Hedvig Sofia Wilhelmina Buckau i hennes 2. gifte. 

Wickenberg, Pehr Abraham, * 1770 21/s i Stockholm, t 1849 19/fl i I.isterby af 
Blekinge län. (Föräldrar: Hofinköparen Petter Niclas W. och Christina Nordberg.) 
Student af Blekingska nationen i Lund 1785. Landtmäteriexamen 1791 U, kommis- 
sionslandtmätare i Blekinge län 1793; afsked 1815. Öfverjägmästare i Blekinge län 
1815 27/«—1849, jämväl salpetersjuderistyresman därst. 18 1 5 27/o, afsked 1845. 
Sekr. i Blekinge läns hushållningssällskap 1814 22U. Led. af Patriotiska sällskapet. 
Gift 1793 med Anna Catharina Klint. 

Silfverbrand, Alexander Wilhelm, * 1790 22/u (19/u enl. egenhänd. uppgift) i 
Dunkers s:n af Södermanlands län, t 1841 26/» på Fastmyra i nämnda socken o. 
län. (Föräldrar: Löjtnanten Gustaf S. och Fredrica Carolina Amalia Dahlström.) 
Volontär vid Södermanlands reg:te 1794 19/u. Vistades i sex år vid gymnasium i 
Strängnäs, student af Söd.-Ner:s nation vid univ:tet i Uppsala 1808 2U. Rustmäst- 
are 1808 Vo, var med regitet till Norge o. Åland s. å., i fångenskap hos ryssarne 
vid Signilsskär 1809 17/o, hemkom från fångenskapen 1810 25U, arbetskommendering 
vid Södertälje 1811, sergeant med indelning s. å. 20/i2, fältväbel 1812 Vs, fanjunkare 
1813 9/o, bevistat fälttåget i Tyskland 1813—1814, afsked med fänriks n. h. o. v. 
1815, landtjägare (efter C. F. Hedenström) i lifgedinget af Nyköpings län 1815 i 
juli, t. f. öfverjägmästare 1816 (under Granaths tjänstledighet), afsked från landt- 
jägaretjänsten på grund af ögonsjukdom 1818 i mars, fältkommissarie 1823, rege¬ 
mentskommissarie vid nämnda reg:te 1832 21/2. Ägde säteriet Hendö i Dunkers s:n 
af Södermanlands län. Gift l:a g. 1819 12/4 med Anna Charlotta Starck, 2:a g. 
1841 Vs (icke 5/s) med Johanna Maria Charlotta Gumaelius. Skref själf Silfwer- 
brandh. 

Hultin, Johan, * 1783, antagl. i Högsby s:n af Kalmar län, t. Bondson. Stu¬ 
derade i Kalmar och genomgick gymnasiet därst. Student af Kalmar nation i 
Lund 1809. Studerade därst. i 3 år. Sökte förgäfves i Kalmar blifva missiverad 
till präst. Jägmästare och hejderidare, med skogvaktarelön, i Handbörds härad 
inom Kalmar län 1815 i sept. Han tjänstgjorde till 1830, då han bortackorderade 
tjänsten. Bodde då i Högsby s:n. Anhängiggjorde 1828 process hos Göta hof- 
rätt och flyttade 1832 till Stockholm för att bevaka sin hustrus ”olagligt afhände 
fleste arfstäkter”; afslogs 1845 14/i af k. maj:t. Kallar sig 1843 f. d. jägmästare. 
Hans hustru Beata Maria Roth — som säger sig vara ”framfödd af en Friherrinna 
Creutz”, hvars moder var ”en född Klingsporr” — ansökte 1843 21/n hos han¬ 
dels- och finansexpeditionen om något understöd på grund af sina många kräm¬ 
por, bl. a. ett egendomligt, af doktor J. Svedmark vitsordadt ”blod flöde från 
hudkärlen, särdeles i ansigtet”. Ärendet anmäldes 1843 18/i2 hos k. maj:t. Ma- 
karne bodde då i Stockholm, i Jacobs och Johannis församlingar. Han sökte 1844 
postmästaretjänsten vid Staby i Högsby s:n. Erhöll 1849 12/i af k. maj:t en nå- 
degåfva. Kallas på några håll, felaktigt, Hultén. 

I Förmodligen hänsyftar Thelaus på denne, när han i Tidskr. f. skogshushålln. 
1882, sid. 166, omnämner ”H—n”.] 
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Rothlieb, Henrik Axel, * 1785 #/i (Anrep har, felaktigt, 10/i), på Annebärg i 
Botilsäters s:n af Värmlands län, t 1847 *°/u (icke ‘/is) pä Locknevi i Locfctievi 
s:n af Kalmar län. (Föräldrar: Majoren Henric Adolph R. och Catharina Char¬ 
lotta Bratt i hennes l:a gifte.) Sergeant vid Göta artilleri 1800, underlöjtnant därst. 
1802 “/i*, kaptens afsked 1815 S7/», landtjägmästare (jägmästare) i Älfsborgs län: 
Halle- och Hunnebärg samt kronohemmans skogar i Väne härad. Gift 1815 med 
Elisabeth Brita Neiiman. 

Moberg, Jonas. Landtjägmästare i Skaraborgs län. Gift 2. g. 1815 3/« i Skå- 
nings Åsaka s:n med Anna Magdalena Wessberg. De sägas då skola komma att 
bo i Karslätt. 

(Jonas Moberg, son af komminister Nils M. och Christina Maria Lindquist, 
föddes 1737 *l/n i Visnums s:n, Värmland; Nicolaus Moberg, f. 1720 901s i 
Kyrkeby, Döderhults s:n af Kalmar län, var son till kvartermästaren Jöns 
M. och Helena Roswall.) 

Hugström, Anders G., * 1780 ®/#, t. (Föräldrar: Petter Jönsson och Bolla An- 
dersdotter.) Skogvaktare inom Värnhems s:n 1808, hejderidarc i Höjcntorps hej- 
derideri af Skaraborgs län 1815—1832. Hade landtjäginästares titel. Genom k. 
br. 1846 */1 resolverades med anledning af hans ansökan om åtnjutande af grund¬ 
räntan och kronotionde för hemmanet Djäknekrogen i Skaraborgs län. Hagström 
kallas i det k. br. jägmästare. Han bodde 1816 i Amundtorp Nederstagården i 
Värnhems s:n. Gift 1811 med Maria Persdotter Wallbom, f. 1790 '"/i» i Brodde- 
torp. 

Govenius, Lars Gustaf, * 1786, t 1829 ‘®/ii i Sala. Expcditions-kronobefall- 
ningsman eller expeditionskronofogde, då han 1817 illu blef hejderidarc i Väst¬ 
manland (efter H. Forsslind). Jägmästare. Gift 1815 10/u med Elsa Roos till 
Hjälmsäter. 

Fagerström, Nils Adolf, * 1768 i Uppsala, t 1822 på jägeriboställct Löpdal i 
Säby s:n af Västmanlands län. (Föräldrar: Kronobokhållarcn Johan F. och Ul¬ 
rika Pahlin.) Lärling vid slottsbyggerict i Stockholm 1786, fänrik vid Dalslands 
(Västgöta-Dals) landtvärnsfrikår 1789 ”/«, fänrik i arméen (med tur från 1789 *°/i) 
1790 '°/ii, fänrik vid Upplands rcg:te 1791 **/«, afsked 1795, landtmätericx. s. å., 
vice kommissionslandtmätare i Västmanlands län 1806. Enskiftcslandtmätare 1807. 
Kommissionslandtmätarc 1813 •/», men erhöll ej station. Omnämnes 1815 ss. landt- 
jägarc i Strömsholms län af Västmanland och synes därmed hafva fortfarit till sin 
död. Gift 1810 med Beata Sund. 

(Hofjägarcn Gustaf F. var gift 1. g. med Laurcna Helena Ekcren, hvilken dog 
i Brännkyrka s:n 1763 ®/io, 46 år; 2. g. 1764 ,4/is i Torpa s:n med Fredrika 
Sofia Duse.) 

Eneroth, Leonhard, * 1786 */« (enl. Fryxell: Wärmelands Slägtc-Bok, felaktigt, 
s. å. */«) i Hängelö, Animskogs s:n af Älfsborgs län, t. Föräldrar: Lagmannen Carl 
Emanuel E. och Clara Margaretha de Frcse.) Student af Smålands nation i Lund 
1802 */». Jägmästare i Härnösands län. K. resol. på hans besvär om arrendet af 
Baggbölc laxfiske gafs 1824 7U. Bodde 1815 i Söder-Ala s:n af Gäfleborgs län 
och kallas då landtjägarc. Bodde 1831 vid Sandö glasbruk. Gift med Karin Lind¬ 
gren. Hans farfars kusin, hofrättsrådet Lars Eneroth, adlades Ehrenstam. 

von Hlixen-Finecke, Carl Philip Reinhold, friherre, * 1795 lo/io, t. (Föräldrar: 
Generallöjtnanten, friherre Carl Philip von B.-F. och friherrinnan Sophia Magda¬ 
lena von Essen.) Ofverjägmästarcs n. h. o. v. 1816 **/» (icke °/») "i anseende till 
dess insigter, samt för öfrigt städse betygade välförhållande". 
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Bendrot, Heinrich Christian, * 1787 21A i Miinden i Hannover, t. Besökt Mun- 
dens katedralskola och sedan akademien i Göttingen 1801—1804. Student i Göt¬ 
tingen 1805. Studerade 1807—1812 forstvetenskap hos forstinspector G. W. Hampe 
i Danmark, skogs- och jaktförvaltare hos baron F. J. C. von Gyldencrone i Dan¬ 
mark 1813—1814, kallades 1814 24/io af major C. G. Stjernsvärd att hafva upp¬ 
sikten öfver skogar och planteringar å Ängeltofta i Skåne. Vice holtzförster i 
Kristianstads län 1816 13/« (förordnad af öfverhofjägm. grefve von Rosen, hvarå k. 
konfirm. s. å. 15/io). Hans tjänst vid Ängeltofta upphörde 1822 29/io. Erhöll genom 
hushållningssällskapets i Kristianstads län förordnande af 1821 19/i2 öfveruppsikten 
öfver planteringarna å länets flygsandsfält. Holtzförster (förordnad att tills vidare 
förestå ”holtzvorstehertjänsten”) i Kristianstads län 1822 10/i2 (k. fullm.). Kallades 
1824 till enahanda beställning i jämväl Halland och fortsatte därmed till 1827; var 
emellertid i Kristianstads län kvar 1837; sökte 1847 öfverjägmästaretjänsten i 
Skåne. Var då (sedan 1822) privat skogsförvaltare hos kammarherre Wilh. von 
Plåten på Lilla Äljaröd, där han bodde. Namnet skrifves äfven Behnroth; också 
hafva vi funnit samma person nämnd N. Bendrot; men C. Bendrot är egenhändigt. 

Elgenstjerna, Johan (Jan) Adolph, * 1794 1U (icke 1795) på Åsby vid Eskils¬ 
tuna, t 1831 12112 på Ängsö sund i Mälaren. (Föräldrar: Majoren Magnus Rein¬ 
hold E. och Helena Elisabeth Grass.) Sergeant vid Västmanlands reg:te 1811 
30/i2, fänrik därst. 1812 3%, guldmedalj för tapperhet i fält 1814 5/io, löjtnant därst. 
1815 24/io, t. f. öfverjägmästare i Södermanlands län sex veckor från 1816 V12 under 
J. D. Granaths permission, regementskvartermästare och kapten vid nämnda reg:te 
1823 18/u, afsked från reg:tet 1830 28/io med rättighet att kvarstå i arméen. Körde 
ned sig på svag is och drunknade. 

Holmers, Gustaf, * 1773 (icke 1775) på Lidö i Vätö socken af Stockholms 
län, t 1858 2/i därst. (Föräldrar: Kofferdikaptenen vid Ostindiska kompaniet 
Matthias H. och Catharina Margareta Norelius.) Dykerikommissarie (omnämnes i 
denna egenskap 1804), afsked. Öfverjägmästares n. h. 0. v. 1816 3/12, emedan han 
”visat berömlig nit och omsorg till befrämjande af ordning i åtskillige delar af 
Skärgårdsjagten”. Ägde Lidö frälsesäteri i Roslagen (släkten ägde godset 1772— 
1850). Ligger begrafven på Vätö kyrkogård. Gift med Johanna Margareta Bill- 
borg (f. 1784, d. 1854). 

I den k. fullm. och i F. W. Radloffs beskrifning kallas han felaktigt Holmer. 
Hedersled, af det s. k. Lilla Jagt Sällskapet 1831 3/i. 

Publ. Anteckningar om sättet att skjuta och fånga Skälar uti Norra Skär¬ 
gården af Stockholms Län (Sthlm 1828). 

Lorich, Johan Christoffer, se Hofjägeristaten, sid. 146. 

Billengren, Carl Pehrsson, * 1778 21U i Billebäckshuset, Billinge s:n af Malmö¬ 
hus län, t. (Föräldrar: Landtbrukaren Pehr Carlsson och Ingar Larsdotter.) 
Landtjägare i Malmöhus län, landtjägmästare. (Omnämnes 1816—1847, hvilket 
sistnämnda år han ännu var i tjänst.) Hans distrikt delades 1819 2SU, så att B. 
då endast, jämte hela lönen, bibehölls vid tillsynen öfver krono- och skatteskogar i 
Norra Rörums, Hörs och Munkarps socknar samt Hjörnarps halfsocken. Skref 
vanligen C. P. Billengren, men i kvitto 1840 (dat. Billinge 3 mars) C. P. Billen- 
grehn. Namnet finnes äfven skrifvet Billengrén. Förde i sigillet två korslagda 
värjor under initialerna. Gift 1806 13/12 med Karna Månsdotter i hennes 2:a gifte, 
f. i Billinge 1779 a/i. 

(Mönsterskrifvaren, sederm. vice auditören vid adelsfanan Lars Peter Billen¬ 
gren, g. 1799 17/s å St. Ryd i Risebärga s:n med Christina Juliana Malmqvist. 
Deras dotter Elisabeth Cecilia föddes 1808 19h i Esphult.) 
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Wifnbladh. Guslaf Adolf, * 1789 */» på Lundby i Lids s:n, Södermanland, t 
1848 2*/« (Anrep. *°/« enl. riddarhusgetieal.) diirst. (Föräldrar: Kaptenen Carl 
Gustaf W. och Maria Christina (iriincr.) Sergeant vid Södermanlands reg:te 1807, 
bevistade 1808 med heder fälttåget i Norge, afsked från krigstjänsten s. &. på grund 
af bruten hälsa, jägmästarefullmakt; öfverhofjägm. von Rosen anhöll 1816 9h att W. 
måtte få öfverjägmästares n. h. o. v., men detta beviljades icke då. Ägde Lundby 
fideicommiss. Ligger begrafven på Lids kyrkogård. Gift l:a g. 1816 ®/io med 
Carolina Sophia de Bronikowsky, 2:a g. 1830 u/io med Brita Christina Enroth. 

Johansson. C. Magnus. Vice jägmästare. Omnämnes 1816—1825. lian köpte 
år 1825 frälsegården Bossgård i Harstads s:n af Östergötlands län. Gift med 
Greta Lisa Hofstcdt. 

Hullgren, Svante Adolf, * 1788, t 1816. Student af Värmlands nation i Upp¬ 
sala 1810. Hejderidare. 

IP. Hallgren, som år 1849 var 36 år gl, bevakade nämnda år Valkebo liärads- 
allmänning i Östergötland: N. Hallgren, som år 1849 var 41 år gl. bevakade 
nämnda år Kinda härads allmänning Gaddstigen därst.) 

von Unge. Per Gustaf. * 1767 u/u, t 1823 */* i Stockholm. (Föräldrar: öf- 
verstelöjtnanten Pehr Otto Unge, nobil. o. adopt. von Unge, samt Eva Gustafva 
von Stenhagen.) Student i Uppsala. Andre adjutant vid Västerbottens reg:tc 1786 
“/t, afsked 1789 '*/». R. V. O. 1814 ulu. öfverjägmästares n. h. o. v. 1817 ulu 
Bevistade fälttågen 1788—1789. Inköpte 1806 ‘/r tobaksfabriken i Köping. Gift 
1792 Vit med Catharina Charlotta von Grelff. 

"Denne verksamme man — han inrättade dessutom efter vederbörligt tillstånd 
1811 en strump- och mössfabrik i Köping — satte nytt lif i tobakstillverkningen, 
hvilken uppdrefs betydligt. Men jordmånen kring staden var icke riktigt 
lämplig för tobaksodlingen, konjunkturerna blefvo dåliga, och 1819 var fabrika¬ 
tionen i aftagande och upphörde så småningom under år 1820. Sistnämnda år 
gjorde von U. konkurs och flyttade i oktober till Stockholm, och under det 
följande året utlystes auktion å hans fasta egendomar och fabrikerna, hvarest 
tillverkningen uppehölls (t. o. m. 1821) af sysslomännen i konkursen.” 

Slocronu, Johan (Jan) Joachim, * 1796 */« i Malmö, t 1874 ”/■ å Fältarp i 
Malmöhus län. (Föräldrar: Landtrådet Cornelius Alexander Cronsjoe, nobil. Sjö- 
crona, och Helena Beata Wiedberg.) Studerat vid institutet i Christiansfeldt. 
Sedcrrn. studerat juridik hos sin släkting, lagman Röök i Östergötland. Tingsno- 
taric vid häradsting. Landskanslist o. bitr. landssekreterare i Malmö. T. f. öfver- 
jägmästare i Malmöhus län 1817 lth (von Hagelstcin tjänstledig 4 mån.), öfver- 
jägmästarcfullmakt 1818 "/». Disponent för Höganäs stenkolsverk 1845—1867. 
Ägde Gustafslund 1823—1835 och Pilshult 1826—1835, båda vid Helsingborg, Vcgc- 
holm i Kristianstads län 1846—1870 och Fältarp i Malmöhus län från 1871 till sin 
död. Arrenderade Krappcrup i Malmöhus län 1836—1846. Ägde gård i Helsing¬ 
borg. R. V. O. 1846 7/., K. V. O. 1854 mU, K. m. st. k. V. O. 1864 **/i. Han kallas 
i k. fullm. rörande tjänstgöringen i jägeristaten Johan Cronslö (fadern adlades 
1819 '/t). Skrcf själf 1817 Jan Jochurn Cronsfoe. Gift 1823 M/u med Lovisa 

(Louise) Falkman. 
Hänvisn. I. lill. I Richardt & Ljunggren: Skånska herregårdar heter det om 
honom: "i hvarje allmännyttigt företag uti denna ort är öfverjägm. S. en verk¬ 
sam deltagare. Hans förtjänst är det, att Höganäs stenkolsverk icke ned- 
lades, då detta för flera år sedan blcf ifrågasatt; äfvensom äran af det blom¬ 
strande tillstånd, hvaruti detta verk nu befinner sig, i första rummet får till- 
skrifvas honom". 
Biografi (af H. Szs) jämte porträtt i Jägaren 1905: pastellmålning i öfverjäg- 
mästareunlform (utförd 1824 eller 1829), äfvensom litografi af I. W. Tcgner 
& Kittcndorff efter porträtt. 
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För sin boksamling på Vegeholm använde S. såsom bokägaremärke en typ- 
tryckslapp: ”Tillhör Wegeholms Bibliotek. Låntagare till efterrättelse! I. 
Siökrona” (3 rader). Vid sin afflyttning till Fältarp 1871 medtog han biblio¬ 
teket och öfriga samlingar. Den rikhaltiga numismatiska boksamlingen jämte 
myntsamlingen såldes i Köpenhamn efter tryckta anonyma förteckningar 1883 
28/5 o. 1884 30/e. Försäljningen i Danmark inbragte 9,000 kr. Före försäljningen 
undantogos ett par sällsynta brakteater, som skänktes till myntkabinettet 
i Stockholm. På 1840-, 1850- och 1860-talen köpte han årligen en mängd 
tyska böcker i Wiesbaden. (C. M. Carlander: Sv. Bibi. o. Ex-libris.) Firade 
1873 u/i2 sitt guldbröllop och sände kort förut ss. gåfva till Lunds universitets¬ 
bibliotek 60 palaeotyper (1472—1499), hvarför han s. å. #/i2 erhöll en tacksam- 
hetsskrifvelse från akademiska konsistoriet. 

Strandberg, Carl Gerhard, * 1791 17/n i Stigtomta prästgård af Södermanlands 
län, t 1869 10/i2 på Grofva i Lunda s:n därst. (Föräldrar: Kontraktsprosten Olaus 
Olai S. och Eva Ulrica Carelius.) Volontär vid Södermanlands reg:te 1807 27h, 
rustmästare 1808 1/i, bataljonsadjutant s. å. 1#/b. Deltog i reträtten från Åland 
1809 16/s—17/3. Förare (med indelning) s. å. 15/7, fältväbel 1810 5A>, fanjunkare 1812 
27le (fullmakt därå 1813 12k), fänrik utan lön 1812 20/b, erhöll lön 1813 16/3, sergeants 
indelning 1815 21/u, löjtnant 1817 22U, t. f. öfverjägmästare i Nyköpings län s. å. 
5/12 (öfverhofjägm.-ämbetet) o. 1818 % (k. förordn.). Öfverjägmästare därst. 1819 
3/s. Led. i Jönåkers härads ägodelningsrätt 1828, led. af Södermanlands läns hus¬ 
hållningssällskaps förvaltningsutskott 1831—1848, ordf. i Jönåkers härads hushålls- 
gille 1853—1855. Tjänstledig för lifstiden fr. öfverjägmästaretjänsten 1840 8/2 

med bibehållande af sin dåvarande hejderidarelön 410,75 rdr rmt. Afsked 1864 
med pension af 700 rdr ur skogsplanteringskassan (jäml. k. br. 1869 21/s från allm. 
indragningsstaten). Innehafvare af Carl XIV Johans medalj 1845 27/io. R. V. O. 
1864 15/i2. Kommenderad til! kriget i Norge 1808 ieU samt deltog i affärerna vid 
Lund s. å. 20U samt vid Jovall och Hen s. å. 5/s. Kommenderad till Åland 1808 7/s>. 
Deltog i expeditionen till Västerbotten 1809 och var med vid Sävar och Ratan. 
Afgick 1814 till Norge med en del af Södermanlands beväringsmanskap samt tjänst¬ 
gjorde dels på Västerbottens reg:te, dels vid Fredrikshalds belägring intill kapitu¬ 
lationen. Innehade arbetskommendering vid Södertälje kanal 1815. Höll fr. o. m. 
1833 årliga ”öfningsmöten” med länets jägeristat. I mötet 1833 24/s (i Kjulsta, 
Stigtomta s:n) deltogo 39 personer. Ägde 1832 Kjulsta samt Skillra eller Präst¬ 
gården i Stigtomta s:n, ägde Grofva i Lunda s:n sedan 1849. Arrenderade Kjulsta 
1823—1849. Begrafven på Stigtomta kyrkogård. Gift 1. g. 1823 % med Hedvig 
Charlotta Thavenius, 2. g. 1841 7/n i Stockholm (7/io) med Hedvig (Hedda) Lovisa 
Velin. 

Publ. Bidrag i Tidskr. för jägare o. naturforsk. 1834. 

Stjernswtird, Carl Georg, * 1767 ls/io, t 1825 19/u i Stockholm. (Föräldrar: 
öfversten Rudolph Hodder Ahlberg, nobil. Stjernswärd, och Wendela Margaretha 
Skytte till Sätra i hennes 2. gifte.) Kvartermästare vid södra skånska kavalleriet 
1771 12/b, kornett 1778 14/i och löjtnant därst. 1786 12U, ryttmästares afsked 1791 
*°/is, åter ryttmästare i arméen 1798 21lu, major i arméen 1805 23/i, R. S. O. s. å. 
V3, afsked ur krigstjänsten 1811 19U. Var med i affären vid Savitaipal 1790 4/«. 
Lät åren 1809 och 1810 i s. k. fermer (farmer) indela Ängeltofta ladugård och 
Barkåkra säteri, hvarom medgifvande i k. br. 1810 19/s till kammarkollegium. Var 
1817 Planterings Directeur vid flygsandsfälten i Kristianstads län. Lämnade 1819 
— då han sålde godset till Carl XIV Johan — vid sin afflyttning från det af honom 
ägda Ängeltofta ”den af honom i flera års tid öfvade tillsyningsmannabefattning 
öfver Kronoplanteringarne omkring Engelholm”, heter det i k. br. 1852 20/s. En 
af Skånes yppersta jordbrukare och verksammaste godsägare. Gift med Anna 
Pettersson. 

25 
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Campbell. I). T. f. hejderidare och jägmästare i västra fördelningen af Öster¬ 
götlands län 1817 pä ett år, under Norrelii tjänstledighet. Genom k. br. 1817 29/7 
beviljades honom, liksom förut Norrelius, en årlig lön af 60 rdr, ehuru lönen var 
upptagen på indragningsstat. Hejderidare i västra distriktet af Östergötlands län 
(efter Nils Norrelius). Erhöll afsked före sin död, då han var 73 år gammal. 
Namnet skrifves ock Cambel och Champell. Omnämnes 1815—1827. (En "falcke- 
fängiarc” i Älfsborgs län Philiph Campfcll omnämnes 1639.) 

(Han är möjligen identisk med David Campbell, * 1770 so/n i Nikolai s:n af 
Södermanlands län, t 1839 “/» i Stockholm, son af kvartermästaren vid lif- 
reg:tet Carl Hindric C. och Lena Lisa Lenngren, löjtnant 1808 */» vid 4:e ba¬ 
taljonen vid Upplandsbrigaden af kungl. landtvärnet. Gift 1 g. 1794 13/i med 
Ulrica Christina Brandt, 2. g. med Sophia Catharina Lindgren. — Genom 
uppgiften att han skulle varit 73 år gammal vid sitt frånfälle synes det an¬ 
tagandet förhindras att han kunde vara identisk med David Adolf Campbell. 
f. 1769 l0h, fänrik vid lifgrcnadierreg:tct 1808 17/«, afsked 1811 '/*, död före 
1837.) 
Forsslind, Harald. Underofficer vid Upplands reg:tc och lifregementets kyras- 

siärkår, lifdrabant, löjtnant, hejderidare i Västmanlands län. öfverhofjägmästaren 
anhöll 1817 l5/r att han måtte få öfverjägmästares n. h. o. v., hvilket k. maj:t af- 
böjde. Afsked s. å. (efterträddes af L. G. Govenius). 

(En Harald Forsslind var son af bärgsmannen Olof E. och Barbro Berg. 1 sitt 
gifte med Regina Hellman hade han sonen Harald, drabant; Pehr Forslind 
auskultant i Svea hofrätt 1747 'J3/», bärgsfogde 1754; Löjtnant Lars Forslind. 
g. m. Helena Christina Svala, dotter född i Jacobs församl., Stockholm 1761.) 

Åstrand. Carl Johan. * 1793 u/s i Hults s:n af Jönköpings län, t 1861 ,7/i på I 
Ed i Sunds s:n, Östergötlands län. (Föräldrar; Vice häradshöfdingen Carl Å. 
och Elisabeth Ulrica |Ulla] Kcy.) Student af Östgöta nation l Uppsala 1809, 
examen till rättegångsverken (hofrätts- och kansliexamina) därst., auskultant i 
Göta hofrätt 1811 **/», auskultant i Svea hofrätt 1812 '■'*/io, e. o. kanslist i justitic- 
fördelningcn af k. maj:ts kansli s. å. ®/n, vice auditör vid Västgöta-Dals rcg:tc 
1816 ”/u (afsked därifrån 1821 ®/a), kanslist i krigskollegium 1816 c. o. notarie i 
Svea hofrätt 1817 M/». T. f. öfverjägmästare i Älfsborgs samt Göteborgs och 
Bohus län 1818 u/« (under ett års tid, då G. A. Gyllensvärd var tjänstledig), öfver¬ 
jägmästares n. h. o. v. samt tur o. befordringsrätt 1820 30/a. Vice notarie i Svea 
hofrätt 1823 7/». R. V. O. 1854 **/*». Kommunalman. Ägde åtminstone redan 
1825 frälscsätcriet Ed i Sunds s:n; ägde jämväl frälseh:t Nycklebärg i Västra Ryds 
s:n, äfvensom Lilla Bräng. Utarbetade 1818 en skallordning för Ydrc härad. 
Gift 1820 7'/* med Catharina (Carin) Margareta Lillichöök till Gälared och Kolbäck. 

"Verksam för många goda inrättningar i orten" (L. F. Rääf, Ydre härad). 
"Ydrc härads mångsidige välgörare. Själf och utan informators biträde icke 
blott uppfostrat sina egna 4 söner till student- och kadettexamlna, utan äfven 
vid högre ålder i sitt hus emottog till uppfostran och undervisning en mängd 
ynglingar, hvilka sedan buro vittne om denna skolas grundliga kunskaper 
samt omsorgsfulla vård om kroppslig och moralisk hälsa" (Posthumus: Mina 
Samtida XI: 80). Biografi (af H. S/.s) i Jägaren 1904. 

Tottie, Anders (iiistul, se Hofjägcristaten, sid. 149. 

Dalman, Fredric, * 1778 ”/j (Anrcp har felaktigt *®/«) i Vissefjärda s:n af Kal¬ 
mar län, t 1832 */io på Flcdingstorp i nämnda s:n. (Föräldrar: Kammarherren 
Fredric 1). och grefvinnan Charlotta Johanna Dorothea Snoilsky.) Säger sig 
hafva bevistat Lunds akademi åren 1795, 1797, 1798 och 1800. Fortifikationscx. 179M 
l0/», sergeant vid fortifikationsbrigaden i Stockholm s. å. *"/«, kornett vid adelsfanc-B 
reg;tet s. å. ”/i», kommenderad till tjänstgöring vid Kalmar landtvärnsbataljonB 
1808 **/». Afsked 1810 *7». öfverjägmästaretitel 1818 “/». Gift 1807 *°/i (*/»■ 
'/•) med Elisabeth Sofia Påhlman. I 
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von Gertten, Johan Adam, * 1764 10In i Qottröra s:n af Stockholms län, t 1822 
V2 i Steneby s:n af Älfsborgs län. (Föräldrar: Löjtnanten Ulric Conrad von G. 
och Catharina Helena Lind.) Volontär vid lifgardet 1779 2%, rustmästare därst. 
1781 29/n, furir därst. 1782 28/3, sergeant vid Skaraborgs reg:te 1783 28/o, erhöll 
lön 1787 28A, fänrik utan lön 1788 20/s, fänrik med sergeants lön s. å. 28/io, led. af 
gillet ”Amore Proximi” i Lovisa 1790 17In, fänriks lön 1792, transport till Kajana 
bataljon 1793 2/io, kornett vid adelsfanan 1796 2B/io, afsked 1812. Bevistat krigen 
1788, 1808 och 1812. Tjänstgjorde 1813 och 1814 såsom öfvervagnmästare vid an¬ 
dra fördelningen i Tyskland och Norge samt till krigets slut ss. hamnkapten i 
Fredrikstad. ”Förlorade” 1815 därstädes högra lårbenet ”genom ett olyckligt 
brott”. Öfverjägmästares n. h. o. v. 1818 n/s. Kallas vid frånfället f. d. löjtnant, 
öfveruppsyningsman och änkeman. 

Arrhenius, Jacob Daniel, * 1787 13/s i Stockholm, t 1864 24/7 på Hagelstena i 
Alsike s:n af Stockholms län. (Föräldrar: Uppbördskommissarien Lars Daniel A. 
och Margaretha Catharina Berghult.) Volontär vid Nyköpings läns jägeristat 
1805 6/ö, förare vid Upplands reg:te 1806 lx!n, kommenderad till kriget mot Norge 
och bevistat affären vid Lier 1808, med reg:tet till Finland s. å., expeditionen till 
Västerbotten och deltagit i affären vid Ratan 1809, chef för en arbetskommende- 
ring vid Dalarö 1810, i samma egenskap i Stockholm 1811, sergeant vid reg:tet 
1811 e/2, chef för en arbetskommendering i Grisslehamn 1812 20Is, befälhafvare för 
gränseposteringen därst. s. å. Vs, bevistat norska och tyska fälttågen samt delta¬ 
git i affärerna vid Rulsdorff, Dennewitz och Leipzig 1813—1814, fältväbel vid 
reg:tet 1814 Vs, kornett vid lifdrabanterna 1816 2A, t. f. öfverjägmästare i Stock¬ 
holms län 1818 30/b och 1821 13/2, adjutant vid lifbeväringsreg:tet 1821 8/s, löjt¬ 
nant därst. 1823 4/s, fortfarande t. f. öfverjägmästare i Stockholms län 1837 15/i2 

och tjänade som öfverjägmästare t. o. m. 1838. Inneh. af Carl XIV Johans me¬ 
dalj. Inköpte Hagelstena i Alsike s:n. Ligger begrafven på Uppsala kyrkogård 
under en minnesvård: ett grekiskt kors af kolmårdsmarmor med fotställning. Till¬ 
hör samma släkt som den i det förestående omnämnde Arrhén (von Kapfelman). 
Gift 1823 19/4 med Lovisa Fredrica Gyllensvärd. 

Publ. Om krut (Sthlm 1823), äfvensom en längre afhandling om vargjakt 
i Tidskr. f. jägare o. naturforsk. 1833. 

Davidsson, Johan, * 1789. Hejderidare i Skaraborgs län. Hade år 1818 till 
boställe Björnön i Vinköls s:n af samma län. Gift 1817 7/i i Bärgs s:n med Fred¬ 
rika Broberg (f. 1776 18/?), dotter till hejderidaren Jonas B. 

Sjösten, Anders. Hejderidare i Älfsborgs län. Omnämnes 1818. Gift med 
Inga Lena —. 

Rase, Anders Johan, t 1818 7/i i Kistegården, Ullervads s:n af Skaraborgs län, 
62 år gl. (Föräldrar: Johan R. och Johanna Christina Norrman.) Skogsombuds- 
man (jägerifiskal) i Skaraborgs län. 

(Fältväbel Lars N. Rase gifte sig 1685 22k i Öster-Våla s:n med hustru Kerstin 
Gahm; Nils Rahse blef 1681 Vs löjtnant vid Prins Carls lifreg:te.) 

Joachimsson, Peter Carl, * 1791 18/n i Allhelgona s:n af Östergötlands län. 
(Föräldrar: Rusthållaren Anders J. och Anna Stina Lorin.) Jägmästare. Gäst- 
gifvare. Bodde på Hålkabärg i Ödeshögs s:n af Östergötlands län 1827. Lefde 
ännu 1860 i Ödeshög. Gift 1818 2Vs i Ödeshög med Christina Persdotter, f. 1792 
10/s i Ödeshög, dotter af gästgifvaren Petter Persson i Hålkabärg och Lisken 
Johansdotter. 
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Hammar, Carl Johan. Säger sig 1846 3th vara 52 år gammal. Husar vid 
skånska husarreg:tet 1811, bevistade tyska och norska fälttågen 1813—1814, er¬ 
höll efter fredsslutet svenska tapperhetsmedaljen och korset af ryska S:t Georgs 
O. 5 kl. Gärdsskrifvare. Landtjägare i Malmöhus län 1819 **/« med åliggande 
att hafva tillsyn öfver krono- och skatteskogarna i Torna, Bara, Vemmenhögs, 
Skytts, Oxie, Herrestads, Färs och större delen af Frosta härad. Lefde ännu 1847, 
då han ansökte om lön, hvilket dock afslogs s. å. 7/«. 

(Möjligen son till Carl Johan Hammar, f. 1756 *h, student vid univ:tet i Lund 
1776 **/», volontär vid artillerireg:tet 1777 nh, lärkonstapel därst. s. å. */1», 
konstapel 1782 */», furir 1785 */«, öfverfyrverkare 1788 **/u.) 

Munthe, Ludvig Wilhelm, * 1804 17/s på Kloster i Hvcna s:n af Kalmar län, t 
1861 •/1» på Södregård i Rogbärga s:n af Jönköpings län. (Föräldrar: öfverjäg- 
mästaren Jacob Ludvig M. och Catharina Elisabeth Regnell.) Konstituerades och 
förordnades 1819 V» af landshöfdingen i Kalmar att vara skogvaktare i Hand¬ 
börds härad af Kalmar län. Tit. jägmästare. Omnämnes ännu 1822 (efterträddes 
af Gripenskjöld). öfvergick till den militära banan: volontär vid Smålands lätta 
dragonreg:te 1817 17/» och 1821 */«, underofficersex. och korpral därst. 1821 7U, 
bevistade lägret i Norge 1821, fänrik utan lön vid Jönköpings reg:te 1824 l0h, 
officersex. 1824 37U, 3:dje adjutant 1827 •/io, stabsadjutant hos brigadchefen 1828, 
adjutant vid arbetskommenderingen vid Göta kanal och t. f. regementskommis¬ 
sarie därst. 1832, 2:e adjutant vid Jönköpings rcg:te 1833 “/», löjtnant s. å. ‘®/io, 
l:e adjutant 1835 *‘/u (icke 1834), l:e löjtnant 1844 ,#/io, 2:e kapten 1849 “/», 
chef för Västbo kompani 1850 3il» och för lifkomp. s. å. 5/«, 3:dje major 1850 3tl», 

afsked 1859 *°/s. R. S. O. 1854 w/i*. Var 1858—1859 sekr. i Jönköpings låns hus¬ 
hållningssällskap och 1858 jämväl dess skattmästare. Gift 1844 so/* med Sofia 
Maria Theophila af Sandeberg. 

Fader till den krigshistoriske författaren, generalmajoren L. W:son Munthe. 

Hellman, Anders, * 1784. Kronskogvaktare å Rönö häradsalhnänning i Söder¬ 
manlands län 1813. Erhöll vice öfverjägares titel 1819. Bevakade 1827 Oppunda 
häradsallmänning. 1 tjänst ännu 1837. Var 1863 tjänstfri. År 1827 innehade han 
på lön h:t Harbacka. Innehade på lön och bebodde jägerihemmanet Vt mtl 
Klefsta i Tystbcrga s:n. 

(Hofkamrer Anders Hellman g. m. Sara Engel Hcrveghe, bodde 1776 i Maria 
Magdalena församl., Stockholm.) 

Berggren, liric, * 1780, t. Bevakarc 1805 å Östcr-Rckarnc häradsallmänning. 
Vice öfverjägare i Södermanlands län. öfverjägares titel 1819. 

(Kronobokhållaren Erik Berggren gifte sig 1797 *•/** i Stockholm med Chri¬ 
stina Catharina Utterbom.) 

Funkqvlst, Henrik, * 1777, t 1833. (Föräldrar: Hcjdcridarcn Peter F. och 
Christina Höök.) Bodde först i Döderhult, sedermera i Gräncbo, Mönsterås s:n 
af Kalmar län. Jägmästare. Gift 1. g. 180Q i Mönsterås med Lisa Catharina 
Rydvall, 2. g. 1819 ”/io i Dödcrhults s:n af Kalmar län med Brita Elisabeth Hvass- 
berg (Wassberg), f. 1784 */• i Kalmar. 

Georgii, Carl Johan, * omkring 1799. (Föräldrar: Jägmästare Gustaf G. och 
— Hallman; dessas äldste son.) Landtjägare i Uppsala län efter fadern 1820 **/>. 
Omnämnes t. o. m. 1832. 

(Carl Johun Georgii blcf 1834 mönsterskrifvarc vid lifgardct till häst och er¬ 
höll afsked 1835 '/..) 

Stlernhofl, Georg, se Hofjägeristatcn, sid. 148. 
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Cedercrantz, Eric Bernhard, * 1785 8/d i Halland, t 1850 2al*. (Föräldrar: 
Handlanden Olof Agrell och Benedicta Christina Schoug i hennes l:a gifte.) Ka¬ 
dett vid Carlbärg 1800 24A> adlad och adopterad Cedercrantz 1803 22h, ut¬ 
examinerad fr. Carlbärg 1804 22A> och utnämnd till kornett vid Mörnerska husa¬ 
rerna, introducerad på riddarhuset 1805 27/e, löjtnant vid Cederströmska husar- 
reg:tet 1811 20/t2, ryttmästare i arméen 1814, afsked med majors karaktär 1816 
13/2. T. f. öfverjägmästare i Kalmar län 1820 20/o (30/o). Bevistat fälttågen i Pom¬ 
mern 1806 samt i Tyskland och Norge 1813 o. 1814. Qift 1819 27/s med Constan- 
tina Fredrica Hultenheim. (I k. fullmakten 1820 20/o står f. d. majoren C. B. Ce¬ 
dercrantz, men det torde ju vara denne Eric Bernhard.) 

Holm, Daniel, * 1779 */». Först skogvaktare, sedan hejderidare i Skaraborgs 
län. Kallas 1827 f. d. jägmästare och bodde då å Håttarp i Lyrestads s:n af Ska¬ 
raborgs län jämte sin hustru Helena Ström, f. 1784 25/i. Tidigare bodde de å 
kronoskogvaktarebostället Västermåsen i Älgarås s:n. 

Viger, Johan Carl, * 1794 Vs i Risinge s:n (icke Hällestads s:n) af Östergöt¬ 
lands län. (Föräldrar: Bokhållaren och kassören Johan Christoffer V. och hans 
2. fru, Eleonora Lovisa Wahlberg i hennes 2. g.) Landtjägare i Östergötland 
(omtalas ss. sådan 1820). Kronoskogvaktare i Östergötland (omtalas s§. sådan 
1828.) Kallas på 1830-talet landtjägmästare. Känd ss. framstående rofdjurs- 
jägare. Uppfann fångstgropar för större rofdjur. Bodde 1820 i Ekerum, Klock- 
rike s:n; bodde 1828 på bostället Hillstermon i Ljungs s:n. Qift med Margareta 
(icke Maria) Johansson, f. 1795 30/ii i Vreta Klosters s:n. Skrifves äfven Wiger. 

(F. d. bruksinspektören Johan Christoffer Wiger gift 1782 19li eller 30U å 
Malmstorp i Östergötland med Helena Christina Rundstedt; bruksbokhållaren 
Johan Christoffer Wigers hustru, Helena Christina Rundstedt, dog 1784 3% 
å Malmtorp i Hällestads s:n; brukskassören Johan Christoffer Wiger, gift 
1793 14/4 å Finspångs bruk med Iggbergs änka, Eleonora Lovisa Wahlberg.) 

Tillman, Jonas (Gustaf och Johan äro felaktiga förnamn), * 1772 3U (icke i 
Mörlunda s:n af Kalmar län), t 1842 23/io i Målilla s:n därst. Skogvaktare i Aspo- 
lands härad af Kalmar län. Omnämnes i denna egenskap 1809, såsom hejderidare 
därst. 1820 och såsom skogvaktare, vice jägmästare i Tuna läns härad 1828. 
Qift 1798 3/i med Christina Elisabeth Hult. 

Moberg, Samuel. Hejderidare. Qift med Elin Jeansdotter. (Omnämnes i 
Bjurbäcks s:ns kyrkböcker i Västergötland.) 

österman, J. P. Jägmästare med skogvaktarelön i Tjust, Småland; omnäm¬ 
nes 1820. 

(Rustmästaren Carl Georg österman afled 1778 % på Åsen i Mönsterås s:n af 
Kalmar län, 44 år gl.) 

Hellstenius, Johan Jacob, * 178-. (Föräldrar: Domkyrkosysslomannen, se¬ 
dermera kyrkoherden i Tunhems pastorat Anders H. och Anna Elisabeth Forsse- 
nius.) Kronohejderidare i Älfsborgs län. Omnämnes 1820. Bodde å Åkerström 
i Vassända-Naglums s:n. 

Falk, Johan Gustaf, * 1790 21/io på Risäter i Råda s:n af Värmlands län, t 
1834 27/i2 på Sjöstad i ölme s:n af samma län. (Föräldrar: Jägmästaren Pehr 
Adolph F. och Agneta Maria Geijer.) Hejderidare i Värmlands län. Omnämnes 
ss. sådan från 1820 till sin död. Begrafven på ölme kyrkogård. 

Dahlhjelm, Johan Erik, * 1785 25U på Tjusentorp i Qrebo s:n af Östergötlands 
län, t 1872 13/i2 i Simonstorps s:n därst. (Föräldrar: Hemmansägaren Johan 



390 JÅOERISTATENS TJÄNSTEMÄN 1820—1821. 

Dahlbom och hans hustru, dotter till kyrkoherde Hjelm.) Genomgick Linköpings 
skola, ingick i landskansliet därst., vice länsman i Aska härad, t. f. kronofogde, 
arrenderade efter 1815 öfverstebostället Skramsta i Grebo s:n samt Cedersholms 
pappersbruk, sedermera landtjägare i Östergötland. Gift 1815 med Helena 
Gustafva Lundström (död 1854 */«). 

Bergin, Fredrik, * 1784 %, t. (Föräldrar: Kyrkoherden Peter B. och Maria 
Elisabeth Hellberg.) Fänrik. Landtjägmästare i Älfsborgs län. Omnämnes 1820. 

Nyberg, Fredrik Joachim, * 1787 i0lu> i Hedv. Eleon. församl., Stockholm. 
Student vid akademien i Uppsala 1800, sergeant utan lön vid Västmanlands rcg:te 
1806 */«, fänrik vid Nerike-Värmlands brigaden af landtvärnet 1808 "/s, löjtnant 
därst. s. å. */», regementskvartermästare därst. s. å. “/g, kompanichef vid Nerikcs 
bataljon s. å. •/«, bevistat kampanjen mot Ryssland s. å., afsked frän kompani¬ 
chefsbefattningen 1809 */», lifdrabant med lön på stat 1811 15/t. k. resol. 1812 “/o 

att få räkna tur ss. officer från 1808 "/b, löjtnant i arméen 1812 ®/«, tjänstgjorde 
1811 vid landstormen i f. d. svenska Pommern, hösten 1812 varit placerad till 
tjänstgöring vid Upplands reg:tc och jämlikt k. br. 1813 *°/« åter placerad därst., 
var med i tyska kriget 1813 (Gross-Bcercn, Dennewitz och Leipzig) o. 1814 

samt sistnämnda år i norska kriget, transporterad till Upplands rcg:te 1814 ”/a, 

erhöll resol. på en subalternofficcrs expectancelön 1816 **/i, stabslöjtnants lön o. 
indelning 1816 *°/t, afsked med rätt att kvarstå i arméen 1818 •/«. öfverjäg- 
mästares n. h. o. v. 1821 ,5/*. Han säger sig (tjänsteförtcckn. 1835, Krigsarkivet) 
hafva haft flera särskilda uppdrag o. befattningar för generalkrigskommissariatet 
på begäran af generalintendenten J. P. Billberg. Bodde 1835 på Ekeby bruk vid 
Arboga. 

Meuller, Abraham, * 1793 **/io i Hvalingc s:n af Hallands län. (Föräldrar: 
Prosten Carl Gustaf M. och hans 2:a fru. Maria Susanna Dragstedt.) Hejderidare 
i Halland (åtminstone 1821—1822). 

Lindström, Carl Fredrik, * 1795 “/« i Locknevi, Kalmar län. (Föräldrar: 
Bokhållaren Jonas L. och Christina Hellgren.) Jägmästare (omnänmes i början 
af 1800-talet, efterträdde Anders Lindström, och var i tjänst ännu 1828). Skrif- 
ver sig 1820 '*/» (kvitto): ”Jägmästare i Norra distriktet af Calmar län", men 
Georg de la Grange kallar honom i sin anordning från landskontoret helt enkelt 
skogvaktare med hejderidarelön. Kallas 1828 hejderidare och vice jägmästare. 
Bodde i Västervik 1821—1824. Gift med Brita Catharina Svensson (f. 1798 V* 
i Ukna, Kalmar län: en dotter till dem föddes 1821 '"/• i Västervik). 

Hammarsson, Jan Niclas, * 1799 •/« (icke ,7/«) i Frösunda s:n af Stockholms 
län, t 1829 "/• i Lunda s:n därst. (Föräldrar: Landtjägarcn Johannes H. och 
Brita Morberg.) Vice jägmästare i Stockholms län, hade öfvcrinsccndet af alla 
norra allmänningarnc. Innehade Stora Söderby i Lunda s:n såsom boställe. Gift 
med Johanna Helena Bokman (* I Lunda 1799; sonen Jan Gustaf föddes i Lunda 
1821). 

Falk, Johan N. Kronolänsman 1792, tillbyttc sig hejderidaretjänsten I Skara 
hejderideri af Skaraborgs län 1821. Bodde på hejdcridareboställct Per Matts- 
gården Lovcnc Björnön i Skånings härad. Vinköls s:n. 

Brisman, Magnus. Hejderidare i södra Vadsbo hejderideri af Skaraborgs län 
1821—1827. Kallas 1821 landtjägmästare och bodde å Hvassagården Lcrdala. 
Bodde 1x25 å Flinkabo i S;itcrs s:n. Gift med Rebecka Götberg. 

(Bruksbokhållaren Jonas Brissman anhöll 1778 att få gifta sig nied Magdalena 
Charlotta Gyllenberg, tab. 14. |Hon gift 1782 med Ryding, se Sv. Ättartal 
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8:370]; Kyrkoherden i Råda Jonas Brisman gifte sig 1719 med Christina Tran- 
hemia; Fil. mag. direktör Sven Brisman var gift med Chr. M. Strokirch [de¬ 
ras son Jean föddes 1788 28/s, Svante 1790 22/e, båda i Hvalstads s:n af Skara¬ 
borgs län].) 

Carleson, Axel Ludvig, * 1783 31/s på Vaholm i Hjälstads s:n, (enl. egenhänd. 
uppgift i meritförteckning, R. a. och K. a., felaktigt 1782 29/s; på annat ställe, 
likaså felaktigt och egenhändigt, Militaria i R. a., 178 3 29/s; enl. andra felaktiga 
uppgifter 1780 29/s), t 1844 8/w på Ulriksdals slott. (Föräldrar: Krigsrådet Ed¬ 
vard C. och Fredrica Qranschoug.) Sekundkorpral vid Västgöta lätta kavalleri 
1795 23/3, ridpage hos Gustaf IV Adolf 1799 —1807 l2U (erhöll lön 1802 8/i), 
kornett utan lön vid lifregementsbrigadens husarkår 1799 23/12, kornett på stat 
1800 8/9, löjtnant på stat med kvartermästares indelning 1804 2/s, ryttmästare 1808 
49/2, R. S. O. 1809 3h, major i arméen 1814 25/s, afsked från ryttmästaretjänsten 
1815 21/2, tillstånd att såsom major i arméen åter inträda i rikets tjänst 1819 5/s, 
t. f. öfverjägmästare i Kalmar län 1822 4A (k. förordn.), tjänstförrättande öfver- 
jägmästare därst. 1823 16/9, afsked 1830. Antagen till invalid vid invalidinrättnin¬ 
gen på Ulriksdal 1841 15h. — Bevistade fälttåget i Tyskland 1805—1807 (såsom 
ridpage hos konungen) och 1807 (med regementet), 1808—1809 kriget i Norge, 
1814 kriget därst. Kommenderades 1812 med husarkåren till Västervik. Gift 1814 
12/i med Beata Maria Wallerius. Åtnjöt såsom öfverjägmästare hvarken lön eller 
boställe utan allenast kronans andel i skogs- och jägerisakören. 

Lilliestråle, Wilhelm, * 1796 1/s på Säby i Uppland, t 1838 20U på Lagnö å 
Aspön. (Föräldrar: Kanslisten i justitierevisionsexpeditionen Ingemund L. och 
friherrinnan Sophia Benedicta Wrangel till Lindeberg.) Student vid Uppsala 
univ:tet 1812 V2, kansliex. därst. 1815 V12, e. 0. kanslist vid kanslistyrelsens expe¬ 
dition af k. maj:ts kansli 1816 9/2, auskultant i kommerskollegium 1817 8A>, fan¬ 
junkare vid lifregementets dragonkår 1819 21/i, kornett därst. 1819 iela, 2:e adju¬ 
tant s. å. 12/io, regementsadjutant 1820 24/g, t. f. öfverjägmästare i Stockholms län 
1822 25/«, löjtnant s. å. 4/o, t. f. öfverjägmästare i Stockholms län 1823 
V3, afsked från militärtjänsten 1823 22U med tillstånd att kvarstå ss. löjtnant 
i armén. T. f. öfverjägmästare i Stockholms län 1827 4/s (under 1 år, då Arr- 
henius var tjänstledig). Ägde Lagnö. Gift 1834 12B med Amalia Wilhelmina Berg¬ 
ström i hennes 1. gifte. 

österholm, Erik, * 1772 5/r, t 1839 % i Björkviks s:n af Södermanlands län. 
öfverjägare (kronojägare) å och bevakare af Björkviks häradsallmänning i Sö¬ 
dermanlands län 1797, landtjägares n. h. 0. v. 1822 i mars. Var i tjänst ännu 1837. 
Innehade till boställe V2 mtl Valla i Björkviks s:n samt ägde själf det andra half- 
va mantalet Valla. Gift med Sara Kristina Broman, dotter af öfverkronojägaren 
Erik Broman (f. 1742 24A>) och Sara Kjellsten (f. 1751). 

von Vicken, Hans Henric, * 1771 30ls (tvilling) i Kristianstad, t 1860 V3 i Hvet- 
landa s:n af Jönköpings län. (Föräldrar: Löjtnanten Isac Otto von V., natural. 
0. adopt. von V., och Eva Margaretha Poppelman.) Extra page (bordpage) hos 
Gustaf III under resan till Danmark 1787 i oktober, volontär vid Mörners husarer 
1788 24/e, fanjunkare därst. s. å. 31/io, transporterad till lifhusarerna 1794, vaktmäs¬ 
tare på stat därst. 1795, stabskornett vid Smålands kavallerireg:te 1800 27/io 
(27/n), stabslöjtnant därst. 1808 W2, stabsryttmästare 1810 15/s O0/»), R. S. O. 1819 
24/e, t. f. öfverjägmästare i Kronobärgs län 1823 15/«, afsked ur krigstjänsten med 
majors grad s. å. 22U, k. konstitutorial ss. t. f. öfverjägmästare 1824 8/o. Afsked 
1838. Inneh. C. XIV J. med. Deltog i danska kriget 1788, i finska kriget 1789— 
1790, i Pommern 1807 och i Tyskland 1813—1814, då han bevistade bataljerna 
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vid Qross-Beeren, Dennewitz och Leipzig samt affärerna vid Rosslau, Rendsburg, 
utfallet från fästningen Venlo vid Maestricht, o. s. v. Kommenderad till läg¬ 
ret i Norge 1821. Var blind flere år innan sin död. Gift 1811 *•/« med Anna Lovisa 
Bergius. 

"En enkel, måttlig, vänlig, tålig och hjälpsam man, utmärkt såsom make, fa¬ 
der. husbonde och vän (Posthumus: Mina Samtida X: 103). 

Gartman, Claes Gustaf. * 1795 5/« på Veda i Vidbo s:n (numera Odensala s:n) 
af Stockholms län. (Föräldrar: Fänriken Johan Samuel G. och Carolina Gustafva 
Saltenius eller Salthén.) Landtjägare i Stockholms län 1823. Var engagerad en¬ 
dast för rofdjursjakten inom länet och hade ingen skogsbevakning eller förvalt¬ 
ning. Innehade till boställe Tibble i Sorunda s:n. Jägmästare i Södertörn 1828 
“/u. I Vidbo kyrka finnes ett grafkor för släkten Gartman eller, såsom namnet 
i slutet af 1700-talet kom att tecknas, Gardtman. 

Modh. Magnus. * 1798 Vio i Tvcten, Färgelanda s:n, Dalsland, t 1866 */i därst. 
(Föräldrar: Hemmansägaren Andreas M. och Margareta Bergman.) Förvaltare 
af kronomasteskogarna i Vedbo härad och kronoparken Kroppefjäll 1824 ,s/s. 
Var landtjägmästare Älfsborgs län. Siste förvaltaren af gamla kronoparken 
Kroppefjäll. Ägde Vs mtl Björserud i Valbo härad, Dalsland. (Var i tjänst åt¬ 
minstone ännu 1832.) Ägde 1852 Näsböle eller Nassabölet, V» mtl i Färgelanda 
s:n, Dalsland, och bodde där redan 1829. Gift 1824 ,6/t med sin svägerska Anna 
Catharina Andersson (död 1838 Ve). 

(Barn: Carl Johan, f. 1824 ‘Vit, d. 1825 */»; Adclina Charlotta, f. 1826 3V«; 
Gustaf Amandus, f. 1828 *®/u o. Anna Sofia, f. 1831 l7/«. — Johan Olofsson 
Modh, död 1693 “/», blef kapten vid Skaraborgs reg:te 1675 **h\ Kapten Jo¬ 
han Modh begrofs 1792 B/n, 90 år gl. i Tössö s:n af Älfsborgs län.) 

Westbaum, Vilhelm, * 1783 V7 (icke V») i Söderby-Karls s:n af Stockholms 
län, t 1831 */• i Estuna s:n därst. (Föräldrar: vice Organisten Abraham West- 
bom och Brita Bcngtsdotter.) Jägmästare i Stockholms län. öfverjägmästares 
n. h. o. v. 1824 Ve ”i anseende till hans vitsordade nit och skicklighet samt i öf- 
rigt städse betygade välförhållande”. T. f. öfverjägmästarc i Stockholms län 1825 
*'/«. Inlämnade 1827 till k. bcf:de i Stockholms län förslag till en jaktplats för 
vargfänge. I vetenskapsakademiens handskriftsaml. finnes ett bref från honom 
till Berzelius, skrifvet 1831. Deltog 1831 ,7/i vid sammanträde på Uddcbo-ö i Ros¬ 
lagen i stiftandet af ”Lilla Jagt-Sällskapet” i Stockholms län. Blef s. å. 0. d. 
föreningens ordförande. Uppfann ett slags fångstgropar för större rofdjur. Ägde 
Uddeboö i Estuna s:n. Gift 1824 7/<i(ickc ,7/») i Södcrbykarls s:n med Hedvig 
Elisabeth Stråle till Ekna i hennes 2:a gifte. 

Publ. Förslag till Rofdjurs Jagt och Fångande (Sthlrn 1829). 

Reensticrna, Anton Didric Leonard, * 1800 3*/r (icke 1801 3ft/o) i Ryda s:n, t 
1829 "/* i Gökhems s:n af Skaraborgs län. (Föräldrar: Godsägaren Carl Johan 
R. och Inger Maria Simmingsköld 1 Rustmästarc vid Västgötadals reg:tc 1818 
*/i, sergeant därst. 1819 ‘V*. fanjunkare 1821 **/«, afsked 1823 “/». Landthushål- 
lare. Öfverjägmästarc. Ägde Orresätcr i Bärgs s:n af Skaraborgs län. Gift 
1824 *Vi med Eva Leijer I hennes l:a gifte. 

Nordén, Jonas Fredric, * 1802, t 1867. (Föräldrar: Riksdagsmannen och 
statsrevisorn Jonas Jönsson och Brita Maria Ändersdottcr Larsson.) Studerade 
vid Linköpings elementarläroverk. Landtjägmästare I Östergötlands läns västra 
revir 1824 med V» mtl Åstad i Tjällmo s:n såsom boställe. Efter omregleringcn 
1838 — I det k. br. 1838 “/», ang. regleringen af skogs- och jägeristaten i Öster¬ 
götlands län, kallas han t. f. jägmästare i Aska, Bobärgs, Gullbärgs och Hanekinds 
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härad — kvarstod han på indragningsstat med bibehållande till sin död af bo¬ 
stället. Förvaltare af och plantor vid Bisp-Motala kungsgård i Östergötland 
1837 (efter Jonson, men uppbar lönen [hejderidarelönen i Östergötland = 60 
rdr] efter Campbell), där enl. k. br. 183 0 28/io ekplantering för kronans räkning verk¬ 
ställdes under öfverinseende af hofjägmästaren I. Ad. af Ström, ekplanteringssty- 
relsens chef. Bisp-Motala såldes, enär Visingsö befanns lämpligare, jäml. k. br. 
1835 13/io och inköptes af Nordén, som ägde flera egendomar, bl. a. Staby säteri 
(Rystads s:n, Östergötl.), som han köpte år 1851 af E. G. Th. Bäckström (se den¬ 
ne) och ägde till 1854. Han ägde 1850 Välenäs och Hilstermoen i Ljungs s:n 
och 1852 säteriet Karstorp i Klockrike s:n, båda af Östergötlands län. Ägde vi¬ 
dare Kästorp och frälsegården Kullersbro i Flistads s:n af samma län samt Alma 
utjord i Asks s:n (den senare åtminstone 1853), äfvensom (åtminstone 1850) skat- 
teh:t Lilla Åby i Vinnerstads s:n af samma län. Skref själf Joh. Fr. Nordén. 
Gift 1826 med Johanna Kindström. 

Hammarquist, Carl Peter, * 1783 28/e i Hjorteds socken af Kalmar län, t 
1835 3/u därst. (Föräldrar: Klockaren Carl H. och Cajsa Maria Jönsdotter.) 
Omnämnes 1812 såsom hejderidare, med skogvaktarelön, inom Tjust’ härad af 
Kalmar län. Synes hafva haft jägmästares titel (kallas jägmästare redan 1824). 
Kallas 1828 16/io af Kalmar’ länsstyrelse skogvaktare och vice jägmästare med 
Hjortheds, Gladhammars, Västerums och Törnsfalla socknar såsom bevaknings- 
distrikt. Han bodde 1828 å Gissebo i Hjortheda s:n. Gift 18 1 0 23U med Ulrika 
Wernmark (* 1784 31U i Törnvalla). 

de Besche, Isak Gillis, * 1779 7/i i Nyköpings län (icke 1780), t 1841 “V i 
Ödeshögs s:n af Östergötlands län. (Föräldrar: Hofjunkaren Isak Georg de B. 
och friherrinnan Carolina Gustafva Leijonhufvud.) Student, auskultant i Svea 
hofrätt 1799 ®/3, extra notarie därst. 1800 28/i, e. o. notarie i Göta hofrätt 1802, 
vice auditör vid lifgrenadierreg:tet 1803 3/o, auditör vid lifgrenadierregementets 
rothålls fördelning 1805 22/?, fänrik vid första lifgrenadierreg:tet 1807 15/s, löjt¬ 
nants afsked 1811 20/2, hejderidare med jägmästares titel i västra fördelningen af 
Östergötland (omnämnes i denna egenskap 1824 och 1828). Innehade såsom bo¬ 
ställe Kattorp (Karstorp) Vs mtl i Roxlösa s:n. Gift 1811 19A> med Maria Christina 
Stålhammar. 

Kiellsson, Adam Robert Emerentius, * 1796 9/io i önnestads s:n af Kristian¬ 
stads län, t 1836 V3 i Falkenbärg. (Föräldrar: Löjtnanten Gabriel K. och Vil¬ 
helmina Beata Muhl.) Student af Blekingska nationen i Lund 1811. Kronohejde- 
ridare i Hallands läns norra distrikt 1821, t. f. öfverjägmästare i Hallands län 
1825 19/i, öfverjägmästare därst. 1826 18/i. Gift med Ulrica Fredrica Muhl. Skref 
själf Kiellsson. 

Rullander, Carl, * 1779. Kronoskogvaktare i Stockholms län. Bevakade Vent- 
holmen och Adelsö. Landtjägares titel. Afgick 1825. Innehade till boställe 
Kumla n:r 1 i Skå s:n. Namnet skrifves äfven Rulander, men i Skå kyrkböcker 
står Rullander. 

Elg, Anders, * 1789 V2, t 1840 13U i Kumla, Skå s:n. Skogvaktare å Erling- 
och Semminghundra allmänningar 1812. Innehade i denna egenskap bostället 
Dahlen V10 mtl, landtjägare i Stockholms län 1825 25/n (efterträdde Rulander). 
Erhöll då till boställe Kumla i Skå s:n, som han afträdde 1839 14/3 och erhöll i 
st. såsom vederlag 45 rdr årligen af skogsplanteringskassan. Bevakade jakten på 
Svartsjö och i Södertörn samt Ventholmens kungsgård. Gift med Maria Skog¬ 
lund (trol. född 1798). 
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(Andreas Flg, f. 1749 8 3 i Sorumla s:n, var son af klockaren diirst. Jonas Elg 
och hans 2. fru, Anna Ågren.) 

Norin. Henrik, * 1775 ,8/» i Horns s:n af Skaraborgs län, t 1835 n/o i Sals s:n 
därst. (Föräldrar: Olof N. och-Beckman i Böglabo.) Hcjderidare å Halle- 
och Hunnebärg. Nämnes 1825 o. 1834 ss. kronojägare därst. Gift ined Kristina 
Lindman, f. 1780 **/• i Sköfde. 

Fbert, Julius Christian Heinrich, * 1779 i Rothenburg ob der Tauber i Bayern. 
(Fadern: Kyrkoherden Carl Johann Friederich E. pä Waldmanshofcn i Anspach.) 
Anställd vid tyska skogsstaten ss. revirförster i reviret Schweinsdorf 1808 **/>. 
Beväringskapten af 1 :a klassen. Inkallades till Sverige af excellensen, grefve 
von Flaten för att ordna skogshushållningen på de Göta kanalbolag tillhörande 
egendomarna. Svensk undersåte 1817 ,9/s. Jämlikt k. br. 1826 8,/i anställd för 
att biträda I. A. af Ström vid upprättande af förslag till kronoparkernas och 
häradsallmänningarnes förvaltning, öfverjägmästares fullmakt s. å. ‘V». Verk¬ 
ställde (något år mellan 1824—1826) tillsammans med öfverste I. A. af Borne- 
man undersökning, huruvida vid Bispinotala kungsgård en statens ekplantering 
lämpligen kunde anordnas. Öfverskogsförvaltare vid Trolleholm i Skåne 1838— 
1855. Skogsförvaltare jämväl vid Högestad och Baldringe i Skåne. Han hade 
öfveruppsikten öfver alla excellensen Trollc Bondes skogar i Södermanland, Små¬ 
land (var i detta landskap några år bosatt på Bordsjö i Askcryds s:n af Jön¬ 
köpings län) och Skåne. Införde där trakthuggning med kvarlämnade fröträd 
och om så behöfligt var inplantcring (hushållningsplanen för Trolleholm är af juli 
1838). Ifradc mycket för lärkträd (grefve Bonde införskref i april 1845 inalles 
8,000 lärkträdsplantor från Scotland; exemplar däraf finnes ännu kvar vid Kje- 
säter och Säfstaholm i Södermanland). Han verkställde de första skogsindel- 
ningarna äfven på Sturegodsct Ryholm och Forsviks bruk i Västergötland. 

Enligt egen uppgift preussisk baron (hvilket han dock näppeligen torde varit; 
däremot fanns i Lithaucn och Ostpreussen under 1700- och 1800-talcn en adlig 
ätt Ebcrt, som han måhända tillhörde). 

Återflyttade till Tyskland 1855 eller möjligen ett par år förut. "Mycket 
ordentlig, godmodig och samvetsgrann samt gladlynt" (grefve Carl Trollc Bonde 
i bref). "Hans i det hela taget mycket enkla föreskrifter visade sig praktiska, 
då de blefvo efterföljda. Heder åt gubben Ebert, som säkerligen ej hade allmän¬ 
na opinionen för sig! (W. Wllkc i bref.) Gift 1811 med Christina Sophia 
Bezold. 

von Bahr, Adolf Fredrik Ludvig, * 1800 ’"/« i Uppsala-Näs s:n (säger sig 
själf vara född ”/• [tjänstefört., K. a.]), t 1872 **/» på Johannisbärg i Uppland. 
(Föräldrar: Stallmästarcn Johan Gustaf von B. och Henrica Eleonora Mont- 
gomery.) Kadett på Carlbärg 1813 **/», I:e korporal 1817, utexaminerad 1818 
”/• och utnämnd till underlöjtnant vid Värmlands fältjägarcrcg:tc s. å. “/to, 

stabsunderlöjtnants lön 1822 ”/*, underlöjtnant på stat 1825 uh, afsked med till¬ 
stånd att kvarstå såsom löjtnant i armcén samt öfver jägmästares n. h. o. v. 1826 
■/ii. löjtnant i rcg:tct 1828 'V*. afsked 1829 */7 (*/»). R. V. O. 1865 ’/». Ägde 
sedan 1840-talet Johannisbärg i Gottröra s:n af Stockholms län. Ledamot af 
Stockholms läns landsting 1863—1866. Ligger begrafven på Gottröra kyrkogård. 
Gift 1829 ’*/< med Gustafva Faijkull i hennes 2:a gifte. 

Porträtt och biografi i Stockholms läns landsting 1863—1912, sid. 192. 

Arpi, Johan (Jan) Frie, * 1790 "/i i Jölmcsta, Dingtuna s:n af Västmanlands 
län, t 1867 *•/1 på Löpdal I Säby s:n af samma län. (Föräldrar: Landtbrukarcn 
Carl Erik A. och Brita Katarina Rohcrg.) Landtjägarc i Västmanlands län. 
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Omnämnes från 1826. Erhöll genom k. br. 1847 2/i2 rätt att i sin beställning 
räkna tur och befordringsrätt såsom vice öfverjägare, lärare i skogshushållning 
vid Västmanlands läns hushållningssällskaps landtbruksskola å Julpa fr. o. m. 
1850. Ägde Ytterhälla i Dingtuna s:n och innehade Löpdal i Säby s:n. Qift 
1816 19la med Brita Qustafva Odelberg. 

Kant, Johan Peter. Landtjägare. Kallas 1824 kronojägare o. bevakade 
Bankekinds häradsallmänning. Gift med Eva Elisabeth Kjellberg. (En son född 
1826 5/b i Slaka s:n af Östergötlands län.) Namnet skrifves äfven Kanth.. 

(Johan Kant var 1712—1730 mönsterskrifvare vid Östgöta kavallerireg:te; 
Lars Canth, faktor i Söderköping, hade sonen Christer, f. 1702 12/io, och 
Peter, f. 1706 2/2.) 

Bruhn, Johan Otto, * 1804 22/i i Maarum, Nöddebo, Danmark, t 1876 4/s. 

(Föräldrar: Kgl. Skovrider Daniel Friederich B. och Anna Christine Freier.) Aflade 
forstkandidatex. i Danmark. Sandplantör i Hallands län (motsvarande öfverjägare- 
beställning; B. uppbar också öfverjägarelön) 1827 20le. Hade, förutom det åt 
honom genom k. br. 1828 14/s till boställe upplåtna kronoh:t Trönninge, en årlig 
kontant lön af 350 rdr bco. Genom k. br. 1847 18/e beviljades åt Bruhn, utöfver 
den kontanta lönen, ett arfvode af 150 rdr för ett års tid, räknadt från 1847 och 
borde länsstyrelsen inhämta Bruhns yttrande, huruvida han vore villig att 1848 

afträda bostället emot att från samma tid hans kontanta löneförmåner ökades till 
666,32 rdr bco om året (lön 500 rdr, husrum 66,32, ration för en häst 100:—) 

med skyldighet att bo i Halmstad och jämte tillsynen å flygsandsfälten biträda 
med vården af provinsens skogar. Erhöll 1858 17/s föreskrift att årligen inkomma 
med redovisning för sin förvaltning af flygsandsfälten och berättelse öfver verk¬ 
ställd plantering. K. br. 1860 12/io stadgar angående B:s lön och tjänsteåliggan¬ 
den. År 1867 V11 resolverade k. maj:t att vid B:s afskedstagande år 1869 skulle 
till honom årligen utbetalas en pension af 1,000 rdr rmt från skogsplanteringskas- 
san (jäml. k. resol. 1869 21/s från allm. indragningsstaten). Inlade stor förtjänst 
om Hallands flygsandsfält. Gift 1833 27/io med Maria Fredrika Silfvander. 

I Domänstyrelsens arkiv förvaras följande manuskript, dat. Halmstad 1862: 
”Kort beskrifning öfver Flygsands hämmande i allmänhet och den halländska 
i synnerhet” jemte ritningar af J. O. Bruhn (41 sid.), äfvensom ”Blick på ett 
Skogsväsen i allmänhet, jemte öfriga i sammanhang dermed stående för¬ 
hållanden”, dat. Halmstad 1864 (34 sid.). 
Jägmästare Brun i Köpenhamn kallades 1863 31/s till hedersledamot af Skara¬ 
borgs läns hushållningssällskap. 

Ljungberg, Samuel, * 1800 28/7 i Risebärga s:n af Kristianstads län, t 
1860 V3 i Hästveda s:n af Kristianstads län. (Föräldrar: Skogvaktaren Olaves 
L. och Karna Andersdotter.) Hejderidare i Christianstads län 1827 24/b. Han 
bodde i Hästveda. Gift med Maria Berkemejer, f. 1807 10/u i Risebärga. 

(Olof Samuel Ljungberg, prästvigd till tjänstgöring i Lunds stift 1770 10U, 
död 1783, hade sonen Peter Samuel L., som var prost i Ystads S:t Petri 
församl.) 

Bökman, Gustaf Michael, * 1811 7/o i Veberöds s:n af Malmöhus län, +. 
(Föräldrar: Kommissarien och kronolänsmannen Michael B. och Catharina Har¬ 
man i hennes l:a gifte). Skrifvare. Hejderidare 1828 V* i Torna, Bara, Harja- 
gers, Ljunits och Herrestads härad af Malmöhus län. Genom k. br. 1847 u/s 
afslogs hans ansökan att, då han saknade nödiga medel för att aflägga examen 
vid skogsinstitutet, erhålla dispens från denna examen och blifva uppförd såsom 
öfverjägare med lön på nya staten. Genom k. br. 1848 8/io afslås jämväl hans 
anhållan att komma i åtnjutande af underjägarelön (motiv: ”Böckmans tjänste¬ 
befattning är ställd på indragning”). Namnet finnes äfven skrifvet Bäckman. 
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Alurnberg, Friedrich Wilhelm, * 1786 18/s i Hinter-Pominern, t 1870 t#/8 i 
Kallmars s:n af Uppsala län. Kom i tjänst hos generalen grefve Gust. Fred. 
Mörner. Gjord till krigsfånge vid Liibeck 1806 af marskalk Bernadotte, seder¬ 
mera "wår Aller Nådigste Konung Carl XIV Johan", hvarefter han med lifgre- 
nadierreg:tet affördes till Frankrike. Efter utstånden fångenskap återkommen 
till Sverige, kom N. på nytt i tjänst hos nyssnämnde M. och antogs 1816 till 
hofmästare hos presidenten, friherre B. W. Fock. Gästgifvare vid Litslena 
1817. Kronoskogvaktare på Håbo häradsallmänning 1822 */to, vice landtjägare 
1828 **/». Konung Carl XIV Johan, som 1839 */« intog middag vid Niirnbergs 
boställe Draget, utlofvade vid samma tillfälle en hedersmedalj ”till följe af hans 
utmärkta trädskola vid nämnde boställe", hvilken medalj (för medborgerlig för¬ 
tjänst; af 13:e storleken) till N. öfverlämnades i Uppsala 1840 *®/i. 

tiänvisn. i. litt. Biografi af (H. Szs) i Skogsvännen 1894, sid. 17—20. 

Ehrenbcrg, Gilius. Mejderidare i Hallands län (omnämnes i officiell rapport 
från öfverjägmästaren i länet, A. R. E. Kjellson, den 11 juni 1828. Enligt Anrcp 
skulle ätten E. varit utdöd redan på 1700-talet). 

Hceggström, Gustaf Wilhelm, * 1790 %>, t 1845 *Vi». Jägmästare. In¬ 
flyttade från Bygdeå till Nordmaling omkring 1828 och bosatte sig vid Håk- 
näs sågverk. Gift 1815 med Sara Helena Burström (f. 1792, t 1858 ,5/8). 

Hallberg, Edvard Axel, * 1788 ,6/j (döpt **/*) i Västerås, t. (Föräldrar: Faktorn 
Carl Gustaf H. och Anna Lena Spångberg.) Kronobefallningsman (kronolänsman). 
Landtjägare i Västmanlands län. Omnämnes 1828—1832. Gift 1812 10/8 med 
Katarina Jacobina Carlblom. De bodde 1812—1820 i Björskogs s:n, men flyttade 
1821 eller 1827 till Kungs-Barkarö s:n. 

Kullberg, Johannes (Jon) Benedictus. Son till hejderidaren Petter K. F. d. 
kommissionslandtmätare (träffas dock icke hos Ekstrand), senare kronoskog- 
vaktarc i Ostra härad af Jönköpings län, tit. landtjägmästare. Afsked 1828 ”/». 
Efterträdde fadern i tjänsten inom jägeristaten. Gift 1799 “/» i Risinge med 
Maria Christina Uhr på Lotorp (som var född 1768). 

Lundwall, Eric. Hejdcridare och vice jägmästare i norra och södra Möre. 
Stranda och Handbörds härad af Kalmar län (omnämnes 1828—1840). Kallas i 
maj 1828 af landshöfdingeämbetet kronoskogvaktare, men var jämte Lindström 
hejdcridare eller revirförvaltare i Kalmar län vid gamla jägeristaten. 

(Komminister Jonas Lundevall dog 1794 före a/u i Ljungby vid Kalmar, 39 
år gl). 

Stödberg, Petter. Landtjägmästare i Kronobärgs län (säges 1828 "/», i en 
officiell rapport från öfvcHägmästaren H. H. von Vicken, inneha 53 lefnads- 
och 32 tjänsteår). 

von Hamm, Carl Harald Constantin, se Hofjägeristaten, sid. 149. 

Jonson. Johan Fredrik, t 1837 (?). Hejdcridare, med jägmästares titel, I 
östra fördelningen af Östergötlands län. Uppbar i denna egenskap 63 rdr 
beo 1824. Förvaltare af statens ckplanteringsgods Bispmotala kungsgård, Kungs- 
Norrby och Visingsborg. Omnämnes I denna egenskap 1830—1837. Uppbar 1834 
400 rdr såsom ckplantcringsförvaltarc. Bodde vid Bispmotala. 

Muztr, Johan Ludvig, * 1806 l0/«, t 1891 ”/« i Stockholm. (Säkerligen son 
tiil silkcsMriimpf.ibrikHn.il, vinhandlandcn och bursmäklaren Jean Pierre MazérJ 
Student af Stockholms nation vid univ:tct i Uppsala 1822, c. o. kanslist i krigs- 
expeditionen 1828 sekr. och kamrerare i styrelsen öfver ckplanteringarn 
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i riket 183 1 26/2, kopist i ofvann. expedition 1831 31/i2, kanslist 1835 sekr. vid 
skogsinstitutets chefsämbete 1838 25/s o. 1855 22 U, protokollssekreterare i k. maj:ts 
kansli och tillförordnad protokollssekreterare i landtförsvarsdep:tets kansliexpe¬ 
dition 1840 4/s, protokollssekreterare därst. 1840 14/i2j kanslist vid K. M:ts O. 1850 
28/o, expeditionssekr. i k. maj:ts kansli och t. f. expeditionssekr. i landtförsvars- 
dep:tet 1855 4/i, sekreterare i skogsstyrelsen 1859 26/3 (efterträddes 1864 23A> 
af C. A. T. Björkman), R. N. O. 1860 6U, expeditionssekreterare s. å. 9/io; t. f. 
byråchef i expeditionen 1874 “/12, kansliråd och byråchef därst. 1878 14/e, afsked 
1879 2/s. 

Förordnad af generaldirektör A. E. Ros att jämte F. V. Berg, C. M. Sjö- 
green och J. A. Åstrand biträda skogsstyrelsen vid utarbetandet af ny instr. för 
skogs- och jägeristaten 1861 9/2. Erhöll i årlig pension 900 rdr rmt af ekplante- 
ringsfonden; 1869 21/s förordnades att medlen skulle utgå från allm. indragnings- 
staten. Skref sig Mazér. Gift med Kristina Gustafva Holmström (sonen, e. 0. 
hofpredikanten Theodor Alfred Mazer, föddes 1845 31/io). 

Silfverswärd, Fredric, * 1803 15/2 i Refteleds s:n af Jönköpings län, t 1833 
8/n därst. (Föräldrar: Löjtnanten Bengt Fredric S. och Margaretha Benedicta 
von Völlschow.) Student af Smålands nation i Lund 1821 13/io. Aflade mindre 
teol. ex. därst. s. å. Student af Smålands nation i Uppsala 1826 1/u, aflade ka- 
meralex. därst. Lämnade akademien 1828 och återvände till hembygden. Kom 
i jägeristatens tjänst s. å., kronoskogvaktare i Västbo härad af Jönköpings län 
1831. Lät titulera sig jägmästare, hvilket han kallas af Anrep, men om han 
verkligen fått denna karaktär eller själf tagit den, är ovisst. Han kallas skogvak¬ 
tare 1833 18/7, då han fick 3 månaders tjänstledighet af länsstyrelsen med hof- 
rättskommissarien Sv. Fogelgren ss. vikarie. I bouppteckningen (i Göta hofrätt 
0. underskrifven af fadern) kallas han kronoskogvaktare. Hans öfverjägmästare, 
C. F. Uggla, yttrar 1831 9U: ”Skjuter mycket snält — nyss för några veckor 
sedan blifven.” Han torde näppeligen ss. tjänsteman tillhört kåren. 

Norrceus, Jonas (Jon) Fredric, * 1785 2112 i Orlunda s:n af Östergötlands län, 
t 1852. (Föräldrar: Mönsterskrifvaren och slottslänsmannen Nils N. och Sara 
Catharina Wadman.) T. f. kronoskogvaktare i Vifolka härad 1810 2/io, ordinarie 
därst. 1812 Vi, erlade 1812 18/i chartse sigill, recognition (kallas då Krono 
Skogs Betjent), landtjägaretitel 1815 19/io. Innehade 1824 0. 1828 ss. boställe 
Uppsalatorp i Malexanders s:n (kallas sistnämnda år kronoskogvaktare). Han 
bevakade Vifolka häradsallmänning. Landtjägmästare i Östergötland 1831. Bodde 
i Sörstad, Östergötland. Namnet skrifves äfven Noréus, Norreus och Noreus. 
Gift 1815 8/u i Rinna s:n med Helena Catharina (Karin) Lindmark. 

F. d. jägmästaren i Tjust’ revir G. A. A. Noréus är hans broders sonson. 

Bergquist, G. A. Omnämnes ss. tjänstförrättande öfverjägmästare (för C. 
Hagelstein) i Malmöhus län 1831. 

Stockenstrand, Per, * 1801, t 1873. Sergeant vid Nerikes reg:te. Jägmäs¬ 
tare. Bosatt på Sirbotorp i Nysunds s:n af Örebro län. Gift 1832 med Elisabeth 
Gustava Möller. 

Segerdahl, E. W. Kronoskogvaktare å Edsmären m. m. i Älfsborgs län. 
Landtjägmästares titel. Anföres af öfverjägmästaren Ulr. Wästfelt med ka¬ 
raktären jägmästare 1832. Innehade bostället Gigered i öxabäcks s:n. 

(Erik Segerdahl hette en son till kommissionslandtm. Johan Niclas S. och hans 
l:a fru, Margareta Christina de Frese; regementsskrifvare A. V. Segerdahl 
på önnarp i Älfsborgs län omnämnes 1816). 
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Söderhielm, Carl August, * 179b *7» (ickc *7»), t 1865 311* i Askersund. (För¬ 
äldrar: Löjtnanten Ulric August S. och Charlotta Ulrica Strömbeck.) Student af 
Smålands nation i Uppsala 1811 •/*, kanslist å kammarexpeditionen af k. maj:ts 
kansli, kammarjunkare, inträdde i jägeristatens i Uppsala län tjänst 1827, krono- 
skogvaktare å Rasbo häradsallmänning i Uppsala län 1830 *7*, land t jägare i Upp¬ 
sala län 1834 ”/« (länsstyrelsens konstitutorial med kungl. tillåtelse), t. f. öfver- 
lägare i Uppsala län 1837 *7&. öfverjägarc i Uppsala län 1839 'J,l 12, afsked från 
tjänsten ss. kronoskogvaktare 1860 7u, afsked från öfverjägaretjänsten med 750 
rdr rmt i årlig pension ur skogsplanteringskassan 1864 *7to. 

Lundgren, Johan. Ofverjägare. Gift 1834 med Esther Emerentia Charlotta 
de Maré i hennes 2:dra gifte. Hon bodde år 1863 i Mariefred. 

(Vice auditören vid drottningens lifreg:tc Johan Lundgren, d. 1773, var gift 
med Anna Helena Svenske). 

Lethenström, Magnus, • 1795 **/• i Nyeds s:n af Värmlands län (icke **/»). 
(Föräldrar: Hemmansägaren Abraham L. och Maria Jonsdotter.) Hejderidare 
i Värmlands län 1834 (efter J. G. Falk). Uppbar 1838 hela hejderidarelönen i 
Värmlands län. Bodde i Näs, Värmland. Gift med Maja Stina Svanström. 

von Bornstedt, Adolph Hans Casper Friedrich Wilhelm, * 1804 18/o i Gar- 
delegen i Altmark, t 1869 7a i Helsingborg. (Föräldrar: Majoren Friedrich von 
B. och Wilhelmina von Klitzing.) Intogs i forstakademien i Tharand 1820 •/«, af- 
gångsbetyg därifrån 1822 7», praktikant i Liepeske forstrevirel 1822—1824, stu¬ 
derade vid forstakademien i Berlin 1824—1826 (intyg därom af Oberforstrath W. 
Pfeil 1826 '7»), officer i sachsisk tjänst, volontär vid kronprinsens husarreg:tc 
1831 11U, kornett därst. s. å. "/», underofficcrsex. s. å. “/#, officcrsex. s. å. '"/s, 

kornett 1831, erhöll betyg vid skogsinstitutet 1836 7», öfverjägmästares n. h. 
o. v. 1836 7» (enär han önskade fortsätta att i Tyskland studera skogsväsendet) 
med tur och befordringsrätt i skogs- och Jägcristaten, upprättade 1836 skogshus- 
hållningsplan vid Vidtsköflc i Strö s:n af Kristianstads län. Löjtnant på stat 
1840 *7». Ryttmästare vid kronprinsens husarrcg:tc 1854 *7i och regementskvar- 
termåstare därstädes, R. S. O. 1860 7». 

I ett särskildt k. br. 1836 7» heter det, att k. maj:t medger honom tur och be¬ 
fordringsrätt ss. öfverjägm., "dock skall det åligga honom, såvida han vid tillsät¬ 
tandet af någon ledig Ofver Jägmästarebeställning vill komma i Nådig åtanka, att 
visa sig hafva fullgoda insigter i de kunskapsgrenar, i hvilka enligt hvad det af 
direetören vid Skogsinstitutet honom meddelade intyg innehåller han ännu icke 
vid nämnde Institut aflagt prof". Erhöll 1838 andra förslagsrum till öfverjäg- 
mästaretjänsten i Skåne och Halland samt sökte fifven 1847 denna tjänst. Före¬ 
tog åren 1837, 1839 och 1843 på egen bekostnad skogsvetensk. studieresor till Dan¬ 
mark och Tyskland. Gift 1846 '*/• med Euphemia Sophia Kockum. 

Linder, C. Af. Hofrättskommissarie. Skogsombudsman (jägerifiskal) I Ska¬ 
raborgs län. Afsked 1837 '7m af k. maj:t, men bibehölls af länsstyrelsen och fick 
af denna afskedsbesked först 1839 7«, då likväl länsstyrelsen åt honom uppdrog 
att fortfarande vara åklagare i skogs- och jaktmål. Sökte 1843 en jägmästarebc- 
ställning i Kronobärgs län. Sökte 1843 jämväl att varda bibehållen vid ett arfvode 
såsom f. d skogsombudsman, med anledning hvaraf k. br. 1843 *•/• resolverade 
afslag. 

Ulla, C. J. Hejderidare i Kronobärgs län. Omnämnes ännu 1837. Han var 
af det gamla slaget hejderidare, med tjänstemannagrad. j 

(irolh, Carl Fredric, * 1785 7i i Clara församl., Stockholm, t 184- i Falun. I 
(Föräldrar: Kyrkoherden och Prosten Pehr G. och Christina Maria Lindbom.) I 
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Först anställd vid Voxna bruk, inspektor för masugnen vid Forsbacka till 1813, 
bruksinspektör vid Gammelstilla 1816, inspektor och förvaltare å Svabens bruk i 
Alfta s:n 1817, han bosatte sig 1828 i Falun. Jägmästares n. h. o. v. 1837 på grund 
af framstående egenskaper såsom jägare. Gift l:a g. 1808 med Margareta Chri¬ 
stina Bomansson (skild 1824), 2:a g. 1825 med Gustafva Carolina Ekman. 

Denna släkt Groths äldsta kända stamfader hette Bryngel och skulle hafva 
bott i Brabant. Tvenne hans söner åtföljde holländske myntmästaren Marcus 
Kock (adl. ätten Cronströms stamfader) från Tyskland till Sverige år 1626 
eller 1627 och bosatte sig vid myntverket i Säter. Deras boställe därstädes 
kallades Grotbo, uppkalladt efter de holl. myntsmedernas yrke (holl. ordet 
grot eller groot betecknar små runda skiljemynt, som brukades i Holland och 
hos oss trädde i stället för de fyrkantiga kopparklippingarna, sedan nu bör¬ 
jade tillverkas runda kopparmynt). Af detta Grotbo togs släktnamnet Grot, 
Groot och ändtligen Groth. Carl Fredrik Groth, hvars son och sonson till¬ 
höra skogs- och jägeristaten, härstammade i 6:e led från Bryngel i Brabant. 

Berglund, Isaac, * 1788 12'/* (icke iaU) i Kärrbo, t 1838 16/g i Bondkyrka s:n af 
Uppsala län. (Föräldrar: Trädgårdsmästaren Isaac B. och Stina Andersdot- 
ter.) Kronojägare i Uppsala län 1810. Jägmästares titel. Hade till bevaknings- 
trakt kronoparkerna Åsen, Sunnersta, Malma, Berga, Lilla Djurgården, Kriss- 
linge och Hammarby. Kallas äfven landtjägare. Innehade bostället Åsen i Bond¬ 
kyrka s:n. Kallas i k. br. 1837 18/s underjägare. Ligger begrafven på Uppsala 
kyrkogård. Gift 1810 7ho med Maria Katarina Tenglin. 

Widerström, Israel Sven, * 1805 19/i i Högsby s:n på Öland, t 1857 18/o i Gaxa 
därst. (Föräldrar: Komministern Sven W. och Maria Larsdotter Holmén.) 
Landtmäteriexamen 1825 26h, vice kommissionslandtmätare 1832 17U. T. f. jäg¬ 
mästare i Kalmar län (1838 27h afgick k. br. till landshöfdingen i länet ang. arf- 
vode för bestridd jägmästaretjänst). T. f. jägmästare i Kalmar län 1845 10/3. Af- 
sked från landtmäteriet 1854 10U. Gift 1830 3/io med Christina Margaretha 
Widman. 

Westman, Gustaf, * 1802 2“/i2 (icke 25/i2 o. icke 1792) i Skärfs s:n i Skaraborgs 
län, t 1840. (Föräldrar: Byggmästaren Lars W. och Greta Larsdotter i Munkabo.) 
T. f. jägmästare i Lysings, Göstrings, Vifolka o. Valkebo härad i Östergöt¬ 
land. Omnämnes 1838. Flyttade 1834 från Åby till Trehörna. Innehade till bo¬ 
ställe 1h mtl Kattorp. Gift 1834 med Gustafva Palmaer. 

Du Rietz, Pehr Adolf, * 1802 23h i Tidesrums s:n af Östergötlands län, t 
1873 27h i Kvarsebo s:n af Östergötlands län. (Föräldrar: Kaptenen Polycarpus 
Du R. och hans l:a fru, Johanna Benedicta Natt och Dag.) Sergeant vid l:a 
lifgrenadierreg:tet 1822. Afsked. Kronoskogvaktare (underjägare) på Östkinds 
häradsallmänningar Kolmården och Hinnerstorp. I tjänst ss. sådan 1849. Öfver- 
jägares n. h. o. v. Ägde del i säteriet Sommenäs i Tidesrums s:n af Östergöt¬ 
lands län. Begrafven på Kvarsebo kyrkogård. Gift 1825 5/i med Hebbla Kristina 
Durling. 

Falk, Per, * 1779 eh. Skogvaktare å Långhundra södra allmänning och Er- 
linghundra Kilens allmänning i Stockholms län 1805 28/s. Landtjägares titel. Om¬ 
nämnes i denna egenskap 1842—1846. I tjänst ännu 1848. Bodde i Moralund i 
Lagga s:n. 

Rosenblad, Carl, * 1798 i Bolmsö, t. Tolagskommissarie. Bodde i Åhus. Af 
länsstyrelsen förordnad att efter J. O. Oterdahls frånfälle hafva vård och tillsyn 
vid därvarande planteringar 1844 2lu. Gift 1. g. med Charlotta Fredrika Starck 
(f. 1802 26h i Rydaholm), 2. g. med Olivia Carolina Eriksson (f. 1819 1B/i2 i Göte¬ 
borg). 
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Retzius, Nils Mathias, * 1793 ,8/» i Lund. t 1870 s8/» i Kristianstad. (Föräld¬ 
rar: Professorn Anders Jahan R. och Ulrica Beata Prytz.) Student vid Lunds 
universitet 1808 **/«, ex. thcologicum därst. 1809 s*/n, studerade sedan lagfaren- 
het, sergeant vid Vendes artillerireK:te 1812 s‘/i, underofficersexamen därst. 1813 
•/*, underlöjtnant vid reg:tet 1813 “/», kommenderad till Norge och tjänstgjorde 
vid Fredrikssten, Fredrikshald och Fredriksstad 1814, artilleriofficersexamen vid 
Mariebärg 1823 **/u, regementsadjutant 1824 */», löjtnant pä stat 1825 19/i, styrelse- 
led. af och sekr. hos Skytt-Sällskapet i Kristianstad febr. 1831, kapten i reg:tet 
1832 *Vn, krutproberare 1834 i febr., regementskvartermästare 1835 ‘/«, R. S. O. 
1839 *h, ordf. i Kristianstads drätselkammare och hamndirektion s. ä., t. f. öfver- 
jägmästare i Kristianstads län 1844 *°/u (k. bef:de) och 1845 UU (k. maj:t), 
examen vid skogsinstitutet 1845 18/«, öfverjägmästare i Skåne med skyldighet att 
hafva vård och inseende öfver skogshushållningen och flygsandsfälten i Halland 
1847 **/7, afsked från reg:tet med kaptens pension s. å. **/«, led. af Göteborgs na¬ 
turhistoriska museum 1849 a8/*, salpetersjuderiunderstyresman i Kristianstads län 
1852 "U, innch. af Carl XIV Johansmcdaljen 1854 wh, afsked med pension såsom 
öfverjägmästare 1864 u/io; år 1869 3llt förordnades att hans pension (1,200 rdr), 
som förut utgått från skogsplanteringskassan, fr. o. m. år 1870 skulle utgå från 
allm. indragningsstaten. Gift 1827 1U med Eva Christina Dahlström. 

Uppgifves hafva straffat en hejderidare med att såsom död afföra honom ur 
rullorna. Först många år efteråt, då ifrågavarande person begärde pension, 
måste R. efter att hafva förnekat möjligheten af hans fortfarande existens, 
gifva med sig! 
Publ. Skallordning till efterrättelse vid Krono-Skallgång inom Skåne (Chri- 
stianstad 1846); Instruktion för planteringsvaktarne vid flygsandsplanteringarne 
inom Christianstads län (Christianstad 1853). 

Ek, Isak Lars Magnus. Jägmästare. Bodde på Hulta i Alsheda s:n af Jön¬ 
köpings län. Gift 1847 ”/> med Hedvig Margareta Kraft. 

Lindblom, C. J. Landtjägmästare i Blekinge län. Innehade arrenderätten till 
chcfsbostället Guttamåla. K. br. 1848 17It rör hans klagomål öfver bortmist rätt. 

Riddersirdhle, Nils hdkan, * 1821 M/» i Skellcftc s:n af Västerbottens län, t 
1887 *•/1» i Haparanda. (Föräldrar: Fänriken Adolf Fredrik R. och Lovisa 
Ström.) Underofficer vid Västerbottens rcg:tc 1836, underlöjtnant vid Norrbottens 
fältjägarekär 1844 17 *. löjtnant därst. 1851 t. f. öfverjägare i Västerbottens 
län 1857 *•/* (i ledigheten genom A. M. Kjcllerstcdts befordran till jägmästare), 
afvittringslandtmätarc i Norrbotten 1858, kapten och chef för Råne kompani 1861 
u/«. R. S. O. 1867 */•, kapten i arméen. gränsebefälhafvare i Haparanda, afsked. 
Gränscbcfälhafvarctjänstcn indrogs efter hans frånfälle. Gift 1859 8/» med Eva 
Maria Hirnod. 

Rrilel, Georg Peter Ludvig, * 1829 nU 1 Frcdensborg, Danmark. (Föräldrar: 
Kgl. Skovrider, forstråd Ludvig Erasmus B. och Anna Margarctc Gothardinc 
Schulmcistcr.) Aflagt examen inför Forst-Administrations-Examinationskommis- 
sionen i Kjöbenhavn 1851; forstassistent i NordsjaJland, senare i Jylland. Då han 
1855 gick i svensk privatskogstjänst, erhöll han af Fredrik VII skriftligt löfte 
att hans aneiennitet i Danmark skulle bevaras. Skogsförvaltare vid Vrams-Gun- 
narstorp i Skåne 1855—1864; samtidigt öfvat tillsyn öfver skogarne till Ofveds- 
klostcr, Vidtsköflc, Tostrup m. fl. egendomar I Skåne, svensk undersåte 1865 ,8/t, 
extra öfverjägare I Kristianstads län 1864, öfverjägare i Kristianstads läns 2:a revir 
och föreståndare för Danielslimds (Kollebärga) skogsskola 1865 *'/«; genom n. 
resol. 1868 •'/• afsked ss. förest, för skogskolan o. öfvcrjågaretjänstcn, löst 
från sina förbindelser ss. svensk undersåte och tillstadd att flytta ur riket. Åt- 
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följde år 1867 generaldirektör A. E. Ros på en skogsvetenskaplig studieresa i 
Danmark, företog år 1854 en skogsvetenskaplig studieresa till Tyskland. Kgl. 
skovrider på Bornholm 1868—1880, skovrider i 4:de Kronborg district (Gribskov) 
1880. Danska skogsstatens nestor. Under vistelsen på Bornholm varit ordf. 
för hushållssällskapet därst. i 2 år. Erhållit medalj för deltagande i dansk¬ 
tyska kriget 1848, R. D. D. O. 1897 18/i2, Dannebrogsmand 1909 %. Gift l:a 
g. 1855 2/i2 med Anine Sofie Bang, 2:a g. 1883 2/8 med Nathalia Hansine Elisa¬ 
beth Dreier. 

Fyra af hans förfäder ha varit skogsämbetsmän i statstjänst (den förste 
i Danmark var den högtförtjänte overförster Georg Wilhelm de Bruel, som 
i slutet af 1700-talet grundade de jutska hedkulturerna) och två af hans sö¬ 
ner hafva följt släktens traditioner. 

Publ. ”Om skånska skogarnes och skånska skogsbeståndens tillstånd.” 
(Bergelins tidskr. 1861); erhöll 1865 af Malmöhus läns hushållningssällskap 
en gratifikation å 200 kr. för en inlämnad skrift om skogshushållning (ej 
tryckt); ”Huru skall skogsodling å våra vidsträckta hedar och utmarker 
ändamålsenligast kunna bedrifvas?” (i årg. 1866 af Tidskr. f. landthushåll- 
ning af H. Nathorst); skriftliga diskussionsbidrag vid skogsmötet i Stock¬ 
holm 26—28 juli 1866 (se den tryckta mötesberättelsen); Bidrag til det 
praktiske Skovbrug I—II, Kjöb. 1899—1900 och 1904. (Landtbrugsministeriet 
— som jämte det Classenske fideicommiss bekostat arbetets utgifvande — 
har försett alla statsskogsdistrikt med exemplar af arbetet). — Hans por¬ 
trätt och biografi ingå i ”Dansk Jagttidende” 1908, sid. 182—183. 

Helleberg, Theodor, * 1856 nl» på Sandarne i Göteborgs län. (Föräldrar: 
Disponenten Abraham Johan H. och Marie Antoinette Frankenberg). Mogen¬ 
hetsexamen i Hudiksvall 1875 lsk, afgångsex. från tekniska högskolan 1880 15A; 
löjtnant i väg- och vattenbyggnadskåren 1887 22A (“/1 felaktigt), kapten därst. 
1895 22/n och major 1901 15/u; extra byråingeniör i väg- och vattenbyggnads¬ 
styrelsen 1897 Va, byråingeniör 1899 Vio, byrådirektör och föredragande i ämnen 
rörande enskilda järnvägar 1900 Vi, distriktschef i västra väg- och vattenbygg- 
nadsdistriktet 1901 15/ii; R. V. O. 1900 Vi*; R. N. O. 1908 18/o. 

Ingeniörspraktik 1878—1881, däraf 1881 vid timmerafverkning och flottning. 
Under år 1882 anställd vid Service maritime de la Gironde i Bordeaux sex 
månader. Arbetschef vid Dalälfvarnes—Torsång strömbyggnadsaktiebolag 1883 
Vi—1885 30/4. Biträdande ingeniör i öfre norra väg- och vattenbyggnadsdi- 
striktet 1885 Vs—1886 1712, länsvägbyggmästare i Norrbottens län 1886 17I2— 
1891 Vo, afdelningsingeniör vid stambanan genom öfre Norrland 1891 V»—1893 
Va, statens flottledsingeniör i Norrbottens distrikt 1893 ‘A—1897 V«. 

På regeringens uppdrag deltagit i internationella vägkongresserna i Paris 
1908, Brussel 1910 och London 1913 samt i automobilkonferensen i Paris 1909. 
Sedan 1912 Sveriges ombud i intern, vägkongressassociationen, kronans ledamot 
i styrelsen för Seffle kanalbolag sedan 1901 15Ai, led. af stadsfullmäktige ocli 
beredningsutskottet i Karlstad 1903—1910. 

Gift 1887 12lt2 med Anna Sofia Waldenström. 

Melkerson, Johan Alfred, * 1858 *h i Aspeboda s:n af Kopparbärgs län. 
(Föräldrar: Brukspatron Carl Johan M. och Asmunda Aurora Brattlöf). Mo- 
genhetsex. i Uppsala 1878 20/5, afgångsex. från tekniska högskolans afdelning 
för väg- och vattenbyggnadskonst 1882 31/s, flottningsdistriktschef å vattendrag 
i Väster- och österdalarne åren 1897—1899, flottningschef ä Kalixälfven 1901— 
1902; statens flottledsingeniör i Norrbottens län 1899—1905, inom Norrbottens 
och öfriga rikets län 1906—1910, inom södra Sveriges län t. o. m. Kopparbärgs län 
året 1911. Konsulterande ingeniör hos domänstyrelsen 1901—1902. Medlem af 
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svensk-ryska kommissionen för flottningens ordnande i gränsälfvarne, enligt jord¬ 
bruksdepartementets uppdrag 1908—1909. Sakkunnig medlem i utredningen för ny 
flottningslagstiftning enl. jordbruksdep:tets uppdrag 1911. Föreläsare inom flott- 
ningsfacket på uppdrag af tekniska högskolans lärarekollegium vintern 1914. Upp¬ 
drag från vattenfallsstyrelsen ang. utredningar om mark m. m. för vattenkrafts¬ 
anläggning 1909—1910. 

Medlem af Luleå stadsfullmäktige sedan 1904. styrelseled. af Norrbottens läns 
slöjdförening 1905, styrelseled. för tekniska skolan i Luleå s. å., led. af styrelsen 
för bankaktiebo!. Norra Sveriges afdelningskontor därst. sedan 1908. 

Gift 1886 '/to med Anna Lucia Fredrika Tenger. 
Publ. Flottningsekonomi och administration (Tekniskt bibliotek. IV. Stock¬ 
holm 1914); Om vattenreglering i allmän flottled (Sv. Vattenkraftföreningens 
skriftserie n:r 58, Stockholm 1915). Bidrag i årsskrift från Föreningen för 
skogsvård i Norrland (sederm. kallad Norrlands Skogsvårdsförbunds Tid¬ 
skrift) sedan 1908, Skogsvårdsföreningens tidskrift sedan år 1909, Teknisk 
Tidskrift sedan år 1911. 

Silfwerbrand. Peirus, • 1879 IS/» i Göteborg. (Föräldrar; Grosshandlare Helmer 
S. och hans l:sta fru, Theodora Elvira Kullgren.) Mogenhetsex. i Göteborg 1897 s4/j, 
afgångsex. från tekniska högskolan 1901 “/•, bitr. ingeniör vid nedre norra väg- 
och vattenbyggnadsdistriktet 1902 **/»—1904 M/io, afdclningsingeniör vid ostkust¬ 
banans stakning 1904 ,#/io—1905 J®/«, afdelningsingeniör vid Orsa—Svegs järn¬ 
vägsbyggnad 1905 ”/•—s. å. V» och 1906 "Vt—1908 7/s, biträdande ingeniör vid 
södra väg- och vattenbyggnadsdistriktet 1905 '/■—1906 V«, löjtnant i väg- och 
vattenbyggnadskåren 1907 **/u , t. f. förste byråingeniör i järnvägsstyrelsen 1908 

,0/»—1909 l8/a, flottledsingeniörsassistent hos domänstyrelsen 1909 ®/«—1910 

*71», statens flottledsingeniör i de fem norrländska länen 1911 ‘/t. Gift 1908 s7» 
med Ruth Signe Lind. 

Ribbing, Nils Arvidsson, * 1878 *7« (Wrangel o. Bergström ha felaktigt “7n) 

på Riddersbärg i Rogbärga s:n af Jönköpings län. (Föräldrar; Öfverstelöjtnanten 
Peder Arvid R. och Ebba Sofia Elisabeth Charlotta af Petersens.) Mogenhetsex. 
i Jönköping 1898. Sergeant vid 2:dra lifgrenadiärreg:tet 1899. Utexaminerad 
från tekniska högskolans afdclning för väg- och vattenbyggnadskonst 1904 i 
april, vistades i Amerika juni—dec. 1904, anställd vid Rottneros bruk 1905 7i 
—1907 *7», i vattenbyggnadsbyrån i Stockholm 1907 'I*—1909 ®/n, utfört under¬ 
sökningar och utredningar för flottlcdsbyggnadcr åt Dalftlfvarnes flottningsför- 
ening nov. 1909—1911, konsulterande ingeniör i Orsa för flottlcder samt väg- och 
vattenbyggnader sedan 1911, statens flottledsingeniör i södra och mellersta Sve¬ 
rige 1912 ,0U. Gift 1912 **/» med Ellen Maria Dicdrichs. 

TJÄNSTEMÄN I SVERIGE 

EFTER KUNOL. SKOGSINSTITUTETS INRÄTTANDE 1828 “/„ 

(incl. 12 elever vid af Ströms privata institut; till en början endast ordinarie elever 
samt, efter lägre kursens inrättande 1893 *°/i>, endast elever af högre kursen, 
enligt elevmatrlklarnc förtecknade och särskildt numrerade). 

/ Skogsinstitutets äldsta bevarade matrikel (som är särdeles ofullständig oelj 
mycket felaktig, synes utgöra en alskrilt och är betitlad: "Matrickel öfver Konglj 
Skogs-lnstitutets utexaminerade Elever från dess första stiftelse af Hof-JägJ 
mästaren och Commendören I. af Ström år 1827 till och med året 1863") ingån 
strax i början följande meddelande: 1 
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Det bör icke lämnas obemärkt att innan Skogs Institutet ordnades på Sta¬ 
tens bekostnad, undervisades endast i Skogshushållningen med dess underaf- 
delningar, såsom Aritmetik, Qeometrie, Skogsbotanik, frösamlingar, skogssådder 
och planteringar, men icke i Jagtkunnskapen; och de icke obetydliga sådder och 
planteringar som desse förste åren verkstäldes af Eleverne på Djurgården vittna 
om skicklighet och noggranhet. Såsom exempel må anföras, Tall och Lärkträds- 
planteringen vid Kanalen, alléerne från Lusthusporten till Manilla. Ekeplante¬ 
ringen i Starrbäcks Ekbacke, Lärkplanteringarne, med flere trädslag i Smeds- 
och Campements-backarne, och vid Djurhagen, samt planteringen vid Skogs¬ 
institutet af alla slags vilda Svenska trädslag, hvaraf alla gingo till, icke ett enda 
gick ut, förr än en insect Tinea Laricis slog sig på Lärkträdsraden så att träden 
stannade i växten och blefvo derföre borthuggne. Äfven de exotiska, som intogo 
hvar sin rad, såsom Pinus Strobus, Pinus Picea m. fl. kämpa med våra inhemska 
trädslag. Dock visar sig att Rödboken icke passar väl för vårt nordliga climat, 
ehuru den kan växa, men trögare än de närstående Ekarne. 

Att Populus nigra öfverträffar alla trädslag i snabbväxthet visar sig tydligen 
på de vid Institutet så väl som andre ställen å Djurgården updragne träd af 
detta species. 

I. Kasten, Anders Henric, * 1799 27A) å Kastensport vid Albano utanför 
Stockholm, t 1857 22/n i Stockholm. (Föräldrar: Hofjägaren, tit. jägmästaren 
Samuel Henrik K. och Sara Maria Höök). Genomgick tyska nationallyceum i 
Stockholm. Volontär vid hofjägeristaten 1812 18/i, vikarierande 1816. Elev 
hos dåv. öfverjägm. I. A. Ström 1816 (”för att öfvertyga Öfverhof-Jägmästaren 
om att de föreslagne kunskaperne kunde meddelas skogsbetjeningen”); hofjägare 
på Djurgården med Tegeludden till boställe 1825 10/o, utexaminerad från Ströms 
privata skogsinstitut 1825 (enl. skogsinstitutets matrikel 1824, jämte anteckning 
”med beröm godkänd”; dock säger han sig själf dels blifvit utexaminerad 
1826, hvilket af Ström annanstädes bestyrker, dels 1825) och tjänstgjorde sedan 
ss. underlärare där, underlärare eller ”monitor” vid skogsinstitutet (med jägmäs¬ 
tares n. h. o. v.) 1829 22/i, t. f. öfverjägmästare i Stockholms län s. å. 28/u o. 
5/i2, underlärare vid skogsinstitutet tills vidare 1830 30/i, t. f. öfverjägmästare un¬ 
der ett års tid i Stockholms län s. å. xh, nytt förordnande ss. sådan 1832 20/i, 
landtjägare i Stockholms län 1829—1836 i augusti (därunder i 4 års tid t. f. öfver¬ 
jägmästare); öfverjägmästares n. h. o. v. 1838 18/s; underlärare i zoologi och jakt 
vid skogsinstitutet 1838 24/s; afsked ss. underlärare 1845 Vs, då han näm¬ 
ligen ”genom arf erhållit förmögenhet och ej vidare vill tjenstgöra för 200 rdr om 
året”; det till chefen för skogsinstitutet ställda k. br. 1845 Vs, ang. afsked för 
Kasten, innehåller också fråga om förhöjning i lönerna för lärarne vid skogs¬ 
institutet — tydligen en följd af Kastens citerade motiv vid afskedsansök- 
ningen; erhöll genom k. br. 1854 21/n befrielse från stadgandet att anskaffa 
bete för jaktplatserna; öfverjägmästare i Uppsala län 1856 21/s. Åtföljde hof- 
jägm. I. A. af Ström på en skogs- och jaktvetenskaplig resa i Tyskland 1824; jägare 
(särskildt beryktad för sina vargskall), hunddressör och skytt; erhöll pension af 
riksdagen samma dag han dog; deltog 1830 */« i stiftandet af Sv. Jägarförb:t; 
ligger begrafven på Nya kyrkogården i Stockholm. Gift 1838 med Brita Christina 
Nyström i hennes 2:a gifte. 

Hans lön såsom underlärare eller ”monitor” vid skogsinstitutet var 300 rdr 
bco, hvarför han emellertid var skyldig ”till sin ordinarie tjänstgörings 
bestridande” (hofjägaretjänsten) ”en annan tjenlig person anskaffa och sjelf 
aflöna.” ”Duktig jägare och på sin tid med all säkerhet den mest erfarne 
i vintervargskall.” (C. A. T. Björkman.) ”En hedersman och kärnkarl af gamla 
stammen, med utprägladt ordningssinne, punktlig, konservativ och ej så 
litet originell. Han använde ända till sin död stångpiska (hårpiska och hår¬ 
pung), ehuru han höll den dold under rockkragen.” På ludrade jaktplatser i 
Stockholms län fälldes under hans anförande 251 vargar åren 1821—1838. 
Publ. Trädmätare, hvarmed växande träds höjd och tjocklek kunna mätas, 
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antingen de för den mätande äro åtkomliga eller icke. (Sthlm 1855.) Ef¬ 
terlämnade ett manuskript om ”Vargskall vintertid på inhuggen och betad 
jagtplats". [Biografi, af H. Szs, och porträtt finnas intagna i Jägaren 1897: 
I. samt ny biografi (af H. Szs) i Jägaren 1907]. 

II. Kolbe, Johan Fredrik Ludvig (Louis), * 1802 so/7 i Berlin, t 1861 53/io 
på Qiresta i Rytterns s:n af Västmanlands län. (Fadern: Hofkapellmästare.) Stu¬ 
derade vid Ströms privata skogsinstitut och utexaminerades i geometri och skogs¬ 
hushållning 1826. Uppmätte och indelade därefter Bennbäcks boställe i Väst- 
manl. samt Lillsjöblocket af Snäfringe allmänning. Hejdcridare, sedermera öf- 
verjägare i Västmanlands län. Erhöll genom k. br. 1829 lBl? särskild ersättning 
för vissa arbeten såsom öfverjägare. Han hade vid tiden för sitt giftermål afsked 
från öfverjägaretjänsten. Innehade 1838 bostället */« mtl Forsby. öfvertog 1854 
Qiresta i Rytterns socken. Gift 1854 tncd Gustafva Hedvig Catharina Rudbeck 
i hennes l:a gifte. 

Hans porträtt i olja, måladt af Grandjean 1843, finnes i Västerås, hos bok¬ 
handlare A. Sjöberg (änkan ingick nytt gifte med bokhandl. Carl Magnus 
Sjöberg). 

III. Kellman, Anders Gustaf, * 1793 */#, t 1873. (Föräldrar: Landtjäg¬ 
mästaren Anders K. och Christina Undén.) Extra hejdcridare i Kinne hejdc- 
rideri 1812 IS/io, kronohcjderidare 1816 3*l», jägmästares n. h. o. v. 1817 **/«. Elev 
vid Ströms privata skogskurs 1826 I8/j. utexaminerad därifrån s. å. ,0/« (med 
beröm godkänd). Extra landtjägare (hejderidare) i Skaraborgs län 1826; er¬ 
höll 1828 i maj expectanslön af 200 rdr bco; undfick 1832 s*/u ett exemplar i 
guld af mindre medaljen för medborgerlig förtjänst "att i svart band bäras på 
bröstet" (K. kallas i det k. br. "landtjägaren, jägmästare Kellman"). Landtjäg- 
mästare; t. f. öfverjägare i Skaraborgs läns l:sta (norra) revir: Kinne hcjdc- 
rideri 1837 ”/i»; salpetersjuderiunderstyresman i Skaraborgs lån 1827—1845. 
Framstående skogsodlarc. Utmärkte sig redan vid Ströms skogskurs för flit 
och skicklighet, uppmätte sedan flera skogar i Skaraborgs län och besådde de 
kala och förbrända fälten på kronoparkerna, hvarför han erhöll guldmedalj. 
"Snäll rofdjursjägare" (Skogsinst:s elevmatrikel). "Genom enskildt jagt och 
fångst" dödade han åren 1813—1850 inalles 8 vargar, 6 lodjur, 180 räfvar, 16 
mårdar, 2 örnar och 11 hökar. Sökte 1851, då han jämte familj bodde i Björsä- 
ters by, öfverjägmästaretjänsten i Skaraborgs län. Erhöll afsked 1854 */?. Fick 
1863 uho den honom genom k. br. 1854 *h tillagda pensionen af 250 rdr bco 
(half öfverjägarelön) förhöjd till 500 rdr ärligen, att utgå af skogsplanterings- 
kassan (genom k. rcsol. 1869 *'/» från allm. indragningsstaten). Gift ined 
Catharina-. 

"Han är den första Jägeribctjcnt som kan framvisa några betydande fält 
af sådd skog som är i det slutna stånd som en skog bör uppväxa uti" (af 
Ström i skrifvclsc till k. inaj:t 1832 **/u). 

IV. Hamnström, F.rik Gustaf. * 1795 ,B/» i Örebro, t 1842 där st. (Föräldrar: 
Handlanden Johan Carl H. och Inga Carolina Gumadius.) Student i Uppsala, 
landtjägare i Örebro län 1826 '/». Såsom förste landtjägare i Örebro län ut¬ 
sågs han år 1826 af landshöfdlngen i länet att resa till Stockholm och där genom¬ 
gå en kurs i skogshushållning, hvarför han skulle åtnjuta en dir 16 sk. bco i dag¬ 
traktamente och skjuts efter cn häst. Elev vid af Ströms privata skogsinstitut 
1826 I april jäml. n. tillstånd 1826 T/i. S. å. '*/« inlämnade H. pä landskontoret 
räkning på 110: 11 för ifrågavarande studier för I. A. Ström. Landtmäteri- 
examen 1829 */r och landtmätcriauskultant s. å. o. d., landtmäterimedhjälpare åt 
förste landtmätaren i Örebro län s. å. vice kommissionslandtmätarc i Örebro 
län 1833 '/», Justcrarc af mått, mål och vikt I Örebro län 1836 '/i». Sökte 1839 cn 
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jägmästaretjänst i Västerås län men erhöll icke sysslan. Brorson till B. Q. 
Hamnström och fader till V. A. Hamnström. Gift med Anna Sofia Löfqvist. 

V. Dahlgren, Johan Adolf, * 1808 bU i Stockholm, t 1865 7lt därst. (För¬ 
äldrar: Hofjägaren Johan Eric D. och Brita Christina Rydberg.) Genomgick 
tyska skolan i Stockholm, bokhållare vid Djurgården 1826, utexaminerad från 
skogsinstitutet s. å., hofjägare vid Djurgården 1829 5/i2 (efter A. H. Kastens befor¬ 
dran) med lön och Tegeludden till boställe. Skytt (eröfrade Sv. Jägarförb:s 
guldmedalj). I januari 1854 gingo hans båda drängar ned sig på isen utanför 
Tegeludden. D. räddade dem båda, men kom själf i vattnet och kunde endast 
med svårighet komma på det torra igen. Förkylde sig då och ådrog sig ett 
svårt bröstlidande. Gift 1857 18/s med Clara Agneta Vinblad. 

Hänvisn. till litt. Biografi, af H. Szs, i Jägaren 1907. 
Fadern, volontär vid hofjägeristaten 1798 %, var tidigare gift 1799 UU med 
Brita Helena Magelin, som dog i Stockholm (hofförsaml.) s. å. 5/7. 

VI. Lindqvist, Anders Petter, * 1804 1U (1803 V« fel) vid Pärsbärg i Färnebo 
s:n af Värmlands län, t 1895 24/3 i Vänersborg. (Föräldrar: Bärgsfogden Carl 
Petter L. och Christina Maria Berggren.) Student af Värmlands nation i Upp¬ 
sala 1819 21U och bevistade 1819—1823 föreläsningarna inom filosofiska fakul¬ 
teten därst., extra kronojägare (underjägare) å kronop. Halle-Hunnebärg 1827 
a7/s, elev vid I. A. af Ströms privata skogsinstitut vårterminen 1827 samt be¬ 
vistade med stipendium af skogskassan undervisningen äfven 1828 och 
utexaminerades därifrån 1828 (enl. betyget), landtjägmästare i södra (första) 
distriktet af Älfsborgs län 1829 16/i, öfverjägare för Älfsborgs län 1833 27l*, t. f. 
öfverjägare å kronoparken Edsmären i Älfsborgs län 1837 22/i2, öfverjägare i 
Älfsborgs, Göteborgs och Bohus län 1839 21/b, t. f. öfverjägmästare i samma län 
1855 “å, förordnad fortfarande vara öfverjägmästare i Älfsborgs län 1856 1U, 
jämväl föreståndare för Hunnebärgs skogsskola 1859, R. V. O. 1862 28/i, jäg¬ 
mästare i Marks revir 1869 10/i2, jägmästare i Falbygds revir 1879 20/«, afsked 
med pension 1879 23/s. 

På 1830-talet ordf. i Kjellunga sockens kommunalstämma. Led. af Älfsborgs 
läns förvaltningsutskott 1857, erhöll hedersomnämnande för skogsfrö vid utställ¬ 
ningen i London 1863, vice ordf. i Vänersnäs’ församlings kommunalstyrelse på 
1870-talet. Skogsodlare. Han miste genom k. br. 1831 30U bostället Gingrid 
Bosgården. Inköpte och bebyggde Starrholmen å kronop. Edsmären, sedermera 
öfverjägareboställe. Gift 1840 med Paulina Rydberg. 

Publ. Några enkla reglor för skogsvård och sådd af Skogsträd-frön. (Vä¬ 
nersborg 1858. Återfinnes jämväl i F. W. Edelswärds och J. Arrhenii tid¬ 
skrift för landtmanna- och kommunalekonomien, Upps. 1859.) 
Hänvisn. t. litt. Biografi (jämte porträtt) af H. Szs i Tidskr. f. skogshush. 
1895, sid. 69—72, och i St. Dagbl. 1895 27U\ porträtt med biografi (af H. Szs) 
i Jägaren 1905. 

VII. Norin, Olof Alexander, * 1799 1SU i Horns s:n af Skaraborgs län, t. (För¬ 
äldrar: Hejderidaren, sedermera kronojägaren Henrik N. och Kristina Lindman.) 
Extra kronojägare 1823 och från denna tid biträdt fadern vid bevakningen af 
Hunnebärg. Utexaminerad från af Ströms privata skogsinstitut 1827, extra 
skogsombudsman i Älfsborgs län 1828 och i denna egenskap öfversett större de¬ 
len af kronoskogarna i Älfsborgs län o. Dalsland. Skrifver sig själf 1829 jäg¬ 
mästare, kallas 1830 jägmästare o. 1831 landtjägmästare; landtjägmästare i Älfs¬ 
borgs län. Kallas af sin öfverjägmästare Ulr. Wästfelt (som själf skrifver sig 
Westfelt) jägmästare i en officiell rulla öfver personalen. Ägde bevakning inom 
Hunne- och Hallebärg m. m. Bodde på Björkås i Tunhems socken. Flyttade 
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1832 med hushåll till Gillbärga s:n. Gift 1824 10/s med Charlotta-, som var 
född 1808 ,K/t i Visnum. (En son. Karl Henrik, föddes 1829 ”/i i Flo s:n. en an¬ 
nan, Frans Gustaf, föddes 1830 “/» därst.) 

VIII. Lackström, Carl. • 1800 "lo ("/» är fel) i östra Ryds s:n af Östergöt- 
lands lan. + 1872 ’s/i i Staby, Rystads s:n därst. (Föräldrar: Hejderidaren Carl 
Johan L. och Hedvig Eleonora NViberg.) T. f. landtjägare i Linköpings län 1820 
”/«. landtjägare därst. (konst, af öfverhofjägm.-ämbetet) 1822 V», innehade 1826 
till boställe Hanevik i östra Ryds s:n, elev vid o. utexaminerad från Ströms pri¬ 
vata skogsläroverk 1827 (med beröm godkänd), kallas 1828 kronojägare, äfven- 
som kronoskogvaktare i Åkerbo härad: erhöll genom k. br. 1838 “/» till boställe 
V* mtl Staby i Rystads s:n. Gift 1834 Vr med Maria Christina Flodin, f. 1797 
"/t i Svanshals s:n, d. 1878 ,7/i i Rystads s:n. Han kallas felaktigt Gustaf L. 
(så i institutets elevmatrikej) och frun kallas felaktigt M. Ch. Rydgren. 

IX. Fogelström, Johan Adam, * 1801 so/o å Stora Annerbäck i Tuna s:n af 
Södermanlands län, + 1863 */s å Lilla Annerbäck därst. (Föräldrar: Landtjägarcn 
Nils Fredrik F. och Ulrica Lovisa Kistner.) Erhöll 1817 k. bcf:des och 1823 öf- 
verhofjägmästareämbetets förordnande att vara bitr. landtjägare hos fadern i 
det s. k. Kungadömet af Södermanlands län. Elev vid skogsinstitutet 1828 “/s, 
utexaminerad s. å. *5/7, t. f. öfverjägare i Kungadömet enl. k. förordn. 1837 */n. 
öfverjägare i Södermanlands län 1839 ,7/u, ensam till 1844, sedan i Kungadömet, 
det s. k. l:sta reviret. T. f. öfverjägmästare i Nyköpings län 1851 7/» och 1859 (för 
S. C. Lidell under dennes utländska resa). Ägde */» mtl kronoskatte Lilla An¬ 
nerbäck i Tuna s:n af Södermanlands län. Innehade på lön ss. boställe jägeri- 
hemmanet V» mtl Valla i Björkviks s:n, men utarrenderade detsamma. 

I institutets elevmatrikel kallas han felaktigt L. J. Fogelström. 

X. Hertzell, Johan Magnus. * 1796 nh, t. Student af Upplands nation vid 
univ:tet i Uppsala 1814 ul», informator hos öfver- sedermera hofjägmästaren 
J. I). Granath, t. f. landtjägare i lifgedinget af Södermanlands län under C. F. 
Hedenströms sjukdom 1823 "/t, jägmästares n. h. o. v., bevakarc å Åkers härads- 
allmänning 1823 och innehade bostället Kumla ännu 1836; elev vid skogsinstitutet 
1828 ,5/» jäml. n. tillstånd 1827 &/», men underkändes vid examen; landtjägare i 
Södermanland, afsked 1837, skogsförvaltare vid Fiholm i Södermanland. Bodde 
på Harby. 

(Möjligen son af komministern i Altuna församl., Västmanl., Johan Hertzell, 
som 1792 ,0/« gifte sig med Johanna Beata Kjcllström.) 

XI. Wiggman, Johan Carl, * 1802 */», t 188-. Volontär vid öfningskvadro- 
nen i Malmö 1820 ”/io, junkare vid kronprinspns husarrcg:tc s. å. 78/io, under- 
officersex. 1821 75/j. Elev vid skoginstitutet 1828 V«, men underkändes vid exa¬ 
men s. å. Han bodde 1828 jämte sin far på Solbärga vid Kalmar. (Dennes 
systrar, Anna Catharina o. Eleonora Juliana W., voro gifta med kontreamiralen 
Johan Gustaf von Sydow. 

Måhända son till majoren vid arméens konstruktionsstat Anders W. och Anna 
Maria Lönnberg. 

XII. Leilonllycht, Anders August, * 1798 *°/a I österåkers s:n af Stockholms län, 
+ 1850 Vio i Husby-Sjutolfts s:n af Uppsala län. (Föräldrar: Kopisten Carl Axel 
L. och Margaretha Lovisa Urlln.) Sergeant vid Svea artillcrireg:tc 1815 
artillerlofficcrscx. 1816 "U, sergeant vid Södermanlands rcg:te s. å. *•/•, fänrik 
vid Södermanlands rcg:te 1817 “/», löjtnants afsked 1823 nU (,0/o). elev vid 
skogsinstitutet, men underkändes 1828: "kunde icke taga examen" (matrikeln). 
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Han bevistade regitets kommendering å Ladugårdsgärdet 1817 o. 1820, å 
Linköpings malm 1821 samt arbetskommenderingen å Göta kanal i Västergöt¬ 
land 1822. Sökte öfverjägmästaretjänsten i Kronobärgs län 1823. 

Publ. Handlexicon för jägare. Sthlm 1827. 

1. Falkman, Ludvig Berckhan, * 1808 22/s i Malmö, t 1891 3/i (31/i är fel) i 
Stockholm. (Föräldrar: Handlanden Henrik F. och Lovisa Magdalena Gadd.) 
Inskrefs i Malmö högre lärdomsskola 1819, afgångsbetyg 1825 21/e, student af 
Skånska nationen i Lund s. å. 4/io, landtmäterielev 1827 elev vid skogsinsti¬ 
tutet 1829 i april, landtmäteriexamen 1829 14/s, auskultant 1829 18/s, utexaminerad 
från skogsinstitutet med beröm godkänd 1829 29/?, vice kommissionslandtmätare 
i Malmöhus län 1833 28/i, t. f. l:e landtmätare i Malmöhus län s. å. 2/i, sam¬ 
tidigt kommissionslandtmätare 1835 22/7, stiftade 1839 ”Södra Sveriges landt- 
mäteriförening” och blef dennas ordf. samt redigerade föreningens tryckta för¬ 
handlingar (Malmö 1840), förste landtmätare i Malmöhus län 1840 27/i, rådman i 
Malmö 1843 9/s och 25/ii, sekreterare i skånska städernas pensionsinrättning 
1845, sekreterare i Malmöhus läns hushållningssällskap 1846, öfverdirektör för 
landtmäteriet och justeringsverket 1849 12/o, generaldirektörs värdighet 1864 %, 
afsked 1881 18/i2. Led. af Den danske historiske Förening 1846 Vo, led. af landt- 
bruksakademien 1849 I7/2 och akademiens hedersledamot 1876 15h, led. af samf. 
f. utg. af handskr. rör. Skandinaviens hist. 1840 e/n och dettas skattmästare i 7 
år. Hedersled, af Svenska slöjdföreningen. Led. af 1856 års k. skogskom- 
mitté, af 1870 års karteverkskommitté, af 1877 års löneregleringskommitté, ord¬ 
förande under den tid regleringen af landtmäteristyrelsen pågick. Led. af sta¬ 
tistiska beredningen 1858. Erhöll 1876 af chefen för civildepartementet uppdrag 
att författa förslag till författningar angående mått och vikt efter metriska sy¬ 
stemet. Innehade enl. k. br. 1849 5/io Malmöhus läns hushållningssällskaps me¬ 
dalj ”att i gult band med cinnoberröda kanter å bröstet bäras”. Hedersled, af 
Kalmar läns hushållningssällskap, hedersled, af Stockholms läns hushållnings¬ 
sällskap 1849. R. V. O. 1846 13/s, R. N. O. 1854 18/i2, R. N. S:t O. O. 1857 Vit*, 

R. D. D. O. 1846 19/i2, K. V. O. l:a kl. 1863 28/i, K. N. S:t O. O. l:a kl. 1864 
24/io, K. N. O. l:a kl. 1870 11/o. Erhöll vid afskedstagandet guldmedalj af 18:de 
storleken, ”Illis quorum”, att i guldkedja bäras om halsen. Ägde hus vid Ny¬ 
brogatan i Stockholm. Ligger begrafven i familjegrafven på norra kyrkogården 
i Stockholm. Gift 1836 13/i2 med Anna (Annette) Catharina Ståhle. 

Falkman hade fått kännedom om, att i danska Geheimearkivet förvarades 
handlingar ang. Skåne, Halland och Blekinge, hvilka enligt fredsslutet i Roeskilde 
1658 bort utlämnas til! svenska regeringen, hvarför han hemställde till k. majit 
om upprättandet af en förteckning öfver dessa handlingar, hvartill han förord¬ 
nades 1845 och utförde uppdraget i Köpenhamn somrarne 1845 och 1846. Denna 
förteckning, som i afskrift finnes bl. a. i svenska riksarkivet, gjordes med så¬ 
dan skicklighet, att han belönades med Vasaorden och Dannebrogen. Under det 
han vistades i K., fick han äfven i uppdrag att utreda den omtvistade frågan 
om äganderätten till de halländska kyrkohemmanen, hvilket upptog åren 1846 
och 1847. Resultatet utkom af trycket 1848. Erhöll 1847 befallning att hålla 
undersökning på ön Hven angående böndernas skatter, hvaraf följden blef att 
de nedsattes. 

Utarbetade bl. a. nya landtmäteriinstruktionen af 1864 8/s. Landtmätarne öf- 
verlämnade 1865 */i till honom ett album med sina fotografier och 1868 4/s 
hans porträtt i oljemålning för generallandtmäterikontorets sessionsrum. ”En 
dugande och energisk ämbetsman. Var äfven i det yttre en imponerande per- 
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sonlighet. i hans hållning: och drag man fann ett ståtligt uttryck för släktkynnet, 
en liflig, mangintresserad intelligens och en energi, som icke gärna böjde sig 
för några hänsyn." (Sjöstrand: Skånska nationen, sid. ö41.) — ”Falkman ägde 
en oerhörd arbetsförmåga och uträttade mycket nyttigt.-Han var ock en 
mycket meriterad man med framstående begåfning, äfven om man måste gifva 
landtmäterikåren rätt, att han ej passade till dess chef.-Ägde också den ge¬ 
nuina skånska egenkärlek, som endast har sig själf till mål, jämte härsklystnad 
och benägenhet för partiskhet." (V. Ekstrand, s. LXV.) 

Hans efterlämnade boksamling "i historia, topografi, juridik etc." (847 n:r 
[voll.]) såldes, efter tryckt förteckning, i Stockholm 1892 "7t. 

I ubt. Upplysningar om kronans, kyrkornas och prästerskapets inkomster 
af andeligt gods uti Skåne, Halland och Blekinge samt utredning af tvisten 
om äganderätten till de s. k. Hallandska kyrkohemmanen, I—II, Lund 1848; 
Om henunansklyfningen i Malmöhus län (äfven tryckt i Hush.-sällskapets 
handl., Malmö 1848); Om vägars delning och lagning (Malmö 1849); Moti¬ 
verade förslag till bildande af försäkringsbolag inom Malmöhus län mot för¬ 
luster genom eld och genom husdjurs död (Malmö 1849); Berättelse om för¬ 
handlingarna vid fjerde allmänna landtbruksmötet i Malmö 1849 (Stockholm 
1850); Om tillvägabringandc af laga skiften på Gotland (Stockholm 1850); 
Underdån. berättelse om en genom Rikets norra län och Gottland år 1850 
verkställd embetsresa (Sthltn 1851); D:o-genom Wester Dalarne samt 
rikets mellersta och södra län år 1851 (Sthlm 1852); Om svenska skogarnes 
nuvarande tillstånd och deras inflytande på landets framtid (Sthlm 1852: dcdic. 
till hofjägm. I. A. af Ström): Utkast till instruktion för skogsstaten i riket 
(Sthlm 1856); Underd. betänkande och förslag ang. åtgärder för landtmäteri- 
kårens vidmakthållande, afgifvet den 21 juli 1856 af öfverdirektören vid landt- 
mäteriet. (Ur Tidning för landtmätare. Sthlm 1856); Underd. utlåtande ang. 
en af Rikets Ständer begärd revision och omarbetning af k. maj:ts förnyade 
nådiga Taxa på arfvode för landtmäteriförrättningar (af öfver Direktören vid 
Landtmäteriet. Sthlm 1864); Om de svenska bränntorfmossarna, deras upp¬ 
komst. beskaffenhet, undersökning, delning och tillgodogörande samt om 
bränntorfs värde och användande till bränsle (Sthlm 1869, prisbelönt af Patri¬ 
otiska sällskapet; 3,000 ex. inlöstes af svenska staten och 500 af finska; 85 
ex. inlöstes af staten för utdelning bland skogstjänstemän; utgafs som folk¬ 
skrift Sthlm 1870: "Om bränntorf" och utdelades genom rikets hushållnings¬ 
sällskap); Upplysningar om de Svenska hydrografiska, topografiska, ekono¬ 
miska och geologiska karteverken (Sthlm 1871; utgör sid. 45—115 af Underd. 
betänkande rörande de Topografiska, Geologiska och Ekonomiska Kartverken, 
afgifvet den 6 Febr. 1871); Allmänt sakregister till de 50 första årgångarne 
af Svensk författningssamling (Sthlm 1876): Förslag till författningar om 
mått och vigt efter det metriska systemet (Sthlm 1877); Om mått och vigt 
i Sverige. Historisk framställning. I—II. (Sthlm 1844—1885.) 

År 1872 utgafs i Göteborg af C. Ph. Askcr: "Bidrag till Svenska Landtmä- 
teriets Historia", innehållande klander af P:s ämbetsåtgärder, hvarför denne 
senare i Sthlm 1873 publicerade afhandliugcn "Sjelfförsvar och sjelfbiografi 
i anledning af osanningar och smädelscr uti en skrift med titel" etc. 
Redigerade Tidning för landtmätare 1854—1856. Efterlämnade anteckningar 
om landtmätcridircktörcma (manuskript i riksbiblloteket) samt om släkten, 
Ii vilka senare utgifvits i utdrag af sonen Karl Falkman under titel "Malmö- 
släkten Falkman" (Sthlm 1901). 
HUnvlsn. till litteraturen: Själfbiografi (med ett ypperligt porträtt i ljustryck) 
i Per Lindells "Autografler och porträtt af framstående personer", ser. I, 
h, 2; Porträtt och biografi jämväl i Svenskt Porträttgalleri XV; Biografi (af 
Harald Wiesclgren) och porträtt i Ny III. T. 1891, n:r 3. Se jämväl Herman 
Hofbergs "Sv. Biogr. Handlexicon"; Nekrolog i Historisk Tidskrift 1891 
(sid. 89); Porträtt och biografi i "Malmö-släkten Falkman" (Sthlm 1901). 
En synnerligen utförlig biografi ingår Jämte porträtt i Viktor Ekstrands 
"Svenska landtmätare 1628—1900" (Umeå och Uppsala 1896—1903, sid, 
l.X—LXVI); Portr. o. biografi i Isberg: Bidrag till Malmö stads historia II b, 
Malmö 1900, sid. 281—283. 
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2. Segerdahl, Gustaf Eriksson, se chefer, sid. 228—230. 

3. Segerdahl, Carl Georg, * 1805 UU i Västergötland, t 1843 /« i Småland. 
(Föräldrar: Kommissionslandtmätaren Johan Niclas S. och hans l:a fru, Mar¬ 
gareta Christina de Frese.) Kronojägare i Älfsborgs län. Elev vid skogsinsti¬ 
tutet, utexaminerad 1829, kronojägare i Älfsborgs län. Jägmästare i Kronobärgs 
län 1838 10/s. Bodde 1840 i Vaxtorp vid Växjö. Dog i en kvarnränna. Kusin 
till öfverjägmästare Gustaf Eriksson Segerdahl. Gift med Christina Elisabeth 
Neuman (f. 1793 °/n i Böne s:n af Älfsborgs län, d. 1864 12/io i Växjö). 

Publ. Orsakerne till skogarnes förfall och medlen till deras upphjelpande. 
Växjö 1840. (Tryckt på Kronobärgs läns hushållningssällskaps bekostnad.) 

4. Westerberg, Eric Wilhelm, * 1807 2/io i Norrköping, t 1866 (1867). (För¬ 
äldrar: Brukspatronen Eric Wilhelm W. och Anna Charlotta Gildeberg.) Elev 
vid skogsinstitutet 1829 men tog ej afgångsexamen. Brukspatron. Ägde Mar¬ 
morbruket med underlydande i Konungsunds s:n af Östergötlands län. Gift 1832 
med Catharina Augusta (Karin) Ekerman. 

I Östergötland fans 1824 en kronoskogvaktare W. 

5. Sundström, Carl Gustaf, * 1806 10U i Örebro (säger sig i en meritförteck¬ 
ning vara född 18/s, hvilket äfven intygas af pastor i Kvistbro enl. denna försam¬ 
lings böcker, men är felaktigt), t 1865 18/ia på Fräntorp i Kvistbro s:n af Örebro 
län. (Föräldrar: Mjölnaren Anders S. och Greta Maja Göthberg.) Gick på 
Strängnäs gymnasium. Student af Söd.-Nerikes nation vid univ:tet i Uppsala 
1826 27ho, aflade kameralexamen 1827 13/i2, e. o. kontorsskrifvare vid Örebro 
landskontor 1828 i febr., elev vid skogsinstitutet (stipendiat af skogskassan) 1829 
2213, utexaminerad 1830 15h, extra landtjägare i Örebro län s. å. 20h, tj.-förr. 
öfverjägmästare i Kalmar län 1831—1832. Landtjägmästare i Örebro län 1832 
3lh, t. f. öfverjägmästare därst. under Hamnströms tjänstledighet 1835 Ws, t. f. 
landsfiskal i Örebro län 1836, öfverjägare i Örebro län 1838 “/o. Ägde och be¬ 
bodde Fräntorp i Nerike. Gift 1836 18/b med Aurora Augusta Haggren. 

Fader till zoologen, fil. dr C. R. Sundström. 

6. Gyllencreutz, Carl Johan, * 1803 31/i i Borgå, Finland, t 1892 3/n på 
Sörbo i Nykils s:n, Östergötland. (Föräldrar: Majoren och Öfverjägmästaren 
Carl Johan G. och Catharina Lovisa Tandefelt). Kadett vid Carlbärg 1817 
29/s>, erhöll belöningsjetton 1818 u/e, l:e korporal 1819 10/9, utexaminerad från 
krigsskolan med tre belöningsjettonger 1820 19A>, fänrik vid Västgöta reg:te 
1820 20/io (19/io). Jagade mycket med frih. Essen på Kaflås, och till följe 
af hans skicklighet härutinnan lyckades landshöfding Casper Ehrenborg ut¬ 
verka kungligt förordnande för honom ss. t. f. öfverjägmästare i ledighe¬ 
ten efter fadern 1823 25h, konstituterad ss. t. f. öfverjägmästare i Skara¬ 
borgs län 1824 7112 [hans medsökande voro: major Sebastian Bering, ma¬ 
joren frih. Carl Henric Posse, löjtnant Per Eric Nordeman, major Axel Fredr. 
Virgin, major Carl Belfrage, kapten Wilhelm von Sneidern, ryttmästare John af 
Sandeberg, öfverstelöjtnant Burman, öfverjägmästare C. J. Åstrand, kapten G. 
W. Gyllenpalm, t. f. öfverjägmästare J. D. Arrhenius]. Andre löjtnant vid Väst¬ 
göta reg:te 1828 13la, bevistade föreläsningarna vid skogsinstitutet 1829 l5/o och 
erhöll betyg därifrån s. å. 30h, afsked från reg:tet med kaptens n. h. o. v. 1831 
27112, öfverjägmästare i Skaraborgs län 1837 22/12, öfverjägmästare i Östergötlands 
län 1850 2/n, R. V. O. 1860 5/o, jämväl skogsinspektör i Östergötlands distrikt 
1869 t0/i2. Erhöll 1880 13/s guldmedalj af 12:e storleken att i en kedja af guld 
bäras om halsen ”såsom ett särskildt bevis på H. Maj:ts nådiga välbehag öfver 
det ovanliga nit och den utmärkta skicklighet, G. under sin 60-åriga tjänstetid 
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städse ådagalagt". Tjänstejubileet firades i Linköping 1880 18/»o, corpschefen 
Björkman öfverlämnade dekorationen å konungens vägnar, och ”Cervus” (jägm. 
E. Q:son Hjort) höll ett mycket roligt, versifieradt tal (se Tidskr. f. skogshus¬ 
hållning 1881, sid. 46—49). Åtnjöt blott 27* månaders tjänstledighet på 60 år. 
Afsked 1886 i0/i. Sköt de sista kronhjortarne i Kållands härad. Deltog 1832 
i stiftandet af Jägareförbundet i Skaraborgs län. 1 en meritförteckning af 1850 i 
juli säger han, att "vid Allmänna Skallgångar, af undertecknad anförde, hafva 
utoin mindre Rofdjur, blifvit dödade 97 gamla Wargar, och 1 Lo.” Genom "en- 
skildt Jagt” säger han sig ha dödat ”4 gamla Wargar, 23 Loar och 120 Räfvar". 
Ägde Sörbo i Nykils s:n af Östergötlands län. Gift l:a g. 1836 u/o med Ulrika 
Henrietta König (död 1853 a7e), 2:a g. 1854 *°/* med sin svägerska Aurora Wil¬ 
helmina König. 

Publ. Åtskilliga bidrag i Tidskrift f. skogshushålln. under sign. C. Gz; upp¬ 
satsen "Strödda anteckningar af en gammal jägare" i Sv. Jägarförb:s nya 
tidskr. 1872. Hänvisn. t. litt. Biografi och porträtt se S. J. N. T. 1882, sid. 
205—206. Biografi af Mt (P. Malmquist) i Tidskr. f. skogshushållning 1892, 
sid. 82—84. Biografi (af Axel Gyllencreutz och H. Szs) jämte porträtt i 
Jägaren 1900, sid. 25—36. 

7. Wustfelt, Johan Ulric, * 1790 u/u (icke 1789 a*/n) på Årås i Kyllingarcds 
s:n af Älfsborgs län (säger sig själf, felaktigt, i meritförtcckn. (R. a.] vara född 
1788 1#/n i Böne s:n af Älfsborgs län), t 1864 ls/io på Munkcdal i Foss s:n af 
Göteborgs och Bohus län. (Föräldrar: Öfverstelöjtnanten Adolph Fredric W. och 
Margaretha de Frese.) Studerade vid Uppsala akademi 1804—1805, sergeant 
vid Göta artillerircg:te 1805 ”/* (”/*), styckjunkarc därst., fänrik i Bohusläns 
reg:te 1806 **/1*, kompanichef vid landtvärnet 1808, fänriks indelning s. å. */i», 
löjtnant därst. 1810 **/» (*/*), på begäran afsked från löjtnantstjänsten 1811 aa/io; 
t. f. öfverjägmästare i Älfsborgs samt Göteborgs och Bohus län 1820 so/« och s. 
å. **/ii (af öfverhofjägmästareämbetet, k. konfirm. härå 1821 ,#/i), t. f. öfverjäg¬ 
mästare därst. 1823 */», elev vid skogsinstitutet 1829, men tog icke examen, af¬ 
sked från öfverjägmästaretjänsten 1839. Uppbar 1824 å Älfsborgs läns ränteri 
200 rdr till inrättande af varggårdar. Erhöll, sedan han upphört att vara t. f. 
öfverjägmästare, genom k. br. 1839 *7» o. *7i» fr. o. m. oktober månad s. å. 
en expektanslön af 200 rdr beo årligen ur skogsplantcringskassan (k. br. 1838 iah 
stadgar ang. hans kompetens till öfverjägmästaretjänsten i Älfsborgs län). Innch. 
Carl XIV Joh. medalj. Bevistade fälttågen i Pommern 1805, i Pommern o. Preussen 
1806 o. Norge 1808, kommenderad till Göteborg 1810, stabsadjutant hos general¬ 
intendenten de la Grange 1814, stabsadjutant hos generalintendenten C. Flach 
1822 vid öfningsläger på Ödskölds moar. Skref själf Ulr. Westfeldt. Gift l:a 
g. 1811 med Stephana Elisabeth Norberg, 2:a g. 1838 Vio med friherrinnan Ul- 
rica Christina Bcnnet. 

8. Rosén, ('.url Guslal, * 1805, t 1875. (Föräldrar: Teol. Doktor, Professor 
och sedermera Prost Gustaf R. och Helena Charlotta Prytz). Elev vid skogs¬ 
institutet 1829 men aflade icke examen. Vice häradshöfding. Justitiarie i Vax¬ 
holm. Riksdagsman för Vaxholm i riksdagens andra kammare 1862—1863. Gift 
1834 med Placida Coste. 

Publ. Om flyttbara sågverk för djurkraft (Sthlm 1854); "Vilja eller vold är 
icke landsrätt" (Sthlm 1860); Taktegelria (Sthlm 1870, utgör n:r 41 i Allmän¬ 
nyttigt Handbibliotek). 

9. Oterdahl, Jean (Jan) Otto, Johan Otto (Jean eller Jan), * 1797 a7r I 
Göteborg, + 1844 "/to genom drunkning i Hclgcån mellan Ahus och Kristianstad. 
(Föräldrar: Handlanden Johan Otto och hans 4:c fru, Catharina Margaretha 
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Strandberg). Vistades åren 1815—1817 på institutet i Verkelde vid Brunswick, 
reste i England och Skottland 1817—1818. Jägmästare 1819 i9h (konstitutorial 
af öfverhofjägmästareämbetet); elev vid forstakademien i Tharand s. å. 20ho, ut¬ 
examinerad 1820 12/io; studerade 1821 skogsskötsel inom grefskapet Hinneberg i 
Thiiringen; studerade 1821—1824 i Dreissigacker o. Aschaffenburg, i Öster¬ 
rike, Tyrolen, Italien, Holland, Belgien och Frankrike, Holstein och Danmark; 
öfverjägmästares n. h. o. v. 1823 4h; enligt n. uppdrag 1825 besiktigat konungens 
egendomars skogar i Västergötland, 1827 konungens skogar, sågverk och bruks¬ 
egendomar i Norrbotten; frekventerade 1829 Ströms föreläsningar vid skogsin¬ 
stitutet; skogsförvaltare å konungens egendomar Skarhult, Bollerup o. Ängel- 
tofta 1830 1U. Deltog 1830 3h i stiftandet af Svenska Jägareförbundet; bildade i 
febr. 1831 ”Skytt-Sällskapet i Kristianstad” (jämte generalen friherre Stierncrona 
och generaladjutanten von Arbin) och blef direktionsmedlem i sällskapet; deltog 
1832 i stiftandet af Jägareförbundet i Kristianstad; tjänstförrättande öfverjäg- 
mästare i Malmöhus län 1832—1836. Erhöll 1836 16/s nådig dispens från före¬ 
skrifterna i n. cirkuläret 1828 26/a. öfverjägmästare i Malmöhus och Kristianstads 
län samt öfver Hallands flygsandsfält 1838 14/s>. Deltog 1836 23U vid stiftandet i 
prof. Sven Nilssons hem af Zoologiska jägaresällskapet i Lund, hvaraf han blef 
styrelseledamot, hvars stadgar han skref och hvars sekr. för den praktiska af- 
delningen han var 1836—1840. Namnet skrifves äfven Otterdahl, men Oterdahl 
är egenhändigt. 

Publ. Några framställningar i fråga om lämpligheten af Ekplanteringar för 
Statens räkning. Sthlm 1829. Kort anvisning till hvita mullbärsträdets upp¬ 
dragning af frö. Kristianstad 1841. 
Hänvisn. t. litt. Säges dels hafva rest i skogsvetenskapligt syfte i de flesta 
europeiska länder, dels (Tidskr. f. jägare o. naturforsk. 1832: 149) ”genom 
ett långvarigt studium af jagtvetenskapen i fremmande länder förvärfvat 
grundlig insigt i densamma”. 

10. Kasten, Johan Wilhelm, * 1810 23/s i Stockholm, t 1832 WU. (Föräldrar: 
Hofjägaren, tit. jägmästaren Samuel Henrik K. och Sara Maria Höök.) Stu¬ 
dent af Stockholms nation vid Uppsala univ:tet 1828, kameralexamen, elev vid 
skogsinstitutet 1830, utexaminerad 1831, bokhållare vid Djurgården s. å., under¬ 
lärare vid nyssnämnda institut. 

11. Gren, Isak, * 1784 17/u å Lindön under Höbärg i Norra Vånga s:n af 
Skaraborgs län, t 1857 20/i2 på Fåröna i nämnda s:n. (Föräldrar: Torparen Jo¬ 
hannes Larsson och Maria Larsdotter.) Betjänt hos entomologen major L. Gyl- 
lenhaal på Höbärg, dragon vid Västgöta reg:te 1803, deltog i kriget 1808 och 
blesserades, afsked från militärtjänsten 1812. Kronojägare på kronop. Gryten 
s. å. och flyttade till bostället Stora Stamperna eller Stamporna i Vånga s:n 
1813. Erhöll hejderidares n. h. o. v. 1817. Hofjägmästare I. A. af Ström, som 
hört hans duglighet och hätska förföljelse mot skogstjufvar omtalade, lät honom 
år 1826 genomgå en 3 månaders kurs vid sitt privata skogsinstitut (skoginsti¬ 
tutets elevmatrikel upptager honom emellertid såsom år 1830 utexaminerad från 
institutet). T. f. öfverjägare i Skaraborgs 2:a revir 1837 22/i2, bevakade Grytens 
allmänning ännu 1848, afsked med pension (250 rdr bco) 1850. Skildras af sina 
samtida ss. en äkta jägartyp: lång och jättestark men vig och smidig, härdig 
och begåfvad med skarpa, högt uppöfvade sinnen. Väldig idrottsman, brukade 
hela sommaren och ofta i snö på vintern gå barfota under skogsströftågen. 
Framstående jägare (lär hafva fällt och fångat 172 vargar och 806 räfvar) och 
brukade stundom rida genom skogarne för att lättare kunna forsla med sig 
det rikliga bytet. Dresserade hundar och — huggormar (!), synnerligen skick- 
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lig: biodlare: kallades allmänt ”Bikungen” i Västergötland. År 1832 erhöll han 
för rofdjursfångst och skogsvård medaljen ”lllis quorum", och 1857 uppdrog 
Skaraborgs läns hushållningssällskap åt honom att resa till Schlesien för att stu¬ 
dera Dziersons nya metod för biskötsel och hemföra italienska bin, en färd som 
emellertid aldrig kom att företagas, enär Q. strax före afresan insjuknade och 
dog. Gift 1803 med Katarina Andersdotter från Höbärg. 

Oren citeras i A. Norings "Handbok för husdjursskötsel”, Th. Q. von Essens 
afhandling Om svenska biafvelns upphjälpande” och J. Bjurzons berättelse 
i Uppsala läns hushållningssällskaps handlingar. Biografi i Sv. Jägarförb:s 
tidskr. 1872, sid. 40—51. Se jämväl Johannes Sundblad: Gammaldags bruk 
(Gbg 1881. sid. 43.) Om G. lär biskop Alander sagt i nekrologen: ”stark 
jägare, nitisk men försiktig kristen”. Biografi (af H. Szs) i Jägaren 1904. 

12. Lund st en. Jon < Jonas) Reinhold. * 1805 a7. i Söderhamn, t 1869 ,0/o i 
Härnösand. (Föräldrar: Klockaren Erik L. och Kristina Lovisa Warg.) Furir 
vid Helsinge reg:te 1825 M/o, afsked 1829 aV». Bruksbokhållare vid Åbro bruk 
i Gestrikland 1826, elev vid skogsinstitutet 1830 a7/i, utexaminerad s. å. 7» (med 
beröm godkänd). Inspektor vid och skogsförvaltare å Karmansbo och Fors¬ 
backa bruksskogar 1830. Sökte 1840 öfverjägarebeställning i Västernorrlands 
län; sökte 1855 jägmästaretjänst i Norrbottens län, men uteslöts från förslaget: 
sökte 1856 öfverjägaretjänst i Västerbottens län och erhöll då förslagsrum af 
landshöfdingen. Skogsförvaltare vid Fredriksfors bruk 1859. Direktionsnicd- 
lem i Västernorrlands läns brandstodsbolag sedan 1843. Gift med Christina 
Fredrika Bjuhr (f. 1804 ‘7s i Söderhamn). 

Hans far född 1779 7In i Hudiksvall, hans mor född 1780 ”/» i Söderhamn. 

13. von Unge, Fredric Abraham. • 1793 “/» (Anrcp; ll/u enl. riddarhus- 
geneal.) på Mölntorp i Säby s:n af Västmanlands län, t 1837 *•/« på Öland. (För¬ 
äldrar: Regementsadjutanten Frcdric Otto von U. och Abrahamina Hiilphers.) 
Rustmästare vid Upplands reg:tc 1811, fänrik därst. s. å. V», andre adjutant och 
löjtnant med rustmästarelön 1818 '*/«, erhöll fänriks lön s. å. Vt, afsked 1822 
”/., utexaminerad från skogsinstitutet 1831, landtjägarc i Åkerbo härad af Väst¬ 
manlands län 1832 "/», jägmästare i Kalmar län 1836 7u. ”En liten och rask 
men hetlefrad person.” (Tidskr. f. skogshushålln. 1882, sid. 167.) Gift 1836 a7t 
med Frcdrica Margaretha Strömwall i hennes 1. gifte. 

Fubl. Handbok för den underordnade Jägeripersonalen, Landtmän och Jagt- 
vänner (Sthlm 1835). 

14. Starck. Otto Bernhard. * 1805 ’*/» i Stockholm (icke 1806), t 1874 ”/• 
därst. (Föräldrar: Sergeanten vid sjöartilleriet Carl Magnus S. och hans 1. fru. 
Charlotta Margaretha Guma-lius.) Sergeant vid Svea artillcrircg:te 1821 7». 
Elev vid skogsinstitutet, utexaminerad därifrån 1831, skogsförvaltare vid Ljung, 
taxerade Böda kronopark på Öland 1833—1835, plantor på Visingsö och förval¬ 
tare af Visingsborgs kungsgård 1835 7». Upphörde med denna tjänstgöring 1845. 
BIcf intagen på Danvikens hospital. Dotterson till jägmästaren Johannes 
Gumalius. 

15. Löwenhielm, (.arl August, * 1803 7io (icke Vio) på Angersby i Sunnc s:n 
af \ ärmlands län, + 1878 a’/* i Uppsala. (Föräldrar: Kaptenen Crispin L. och 
Maria Eleonora Herwegh.) Student af Värmlands nation i Uppsala 1822, elev 
vid skogsinstitutet 1830 ”/., afgick därifrån 1832 *7. (elcvmatrikelns anteckning 
om examen 1831 felaktig), kompletterat i fråga om skogsindclning 1836 ‘Vs, 
biträde åt öfverjägmästaren i Uppsala län 1832 l'U, e. o. landtjägarc i Uppsala 
län 1833 Vi», t. f. öfverjägare därst. 1837 *7» och öfverjägarc 1839 77ht, afsked 
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1842 20/4 med rätt att fortfarande bära jägeristatens uniform, skogsförvaltare vid 
Vattholma 1843—1851, lärare vid Ultuna landtbruksinstitut i skogshushållning 
och landtmäteri 1851, särskildt förordnande 1855 14/e, afgick 1864. Erhöll 1861 
7/o nåd. medgifvande att komplettera examen vid skogsinstitutet. 

Vann å Sv. Jägareförb:s andra målskjutning vid Norrbacka 1831 28/io l:a 
priset: en med guld inlagd hagelbössa. Gift 1843 ulb med Magdalena Maria 
Josefina Holmberg, syster till jägmästare A. R. Holmberg. 

Publ. Om skogshushållning och särskildt det för vårt land förmånligaste 
skogshushållningssättet (i Edelswärds och Arrhenii Tidskr. för Landtm. och 
komm.-ekon. årg. 1859). 
Hänvisn. t. litt. Omnämnd i ”Ditt och Datt” af W[ilhel]m E—gn [Edgren], 
Carlstad 1881, sid. 29. 

16. Berg, Lars Gustaf, * 1799 °/i2 i Askersund, t 1878 7/s i Jönköping. (För¬ 
äldrar: Rådmannen Carl Gustaf B. och Christina Elisabeth Holmin.) Lands- 
kanslist i Örebro, på bruk och bruksförvaltare 1819—1830 3%, elev vid skogs¬ 
institutet 1830, utexaminerad 1831. Plantor öfver ekplanteringarna på Visingsö 
s. å. 26A>. Förvaltare och intendent vid Visingsborgs kungsgård. Uppbar i af- 
löning 600 rdr årligen. Entledigad på grund af förment otillbörligt förhållande 
i tjänsten 1835 9/s. Riksdagsman 1850—1851, för Vartofta och Frökinds härad. 
Kamrer i Jönköpings sparbank 1863 1U samt därjämte från 1872 hamnkapten i 
Jönköping. Ägde Ed på Visingsö, Heldeholm i Brandstorps s:n af Skaraborgs 
län samt Samset invid Jönköping. Han var god man vid expropriationer för 
statens järnvägar, kontrollör och kamrer vid statens järnvägar under byggan¬ 
det af linien Falköping—Alfvesta samt under en lång följd af år förste revisor 
vid Smålands m. fl. provinsers hypoteksförening. Tillsammans med sin vän, 
dåvarande öfverståthållaren grefve Jacob Hamilton, utarbetade han den första 
motion, som väcktes angående anläggande af statsbanor. Motionen inlämnades 
af Berg i bondeståndet, men väckte där sådan förbittring, att han af sina vän¬ 
ner ombads återtaga densamma. Åtnjöt inom Småland och Västergötland stort 
förtroende och hade en mängd kommunala uppdrag af betydenhet. Blef säker¬ 
ligen fullkomligt orättvist anklagad af hofjägm. af Ström och lika orättvist af- 
satt utan att hafva fått tillfälle försvara sig (såsom framgår af en artikel i 
Stockholms Bladet 1835 eller 1836 samt af dokument i sonens, byråchefen Wil¬ 
helm Bergs i Göteborg samlingar). Elgenstierna (Sv. Släktkalender 1912) har mo¬ 
derns namn Holmén. Gift 1832 31/s med Sophia Carolina Ekman. 

Publ. Har i Tidskr. f. skogshushålln. 1876, sid. 102—105, publicerat en in¬ 
tressant uppsats med historik ang. ekplanteringarne å Visingsö. 

17. Lillichöök till Fårdala, Anders Gabriel, * 1802 18/ia i Norunga s:n af Älfs- 
borgs län (icke på Sälleshög), t 1871 2B/i (Wrangel o. Bergström, 28/i enl. rid- 
darhusgeneal. och annonsen i Post- och Inrikes Tidn.) på Sälleshög i Asklanda 
s:n därst. (Föräldrar: Kaptenen Anders Johan L. till F. och Charlotta Lovisa 
Stuart.) Rustmästare vid Västgöta-Dals reg:te 1818 3U; fänrik därst. s. å. lfl/12, 
officersex. 1819 i0U, sergeants lön och indelning s. å. 3/s, löjtnant 1823 10/«, fän¬ 
riks lön och indelning 1826 13/12, afsked fr. reg:tet med tillstånd att kvarstå ss. 
löjtnant i arméen 1830 al2, elev vid skogsinstitutet 1831, men aflade ej examen, 
landtmäterielev 1835 19/a, landtmäteriexamen och auskultant 1836 30U, vice kom- 
missionslandtmätare i Älfsborgs län 1839 -9U, afskedad 1854 20/2, afsked ur ar¬ 
méen s. å. 28/ö. Led. af Älfsborgs läns södra hushållningssällskaps förvaltnings¬ 
utskott 1842—1852 och väckte därst., första gången år 1842, motion om att 
plantera Svältorna med skog. ”Bär helt visst hedern af att hafva skapat den 
opinion, som slutligen gjorde att staten tog hand om skogsplanteringen på Sväl- 
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torna." Ligger begrafven å Asklanda kyrkogård. Gift 1838 8/s med Emilie 
Magdalena von Wolcker. 

Hänvisn. l. litt. Portr. och biografi i Otto Mannerfelts: Älfsborgs läns hus¬ 
hållningssällskaps historia. 

18. Möller, Bernhard Julins, * 1818, t. Elev vid skogsinstitutet 1833 men 
tog ej afgångsexamen. Volontär vid lifregementets husarer. Ägde sedermera 
ridinstitut i Kjöbcnhavn. 

1 elevmatrikeln kallas han B. L. Möller. 

19. Carlsson, Pehr, * 1813. Elev vid skogsinstitutet 1830, utex. 1831. Skogs¬ 
förvaltare hos grefve Posse på Frugård. 

20. Wahlberg, Johan Angnst (Janne), * 1810 B/io på Lagklarebäck i Fässbärgs 
s:n af Göteborgs och Bohus län, nära Göteborg, t 1856 */» vid Sugafloden i 
Afrika. (Föräldrar: Grosshandlaren Nils Fredrik W. och Anna Margaretha Ek¬ 
man.) Intogs i rektorsklassen af Linköpings skola 1821, genomgick gymnasiet 
därst., student af Östgöta nation i Uppsala 1829, elev vid instruktionsapoteket 
Nordstjärnan i Stockholm 1830, extra elev vid skogsinstitutet 1831 7/», åtföljde 
dåvarande löjtnant Boheman och studeranden E. Munck af Rosenschiöld på en 
naturvetenskaplig resa till I)ovre i Norge 1832, stipendiat vid skogsinstitutet från 
1832 Vio; erhöll ss. elev vid skogsinstitutet 1833 ”/« ett kung!, resestipend. på 
600 rdr för att i västra o. södra Sverige, Danmark, Holstein och Hannover stu¬ 
dera skogshushållningen — friherre Sprengtporten säger om honom i sin hem¬ 
ställan härom af 1833 ‘/«, att han "af de vid Institutet anställde ynglingar äger 
den största utbildningen och fallenheten för yrket" — utexaminerades i juni 1833 
fr. skogsinstitutet "med utmärkt beröm godkänd"; uppmätte, indelade och upp¬ 
skattade större delen af Utö grufvors skog 1834; landtmäteriexamen 1835 '•"/», 
auskultant s. å. *%, ingeniör vid generallandtmäterikontorct 1836 ”/• och under¬ 
visade där i kemi, naturalhistoria och agronomi, sedan han ett föreg. år stu¬ 
derat agronomi hos E. Nonnen vid Degebärg. Erhöll 1838 ”/# två års tjänstle¬ 
dighet för att på uppdrag af vetenskapsakademien insamla djur, växter och 
mineralier på Goda Hoppsudden, sedermera förlängd ledighet till 1845; företog 
en naturvetenskaplig forskningsfärd till södra Afrika, genomströfvade Kaplandct 
1838, Natal 1839—1840, Oranjelandct och södra Transvaal 1841, utforskade trak¬ 
terna kring Limpopo- och Apfloderna samt vistades i Zululandet 1842. Under 
vidsträckta färder vistades han i södra Afrika till 1845 l6/», då han öfver Lon¬ 
don återvände till Sverige och inträffade i Stockholm i aug. 1845 efter 7 års 
och 2 månaders bortovaro. Återinträdde vid sin hemkomst ss. ingeniör i gene- 
rallandtmäterikontoret och utnämndes till lärare i zoologi och jaktkunskap vid 
skogsinstitutet 1846 '*/». Tillbragte somrarne 1847 och 1848 på kontinenten och 
studerade utländska museer. Tjänstledig från lärarebefattningen vid skogsinsti¬ 
tutet 1851 “/• för att under 9 månaders tid ordna sina naturhist. anteckn. frän 
Afrika. Led. af Göteborgs vetenskaps- och vitterhetssamhälle 1852 *'/«, men 
undanbad sig s. å. *‘/u ledamotskapet. Erhöll 1853 **/■ två års tjänstledighet för 
en ny vetenskaplig färd till södra Afrika och fick 1855 **/'» ny ledighet (an¬ 
sökningen gjordes af hans broder professor P. F. Wahlberg), med dåv. doktor 
J. G. H. Kinbcrg ss. vikarie, till 1857 'ho, vid utgången af hvilken tid han likväl 
varit död 1'/* år. Afrcste i okt. 1853 å nyo till Kap via England i afsikt att 
företaga en geografisk-naturvctenskaplig upptäcktsresa tvärs öfver Afrika. Af- 
scgladc i mars 1854 från Kap norr ut och landade s. å. '*/« vid Walfisch hay 
och fortsatte till sjön N'Gami. Drog sedan långs Sugaflodcn, där han 1856 °/j 
dödades af en ung clefanthanc, som krossade hans kropp och afbröt hans stud- 
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sare. Aflämnade till vetenskapsakademien — hvars medlem han blef 1856 8/io 
(sju månader efter hans död, som blef bekant i Sverige först i febr. 1857) och 
som 1858 präglade en medalj öfver honom — 533 st. afrikanska däggdjur, 2,527 
fåglar af öfver 400 arter, 480 amfibier, skelett, fiskar, skaldjur och växter samt 
5,000 arter insekter. Detta material vetenskapligt bearbetadt och publiceradt 
af W. själf, äfvensom af C. J. Sundevall, d:r A. Smith i England, Fåhraeus, 
Mannerheim, Loew, H. D. J. Wallengren, C. H. Boheman, Zeller, E. Fries, Lovén 
m. fl. Som jägare lika ryktbar som Qérard, Cumming och Baker. Elefant¬ 
jägare, skytt, ryttare; utmärkt skicklig att preparera naturalier. Jämte L. 
Lloyds son Ch. J. Andersson och A. V. Eriksson, den mest beryktade svenske 
Afrikajägare (det har uppgifvits att W. jämte följeslagare dödat omkring 400 
elefanter, innan han själf gick under vid en elefantjakt). Petermann (Qeogr. 
Mittheil.) räknar honom bland framstående afrikanske upptäcktsresande. På 
skogsinstitutet sitter hans af C. T. Staaff i olja målade porträtt (ett annat dy¬ 
likt finnes i generallandtmäterikontoret) i en af ornamentsbildhuggaren Ahlborn 
rikt skulpterad ram, och därunder hänger den ryktbare mannens sönderbrutna 
elefantbössa. På skogsinstitutet finnas jämväl åtskilliga af W. skjutna och upp¬ 
stoppade svenska djurarter. W. var sonson till öfverjägmästare N. Wahlberg, 
svåger till professor A. Retzius och morbroder till prof. G. Retzius. 

Publ. Reseberättelse från södra Afrika (i öfversigt af Vet.-Akad:s förhandi., 
årg. 2, 1845). Bref från södra Afrika (i samma förhandi., årg. 11 o. 12, 
1854, 1855). Nya fågelarter från Damaralandet i södra Afrika (ibid., årg. 12, 
1856). 
Hänvisn. till litteraturen: ”Johan August Wahlberg. Ett minnesblad.” Af 
Gustaf von Duben (Sthlm 1857; bref 1838, 1839, 1841—1843, 1854, 1855, dels 
i utdrag, dels fullständigt anförda därst.); biografi i tidskr. ”Förr och nu” 
jan. 1876, af Gust. R(etziu)s; en lefnadsteckning (af Gustaf Retzius) med 
porträtt ingår i ”Sverige. Fosterländska bilder” (Sthlm 1877—1878); jakt¬ 
skildringar, biografi och porträtt i Sv. Jägarförbundets n. tidskr. 1876 (så¬ 
som särtryck utkom i Sthlm 1877: ”Johan Wahlberg. Biografiskt utkast 
af J. W. L.”[indblad], 36 sidor); omdömen i Sv. Jägarförb:s n. tidskr. 1868, 
af J. W. L.; Ill. tidn. 1857, 14 mars; Norden. Ny nat. kalender 1858; kalen¬ 
dern Svea för 1858 (med porträtt). Biografi med porträtt i Illustrerad Tid¬ 
ning 1857, n:r 11: ”en af naturen rikt begåfvad man. Han var godhjärtad, 
gifmild, rättrådig, mycket sträng i fordringar på sig själf, anspråkslös, flärdfri, 
rådig och modig öfver all föreställning, i förmåga att uthärda möda oupp- 
hinnelig af få, i viljans kraft öfverträffad af ingen. En hjältemodig man, som 
endast lefvat för naturen, vetenskapen och sitt fosterlands ära”. I samma 
n:r ”Elefantens segersång” af Widar (Aug. Blanche). Lefnadsteckning i 
Läsning för folket. 32:a årg.; Minnesteckning af K. F. W(erner) i Biogr. Lex. 
Ny Följd X, sid. 430—436. Biografi af Mt (P. Malmquist) i Tidskr. f. skogs- 
hushålln. 1892, sid. 241—243. Biografi (af H. Szs) o. porträtt i Jägaren 
1898: II; porträtt i Jägaren 1902; biografi af (H. Szs) i Jägaren 1907; Johan 
August Wahlberg: Ett hundraårsminne. (Sv. Kennelklubbens tidskr. 1910, 
sid. 177—187, af Gösta Grönberg.) 
Änkeprofessorskan Emilia Retzius, f. Wahlberg, J. A. Wahlbergs 
syster, stiftade 1896 10/2 J. A. Wahlbergs minnesfond å eka 25000 kr., hvaraf 
växelvis af vetenskapsakademien och Sv. sällsk. för antropologi o. geografi 
utdelas resestipendier för forskning i naturhistoriskt (vet.-akad.) och i 
antropol.-geogr. (Sv. sällsk. f. antropol. o. geogr.) syfte. Jämväl öfverläm- 
nade fru Retzius 1901 2U till Sv. sällsk. f. antropologi o. geografi J. A. Wahl¬ 
bergs minnesmedalj, utförd af professor A. Lindberg samt upptagande J. A. 
Wahlbergs bild, jordgloben samt randskriften ”Virtus impedimenta vincit.” 
(Medaljen finnes afbildad i Ymer 1901, h. 4, Jägaren 1902 o. K. Skogs- och 
Jägeristaten [af H. Szs], 2:a delen [Sthlm 1902], sid XXXIV). Denna me¬ 
dalj utdelas för framstående förtjänster på det antropologiska o. geografiska 
området. Samtidigt öfverlämnade fru R. till vetenskapsakademien en min¬ 
nesmedalj, som är alldeles öfverensstämmande med den nyss beskrifna, dock 
att vetenskapsakademiens, som utdelas för utmärkta förtjänster om de na- 
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turhistoriska vetenskaperna, har en lagerkrans kring jordgloben. Båda me¬ 
daljerna utdelas dels i guld. dels i silfver. 
Wahlbergska vandringspriset (en större silfverbägare med lock) vid skogs¬ 
institutet instiftades 1903 */». 
"På en gång vetenskapsman och mångslöjdig, var han hemmastadd både i 
de klassiska språken och talade med färdighet flere lefvande, under det 
han kunde sköta täljknifven. hyfveln, filen och hammaren. I sitt yttre enkel, 
anspråkslös och flärdfri, var han i sitt väsen saktmodig, föga meddelsam och 
fåordig." 
Kände de klassiska språken ganska vfil, talade och skref med färdighet 
engelska, tyska, franska och holländska, talade flytande äfven aniazulu- 
språket. antagligen också damaraspråket. De afrikanska infödingarna, "som 
högt skatta storsinthet och mod, nästan dyrkade W.”, berättar hans lands¬ 
man Ch. J. Andersson (Lloyds naturl. son), N'Gamisjöns upptäckare. 

21. Lindqvist, Carl Frcdric, * 1804. Utexaminerad från skogsinstitutet 1831. 
Skogsförvaltare vid Gysinge. 

22. Stcnius, Carl Frcdric, * 1803 ”/» (icke **/#) i östra Vingåkers s:n af 
Södermanlands län, t 1854 l#/« på Frcdriksbärg i Böda s:n af Kalmar län. (För¬ 
äldrar: Smeden l.ars S. och I.ena Maja Lindström.) Genomgick gym¬ 
nasium i Greifswald. Student vid univ:tet i Greifswald 1825, student 
af Söd.-Nerikcs nation vid univ:tet i Uppsala 1829 % samt kvarstan- 
nade vid akademien t. o. m. 1832. Företog 1832, på anmodan af vetenskapsakade¬ 
mien, en zoologisk studieresa till Torne lappmark och norra Norge, i sällskap 
med Wilh. von Wright och Frigelius (se ang. "vetenskapsbolagen" .1. W. Zet- 
terstedt. Resa genom Umeå lappmarker. Örebro 1833, sid. VII—IX o. 19). 
Kxtra elev vid skogsinstitutet 1831 uh, stipendiat därst. 1832 ‘/u>, utexaminerad 
1833 17117. Företog 1834 på egen bekosnad en resa till norra Tyskland för att stu¬ 
dera ek- och bokskogsskötseln. Uppmätte och indelade 1835—1838 en del af 
Ericsbärgs skogar i Södermanland. Jägmästare i Kalmar län med Öland 1838 
**/». Företog 1845 en skogsvetenskaplig studieresa till Tyskland. Made stor 
svårighet med virkestjufnaden å Böda, dit militär måste kommenderas. Bodde 
1840 i Högby på Öland. R. V. O, 1854 *"/«. "En studerad och bildad person, 
samvetsgrann i sin tjänst och aktningsvärd i sin enskilda lcfnad" (Tldskr. f. 
skogshushålln. 1882, sid. 167; mera om S. och hans Bödakampanjer, I. c. pag. 
167—172). Gift 1847 med Christina Bodorff (* 1818 */io). 

23. Wettcrdal, Pehr Ludvig, * 1811 **/i å Billsjö bruk i Dalarnc, t 1864 
nU å Nyhammar därstädes. (Föräldrar: Brukspatronen Anders W. och B. C. 
Bergman.) Utexaminerad från skogsinstitutet 1832. Bruksidkare. Inköpte 1834 
af sin fader Haggc järnbruk i Dalarnc. som han ägde till 1845. Köpte 1846 Lfinna 
gård i Södertörn. Bildade 1854 Nyhammars och Frcdshanunars bruksbolag, hvars 
disponent han var till sin död Gift 1835 It med Gustafva Ulrika l.cnning. 

24. KUnckowstriim, Curl Robert, friherre, * 1813 7/«, t 1863 ,T/« (7/u enl. rid- 
darhusgencal.) i Orenburg. (Föräldrar: Kommendörkaptenen frih. Axel I.con- 
hard K. och Christina Charlotta österberg.) Elev vid skogsinstitutet 1831 "Vi», 
utexaminerad 1833, underofficer (junkarc) vid l:a, finska, sjöekipaget 1837, mkl- 
shipman därst. 1839 "/», fick transport till 39:e, ryska, sjöckipagct (Svartaliafs- 
flottan, ombord ä fregatten Sabayka) 1843 ”/», löjtnant därst. 1845 *’/«, transpor¬ 
terades till 2:a, ryska, sjöekipaget 1846 "/*, ånyo transporterad till l:a, finska, 
sjöckipagct s. å. “/« samt 36:e, ryska, sjöekipaget (ombord å "Kalida" vid Scba- 
stopol) 1850 */«, afsked 1852 */». Åter antagen i tjänst såsom löjtnant vid 2:a, 
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finska, sjöekipaget 1854 12U, fick transport till l:sta, finska, sjöekipaget 
1856 26/s och till 46 :e, ryska, sjöekipaget s. å. 3%s, placerad på 
flottans reservstat 1860 ®/i. Var sedan bosatt i Saratow och Kasan. Deltog 
1862—1863 verksamt i topogr. kårens kartläggning af trakten kring Orenburg. 
Gift 1857 i Astrachan med Maria Wasiljeff från Ryssland. 

25. Kullberg, Anders Petter, * 1799 21/s i Alsheda s:n af Jönköpings län, t. 
(Föräldrar: Landtjägmästaren Johannes Benedictus K. och Maria Christina Uhr.) 
Fogdeskrifvare i Jönköpings län. T. f. kronofogde därst. 1819 u/s; kronoläns- 
man i Korsbärga, Lemnhult, Näshult, Stenbärga, Skirö och Nye socknar af Östra 
härad s. å. 14/io, afsked 1824 8/u; kronoskogvaktare i östra härad, efter fadern, 
1828 23/2; elev vid skogsinstitutet (stipendiat af skogskassan) 1830 1h, utex. 1832 
12h, t. f. häradsskrifvare i östra härad 1834 UU, t. f. jägmästare i Jönköpings 
län 1837 24/u. Innehade efter fadern bostället Björkholm i Alsheda s:n sedan 
1828 och bodde där ännu 1844. C. F. Uggla yttrar om honom 1831 °U: ”skjuter 
till Måls på 2:dra året vid Skogs institutet, säkert kommer med kundskaper 
därifrån men så framt icke Kongl. Sundhets Collegium kan förbättra hans organ, 
är en onyttig warelse för Jägeriestaten”. Lefde ännu 1846. 

(En skogsförvaltare Anders Petter Kullberg, gift med Sigrid Hanna Malm¬ 
ström, dog 1894. — Mantalskommissarien Anders Kullberg dog 1786 före 27/2 

å Ifvartorp i Värnhem, i 64:e året.) 

26. Lowisin, Gerdt Wilhelm, friherre, * 1806 8h (riddarhusgeneal., Anrep har 
8/o) på Flemingsbärg i Huddinge s:n af Stockholms län, t 1855 s/a på Morstabärg 
i Vårdinge s:n af samma län. (Föräldrar: Kaptenen, friherre Carl Gustaf L. 
och friherrinnan Hedvig Catharina Silfversparre.) Utexaminerad från skogsin¬ 
stitutet 1832. Godsägare. Gift 1836 18la med Sofia Eleonora von Heijne. 

27. Wallin, Johan Henrik, * 1812, t. Elev vid skogsinstitutet 1832, men aflade 
ej afgångsexamen. 

28. Strand, * 1814, t- Elev vid skogsinstitutet 1832, men underkändes i examen. 

29. von Schewen, Fredric Wilhelm Bernhard, * 1816 15k på Värmdön, t 
1883 28/i i Arboga. (Föräldrar: Majoren Carl Fredrik von S. och Hedvig Sofia 
Blomberg.) Elev vid skogsinstitutet 1832 */io men aflade ej afgångsexamen. 
”Begagnade undervisningen endast en tid.” Sergeant vid Västmanlands reg:te 
1835 ®/i, underlöjtn. därst. 1837 11Is, löjtnant 1842 28/t», kaptens afsked 1854 2A.>. 
R. N. O. 1872 27/s. Ägde sedan 1848 Västra Torfvesta i Fellingsbro s:n, Västman¬ 
land. Gift 1848 ttU med Johanna Kunigunda Ingeborg Stenberg. 

30. Appelberg, Per Johan, * 1812 10/n i Norra Vi s:n af Östergötlands län, t 
1864 17U i Asby s:n därst. (Föräldrar: Frälsekamreraren Per A. och Brita Maria 
Malmgren.) Utexaminerad från skogsinstitutet 1834, t. f. hofjägare vid Djurgår¬ 
den 1834 ®/7, ordinarie hofjägare 1835 14/s med Lilla Blå porten till boställe, af¬ 
sked 1850. Ägare af Redeby i Asby, Ydre, Östergötl. 1850. Deltog lifligt i sock¬ 
nens och häradets angelägenheter, från 1854 styresman för Ydre brandstodsbo¬ 
lag. Ogift. Namnet skrifves äfven Pehr Apelberg, i elevmatrikeln står P. J. 
Apelberg. 

31. Tauström, Carl Fredric, * 1809 18/o, t 1874 i Stockholm. Bokhållare 
vid Brefvens bruk. Utexaminerad från skogsinstitutet 1836. Skogsförvaltare vid 
Uddeholmsverken. Skogsförvaltare vid Brefvens bruk. Gift 1846 8/io på Sven- 
neby i Fryksände med Christina Mathilda Warholm. 

32. Rudberg, Johan, * 1817, t. Utexaminerad från skogsinstitutet 1834. 

27 
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33. Tottie, Fredric Malcolm, * 1816 15/t (enl. en släkttafla UU), t 1905 s&/n 
på Kåsäter i Götlunda s:n af Örebro län. (Föräldrar: Brukspatronen å Älf- 
karleö bruk Carl T. och Christina Elisabeth Danckwardt-Lillleström.) Elev vid 
skogsinstitutet 1834 /«, utexaminerad 1836 “/», extra öfverjägare i Uppsala län 
1836 **/1», t. f. öfverjägare i Uppsala län 1841 l7/s, jägmästare i Västmanland s. 
å. “/». Tilllträdde 1843 bostället */« mtl Forsby. Afsked 1854 ,8/*. öfvertog 1855 
skötseln af Kåsäter. köpte detsamma 1861 u/s och sålde i april 1902 godset med 
underlydande, 10*/n mtl i Götlunda och Lillkyrka socknar, för ett pris mellan 6- 
och 700,000 kronor. Genom anläggandet af en ny väg vid sidan af fornlämnin- * 
gen sökte han år 1864 för framtiden skydda skeppssättningen på Lungers ås i 
Nerike. 1 skogsinstitutets elevmatrikel felaktigt kallad C. M. Tottie. 

34. Sjöberg, Carl Johan, * 1815 *7/io (icke ,s/io) i Vrigstads s:n af .lönkö¬ 
pings län, t 1878 7/» vid Charlottendal i Ekeby s:n af Uppsala län. (Föräldrar: j 
Sergeanten Olof S. och Lisa Beata Kjellbeck.) Elev vid skogsinstitutet 1834 I0/to, 
utexaminerad 1837 */«. Skogsförvaltare på Hällefors och Biby i Södermanland 
sedan 1837. Sökte 1843 en jägmästarebcställning i Kronobärgs län, 1846 en öf- 
verjägaretjänst i Södermanland. Bodde sistnämnda år i L:a Mcllösa s:n. Se¬ 
dermera skogsförvaltare vid Gimo bruk i Stockholms län. Han utflyttade 1853 
,4/t till Skepthammars s:n (inflyttade där 1855). I Ekeby församlings kyrkböc¬ 
ker kallas han omväxlande "skogsmästare", "skogsuppsyningsman" och ”jäg¬ 
mästare". Gift 1850 eller 1851 med Johanna Maria Wellander, f. 1816 3tl* i 
Stockholm. 

(En handlande o. egendomsägare Carl Johan Sjöberg föddes 1815 *•/•, dog 
1871 */i |på Sveanäs i Alsters s:n af Värmlands län] och gifte sig 1847 7/u 
med Sara Elisabeth Natt och Dag.) 

35. Grolh, Carl Petter, * 1818 *% vid Svabensvcrks bruk i Alfta s:n af Gäf- 
leborgs län, t 1880 ,0/i i Mariestad. (Föräldrar: Jägmästaren Carl Frcdric G. 
och hans l:a fru, Margareta Christina Bomansson.) Genomgick elem.-lvkt i 
Gäfle, elev vid skogsinstitutet i Stockholm 1835 *°/i, utexaminerad med beröm 
godkänd 1837 %. skogsförvaltare vid Rockhammars och Storbo bruk 1838 '*/», 
underlärarc vid skogsinstitutet med skyldighet att föreläsa i direktörens (af 
Ströms) ämnen 1838 JV», tjänstgjorde i denna egenskap till år 1851 och bestred 
tidtals (1845 V»—1846 **/•) hela undervisningen ensam: skogsförvaltare vid Ste- 
ningc, Rydboholm och Skokloster 1848; erhöll genom k. br. 1850 S5/n tre måna¬ 
ders ledighet för att i syfte att söka öfverjägmästaretjänst skaffa sig revirför- 
valtaremcriter, erhöll genom k. br. 1850 **/i» dispens från den i § 53 af gäll. in¬ 
struktion (16 mars 1838) stadgade skyldighet att ett år hafva tjänstgjort ss. ftf- 
verjägare före utnämning till öfverjägmästare, öfverjägmästare i Skaraborgs län 
1851 “/a, jägmästare i Vadsbo revir och skogsinspektör i 5:c (västra) distriktet 
1869 ,0/ii. R. V. O. 1864 3/». Framstående skogsman, jägare (Grothska stöf- 
varnc välkända). Led. af Konung Carl XV:s jaktklubb 1864. Bodde å öfverjäg- 
mästarebostället Bcngtstorp i Skaraborgs län samt verkställde där stora ny¬ 
byggnader, trädgårdsanläggningar och odlingar, hvarför k. maj:t 1865 a1/» bevil¬ 
jade honom 5,000 rdr i ersättning ut skogsplanteringskassan. Erhöll 1866 stats¬ 
anslag till och företog 1867 en skogsvetenskaplig studieresa till Danmark och 
Tyskland. Ordf. vid skogsmötet i Falköping 1872. År 1875 ®/n led. af k. kom¬ 
mittén "angående dels ordnande af förvaltningen af statens fastigheter, dels upp¬ 
låtande till nybyggen af mark i Norrland". Uppslaget till de s. k. interims- 
skogshushållningsplanerna kom från G. Påfann det s. k. dubbla litterschemat, 
som en tid stod högt i rop vid skogsaffattning och kartbeskrifning. Konstruerade 
en klohacka att användas vid skogskulturer samt en gallcrspadc för plantering 
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å sandjord. Gift 1845 19l» med Christina Wilhelmina Fredrika öhman. Ligger, 
jämte sin hustru, begrafven på Ullervads kyrkogård i Skaraborgs län. ”God- 
sinnad till sitt väsende och ömhjärtad förvärfvade han sig en god åminnelse inom 
Ullervads församling.” 

Publ. Allmänna reglor-till beskrifningar öfver skogshushållningskartor, 
upprättande af derpå grundad plan för skogsskötsel etc. (2:a uppl., Mariestad 
1872.) Till 13:e allm. sv. landtbruksmötet (Skara 1871). Publ. år 1866 en be- 
skrifning på den af honom inventerade s. k. gallerspaden. Bidrag i Marie- 
stads Veckoblad 1856 (ang. skogshushållningen vid Marieholm; intaget i 
Crusenstolpes ”Ställningar och förhållanden” 1856 i nov., sid. 25—29). (Ne¬ 
krolog af Cnattingius i Tidskr. f. skogshushålln. 1880, sid. 69. Biografi [af 
H. Szs] i Jägaren 1904.) 

36. Lidell, Sven Christoffer, * 1814 °U i Länghems s:n af Älfsborgs län, t 
1895 27Is i Gnesta, Frustuna s:n af Södermanlands län. (Föräldrar: Prosten Jo¬ 
han Mårten L. och Christina Elisabeth Almqvist.) Genomgick Göteborgs gym¬ 
nasium och erhöll år 1834 “/o afgångsbetyg till akademien, elev vid skogsinsti¬ 
tutet 1835 10Is, utexaminerad 1837 6/«, skogsförvaltare vid Åtvidabärg 1837 i nov., 
extra öfverjägare på Ycke kronopark i Östergötlands län enl. k. fullm. 1839 3/s, 
tjförr. öfverjägmästare i Södermanlands län 1840 27U o. 4A>; erhöll 1847 23h ett 
års tjänstledighet för en skogsvetenskaplig studieresa till Danmark, Tyskland och 
Frankrike; företog 1859 en dylik resa till Danmark och Tyskland, t. f. öfverjäg¬ 
mästare i förenämnda län 1865 3Is, R. V. O. 1869 29h, jägmästare i Daga revir 
med åliggande såsom skogsinspektör för Södermanlands län 1869 X0Us, öfverjäg¬ 
mästare i Södermanlands län 1870 4U. Afsked med pension 1886 10/7. 

Ordf. i Södermanlands län skogsodlingskommitté 1881—1893. Han fortsatte 
de af företrädaren, öfverjägm. C. G. Strandberg, företagna, i instruktionen före- 
skrifna årliga öfningsmötena med länets jägeripersonal, hvarvid föredrag och mål¬ 
skjutning förekommo. Innehade på lön ss. boställe och arrenderade sedermera 
jägeribostället Annerbäck ils mtl i Tuna s:n af Södermanlands län. Ägde en tid 
Gäfversnäs i Helgesta s:n. 

Hänvisn. t. litt. Nekrolog af H. Szs i Tidskr. f. skogshushålln. 1895 och i St. 
Dagbl. 1895 Vs. 

37. Almgren, J. A. Född 1813. Elev vid skogsinstitutet 1836 eller 1837. Tog 
icke examen, ”begagnade undervisningen endast en tid”. 

33. Ringström, Jonas Fredrik Vilhelm, * 1816 12hs å Gusums bruk i Ringa¬ 
rums s:n af Östergötlands län, t 1885 14/o i Söderköping. (Föräldrar: Löjtnanten 
Jonas R. och Eva Lundberg.) Elev vid skogsinstitutet 1835 °/io, utexaminerad 1837 
6/«; ifrån 1837 10/s—1840 30h uppmätt, indelat och kartlagt det majoren, frih. C. 
E. Taube tillhöriga Orrefors med underlydande i Kronobärgs län, likaså 1841 
Lagmansö i Södermanland; skogsförvaltare vid Orrefors 1842 V11, t. f. jägmästare 
i Kronobärgs och Blekinge län 1843 %, t. f. kronoskogvaktare å Hammarkinds 
härads samtliga allmänningar 1847 13/io, t. f. öfverjägare i Östergötlands läns 
östra revir 1853 3/b, t. f. öfverjägare i Östergötlands läns östra revir (revirförval¬ 
tare med tur och befordringsrätt ss. ordinarie) 1857 %, jägmästare i Östkinds revir 
1869 10/i2, tjänstledig på grund af ögonsjukdom 1874 5/io, afsked med pension 
1885 •/*. Hans ”skicklighet att upprätta vackra Chartor” finnes flerstädes vitsor¬ 
dad. Gift l:a g. med Gustafva Fredrika Hagberg, 2:a g. 1863 20/s med Anna 
Maria Gustafva Sjöberg, 3:e g. 1874 21/« med Charlotta Theresia Sjöberg. 

39. Toll, Per Adolph, * 1812 °/n (icke 7/n), t 1865 21 la i Lule Gammelstad, 
Neder-Lule s:n af Norrbottens län. Fadern kronolänsman. Utexaminerad från 
skogsinstitutet 1837, landtmäterielev 1842 20/a, landtmäteriexamen 1843 8/r», landt- 
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mäteriausktiltant s. å. 3#/s, vice kommissionslandtmätare i Norrbottens län 1848 
“7», kommissionslandtmätare därst. 1852 T/t, tjänstledig 1863 “/», n. afskcd 1864 3B/.. 
Gift med Anna Elisabeth Sandström. 

40. Nctherwood, Adam Jacob, * 1823 i Skåne, t i Skåne. (Föräldrar: Fanjun¬ 
karen Zacharias August Johan N. och hans 4. fru-.) Elev vid skogsinstitutet 
1838, men tog ej afgångsexainen. 

41. Starck, August Fredrik, * 1817 i9lto i Stockholm, t 1895 s/i i Sköfde. 
(Föräldrar: Sergeanten vid sjöartilleriet Carl Magnus S. och hans 2. fru, Hedvig 
Maria Hellberg.) Elev vid skogsinstitutet 1836 "7io, utexaminerad 1838 34/«, skogs¬ 
förvaltare vid presidenten friherre D. von Schulzenhcims egendomar Rockham- 
mar och Hammarbacken i Örebro län 1838 i juli—1847 34/io, skogsförvaltare vid 
Hasselfors 1847 *4/io—1851 34/io och samtidigt brunnsintendent vid Porla: skogsförv. 
vid Krontorp 1851, sedan vid Skagersholm och Lassåna; flyttade 1856 till Möll- 
torp nära Karlsborg i Västergötl., arrenderade denna gård 1856—1887. Skogs¬ 
förvaltare vid Göta-kanalbolags skogar 1860—1868. Skogsförv. vid Granvik, 
Lessebo, Ribbingsfors och Hällefors. Ordf. i Mölltorps kommunalnämnd och 
komm.-stämma. Gift 1848 14/» med Anna Ulrika (Ulla) Magnusson. 

42. Forssbeck, Johan Fredrik August, * 1814 5/s i Vikingstad af Östergötlands 
län, t 1889 9I4 i Linköping. (Föräldrar: Godsägaren Johan Petter F. och Sophia 
Gustafva Lodin.) Student af Östgöta nation i Uppsala 1833 3>/s, examen till 
rättegångsverken 1836 **/«, antagen i justitierevisionen s. å. o. d., elev vid skogs¬ 
institutet s. å. ”/io, utexaminerad 1838 9h, t. f. öfverjägarc i Östergötland s. å. 
M/.o, öfverjägarc i Östergötlands läns östra revir 1839 ,4/«, öfverjägarc i mellersta 
reviret därst. 1845 ’•/», förvaltare af Visingsborgs och östra Malmskogens ck- 
plantcringar 1845 ’3/#, afsked 1849 **/i», t. f. öfverjägmästare i Östergötlands län 
1844 '*/», 1847 */i* och 1849 s0/n, afsked från öfverjägarctjänstcii 1858 ,3/«. Riks¬ 
dagsman i Bondeståndet 1865. Ordförande i Vifolka och Valkcbo hushållsgillc 
1865—1872. Led. af riksdagens Andra kammare 1870—1872. Ledamot af be¬ 
villningsutskottet 1870—1871. Ägde Duseborg (som han ärfdc efter hofjägmäst. 
J. Forssbeck) i Gammalkils s:n 1850—1873, Nybble i Vikingstads s:n samt var 
delägare i Sviestad i Landcryds s:n till 1884. Gift l:a g. 1844 "V» ined Aurora 
Mathiida Malmgren. 2:a g. med Charlotte Carlsson. 

"Lifligt intresserad för allmänna angelägenheter, var F. mycket anlitad med 
uppdrag i kommittéer och direktioner såväl där det gällde hans närmaste ort 
som länet i dess helhet; bl. a. var han under en lång tid direktör i länets 
brandstodsbolag och i Östergötlands enskilda bank. Deltog som riksdags¬ 
man med stor ifver i förhandlingarna ocli följde ännu på ålderdomen med 
uppmärksamhet de offentliga ärendenas gång. Framträdde äfven som för¬ 
fattare af åtskilliga politiska småskrifter och tidningsartiklar." (Odén, sid. 
457). 

43. Broman, Fritz A. L, * 1818. Utexaminerad från skogsinstitutet 1838. 

44. Åkerberg, Carl Olof, * 1812, t. Utexaminerad från skogsinstitutet 1838. 
(C. P. Åkerberg, f. 1801, bevakade 1849 Oppunda härads allmänning i Sö¬ 
dermanland). 

45. Hagberg, Carl August, * 1812 •/» i Stockholm, t 1851 39U. (Föräldrar: 
Vaktmästaren i nummerlotteriet Lorentz August H. och Christina Carolina Schc- 
lin.) Bokhållare vid Borkhults bruk 1832—1835, verkstadsbokhållare vid Åkers 
styckebruk 1835—18.36, elev vid skogsinstitutet 1837 ,0h, utexaminerad 1839 Hh, 

skogsförvaltare på Börringe kloster hos grefve C. Bcck-Friis 1839—1841, t. f. 
öfverjägarc i mellersta reviret af Östergötlands län 1843 */*a och 1844 V», öf- 
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verjägare i östra reviret af Östergötlands län 1846 ial-2, tjänstledig på ett års 
tid 1850 30/io för att enligt läkareråd söka genom en längre sjöresa finna bot för 
svårt bröstlidande. 

46. Andersson, Jacob, * 1811, t. Elev vid skogsinstitutet något af åren 1837— 
1840, men icke aflagt examen. 

47. (von) Prinzencreutz, Georg Robert, * 1819 25/i2 i Stockholm, t 1881 
8/s i Fiskebäckskil i Skaftö s:n af Qöteborgs och Bohus län. (Föräldrar: Stats¬ 
sekreteraren Abraham Roland Printz, nobil. von Prinzencreutz, och Anna Johanna 
Ramstedt.) Genomgick 1828—1837 3% bataljonspred. A Blixéns privata skola 
i Sthlm. Elev vid skogsinstitutet 1837 30/io, utexaminerad 1840 3h, förvaltare af 
öfverstekammarjunkaren, frih. J. C. Adelswärds skogar i Åtvidabärgs bärgslag 
1840 21/e, upphörde därmed 1841 1/n, anställd vid kammarherre H. O. af Harmens’ 
skogar s. å. 4/n, extra öfverjägare i Östergötlands län (på Ycke kronopark) 
1841 30lu, öfverjägare i Uppsala län 1842 21h, öfverjägmästare i Örebro län med 
tjänstgöringsskyldighet jämväl i Värmlands län 1851 2ah, R. V. O. 1869 2Bh, 
jägmästare i Örebro revir 1869 “/12 med åligganden såsom skogsinspektör för 
Örebro län. Skogsförvaltare hos öfverste Gustaf von Essen å hans skogar i 
Järlåsa, Ålands m. fl. socknar 1844—1850. 

Publ. Berättelse om skogshushållningens tillstånd inom Örebro län (Berge- 
lins tidskr. 1859). 
Hänvisn. t. litt. Biografi (af H. Szs) jämte porträtt i Jägaren 1905. 

48. Klingberg, Jan Adam, * 1818 Vi i Stockholms-Näs s:n af Uppsala 
län (Domänstyrelsens matriklar 0. en attest från Döderhult ha felaktigt 31/12), 
t 1889 7Is i Örnsköldsvik. (Föräldrar: Gårdsdrängen, sederm. trädgårdsmästa¬ 
ren Anders K. och Anna Maria Björkstedt.) Fri elev vid skogsinstitutet 1837 
*/u, afgångsexamen 1840 3h (otillräckligt betyg) och kompletterade betyget i skogs¬ 
hushållningen och jakten 1857 uh enl. nåd. tillstånd 1856 21/s. Skogsförvaltare vid 
ryttmästare J. F. Hultenheims egendom Fredriksbärg med underlydande se¬ 
dan 1840 4/o och sedermera vid kammarherre H. O. af Harmens’ egendom Bärga 
1845 1ln—1848 24/io. Extra öfverjägare i Kalmar län 1848 8/io för att, såsom det 
heter i k. fullm., ”verkställa Skogsbesigtningar och trakthuggnings Indelningar”; 
t. f. jägmästare i Kalmar län och Öland 1854 22U\ öfverjägare i Västernorrlands 
län 1859 21/io, jägmästare i norra Ångermanlands revir 1869 10/12, tjänstledig sedan 
1882 3h, afsked med pension 1889 25U. Intresserad jordbrukare. Ägde en 

] landtegendom i Bjästa kyrkoby, Nätra s:n, Ångermanland. Gift 1841 24/« med 
Maria Kristina Pettersson. 

49. Hellsing, Adam Peter, * 1811 13h å Blomsterhult i Visnums s:n af 
Värmlands län, t 1892 15/9 i Kristinehamn. (Föräldrar: Häradsdomaren Hinrik 
Jansson Helsing och Maria Månsdotter). Bokhållare å Krontorp i Visnums s:n. 
Utexaminerad från skogsinstitutet 1838. Blef sedermera inspektor på Fredriksbärg 
nära Mariestad, Hellekis å Kinnekulle samt Jonsbol i Visnums s:n. Arrenderade 
Sjötorp i Västergötland. Flyttade 1879 22/io tillbaka till Blomsterhult. Nam¬ 
net skrifves äfven Helsing. Gift med Charlotta Josefina Ljungberg i hennes 
l:a gifte (f. 1839 uh); frånskild 1877. (Hon kallades emellertid i dagligt tal Hilma.) 

50. Forssell, August * 1815 å Lilla Brokvarn i Ullervads s:n af Skaraborgs 
län, t 1843 7a därst. (Föräldrar: Kvarnägaren Isak F. och Katarina Månsdotter.) 
Studerade vid Skara gymnasium. Utexaminerad från skogsinstitutet 1840. T. 
f. öfverjägmästare i Älfsborgs län 1840 12/b (på ett år under G. Segerdahls tjänst¬ 
ledighet). Landtmäteriexamen 1842 och tjänstgjorde som auskultant hos kom- 



422 KUNOL. SKOGSINSTITUTETS ELEVER 1838. 

missionslandtmätaren J. A. Mcllbin i Skaraborgs län. Sjuklig. Dog af öfveran- 
strängning. 

51. Ridderbielke, Carl Fredrik Åke, * 1820 l7« på Vårdsätra i Bondkyrka 
s:n af Uppsala län, t 1894 7« (icke “/«) därst. (Föräldrar: Öfverdireklören Fred¬ 
rik Magnus R. och Johanna Sofia Flisabcth Duse.) Utexaminerad från skogs¬ 
institutet 1841. Skogsförvaltare vid Söderfors bruk s. å., extra öfverjägare i 
Uppsala län, t. f. öfverjägare därst. 1841 a7« o. 1842 7?, ägde 1845—1880 C. von 
Linnés (tidigare Anders Schönbergs) Hammarby i Danmarks s:n af Uppsala län, 
hvilken gård han ärfde år 1845 efter sin moder, som var dotterdotter till Carl v. 
L. Sålde denna gård till staten 1880. Arrenderade Vårdsätra 1881—1894. 
"Länge egare af utmärkta hönshundar" (J. W. Lindblad i Sv. Jägarcförb:ts 
n. tidskr. 1871, sid. 159). Gift 1847 7o med Hedvig Forssenius. 

Hiinvisn t. litt. Biografi i Sv. Jägarförb:ts n. tidskr. 1894, sid. 151; Biografi 
(af H. Szs) i Jägaren 1904. 

52. Lindqvist, Anders Simon, * 1818, t 1890 *7» (1887?). Elev vid skogs¬ 
institutet 1839, men underkändes vid examen. Sedermera konduktör, lektor vid 
tekniska högskolan, R. V. O. 1868 ,l/i. Gift med Sofia Laurin. 

53. Schmiedte, Claes Victor, * 1821 7* i Stockholm, t 1880 37s å Hunnebärg. 
(Föräldrar: Bryggaren Claes Axel S. och Christiana Maria Lindskog.) Elev vid 
teknologiska institutet 1836, elev vid skogsinstitutet 1838 */io, utexaminerad 1840 
*/7, skogsförvaltare vid Åkers styckebruk 1840 77—1842 *71, landtmäterielev 1842 
7io, landtmäteriexainen 1843 *7« (icke 7»), auskultant s. å. 7a (enl. en annan ma¬ 
trikel i landtmäterikontoret, med felaktig uppgift, 1844 i3h), skeppsmätareexamen 
1843 7a, extra (tjförr.) öfverjägare med lön i Skaraborgs läns 2:a revir 1844 13ht, 
öfverjägare i Skaraborgs län 1850 *7u, öfverjägare i Älfsborgs län och förestån¬ 
dare för Hunnebärgs skogsskola 1860 *7u, jägmästare i Hunncbärgs revir och 
skogsinspektör i 3:e distriktet (bärgslagsdistriktet) 1869 “/t*, afförd ur landtmä- 
teristatens rullor 1869 *7i*. R. V. O. 1875 7». Levererade i Göteborg resonans- 
virke (bottnar till musikaliska instrument) från skogar i Dalarne — virke som 
efter fackmäns uppgift ej stod det böhmiska efter i godhet. Gift 1855 7u (7u) 
med Christina Lovisa Dorothca Brandt. 

Hiinvisn. t. litt. Nekrolog af Cnattlngius i Tidskr. f. skogshushålln. 1880, sid. 
128—131. 

54. Abelin, Zacharias Carl Johan (Zachris), * 1814 *7» i Linköping, t 1900 *7» 
å Bjurfors i Norbärgs socken af Västmanlands län. (Föräldrar: Borgmästaren 
Zacharias A. och Henricttc Carolina Lodin). Genomgick Linköpings högre lär- 
domsskola och gymnasium, student i Uppsala 1833 u/u, inskrifven i Östgöta nation, 
kameralexamen därst. 1836 w/it, inskrifven såsom e. o. kammarskrlfvare i kam¬ 
markontoret af tullverket 1838 **/», elev vid skogsinstitutet 1838 7m, utexaminerad 
1840 7?, t. f. inspector vid kronoparken Ombärg och t. f. öfverjägare i västra 
reviret af Linköpings län 1841 *h, öfverjägare i Östergötlands län med ålig¬ 
gande att ombesörja skogshushållningen å Ycke kronopark 1841 3*U, förordnad 
att förvalta västra fördelningen (nuv. Ombärgs revir) af nämnda län s. å. *7h, 
verkade för bildandet af den år 1842 stiftade jaktföreningen i Östergötlands län 
och var dennas sekreterare; lärare i skogshushållning, mätning, nivcllcrlng och 
hortikultur vid Edv. Nonnens landtbruksinstltut å Dcgebärg 1845-—1848, för¬ 
valtare af Göta kanalbolags skogar i Östergötland 1845 “/« och äfven dem i 
Västergötland 1849 /•. Af dåv. ekplantcringsstyrclscn förordnad att bestrida plan- 
törs- och förvaltarebeställningcn vid Visingsborgs kungsgård äfvensom mull- 
bärsplantcringen och silkesodlingen därst. 1849 *7i», ordf. I Dals och Aska härads 
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hushållsgille 1854, led. af sällsk. för inhemsk silkesodling 1854 7/io, n. afsked från 
öfverjägaretjänsten 1856 21lo, led. af Vadstena kurhusdirektion 1859 Vs. Inköpte år 
1860 Öjerviks bruk i Sunne socken, Värmland, hvilket han ägde t. o. m. 1872; 
ägde dessförinnan Kvissbärg i S:t Pärs socken af Östergötlands län. Före¬ 
tog, jäml. permission genom k. br. 1852 21A, en skog- och jaktlig studieresa till 
Tyskland och Belgien 1852. 

Tillhörde ”en utmärkt och mångtalig broderkrets” (Louis de Geer, Minnen 1. 
Sthlm 1892). Uppgifves af samme de Geer varit riksdagsman, vilket dock icke ve¬ 
terligen varit förhållandet. ”Abelin var en i sitt fack särdeles skicklig man samt 
egde som handledare ovanlig förmåga att väcka intresse för sin vetenskap.” 
(Odén, sid. 459). 

Gift 1852 3Is med Clara Carolina Weidling, i hennes 2:a gifte. 
Publ. Bidrag i Läsning för landtmän i Östergötland 1849, bil. A., sid. 137. 
Bidrag i Jägaren 1897: I, sid. 170—204, där biografi af H. Szs och porträtt 
meddelas. 

55. Lundborg, Carl Wilhelm, * 1816 8/n i Linköping, t 1901 5A> i Tuna, Kvil- 
linge s:n af Östergötlands län. (Föräldrar: Domkyrkosysslomannen, sedermera 
kyrkoherden Johan Petter L. och Charlotta Hertzman.) Genomgick Linköpings 
gymnasium, bokhållare vid Horndals bruk i Dalarne 1832—1839 (juni). Elev vid 
skogsinstitutet 1839 lo, utexaminerad 1841 lo samt infördes därunder af J. A. Wahl¬ 
berg i jaktkonst och naturintressen. Skogsförvaltare vid Finspångs bruk 1842— 
1849 uls. Skogsförvaltare vid Brevik i Simonstorps s:n och sågverksinspektor vid 
Tuna i Kvillinge s:n, Östergötl., 1849 15/3—1890 30/a. Ornitolog, oolog, konservator, 
jägare. Hopbragte och uppstoppade 1,245 ex. af svenska fågelarter och afyttrade 
denna samling till Norrköpings elem.-lvk. Sedan han 1885 sålt sin stora fågelsam¬ 
ling till Norrköpings h. elem.-lvk, hopbragte han en ny kollektion, ”en ny storartad 
fågelsamling” (Kolthoff). Denna samling, 550 n:r, inköptes till skogsinstitutet. Bör¬ 
jade på äldre dagar att studera entomologi och efterlämnade en rätt stor insekts¬ 
samling. • Korresp. ledamot af Sv. Jägarförb:t 1871 Var åtm. 1864 led. af 
styrelsen för Sv. Jägareförbundet i Norrköping. Hedersledamot af Östergötlands 
läns jaktvårdsförening. 

Publ. Bidrag i Sv. Jägarförb:s n. tidskr. (Bland bidragen därst. märkes 
”Om fogeljakten i Norrköpingstrakten”, 1864, sid. 92—106); i Jägaren 1898: 1 
(där jämväl portr. och biografi af H. Szs); Uppsatsen ”Fåglar i Dalarne” (i 
Öfversigten af Vetenskapsakademiens handl. 1846, sid. 40—44); Om norra 
Östergötlands fåglar. Anteckningar. Söderk. 1897. 
Hänvisn. t. litt. Porträtt med biografi i ”Hvar 8. Dag” 1901 2/e. Biografi i 
Sv. Jägareförb:ts n. tidskr. 1901, h. 2, samt jämväl i h. 3 (af Gustaf Kolthoff, 
med Lundborgs porträtt). Nekrolog i ”Berättelse för året 15/2 1901—15/« 
1902, afgifven till Östergötlands läns jaktvårdsförening” (Norrk. 1902, sid. 
16—17). Se äfven Jägaren 1902, sid. 270—271. 
Lämnat bidrag till och citerad i C. A. Westerlund: Skandinavisk Oologi. 
(Sthlm 1867); hans ”rikhaltiga och värderika samling af fågelbon och ägg” 
citeras af C. A. Westerlund: Skandinaviska Foglarnes Fortplantningshistoria. 
Lund 1878. 

56. Hultström, Frans Anton Wilhelm, * 1820 28/12 på Korstorp i Mariestads 
s:n af Skaraborgs län (i Mariestad säger han själf, felaktigt, i egenhändig tjän- 
steförteckning), t 1877 11k å Ulriksdal vid Mariestad. (Föräldrar: Regements- 
skrifvaren Carl Magnus H. och Helena Catharina Kallström.) Extra underjägare 
å kronoparkerna Halle- och Hunnebärg i Älfsborgs län 1838 3%, landtmäteri- 
examen 1839 17/s, Iandtmäteriauskultant 1839 19/s, elev vid skogsinstitutet 1840 14/t, 
utexaminerad 1841 17/e, t. f. öfverjägmästare i Älfsborgs, Göteborgs och Bohus 
län 1841 30/io, vice kommissionslandtmätare i Skaraborgs län 1844 th, kommis- 
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sionslandtmätare därst. 1852 u/u, extra öfverjägare i Skaraborgs län 1860 "Va, 
afsked från komni.-landtm.-tjänsten 1874 l9/«. Jägare (räf-). Ägde Löfåsen i Ul- 
lervads s:n af Skaraborgs län. 

57. Sandblad, Anders Hcnric, * (tvilling) 1821 94h i Stockholm, t 1896 3I« i 
I enhult, Rogbärga s:n af Jönköpings län. (Föräldrar: Borgmästaren Nils S. 
och Jenny Kristina Sundwall.) Elev vid skogsinstitutet 184-, utexaminerad 1842, 
extra öfverjägare i Östergötlands län 1842 V* (k. bef:de) och s. å. 3nU (k. maj:t), 
jägmästare i Jönköpings län 1844 10/io, genomgick järnkontorets kolarskola 1842— I 
1843, jägmästare i Jönköpings revir 1869 "7«2, afsked med pension 1888 u/s. 
Ordf. i Tveta hushållsgille, tjänstledighet från jägmästaretjänsten 1846 ,#/2 på 
ett års tid för att i Tyskland studera skogshushållningen. Styrelseled. i Sv. ] 
Jägareförb:ts afd. i Jönköping 1885 97/&. Hans samling af dyrbara och intres¬ 
santa vapen, sköldar m. m. från Sundaöarne, Australien och Melaneslen, som fanns 
utställd på allm. etnogr. utställn. i Stockholm 1878—1879 (se katalogen, där äf- 
ven hans vapen från Europa o. Afrika omnämnas), inköptes sedan af grefve Eric 
von Rosen och skänktes i okt. 1906 till riksmusei etnogr. afdeln. Inköpte 1819 

och bebodde Tenhult i Rogbärga s:n, Småland; hade tidigare ägt Ubbarp i 
öggestorp s:n, äfvensom Eckersholms järnbruk med underlydande i Byarums 
s:n af Jönköpings län 1870 ”h men sålde detsamma redan s. å. 7/« till grosshandl. 
N. Q. Nctzcl i Stockholm, (lift 1850 7/« med Sophia Lovisa Charlotta Lothigius, 
syster till jägm. S. H. L. Lothigius. 

Pubi Några ord rörande Sveriges skogar (Bergclins tidskrift 1858); Huru I 
skall den i vissa orter redan för handen varande eller snart hotande skogs- I 
bristen på lämpligaste sätt kunna motarbetas och för framtiden förebyggas? 
(18—); Anvisning till skogs erhållande och vårdande å mindre hcminansbruk 
(Jönk. 1862); Bidrag i k. Landtbruksakademiens handlingar och tidskrift 
(1864); Bidrag i Västmanlands läns k. hushållningssällskaps handlingar 
(1866); Om skogens värde för landtbruket, dess uppdragande, vård och an¬ 
vändande, med särskildt fästadt afseende ä de mindre henunansbruken (Jönk. 
1867); Om skogens vigt och värde samt handledning i skogssådd och plan¬ 
tering (Jönk. 1873); Om skogssådd och plantering (Jönk. 1874). Dessutom 
talrika uppsatser i skogsvård och fågelskydd till många tidningar. Bidrag i 
Sv. Jägarförb:s n. tidskr. 
hdnvisn. t. lin. Nekrolog (af H. Szs) i Tidskr. f. skogshushålln. 1896, sid. 
1*9—19b; Meddelanden i Rud. Björkman: Tenhults herrgård 1542—1911 
(Jönköping 1912). ’ Med lif och lust ägnade sig S. åt jordbruket och var un¬ 
der många år ledamot af Hushållningssällskapets förvaltningsutskott samt 
ordförande i sällskapets Tvetagille. Tenhult skötte han själf intill senare år 
och satte gården i hög kultur. Friluftsmänniska och jägare älskade han 
varmt skogen, och under en följd af år införde lian i Jönköpingspressen upp¬ 
rop och artiklar i syfte att väcka intresse för skogens skydd och återväxt." 

58. Mnhr. ('.arl Victor, * 1822 '*/1 å Laxå bruk, Bodarne s:n af Örebro län, 
t 1910 u/it i Skara. (Föräldrar: Bruksförvaltaren Carl Adolph M. och Hedda 
Christina Ringström.) Studerade i Örebro skola. Elev vid skogsinstitutet 1840 
utan att aflägga afgångsexamen. Possessionat. Inköpte på 1840-talet Domö 
egendom i Järpåstrakten, Innehade därefter Tolabo vid Stråken, köpte 1853 Mun- 
kebo i Korsbärga s:n. Flyttade 1874 till Sandsjö i Småland, där han idkade 
landtbruk och sågverksrörelse till i början af 1890-talet, då han flyttade tillbaka 
till Skaraborgs län. Bodde sedan flera år i Axvall och de båda sista lcfnads- 
åren I Skara. "En omutligt redbar man och lifligt intresserad af allmänna an¬ 
gelägenheter." Kallades felaktigt Jägmästare (i dödsannonsen står, lika felaktigt, 
I. d. Jägmästare), hvarjämte såsom bevis på traditionens förvillelser må citeras 
följande passus ur nekrologen i Sv. Dagbl. 1910 ,7/»: "Den aflidne genomgick 
skogsinstitutet och ägnade sig att börja med åt skogsstaten, men lämnade snart 



KUNGL. SKOGSINSTITUTETS ELEVER 1840—1841. 425 

denna bana” etc. Grundade ett folkbibliotek i Järpås 1853. Gift 1852 7la med 
Johanna (Hanna) Maria Sylvén. 

59. Bildt, Carl Oscar, * 1821 14/u i Göteborg, t 1863 25/2 å Torsätra i Västra 
Ryds s:n af Uppsala län. (Föräldrar: Öfverstelöjtnanten Daniel Fredrik B. och 
Christina Elisabeth Fröding.) Kadett vid Carlbärgs krigsakademi 1838 3/i, afgån- 
gen därifrån s. å. 22/a. Utex. från Chalmerska slöjdskolan i Göteborg 1840 1B/u, 
elev vid skogsinstitutet s. å. 3/io, utex. 1842 13/o, skogsförvaltare på Forsby egen¬ 
dom i Västergötland 1842 21/n. Jägmästare i Kronobärgs och Blekinge län 184318/w. 
Tjänstledig 1845 29/7 för att studera från 1845 V» agronomi vid Degebärgs landt- 
bruksinstitut. Utex. därifrån 184 6 26/2. Fortsatt tjänstledighet 1846 % för att intill 
1847 Vio i England, Tyskland och andra länder studera agronomi och skogshus¬ 
hållning (reste jämväl i Holland och Danmark). K. maj:ts tillstånd 1847 V7 att 
åter få inträda i tjänstgöring. Arbetschef vid nya länsfängelsebyggnaden i Kal¬ 
mar 1849 V*. Tillträdde 1849 V11 jägmästarebeställningen i Blekinge län. Öf- 
verjägmästare i Uppsala län 1855 5h, n. afsked s. å. 23/u, enär han trakasserades af 
landshöfdingen frih. R. F. von Kreemer, som förordat Anstrin. Ingaf 1845 14/s till 
länsstyrelsen i Kronobärgs län ett förslag om bildandet af en Jagt Cassa samt 
assurance bolag för kreatur som skadades eller dödades af rofdjur och 1848 2% 
ett memorial ang. nödvändigheten af varggårdars eller varggropars anläggande 
i länet jämte ritningar och beskrifningar därtill. Sekr. i Kronobärgs läns jägare¬ 
förbund 1849 15/3. Enligt förordnande af k. bef:de anställde han 1850 12Is—14/2 

vargskall inom Hoby socken af nämnda provins. Ägde Torsätra i Västra Ryds 
s:n af Uppsala län. Broder till riksmarskalken, friherre D. A. Gillis Bildt. Gift 
1852 “/s med Emma Gunilla Nordblad, som år 1873 “/* blef omgift med kamre¬ 
raren, fil. dr J. O. Beronius, Gunnar Wennerbergs ungdomsvän, en af hufvudper- 
sonerna i de odödliga ”Gluntarne” och fader till K. O. G. Beronius (se denne). 

Publ. Handbok i praktisk Afdikning (1847), en af landtbruksakademien pris- 
belönt öfversättning (med tillägg) af Hj. Stephens’ ”On practical draining”. 

60. Sasse, Emil Uddo Hilder, * 1822 nU, t 1876. (Föräldrar: Majoren Ernst 
Wilhelm Mauritz S. och Thérése Carolina Owen.) Elev vid skogsinstitutet 1840 
30/io, utexaminerad 1843 1h, skogsförvaltare vid Borkhults bruk 1843 på hösten— 
1845 på våren, skogsförvaltare å Börringe i Skåne 1845—1858, å Hafgårds och 
Slätteryds skogar under Jordbärga säteri 1840—1857 samt å Klågerups skog 
Trobärga 1851—1855, extra öfverjägare i Malmöhus län 1850 8/*, jägmästare i 
Malmöhus län 1858 19/o, jägmästare i Malmöhus läns revir 1869 10/i2. Deltog 
1865 bh i stiftandet af Skånska jaktföreningen, där han s. å. 0. d. valdes till 
sekreterare och skattmästare, i hvilken egenskap han fungerade t. 0. m. 1875 6h. 
Gift 1850 med Ida Elisabeth Emerentia Schiermacher. 

61. Källström, Wilhelm Emanuel, * 1817 3U, t 1868 i Stockholm. (Föräld¬ 
rar: Kyrkoherden Anders Petter K. och Petronella Helena Cortin.) Studerade 
vid Kalmar gymnasium. Landtbrukselev. Elev vid skogsinstitutet 1842 men af- 
lade ej afgångsexamen. Skogsförvaltare. Civilingeniör. Ägde fastigheter i 
Stockholm. 

Publ. Tabeller för beräkning af kubikinnehållet m. m. af trävaror. Efter J. 
Schadeberg utg. af-(Sthlm 1851); Förslag till skogsordning för landt- 
bönder, torpare, kolare, skogsarbetare och öfrige underhafvande under bruks¬ 
egendomar, (Sthlm 1845); Bihang till C. J. L. Almqvists Lärobok i Geometrien 
och till Lagerhamns Geometri m. m. Innehållande det rent praktiska sättet 
för jordägors mätning och afvägning-(Norrk. 1853); Dignitet- och rot¬ 
tabeller (Sthlm 1850); Handledning i Jagt för nybegynnare (af C. W.—m, 
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gammal jägare) (Sthlm 1850, 2:a uppl. 1861); Instrument för kastveds afsy- 
ning (Sthlm 1850); Om patentplanimetern (Sthlm 1852); Produkt- och reci- 
proktabeller (Sthlm 1849); Räknekonstens lagar (Sthlm 1850). 

62. Forsshind, Napoleon Wilhelm Eugéne, * 1823. (Föräldrar: Expeditions- 
sekreteraren Nils Wilhelm F. och Alfonsine Charlotte Leontine Medenstedt.) 
Elev vid skogsinstitutet 1840 */.«, utexaminerad 1844 *°U; ”Afrest till Nya 
Werldcn"; k. br. angående afslag å hans ansökan att blifva antagen till extra öf- 
verjägare i Stockholms län afgick till länsstyrelsen och till chefen för skogsin¬ 
stitutet 1846 **/u. Afreste till Kalifornien ss. guldvaskarc, köpman i Gäfle, lär 
sedan hafva flyttat till Stockholm. 

63. Anslrin, Carl Guslaf, * 1821 ulu i Örebro, t 1901 7« i Uppsala. (Föräld¬ 
rar: Handlanden Gustaf Fredrik A. och Ulrika Sofia Blom.) Elev vid skogsin¬ 
stitutet 1841 ‘/t, utexaminerad 1843 */?, skogsförvaltare vid östanå juni 1843— 

hösten 1844, landtmäterielev 1844 3l/io, landtmäterlex. 1845 **/«, skeppsmätareex. 
s. å. */», auskultant och landtmäterimedhjälpare i Stockholms län 184b in/s, t. f. 
öfverjägare i första reviret af Nyköpings län 1847 */», t. f. öfverjägare i andra 
reviret eller lifgedinget af samma län s. å. ”/«, t. f. öfverjägare därst. s. å. a/ia 
(kungl. förordnande), skogsförvaltare vid Strömsholms kungsgård 1850 */« med 
tur och befordringsrätt såsom öfverjägare jäml. k. br. 1851 */», t. f. öfverjägare i 
Skaraborgs län s. å. *7/», skogsförvaltare vid Fiholm i Södermanland 1851 */». 
öfverjägare i Uppsala län 1851 ,,/io. t. f. öfverjägmästare i Uppsala län 1857 

**/*, öfverjägmästare i Uppsala län 1858 S!l/«, jägmästare i Uppsala revir 1869 

l7„, jägmästare i Olands revir 1892 afsked med pension s. å. •/?. R. V. O. 

1879 7u. Bitr. lärare i skogshushållningens praktik vid Ultuna landtbruksinsti- 
tut 1852—1854. (C. A. Löwenhielm ordinarie.) Jägare. Anordnade sista afjag- 
ningen efter varg i mellersta Sverige å inhägnad och betad jaktplats. Förestån¬ 
dare för hushållningssällskapets i Uppsala län skogskulturer 1877—1896, sällska¬ 
pets skattmästare 1855-1857, dess hedersledamot 1897. Ligger begrafven å Upp¬ 
sala kyrkogård. Gift 1857 ”/• med Sofia Wilhelmina Burén, fosterdotter till 
öfverjägmästaren A. H. Kasten. 

Nekrolog och porträtt i Hvar 8:e Dag 1901 ”/• samt nekrolog, af H. Szs, i 
Tidskr. f. skogshushållning 1901. Biografi, af H. Szs, jämte porträtt i Jä¬ 
garen 1903; biografi, af H. Szs, i Jägaren 1907. 

64. Afzelius, Lars Peter, * 1821 nh i Alingsås prostgård, t 1881 ,7/s 1 Väners¬ 
borg. (Föräldrar: Kontraktsprosten, teol. doktor Lars Retcr (Lasse] A. och 
Tullia Elisabeth Brun.) Elev vid skogsinstitutet 1841 V», utexaminerad 1843 *% 
(otillräckligt betyg), t. f. jägmästare i Jönköpings län 1843 */», t. f. jägmästare i 
Kronobärgs och Blekinge län 1845 •/», 1845 */■ och 1846 */», extra öfverjägare i 
Älfsborgs, Göteborgs och Bohus län samt Dalsland 1848 #/io, kompletterat ex¬ 
amen från skogsinstitutet 1855 */*, af länsstyrelsen i Älfsborgs län förordnad sär- 
skildt bevaka kronoallmänningcn Kulcskog s. å. 7/r, n. tillstånd att för sin verk¬ 
samhet som extra öfverjägare räkna meriter och tjänsteår såsom rcvirförval- 
tare 1857 "/», öfverjägare i Älfsborgs, Göteborgs och Bohus län 1860 “/s, jäg¬ 
mästare 1 Bohus revir 1869 ,#/u. Arrenderade Kyrkcby i Bohuslän. Erhöll 1856 
*/« af Göteborgs och Bohus läns hushållningssällskap uppdrag "att anlägga och 
ordna åtskillige mönsterplanteringar och Sådder inom nämnde Län samt till- 
handagå med undervisning och biträde vid Skogshushållningen hos enskilde per¬ 
soner". Gift 1862 ,7/i med Augusta Christina Strömstcdt. 

65. Uedholm, Johan Herman, * 1817 */», t 1898 ”/i i Jönköping. (Föräldrar: 
Kaptenen Birger Georg lUöranJ L. och Ulrlca (Ulla] Christina Key.) Sergeant 
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vid Smålands grenadierbataljon 1833 2/«, officersex. 1835 15/s—*%, underlöjtnant 
utan lön vid Kalmar reg:te s. å. 19l 12, erhöll lön 1838 9/a. Landtmäterielev 1839 
V11, landtmäteriexamen 1841 °/i, skeppsmätareex. 1841 mU, utexaminerad från 
skogsinstitutet 1843 1h, andre löjtnant 1845 19/b, erhöll 1845 n. uppdrag att resa 
till Norge för att inhämta underrättelse om skogshushållningen, förste löjtnant 
vid nämnda reg:te 1849 22/s, afsked med tillstånd att kvarstå ss. kapten i ar¬ 
méen 1856 12/s, afsked (något af åren 1868 eller 1869) med majors n. h. o. v., 
afförd ur landtmäterikårens rullor 1869. Godsägare. Gift 1846 2”/b med Elisa¬ 
beth Juliana (Elise Julie) Aminoff i hennes 2:a gifte. 

66. Ek, Carl Ernst Israel, * 1818 1B/u i Roglösa s:n af Östergötlands län, t 

1895 27/2 i Uppsala. (Föräldrar: Kontraktsprosten Jacob E. och Eva Charlotta 
Svanelius.) Genomgick Vadstena elem.-lvk och 1835—1838 Linköpings gymna¬ 
sium, landtmäterielev i Östergötlands län 1839 2SU, landtmäteriexamen 1841 7U, 
ex. i skeppsmätning s. å. 17U, landtmäteriauskultant s. å. 0. d., elev vid skogsin¬ 
stitutet 1842 5/a, utexaminerad 1843 3% (betyget dateradt 1h), landtmäterimed- 
hjälpare hos E. Wiman i Östergötland 1843 15/7, tjänstgjorde såsom landtmäteri¬ 
auskultant tidtals 1844—1845, t. f. öfverjägare i mellersta reviret af Östergötland 
med Vadstena län 1844 18/12, .öfverjägare i (inom Lif-Gedinget af) Nyköpings län 
1846 10/«, t. f. öfverjägmästare i Södermanlands län 1847 2ih (under Lidells tjänst¬ 
ledighet på ett år), öfverjägare jämväl vid Gripsholms k. lustslott 1849 1B/a (för¬ 
ordnad af riksmarskalksämbetet), vice kommissionslandtmätare i Nyköpings län 
1850 20/3, föreståndare för och lärare vid Skogshålls skogsskola 1856 V10. Af 
Uppsala akademis kanslärsembete 1859 2Bh förordnad till skogsförvaltare vid 
univitet, sedan k. maj:t 1858 24/b stadgat tur och befordringsrätt inom skogs- och 
jägeristaten för skogsförvaltaren vid Upps. akademi. Afsked fr. öfverjägaretjän- 
sten 1859 23/u och v. komm.-landtm.-tjänsten 1859 5/12, fr. tjänsten vid Grips- 
holm 1861 30/3. Afsked med pension fr. skogsförvaltaretjänsten hos akademien 
1886. Företog 1858 med statsanslag en skogsvetenskaplig studieresa till Dan¬ 
mark och Tyskland. Innehade ss. akademiens skogsförvaltare till boställe Björk¬ 
by i Gamla Uppsala s:n, som han sedermera fick behålla i pension. Flyttade 
1886 till Uppsala. Gift 1852 21/io på Hista säteri med Augusta Charlotta Grewes- 
miihl. (Wrangel 0. Bergström har, felaktigt, 1847 2%.) 

(Nekrolog af H. Szs i Tidskr. f. skogsh. 1895 0. St. Dagbl. 1895 Vs.) 

67. Österdahl, Albert Magnus, * 1825 17la å Råstorp i Kisa s:n, Östergötlands 
län, t 1871 2/b i Marstrand. (Föräldrar: Landtjägmästaren Lars Magnus ö. och 
Lona Sophia Tinnerstedt.) Studerande i Linköpings skola 1837, landtmäterielev- 
examen i Linköping 1841 8U. Extra elev vid skogsinstitutet 1842 Ve, frielev 
därst. s. å. V10, utexaminerad 1844 3% (betyget dateradt 1/i), t. f. jägmästare i 
Kinda och Ydre härad s. å. 21/e, t. f. jägmästare i Jönköpings län under A. H. 
Sandblads tjänstledighet 1845 29/io 0. 1846 16U, t. f. öfverjägare i mellersta reviret af 
Östergötlands län 1847 V12 o. 1849 30/ii, t. f. öfverjägare i norra delen af Östergötlands 
läns norra revir (ordinarie tjänst) 1852 2h; t. f. jägmästare i Kalmar län 1855 2%; 
öfverjägmästare i Kalmar län 1856 14/u; skogsplantör hos Kalmar läns södra hus¬ 
hållningssällskap 1859—1864; led. af Konung Carl XV:s jaktklubb 1863 14A>; R. V. 
O. 1865 28/i; skogsinspektör i Norr- och Västerbottens län 1865 31/3, tjänstledig 
tills vidare 1865 17/u, skogsinspektör tills vidare (pm. ej på 5 år såsom eljest var 
fallet) i 4:e distriktet (östra) 1869 10/i2. Led. af norrländska skogskommittén 
1868 18/r (obs. i betänkandet, att han i sin reservation yrkade att skogsåverkan 
öfver 15 kr. skulle straffas ss. för stöld, hvilket blef lag 1875 18/o). Skogsförvaltare 
vid Ankarsrums bruk. Företog 1862 med statsanslag en skogsvetenskaplig stu- 
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dieresa till Danmark och Tyskland. Skicklig, kraftfull, nitisk tjänsteman, som 
förde oaflåtlig, verksam fejd mot både norrländska och öländska skogstjufvar. 
bör de senares bevakning och tuktande hade dittills städse tarfvats militärkom- 
mendering. Gift 1858 l7h med Ida Gustafva Lindwall, syster till jägmästaren A. 
A. Lindwall. 

Såsom bevis på hans rådighet torde följande utdrag ur ett bref till fadern, 
dat. Fredriksborg vid Borgholm den 3 maj 1856, äga intresse: "På Han- 
börds Härads Allmänning finnes ingen bevakare och Skogsåverkarne tyck¬ 
te1; ä,ven dcr va.ra riKt!.K.t hemmastadde. Första dagen jag besökte denna 
Allmänning, var jag åtföljd af en gubbe som vägvisare och anträffade om¬ 
kring 30 å 40 åverkarc på ett ställe. Gubben som åtföljde mig sprang för 
tusan och jag var ensam bland hela packet. Till en början voro de sturska 
och påstod att det icke var farligt, men lyckligtvis hade jag 2:ne skarplad- 
dade pistoler på mig och sedan jag tog upp och spände dem, så ernade alla 
springa, men då jag följde efter och skrek, att jag skulle skjuta hvarenda en 
stannade 11. hvilka jag efter många hotelser och sedan jag gått med spänd 
pistol från den ene till den andre och slutligen tvingade att lägga ifrån sig 
yxorna och uppge sina namn och, som en af de flyende i brådskan kastade 
ifran sig yxan, så medförde jag från skogen 12 yxor, hvartill kommer att 
jag med mina pistoler tvang 2:nc af åverkame att följa mig 1 mil till Gäst- 
gifvaregårdcn och bära yxorna. Sedermera fick jag veta att Länsman varit 
kort forut på Allmänningen. men att åverkarna helt enkelt kört hem honom 
med yxorna". Sc vidare N. D. Alleh. 1871, n:r 205, där biografi meddelas 
Nekrolog i Sy. Jägarförb:s n. tidskr. 1871, sid. 177—179. Hänvisas ock till 
uppsatser i Tidskr. f. Skogshushållning: en relation af Thelaus i årg. 1882, 
sid. 174—178, och biografi af Mt (P. Malmquist) i årg. 1893, sid. 81—82. 
Biografi (af H. Szs) i Jägaren 1904. "Äfven såsom jägare ovanligt rask 
och härdig" (C. .1. Gyllencreutz i Sv. Jägarförb:ts n. tidskr. 1872, sid. 150), 
O. led af hjärtfel under de sista åren af sin lefnad. 
Publ. Uppsatser i Sv. Jägarförb:s n. tidskr. (1865: "Jagtminncn från lapp¬ 
marken"). 

68. af Ström, Israel Ludvig, se Hofjägcristatcn, sid. 150—151. 

69. Da Rietz, Frans Thure Wilhelm. * 1822 i Tidesrums s:n af Östergöt¬ 
lands län, t 1855 M/» på Fiskars bruk i Finland. (Föräldrar: Kaptenen Polycar- 
pus I)u R. och hans 2:a fru. Johanna Charlotta Een.) Utexaminerad från skogs¬ 
institutet 1845. Skogsförvaltare pä Fiskars bruk i Finland. Ägde del i säteriet 
Sominenäs i Tidesrums s:n af Östergötlands län. 

70. Hamnström, Victor Alfred, se Hofjägeristaten, sid. 152. 

71. Wallroth. Johan Fredrik (Jon), • 1824 M/« (i clcvmatrikcln står, felak¬ 
tigt, 1822) i Norrköping, t 1901 '/; på Äland i Säbrå s:n af Västmanlands län. 
(Föräldrar: Verkmästaren Johan W. och Anna Christina Rahmgrcn.) Åren 
1833 1842 studerat vid Norrköpings trivialskola och Linköpings gymnasium, elev 
vid skogsinstitutet 1843 */io, utexaminerad 184b ,7/«, t. f. öfverjägare i norra re¬ 
viret af Skaraborgs län 1846 *"/. (k. bcf:de), tjförr. öfverjägare 1852 /» (k. maj:t), 
öfverjägare därst. i l:a reviret 1855 ”/», jägmästare i Västcrnorrlands län 1859 
,l/«. adjutant åt generaldirektör Ros på Inspcktionsresor i Norrland 1865, jäg¬ 
mästare i södra Ångermanlands revir 1869 I0/u, afsked med pension 1889 alu. 

Led. af Konung Carl XV:s jaktklubb 1866 **/»; styrelseledamot af Väster- 
norrlands jaktvårdsförening 1883 nh, styrelseled. i Västcrnorrlands nya Jakt- 
vårdsförening 1888; hedersledamot af sällskapet "Småfåglarnas vänner" i Gö¬ 
teborg, ordförande vid mötet mellan norrländska skogstjänstemän i Sundsvall 
1871, ordförande i Säbrå sockens landthushållningsförciiing. Förvaltare af kungs¬ 
gården Maricholms skog 1847—1850. Utställt jaktprodukter och erhållit me¬ 
dalj i Stockholm 1866 och 1868, Göteborg 1871, Wien 1873, Sundsvall 1882 och 
Härnösand, hvarjämte W. exponerat i Kjöbcnhavn och Paris. Jägare (björn- 
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jägare). Bedrifvit fröklängning i stor skala inom Skaraborgs län åren 1851 
—1859. Innehade och brukade öfverjägarebostället Slätterna (Slotterna) i Ska¬ 
raborgs län 1855 14/?.—1860 13U. Sedan 1867 Vs ägt Äland i Säbrå s:n, Västernorr- 
lands län. Gift 1847 6h med Gustafva Mathilda Kellman, f. 1824 Vs i Lugnås, dot¬ 
ter till öfverjägaren A. G. Kellman. 

Publ. en uppsats ”rörande den skada, som af kringströfvande mer eller 
mindre herrelösa hundar anställes å såväl det jaktdugliga villebrådet som 
detsammas ägg och ungar”, hvilken trycktes i Västernorrlands läns hushåll¬ 
ningssällskaps handlingar (mellan 1884—1886) och intogs äfven i Härnösands- 
posten. 
Hänvisn. t. litt. Nekrolog (af H. Szs) i Tidskr. f. skogshushålln. 1901; nekro¬ 
log och porträtt i berättelse till Västernorrlands nya jaktvårdsförening för 
år 1900—1901, afgifven af föreningens styrelse (Hernösand 1901); nekrolog 
i Sv. Jägareförb:ts n. tidskr. 1901; biografi (af H. Szs) jämte porträtt i Jäga¬ 
ren 1903. 

72. von Nackreij, Thure, * 1824 å Karlsborg i Mölltorps s:n af Skara¬ 
borgs län, t 1897 6/s å Hagen, Norra Fågelås s:n af samma län. (Föräldrar: Un¬ 
derlöjtnanten Lorentz von N. och Justina Johanna Elisabeth Wetterling.) Stude¬ 
rande vid Linköpings gymnasium 1837 och på lyceum i Uppsala från 1838. Stu¬ 
dent i Uppsala 1842 10/b. Elev vid skogsinstitutet 1843 4/io, utexaminerad 1846 17/o. 
T. f. öfverjägare i Linköpings läns västra revir 1846 (icke 24/?), aflönad extra 
eller vice öfverjägare i södra reviret af Skaraborgs län 1846 14/u, lärare i skogs¬ 
hushållning vid landtbruksinstitutet å Degebärg 1849—1850, öfverjägare i Ska¬ 
raborgs läns 3:e revir 1851 27A>, jägmästare i Vartofta revir 1869 10/is, afsked med 
pension 1891 V*. R. V. O. 1880 V12. Intresserad af trädgårdsskötsel och fjäderfä- 
afvel. Ägde frälsehemmanet Hagen vid Hjo. Med honom utgick på manssidan 
adliga ätten von Nackreij. Gift 1852 7/n med Gustafva Leonilda (Leonie) Roos. 

Hänvisn. t. litt. Nekrolog (af H. Szs) i Tidskr. f. skogshushålln. 1897. 

73. Brandberg, Georg Edvard, * 1823 13/u i Stockholm, t 1882 V» i Sund- 
bybärg. (Föräldrar: Handlanden och Possessionaten Johan Samuel B. och 
Jeanette Marie Sundel.) Gick i skola i Uppsala. Elev vid skogsinstitutet 1844 

V2, utexaminerad därifrån 1847 Vo (enl. originalbetyget; icke 3Vs), skogsförvaltare 
vid Gimo 1848 Vs—1853, extra öfverjägare i Stockholms län 1855 30/s, t. f. öf¬ 
verjägare i Stockholms län 1856 5/o, t. f. jägmästare i Västerbottens län 1856 14/n, 

jägmästare i Jämtlands län 185921/io, jägmästare i Jämtlands västra revir 1869 10/i2, 

jägmästare i mellersta Jämtlands revir 1876 30/ia. Han ligger begrafven på Brom¬ 
ma kyrkogård. Gift 1881 2/n med Clara Christina Sundberg. 

74. Arpi, Josef Frans, * 1826 i9U i Dingtuna s:n af Västmanlands län, t 
1887 4/«. (Föräldrar; Landtjägaren Johan Eric A. och Brita Gustafva Odelberg.) 
Elev vid skogsinstitutet 1844 2/io, utexaminerad 1847 Ve, vice landtjägare (före¬ 
stod faderns tjänst) i Västmanlands län 1847 rih, skogsförvaltare å Horndals bruk 
fr. 0. m. 1849, lärare i skogshushållning vid Västmanlands läns landtbruksskola 
1850—1854, öfverjägare i Västmanlands län 1850 13/7, skogsförvaltare å Lisjö bruk 
fr. o. m. 1851, jägmästare i Västmanlands län 1857 2/io, jägmästare i Köpings revir 
1869 10/i2. R. V. O. 1876 Vi2. Skötte skogarna vid Bernshammar, Gisslarbo och 
öster Kolsva, Jönsarbo, Surahammar, Virsbo och Rockhammar. Inventerat flere 
skogskulturredskap: planteringsknif och planteringspik samt två olika typer af 
såddhacka. Inlade en ej obetydlig förtjänst genom en del praktiska företag, så¬ 
som t. ex. planteringen och anordningen af ”bärget” eller den sedermera s. k. 
Lärkskogen vid Köping, och inom det sålunda vunna parkområdet finnes honom 
till eftermäle följande ristning å ett rullstensblock: ”Åt planteringens anläg- 
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Kare Josef Arpi. 1826—1887”. Ägde gård i Köping. Gift 1857 “/• med Pauline 
Lovisa Olivia Grönstram]. 

75. Forsell. Erik Johan Carl Jakob, * 1824 **/« (någonstädes i trakten af 
Vänersborg), f 1906 7* i Mariefred. (Föräldrar: Fänriken och Su- 
perkargören, sedermera kaptenen vid flottan Johan [John] Fredrik F. 
och Hedvig [Hedda] Magdalena Sandberg.) Landtmäterlelev 1840 9/u 
[**/“). skeppsmätareex. 1843 e/», landtmätericxanien s. å. "/» och s. å. o. d. 
tjänstemedhjälpare hos komissionslandtm. C. A. Adamson i Älfsborgs län, elev 
vid skogsinstitutet 1844 */», extra underjägare å kronoparken Edsmären s. ä. 
**/•» utexaminerad 1846 *7«, anställd vid afvittringsverket i Jämtland 1846 3*/s och 
tjänstgjorde där 1846—1848, anställd för geograf-chartae-verket (rccognoscör 
vid sockenkarteverket enl. k. br. 1848 **/io) vid generallandtmäterikontoret 
1848 •' u, af öfverdirektören skild från ämbetet 1850 so/u, vice kommissionslandtmä- 
tare i Stockholms län 1849 "7u, entledigad 1856 *%, t. f. öfverjägare i Östergöt¬ 
lands läns västra revir 1852 **/«, förvaltare af Göta kanalbolags skogar i öster- 
och Västergötland 1852 *7. och ordinarie 1854 *7». jägmästare i Kronobärgs 
län 1856 **/*, afsked från landtmäteristaten 1856 33/», öfverjägmästarc i Kalmar län 
1865 ”/», jägmästare i Kalmar revir 1869 ‘7ia, skogsinspektör i 6:e distriktet 
s. å. o. d., t. f. domänintendent i Kalmar län 1883 *7«, afsked från k. skogsstatcn 
med pension 1891 *7», nytt förordnande såsom t. f. domänintendent i Kalmar län 
1893. R. V. O. 1878 *7u, led. af Konung Carl XV:s jaktklubb 1868 V». Företog 
1859—1860 med statsanslag en skogsvetenskaplig studieresa till Tyskland. Skref I 
åtminstone 1850, 1852, 1854 och 1869 själf C. Forssell, men namnet skrifves sä¬ 
kerligen med ett ”s". Gift 1860 med Hilma Gustafva Lallerstedt. 

Pnbl. Om insamling af tallfrö. Växjö 1864. Synpunkter rörande förvalt¬ 
ningen af statens skogar och domäner, upptecknade efter mångårig tjänste¬ 
verksamhet. Strängnäs 1905. 
Hänvlsn. t. litt. Ang. huruledes han af Falkman afsattes från recognoscörs- 
tjänsten. se "Officiella handlingar rörande tilldragelser inom Generallandt- 
mäterikontoret 1850 och 1851" (Sthlm 1851). 

76. Gyllenspetz, Otto Alfred. * 1826 “/• på Ribbenäs i Fryksände s:n, Värm¬ 
lands lån, t 1909 ls/« i Uppsala. (Föräldrar: Fänriken Mathias G. och Sofia 
Magdalena Löwenhlelm.) Utexaminerad från skogsinstitutet 1847 /«. Skogsför¬ 
valtare vid Vattholma och Länna bruk 1856—1875. Uppmätte och indelade Vatt- 
holma bruks skogar 1847—1855. Tjänstgjorde ss. extra jägmästare i Uppsala 
län 1852. Arrenderade Fornby i Rasbokils s:n, Uppsala län, 1868—1888 samt 
Arby, Ycklinge och Stentorp 1872—1888. Ordförande i Rasbokils kommunal- 
styrclsc 187.3—1887 /i». Gift 1862 7u med Selma Aurora Nyström. 

77. von Baumgarten, Thure Otto Henrik. * 1827 10/i i Stockholm, t 1912 
"U därst. (Föräldrar: Kamreraren August Wilhelm von I). och Carolina Fred¬ 
rika Antoinetta Reddewlgh.) Elev vid skogsinstitutet 1847, men aflade ej af- 
gångsexamen. Kassör. Grosshandlare i Stockholm, (iift 1855 ”1* med Catharina 
Johanna Borgström. 

Vid föräldrarnes giftermål 1822 *7» i Hedvig Eleonora församl. finnes bland 
moderns dopnamn Theresla i st. f. Fredrika. 

78. Fnnes, Curl Axel Muuritz, * 1825 7» på Valla i Vårfrukyrka s:n at 
Uppsala län, + 1889 *7» i Stockholm. (Föräldrar: Majoren Pehr Fredrik E. och 
Hedvig Beata Malmerfelt.) Studerade vid Uppsala katedralskola 1836—1838, stu¬ 
dent af Smålands nation i Uppsala 1843 7», elev vid skogsinstitutet 1844 7io, ut- 
exminerad (otillräckl. examen) 1848 *7«. extra öfverjägarc i Uppsala län 1848 

31 ii (icke 37u), kompletterade examen i skogshushållning vid skogsinstitutet 1855 
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als enl. nådigt tillstånd 1855 2%, extra öfverjägare i Uppsala län enl. k. fullm. s. å. 
22/a, jägmästare i Norrbottens län s. å. 19/12, jägmästare i Lule revir 1869 10/u>, 
tjänstledig genom k. br. 1883 21/12 från 1884 och sedan till sin död. Lärare i 
skogshushållning vid Ava Iandtbruksskola i Västerbottens län 1860—1862. Lig¬ 
ger begrafven å Solna kyrkogård. Led. af Arla Coldinu 1882. Gift 1882 14/i med 
sin kusin, Christina Elisabeth (Betty) Wilhelmina Angerstein. 

Han tillhörde en gammal skotsk adlig ätt Innes, hvilket namn ändrats till 
Ennes; se Anrep, Sv. Slägtboken III: 387. 
Publ. Utlåtande öfver koltillgången å en del af Gellivara egendomar (ingår 
i broschyren Gellivara gods och grufvor, Sthlm 1863). 

79. Engeström, Carl Gustaf Per Israel, * 1823 20/b i Nyköping, t 1902 u/t i 
Mariefred. (Föräldrar: Landssekreteraren och lagmannen Gustaf E. och Hedvig 
Westerberg.) Elev vid skogsinstitutet 1845 4/io, utexaminerad 1848 20/g (enl. ori¬ 
ginalbetyg), förordnanden af k. bef:de ss. t. f. öfverjägare i Södermanlands län 
1849 */7, extra öfverjägare i Örebro län s. å. 27/s, utn. extra öfverjägare i Söderman¬ 
lands län 1854 2/s, öfverjägare i Södermanlands läns 2:a revir 1860 13U och jäm¬ 
väl öfverjägare vid Gripsholms slott 1861 30U—1870 9/s (förordnad af riks- 
marskalksämbetet), jägmästare i Åkers revir 1869 10/12 och i Gripsholms revir 
1890 12/i2. Afsked med pension 1891 els. Skogsförvaltare vid Fiholm, Näsbyholm, 
Hesselbyholm, Sparreholm, Fräkentorp, Fjällskäfte, Biby och Lindholm från 1860 
samt vid Tunaholm, Nynäs och Oppeby från 1894. Ordf. bland stadsfullmäktige 
i Mariefred 1886. R. V. O. 1885 V12. Gift 1861 6/n med Edla Ulrica Widegren. 

Hänvisn. t. litt.: Nekrolog (af H. Szs) i Tidskr. f. skogshushålln. 1902. 

80. Sleman, Fredrik Theodor, * 1819 u/7 i Lofta s:n af Kalmar län, t 1851 
13/i därst. (Föräldrar: Inspektören Jonas S. och Anna Catharina Kulin.) Student 
af Östgöta nation i Lund 1843. Utexaminerad från skogsinstitutet 1849. 

81. Kiellerstedt, Axel Fredrik, * 1827 39 k i Ava by i Löfångers s:n af Väster¬ 
bottens län, t 1907 26A å Söråker, Hässjö s:n af Västernorrlands län. (För¬ 
äldrar: Häradshöfdingen och lagmannen Adam Magnus K. och Anna Catharina 
Åman.) Elev vid skogsinstitutet 1845 4/io, utexaminerad 1848 Vo (betyget är da- 
teradt 20/e), extra öfverjägare i Skaraborgs län s. å. 12/s (k. bef:de) 0. 1855 2% 
(k. maj:t), förordnad hafva tillsyn öfver kronoallmänningen Hökensås 1849 
20/i, t. f. jägmästare i Kronobärgs län 1855 22/io, jägmästare i Norrbottens län 1855 
19112, jägmästare i Västerbottens län 1856 14/«, t. f. skogsinspektör i Norr- och 
Västerbottens län 1865 i7/u, skogsinspektör i Västernorrlands, Jämtlands och 
Gäfleborgs län samt Nordmalings och Bjurholms socknar jämte Åsele lappmark 
i Västerbottens län 1866 “/s, led. af norrländska k. skogskommittén 1868 18U— 
1870, R. V. O. 1872 ;'7/s, öfverjägmästare i Gäfle-Dala distrikt 1889 29/u, afsked med 
pension 1892 22/o. Stadsfullmäktig i Härnösand 1870—1873, ordförande i Hässjö 
s:ns kommunalstämma 1879—1899 (ang. hyllning och omdömen vid hans afgång, 
se Sundsvalls-Posten 1900 10/i). Medstiftare (jämte landshöfdig G. Ryding och 
hr J. Cederlund) och styrelseledamot af Västernorrlands jaktvårdsförening 1879 
12l7. Föreningen upplöstes 1887 17/s, hvarefter s. å. 18/u bildades Västernorrlands 
nya jaktvårdsförening, där K. samtidigt invaldes till styrelseledamot och något 
senare till vice ordförande, i hvilken egenskap han fungerade 1887—1898. Inköpte 
1873 Söråker i Hässjö s:n, Medelpad. Gift 1862 8h med Anna Mathilda Häggström. 

En af förslagsställarna till dimensionslagen i Norr- och Västerbotten. Gjorde 
sig äfven känd som landtbrukare och blomsterodlare. ”Hvarhelst Kjellerstedt 
framträdde, såg man i allt hans görande och låtande den från egoismen fri¬ 
gjorde mannen, och såsom enskild person var han mot sina medmänniskor 
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vänlig och godhjärtad, mot sina vänner visade han trofast vänskap och mot 
alla som trädde öfver hans tröskel ådagalade han den äkta nordiska gästfri¬ 
heten. Hans fridsälla och karaktärsfasta personlighet kommer helt sä¬ 
kert att länge lefva i minnet." 
Hunvisn. t. litt. Porträtt o. nekrolog i Sundsvalls-Posten 1907 37/« samt 
i Skogsvårdsstyrelsens tidskrift 1907, sid. 286—287; biografi (af H. Szs) i 
Jägaren 1907. 

82. Lidman, Sven Otto. * 1822 nlu i Linköping, t 1858 °/n genom drunk¬ 
ning i Kalmarsund. (Föräldrar: Domprosten Sven Fredric L. och Ebba Marga¬ 
retha Annerstedt.) Genomgick Uppsala katedralskola, student af Östgöta nation 
i Uppsala 1839 '/»». Elev vid skogsinstitutet 1845 */><>, utexaminerad med beröm 
godkänd i skogshushållning 1847 */<i skogsförvaltare vid Nykvarn och Rydbo- 
holm i Stockholms län 1847, t. f. öfverjägare i östra reviret af Östergötlands 
län 1850 *7w och 1851 ”/s, t. f. öfverjägare i Kalmar län (Böda kronopark) 1855 
30/o och 1856 t. f. öfverjägare å Handbörds och Norra Möre härads alltnän- 
ningar 1858 **/«. Drunknade under en färd till Borgholm och ligger Jämte tre 
bröder, hvilka alla jämväl omkommit genom drunkning, begrafven på Linköpings 
gamla kyrkogård. 

"Flärdfri, redbar och bildad." (Odén, sid. 482). 

83. Cremcr, Henric Gustaf, * 1825 ‘®/io. (Föräldrar: Riksbanksbokhållaren 
Gustaf C. och Sophia Maria Kull.) Studerade i Örebro skola. Elev vid skogsin¬ 
stitutet 1847 men aflade ej afgångsexamen; aflade ångbåtsbeffilhafvareexamen; 
fyrmästare å Korsö vid Värmdön; sedermera bosatt i N. Amerika. Gift 1867 
*/u med Anna Katarina Pettersson. 

84. Rådbeck, Adolph Ferdinand, friherre, * 1825 7/» i Sala, t 1849 7/o vid 
Rockhammars bruk i Fellingsbro s:n, Örebro län. (Föräldrar: Kaptenen, fri¬ 
herre Alexander Fredric R. och Helena Elisabeth Taijardcn.) Student i Upp¬ 
sala. Utexaminerad från skogsinstitutet med beröm godkänd i skogshushåll¬ 
ning 1847. Skogsförvaltare vid Rockhammars bruk i Örebro län 1849. Drunk¬ 
nade. 

85. von Sydow, Johan Gustaf Oscar, * 1825 */» i Stockholm (enl. ättens 
"Stambok", Göteborg 1885; enl. annan uppgift */«), t 1886 "/« därst. (Föräld¬ 
rar: Kontcramiralcn Johan Gustaf von S. och hans l:a fru, Anna Catharina 
Wiggman.) Landtmätericlev 1843 •/», landtmäterlexamcn 1846 */», utexaminerad 
frän skogsinstitutet med beröm godkänd 1847, anställd vid gcograf-chartre-vcr- 
ket hos gcnerallandtmätcrikontoret 1850 3/«, vice kommlsslonslandtmätaro i 
Stockholms län 1852 */i, afskedad 1872 so/», ånyo anställd — såsom landtmäterl- 
auskultant — på grund af k. br. 1876 *"/«. Vistades efter 1872 ss. landtmätare 
och järnvägsbyggarc i Brasilien. Vice kommissionslandtmätarc i Jämtlands 
län 1882. Gift 1851 IH/»o med Sophia Lovisa (Louise) Lillicstrålc. 

86. Smitt, Carl Evald August, • 1823 7/» i Stockholm, t 1904 lft/i i Lindesbärg. 
(Föräldrar: Riksgäldskontorsreferctidarien. vice häradshöfding Wagener S. och 
Augusta Rudolfina Stenberij.) Studerade vid nya elementarskolan til! 1838, elev 
vid teknologiska institutet 1838 V», utexaminerad 1840 *•/?, bokhållare vid Delary 
järnbruk i Småland 1840—1843, landtmätcrielev 1844 ”/«, landtmäteriex. 1846 V», 
skeppsmätareex. 1846 '/» vid flottans konstruktionskontor, elev vid skogsinstitutet 
1846 */», utexaminerad 1847 '/«, landtmäterimedhjälpare i Uppsala län 1847 3tU; t. 
f. öfvcijägmästare i Älfsborgs, Göteborgs och Bohus län 1848 3a/» under G. E. 
Scgcrdahls finska resa: landtmäterimedhjälpare i Skaraborgs län (hos öfverjäg- 
mäst. G. E. Scgcrdahl) 1848 •/•, t. f. öfverjägmästare s. å. "/» o. “/io, extra öfver- 
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jägare i Älfsborgs län och Dalsland s. å. 8/io, t. f. öfverjägmästare i Älfsborgs, 
Göteborgs och Bohus län 1849 18/io. Skogsförvaltare hos Stora Kopparbärgs 
bärgslag 1851 U—1893. En bland stiftarne af Dalarnes Jägare-Förbund 1859 29/i. 
Poststationsföreståndare i Svärdsjö 1870 U—1893, postmästare sedan 1884 "L. 
Varit ordf. i Svärdsjö sockens kommunalstämma och i kyrkbyggnadsstyrelsen. 
upprättat reglemente för Svärdsjö och Envikens härads allmänningar, led. i Kop¬ 
parbärgs läns landsting öfver 20 år, varit lärare i Falu bärgsskola. Företog år 
1861 en skogsvetenskaplig studieresa till Syd-Tyskland. Genom nåd. resol. 1861 
18/io afslogs hans ansökan att få beräkna tjänsteår inom skogs- och jägeristaten 
för sin tjänstgöring ss. skogsförvaltare vid Falu bärgslags skogar. Gift 1854 1BA» 
med Rosalie Holmberg. 

Piibl. Kolarepraktika (Sthlm 1865, 2:a uppl. s. å.). Hans efterlämnade stora 
manuskript ”Populär afhandling om kolning” (1865; nu i sonens, jägm. W. 
W. R. C. Smitts ägo) inlämnades till järnkontoret 0. tillvann sig dettas belö- 
ningsmedalj. 

87. Sjögreen, Carl Magnus, se Chefer, sid. 226 o. 228. 

88. Noreen, Carl Gustaf, * 1825 ~*U i Karlstad, t 1914 i Halmstad. (För¬ 
äldrar: Majoren Sven Gotthard N. och Johanna [Jeanna] Sofia Löwenhielm.) 
Studerade i Karlstad, volontär vid Värmlands fältjägarereg:te, furir därst. 1841 
18/e, genomgick 1845 kurser i brukshandtering vid Allstrum i Värmland och öster¬ 
by bruk i Uppland, landtmäterielevsexamen i Uppsala 1846 9/4, elev vid skogsin¬ 
stitutet 1846 3/io, utexaminerad 1849 717 (otillräckligt betyg); extra öfverjägare i 
Värmlands län 1850 7U (af k. bef:de), förordnad biträda vid införande af reglerad 
skogshushålln. i Värmlands län (Älfdals pastorats boställsskogar) 1856 kom¬ 
pletterat examen vid skogsinstitutet 1857 UU (nåd. tillstånd 1856 30/io), extra öf¬ 
verjägare i Värmlands län 1857 21/7 (af k. maj:t) med rättighet att beräkna tjän¬ 
steår inom jägeristaten för tillsyn öfver Älfdals pastorats boställsskogar, t. f. öf¬ 
verjägmästare i Värmlands län 1859 21/i, öfverjägare i Hallands län 1860 14/s, 
jägmästare i Hallands läns revir 1869 “/12, R. V. O. 1882 V12, afsked med pension 
1891 13 / 2. 

Kassakontrollant vid Halmstads stads drätselkammare, led. 1863 3U af en kom¬ 
mitté för att skogsodla Halmstads utjordar, företog 1867 en skogsvetenskaplig 
studieresa till Jylland, ordf. i Halmstads skogskommitté 1884 n/io, hedersled, af 
sällsk. ”Skogsplanteringens vänner inom Fjäre härad” 1889 30/3, led. af Hallands 
hushållningssällskaps skogskommitté 1888 27/i2. Kassaförvaltare i Hallands läns 

j fångvårdsförening sedan 1898. Mjmtsamlare (led. af Svenska numismatiska för¬ 
eningen sedan 1880). En af senare tiders banbrytare för rationell skogsodling å 
Sveriges flygsandsfält — de halländska hafva blifvit till stor del genom hans åt¬ 
göranden planterade — och var den förste som införde bärgtallen i kulturen inom 
landet. Har planterat en stor areal ljunghedar och den vackra parken Galg- 
bärget vid Halmstad. Ägde gård i Halmstad. Gift l:a g. 1861 8/n med Nathalia 
Charlotta Elisabeth Kuylenstjerna, 2:a g. 1871 n/s med Gunilla Elisabeth (Lisen) 
Lundin. 

Publ. Bidrag i Tidskr. f. skogshushållning. 
Hänvisn. t. litt. Biografier i Hallandsposten 1891 1Bh och Vårt Land s. å. 20/2. 
Nekrolog af G. Sch(otte) med portr. i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1914, sid. 
178—179. 

89. Bäckström, Erik Gustaf Theodor, * 1823 29/s i Linköping, t 1897 V2 i 
Stockholm. (Föräldrar: Handlanden Johan Gustaf B. och Helena Dorothea Sa- 
lander i hennes l:a gifte.) Elev vid den famösa Oxehufvudska expeditionen till 

28 
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Montevideo ined briggen Oscar 1840—1841. sjökadett vid flottan i Karlskrona, där 
han aflade skeppare-, artilleri- och navigationsexamen. Elev vid skogsinstitutet 
1849 men afgick utan examen efter slutade mätningar å grefve Qyldenstolpcs 
skogar till Ljung i Östergötland. Landtbrukare. Ägde inom Östergötland: Na- 
terstad n:o 1 åren 1844—1857, Naterstad n:o 2 åren 1849—1857. Karlebo 1844— 
1857, Appelboda utjord 1844—1857. Karstorp 1852—1856. Staby 1849—1851. Stu¬ 
derade år 1851 landtbruk i England. Frankrike och Tyskland; ägde inom Upp¬ 
land: Rocksta 1857—1880. Medstiftare af Vada, Ångarns och össeby socknars 
skarpskytteförening, ordförande i dessa socknars bevillningsberedning. Delägare 
i Åkers kanal, vice ordf. i Ångarns kommunalnämnd, led. af dess kyrko- och 
skolråd, nämndeman i Vallentuna häradsrätt, bildade Vallentuna hushållsgille och 
var dess ordf. 1865—1875, led. af Stockholms län hushållningssällskaps förvalt¬ 
ningsutskott och medinspektor för dess landtbrukskola, prisdomare vid landt- 
bruksmöten, led. af bestyrelsen vid landtbruksmötet i Stockholm 1868. Gift med 
Henrietta Josefina Hellsten. 

90. Kindstrand. Cltii!s Wilhelm. • 1822 **/• i Västra Hargs s:n af Östergöt¬ 
lands län. t 1909 '/« å Snesta, Spelviks s:n af Södermanlands län. (Föräldrar: 
Löjtnanten Samuel Leonhard K. och Brita Catharina | Karin] Wallman i hennes 
2:a gifte.) Elev vid skogsinstitutet 1847 */io, utexaminerad 1849 "/», landtmätcri- 
clev i Jönköpings län 1847 ”/», extra öfverjägarc i Södermanlands län 1857 J8/s, 

landstingsman i Södermanlands län från landstingens början i flerc perioder in¬ 
till år 1892, ordförande i Rönö häradsallmännings styrelse under många år. Jord¬ 
brukare sedan 1851. R. V. O. 1881 */.». Ägde 3 mtl Snesta (med tegelbruk och 
mejeri) med IV* mtl Eneby, V» mtl Stora Brandsbo! (med såg), Högsätter med 
kvarn och såg, 1 mtl Ryssinge. IV* mtl Berga, '/« mtl L:a Stene, '/» mtl Värlunds 
kvarngård, V. mtl L:a Kallmyra. frälselägenheten Orundsdal och 3 gårdar i Ny¬ 
köping. Gift 1851 *"/» med Augusta Josefina Hansson, i hennes 2:a gifte. 

Hdnvisn. till litt. Nekrolog (af H. Szs) jämte porträtt i Skogsvårdsföreningens 
tidskrift 1910. 

91. Fcron, Oscar hdvard, " 1830, +. (Fader: Hofskomakarcn Joscph F.) 
Elev vid skogsinstitutet 1850 men aflade ej afgångsexamen. Senare sjöfarande. 
Aflade musikdirektörsexamen vid musikaliska akademien. Dog sinnesrubbad på 
Danvikens hospital. 

92. Björkman. Carl Adolf Thcodor, se Chefer, sid. 231—232. 

93. Grahl. Oscar Eugéne Hjulmar. * 1828 "/i i Askcrsund, t 1911 »V» i Stock¬ 
holm. (Föräldrar: Kontraktsprosten, k. hofpredikant Carl Gustaf G. och Chri¬ 
stina Margareta Stark [Gullbcrg o. Uggla i sin Landstatsmatrikcl 1: 180 ha fel¬ 
aktigt Barkl.) Studerade vid Stockholms lyceum. elev vid skogsinstitutet 1848 V*, 
utexaminerad 1850 ,0U. t. f. jägmästare I Kronobärgs län s. å. "/r, förvaltat Fors¬ 
marks och Härnäs bruks skogar 1850 ‘Vn—1853 'V», t. f. öfverjägare i Östergöt¬ 
lands läns västra revir 1854 V». extra öfverjägare i Örebro län 1855 **/*, t. f. öf¬ 
verjägare i Västerbottens län 1856 M/u, jägmästare i Skelleftc revir 1869 ’%», 
skogsinspektör i Västerbottens distrikt 1872 */it, R. V. O. 1877 ‘/n, styrclsclcd. i 
Sv. Jägareförbundets afd. i Västerbottens län 1887, afsked med öfverjägmästares 
n. h. o. v. samt pension 1890 */«. Ordf. i lasarettsdirektioncn i Skelleftc på 1880- 
talct. Planterat stads- och lasarcttsparkerna i Skelleftc. Ägde gård på Brän¬ 
nan norr om Skelleftc. Byggde sedermera eget hus i Skelleftc. Ägde 5 hemman 
i Frostkåge by, Byskc s:n och 1 hemman I Skråmträsk by i Skelleftc s:n. Inne¬ 
hade cn egendom Charlottcnhorg vid Kungsör, som härjades af eldsvåda. Gift 
1867 *"/« med Emerentia Nordlander. 
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Grahl tillhör en tysk (sachsisk) släkt, hvars äldste kände stamfader tillfånga¬ 
togs under 30-åriga kriget och blef byggmästare för Varbärgs fästning. 
Hänvisn. t. litt. Nekrolog (af H. Szs) jämte portr. i Skogsvårdsföreningens 
tidskrift 1912. 

94. Jensen, August, * 1829 21/s i Björnlunda s:n af Södermanlands län, t 
1884 21/i (icke 19/i) vid Guldsmedsboda i Kvistbro s:n af Örebro län. (Föräldrar: 
Rättaren Anders Jansson och Margareta Andersdotter.) Ändrade i Nerike namnet 
från Jansson till Jensen. Heter i skogsinstitutets elevmatrikel Aug. Janson. Ut¬ 
examinerad från skogsinstitutet 1851, skogsförvaltare på Villingsbärgs bruk, se¬ 
dan på Svartå bruk i Nerike. Ordf. i Svartå sockens brandstodskommitté och i 
några år v. ordf. i dess kommunalstämma. Gjort sig känd ss. skytt, konser¬ 
vator och jaktzoolog. (Citeras af Meves, Löwenhielm, Holmgren, Sundström, V. 
Högberg m. fl.) Ägde ornitologiska samlingar, af hvilka en del inköptes till 
Kristinehamns läroverks museum. 

Publ. Bidrag i Sv. Jägareförbundets nya tidskrift. 
Hänvisn. till litteraturen: Porträtt och biografi (af H. Szs) i Jägaren 1904. 

95. Robach, Claes Erik Göran, * 1829 °/io å Kjellsborg i Blackstads s:n af 
Kalmar län, t 1866 28/i2 å Slotterna, Kinne s:n af Skaraborgs län. (Föräldrar: 
Brukspatronen Claes Kilian R. och Gustafva Charlotta Rudin.) Studerade vid 
Linköpings elem.-lvk, elev vid skogsinstitutet 1848 4/io, utexaminerad 1851 28/o, 
skogsförvaltare vid af Harmens’ egendomar i Kalmar län 1852, t. f. jägmästare 
i Jönköpings län 1853 7/s, extra öfverjägare i Skaraborgs län 1856 15/3, öfverjägare 
i Skaraborgs läns l:a revir 1860. Innehade Slotterna öfverjägareboställe i Skara¬ 
borgs län. Gift 1858 2SU med Selma Rosell. 

96. Dovertie, Sven Alexander, * 1830 i Uppsala, t 1877 i Stockholm. (För¬ 
äldrar: Prosten och kyrkoherden Georg D. och Charlotta Wilhelmina Adlöf.) 
Elev vid skogsinstitutet, utexaminerad därifrån 1852, erhöll 1857 2/io nåd. tillstånd 
att komplettera examen. Skogsförvaltare hos grefvarne Armfelt i Finland. Åter¬ 
vände till Sverige och levererade aspvirke till tändsticksfabriker. Possessionat i 
Uppland. 

97. Svartling, Carl W., * 1829. Elev vid skogsinstitutet 1851, men aflade ej 
afgångsexamen. 

98. Sellström, Johan Henrik Wilhelm, * 1832. Utexaminerad från skogsinsti¬ 
tutet 1851. Extra öfverjägare i Jönköpings län 1858 27/s (icke 19/«). Föreläste i 
skogshushållning vid Julpa landtbruksinstitut. 

(Dennes syster, B. A. M. Sellström, gift med rådmannen i Stockholm C. G. 
Dahl; i Stockholms Adress-Kalender 1846 finnes upptagen en J. E. Sellström, 
kronovågsinspektor. En Johan Erik Sellström blef 1828 landskanslist i Stock¬ 
holms län, fick sedan länsnotarietitel o. försvinner 1854 ur Stockholms Adress¬ 
kalender; Volontären Joh. Sellström gifte sig 1796 8/s i Skeppsholmens för- 
saml., Stockholm, med Maria G. Bergström). 

99. Nisbeth, Axel Wilhelm, * 1827 10/io på Östunabärg i Östuna s:n af Stock¬ 
holms län, t 1885 3<7n i Uppsala. (Föräldrar: Kaptenen Axel Henrik N. och fri¬ 
herrinnan Johanna Maria Stjernstedt.) Elev vid skogsinstitutet 1849, men aflade 
ej afgångsexamen. Landtbrukare. Ägde Eggebyholm i östuna s:n och Malsäter 
i Närtuna s:n, af Stockholms län. Gift 1856 eA> med Beata Wilhelmina Jacquelina 
Kugelberg. 

100. Wigelius, Johan Christian Fredrik, * 1823. Elev vid skogsinstitutet 
1849 24At, utexaminerad 1851 28/o. Skogsförvaltare vid Klotens bruk 1854, Gränges- 
bärg och Burängsbärg 1854 Vio—1856 30/u. Sökte 1857 en öfverjägaretjänst i 
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Västmanlands län. Skogsförvaltare vid Skinnskattebärgs bruk. Sökte 1867 en 
statens skogsuppsyningsniansbefattning i Jämtland. Lär sedan liafva flyttat öf- 
ver till Finland. Qift 1853 med Martina Malmstedt. 

(Mönsterskrifvaren vid Nerike o. Värmlands reg:te Johan Wigclius var 1 g. 
gift med Hedvig Maria Lilljebjörn, som dog 1796 171» å fänriksbostället Staf, 
i 39:e året, 2. g. 1797 u/* i Bro s:n, Värmland, med Anna Christina Jöransson 
från Gillberga.) 

101. Erasmie, Gustaf Werner. * 1827 */» på Silarp i Dalums s:n af Älfsborgs 
län. t 1912 å Nya varfvet vid Göteborg. (Föräldrar: Majoren Johan Otto 
K. och Charlotta Wilhelmina Bagge till Söderby.) Elev vid skogsinstitutet 1849 

utexaminerad 1852 15/», extra öfverjägare i Älfsborgs län 1852 *1/#, t. f. öf- 
verjägare därst. 1855 u/7, föreståndare för länets hushållningssällskaps skola å 
Starrholmen i Gäscne härad 1860 “/t (enl. beslut af 1859 Vii; fortfor på samma 
plats t. o. m. våren 1865), öfverjägare i Älfsborgs län 1861 “/«, jägmästare i Dals¬ 
lands revir 1869 l0/it, afsked med pension 1892 ^/t. Gift 1857 med Fredrique 
Thérése Mellblom. 

Hänvisn. t. litt. Nekrolog (af H. Szs) i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1913. 

102. Hiittling, Gustaf Albert, * 1830 ,T/§ i Stockholm, t 1889 •/« därst. 
(Föräldrar: Hofkonditorn Anton H. och Mariana Lilienroth.) Utexaminerad från 
skogsinstitutet 1852, nivellör vid statens järnvägar 1855—1860, byråassistent 
vid statens järnvägstrafik 1860, distriktskassör vid statens järnvägar 1867—1872. 
Reste 1857 till Diisscldorf och studerade landskapsmålning under ledning af Marcus 
Larsson. Var på 1860-talet kaptenlöjtnant C. A. Pettersson följaktig vid den¬ 
nes vetenskapliga resor i svenska Lappland, hvarifrån han hemförde en stor sam¬ 
ling fåglar, ägg och dylikt, af hvilka ett flertal lämnades till vetenskapsakademiens 
samlingar. "Skicklig tecknare och korrekt målare" (Carlander). Ägde flera 
hus i Stockholm. Gift 1863 i0/& med Thérése M. L. Fresk. 

103. Möller. Carl Philip Muuritz, * 1828 ’®/i i Helsingborg, t 1901 **/• å Ve- 
delsbäck i Stehags s:n af Malmöhus län. (Föräldrar: Stadskomministem, sc- 
derm. kyrkoherden och prosten Anders Jesper M. och Charlotta Wilhelmina 
Petersson.) Student af Skånska nationen i Lund 1845, afladc kameralexamen 1849 
UU. Elev vid skogsinstitutet 1850 men afladc ej afgångsexamen. Landtbrukare. 
Förvaltade i flera år hofmarskalken friherre Gustaf Coyets gods. Enligt arrende¬ 
kontrakt af 1858 '/it mottog M. gården Vcdclsbäck på 30 år; genom påskrift å 
kontraktet 1859 ,*/r förändrades kontraktet på lifstid och gjordes sålunda till 
lifstidsstadja. 

Tillhörde Sven Nilssons unga forskarestab i Lund. Började såsom ornitolog 
samt lämnade bidrag till Nilssons fauna och den ansedda tidskriften "Nauman- 
nia". Korresp. led af Sv. Jägareförbundet 1871 *•/». Efterlämnade en dyrbar 
och intressant samling fåglar, dem han till stor del själf konserverat, äfven- 
som omfattande samlingar af ägg, skalbaggar och fjärilar. Alla hans zoologiska 
samlingar inköptes hösten 1906 till det nybildade museet i Helsingborg. Gift 1863 
*/tt med Augusta Cecilia Charlotta Lindcqvist (f. 1838 ‘/», dotter af fanjunkaren Per 
Gustaf L.). 

Hänvisn. t. litt. Hans "rikhaltiga och värderika samling af fågelbon och 
ägg" citeras af C. A. Wcstcrlund: Skandinaviska Foglarncs Fortplantnings- 
historia. Lund 1878; dödsruna i Aftonbladet 1901 i7l» och Svenska Jägareför¬ 
bundets n. tldskr. 1901, sid. 303—304; biografi (af H. Szs) i Jägaren 1904 o. 
1905, I senare årg. med porträtt. 

104. Henschen, Bror Carl, * 1828 '*/» (Icke 1829) vid Älfkarlcö bruk i Upp¬ 
sala län, t 1857 ” ii i Uppsala. (Föräldrar: Bruksförvaltaren Carl Wilhelm H. 
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och Anna Helena Nyblaeus.) Elev vid brukssocietetens skogsinstitut å Västsura 
hösten 1844, utexaminerad 1847 24A, skogsförvaltare vid Villingsbärgs bruk s. å. i 
aug.—1853 31/io, elev vid skogsinstitutet 1849 3/n, utexaminerad 1851 28/«. Skogs¬ 
förvaltare vid Lindfors bruk och Hedenskog sommaren 1854 till sin död. Extra 
öfverjägare i Värmlands län 1856 31U, afsked 1857 23/io. 

105. Silf ver stolpe, Knut Abraham, * 1824 15/s i Söderköping (icke 13U), t 1879 
20/2 å serafimerlasarettet i Stockholm. (Föräldrar: Kanslirådet och kyrkoherden 
Gustaf Abraham S. och Ulrica Charlotta Ahlm.) Idkade sjömansyrket i 10 års 
tid o. aflade sjökaptensexamen, blef sedan elev vid skogsinstitutet 1850 Vs, 
genom k. br. 1850 2/u afslås hans ansökan om stipendium, utexaminerad 1852. 
Anställd i svenska handelsflottan. Sedermera anställd vid järnvägen, tit. in- 
geniör. 

106. Starenflycht, Ernst Wilhelm, * 1830 MU på Stora Ornäs i Torsångs s:n 
af Kopparbärgs län, t 1901 B/i i Uppsala. (Föräldrar: Majoren Theodor Wilhelm S. 
och Christina Ulrika Hertzenhjelm.) Utexaminerad från skogsinstitutet 1853. 
Blef sinnessvag. Med honom utgick ätten på manssidan adl. ätten n:r 771. 

107. Berg, Fredrik Wilhelm, * 1829 24/e i Pite landsförsamling, af Norrbot¬ 
tens län, t 1904 8/i i Stockholm. (Föräldrar: Afvittringslandtmätaren, fil. dr 
Abraham B. och Anna Margaretha Ottonius.) Inskrifven i Norrlands nation i 
Uppsala 1849 15/s», student vid Uppsala akademi s. å. 27/o, elev vid skogsinstitutet 
1850 3/io, utexaminerad 1853 4/e, (med beröm godkänd i skogshushållning), extra 
öfverjägare i Västmanlands län 1854 8/o, öfverjägare i Norrbottens län 1855 19In, 
jägmästare i Gäfleborgs län 1859 21/io, jämte C. M. Sjögreen och Mazér år 1861 
•/* tillkallad af generaldirektör Ros för upprättande af förslag till ny instruktion 
för skogs- och jägeristaten (dylika uppdrag också åren 1869, 1884 o. 1889; så¬ 
som sekreterare vid skogsstyrelsens sammanträden år 1861 tjänstgjorde vice 
häradshöfding J. A. Åstrand, se denne). Jägmästare i Gestriklands revir och 
t. f. skogsinspektör i l:a distriktet (Norrbottens) 1869 10k, R. V. O. 1873 14/s, t. 
f. skogsinspektör i Norrbottens distrikt 1874 23/i2, placerad som jägmästare i Fin¬ 
spångs revir 1880 10/d, men fortfarande tjänstgörande ss. skogsinspektör, öfver- 
jägmästare i Norrbottens distrikt 1889 29/n, afsked med pension 1892 22/b. Under¬ 
sökte åren 1873—1882 samt upprättade kostnadsförslag för rensnings- och bygg¬ 
nadsarbeten i de vattendrag, som utgöra flottleder från kronans skogar i Norr- 
och Västerbottens samt delar af Västernorrlands och Jämtlands län. Led. af 
intern, kommittén för ordnande af flottningen i Torne och Muonio gränsälfvar 1878 
17/s—1880, ordf. i kommittén för afgifvande af yttrande öfver timmerbarkningens in¬ 
flytande å flottadt virke 1884. Förvaltare af Hofors—Hammarbyverkens skogar 
1861—1868, ordf. i Torsåkers kommunalstämma 1865—1866, ordf. i Ofvansjö 
kommunalstämma 1868—1869, led. af stadsfullmäktige i Pite 1889—1892. Gift 
1857 23/i med Svea Mathilda Eugenia Cleophas. 

Publ. Bidrag i Svensk Trävarutidning. 
Hänvisn. t. litteraturen: Nekrolog (af H. Szs) i Norrbottens-Kuriren 1904 13h. 

108. de Broen, Abraham Gustaf Theodor, * 1830 9/u å Blåporten, Djurgården, 
Stockholm. (Föräldrar: Musikdirektören Carl Gustaf de B. och hans l:a fru, 
Anna Gustafva Ihrström i hennes 2:a gifte.) Bokhållare vid Rånäs bruk i Upp¬ 
land. Elev vid skogsinstitutet 1851 3/io, utexaminerad 1854 3%, extra öfver¬ 
jägare i Uppsala län 1855 22/o, lärare vid skogsinstitutet i skogsmätning, skogs- 
och jaktteknik, jaktkunskap och författningskännedom 1860 2/o, öfverjägare i södra 
reviret af Nyköpings län 1863 21/s, jägmästare i Jönåkers revir 1869 10/i2, n. af- 
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sked med pension 1907 ”/#. Qick liksom G. O. F. Söderhielm ej in på nya lö- 
nestaten. R. V. O. 1885 ‘/t*. erhöll Oscar II:s namnchiffer i briljanter, R. 
Pr. Kr. O. 3:e kl. 1893 ”/», inneh. G. M. 8:e storl. 1908 3/u, led. af Koiiuiik Carl 
XV:s jaktklubb 1865, led. af Södermanlands läns skogsodlingskommitté, korresp. 
led. af Sv. jägarförb:t. hedersled, af skogsinstitutets jaktförening 1911 “/is. 
Företog 1861 med offentligt anslag en resa till Tyskland för att studera skogs- 
och jaktväsendet. Skogsförvaltare vid Åkers bruk samt Näsby, Stafsjö, Fågelsta 
m. fl. gods i Södermanland. Framstående jägare. Ledare af ett flertal kungl. 
jakter, i synnerhet kring Ulriksdal hos konung Carl XV åren 1868—1871. Äger 
gård i Nyköping samt del i Stafsjö bruk. Led. i styrelsen för Stafsjö bruks 
aktiebolag. Sommaren 1908, alltså vid 78 års ålder, stativmätte och affattade 
han Stafsjö bruks stora skogar. Gift 1873 V» med Henriettc Ulrika Sofia Klingen- 
stierna. 

Litteraturhunvisn. Biografi jämte porträtt i Sv. Jägareförbundets n. tidskr. 
26:e årg.; porträtt med biografi (af H. Szs) i Jägaren 1904; Biografi af 
— H. — (C. Ax. Hollgren) under rubrik "Den siste på skansen" i Skog¬ 
vaktaren 1907, sid 380—381. 

109. Norstedt, Carl Axel Gustaf, * 1831 33/» i Stockholm. (Föräldrar: Sjuk¬ 
huskommissarien Pehr Gustaf N. och Euphrosyne Charlotte Plaisant.) Flev vid 
skogsinstitutet 1851 /«, utexaminerad 1853 /», biträdde öfverjägmästare N. M. 
Retzius i Skåne 1854—1855, landtmäteribiträde i Södermanland och Östergöt¬ 
land 1856—1859, skogsförvaltare i Östergötland 1860; skogsförvaltare å Eds bruk. 
Forsby, Casimirsborg, Odensviholm, öfverum, Helgerum, Syserum och Kulltorp i 
Kalmar län 1861—1863, skogsförvaltare vid Sjöö i Uppland 1866—1867, kontors- 
biträde å stadsaktuariekontoret å Stockholms rådhus 1873 7/h. 

110. Trysén, Stefan Sinne, * 1832 13h i Enköpings-Näs s:n af Uppsala län, 
t 1910 7/u i Korsgran, Vallby s:n, invid Enköping. (Föräldrar: Kontraktsprosten 
Carl Petter T. och Ebba Soilandcr.) Elev vid skogsinstitutet 1851 */n, utexami¬ 
nerad 1854 “/&, t. f. öfverjägare i Uppsala läns södra revir 1855 ‘®/io, extra öfver- 
jägare i Uppsala län 1856 “/», öfverjägarc i Uppsala läns södra revir 1858 *"/u, 
jägmästare i Enköpings revir 1869 l0/t», R. V. O. 1884 ‘/i*, afsked m. pension 
1897 ”/*. Skogsförvaltare å Vik i Uppland 1877—1881, fullmäktig för Uppsala län 
i civilstatens pensionsinrättning 1895, landstingsman 1883—1888 och 1897—1903 
*'/», ordf. i styr. för Trögds härads sparbank 1865—1881, kommunalstämmoordf. 
186.3—1882, kommunalnämndens ordf. 1863—1882, ordf. i brandstodskommittén 1861 
—1869, led. af kyrko- och skolråd 1863—1884 och 1873—1886, elektor för val 
af lekmannanmhud till kyrkomötet hvarje 5:c år (1868—1893) och af riksdagsman 
hvarje 3:c Ar (1869—1893.) Ledamot af Upplands rcg:tcs inskrifnlngsrevision 
perioden 1899—1904. Mottog 1868 V* en hcdersgåfva af Lillkyrka församling och 
1897 7,/u en dylik af Trögds häradsboar. Ägde Viggeby i Lillkyrka s:n 1859— 
1895, ägde sedermera från 1886 och bebodde Korsgran i Vallby s:n. Gift I :a g. 
1859 **/• med Selma Carolina Lindholm, 2:a g. 1896 7*/« med Josefina Albertina 
(Alba) Scgcrstcdt. 

Hänvlsn. t. litt. Nekrolog (af H. Szs) m. portr. i Skogsvårdsföreningcns tidskr. 
1911. 

111. Holmberg. Axel Rudolf Henrik. • 1831 */«. t 1872 nlr I Lidköping. (För¬ 
äldrar: Kaptenen Herman H. och Carolina Magdalena Sundeman.) Landtmäterl- 
elev 1846 '*/i», landtmätcrlcxamcn 1850 V*. auskultant 1850 ‘/e, elev vid skogsinsti¬ 
tutet 1852 ,0/», utexaminerad 1853 •/«, t. f. öfverjägmästare i Älfsborgs län 1854 
"7», extra öfverjägarc utan lön i Älfsborgs samt Göteborgs och Bohus län 1856 
' t. f. vice kommlsslonslandtmåtare 1 Älfsborgs län 1858 “/», öfverjägarc i Skara- 
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borgs län 1862 13/o, jägmästare i Slättbygds revir 1869 10/i2, afsked från Iandtmä- 
teriet 1870 2</i. Gift 1870 1U med Selma Gustafva Hårleman. 

112. Tranberg, Claes Gustaf, * 1830 25/s i Ullervads s:n af Skaraborgs län, t 
1898 2/u å Rocksta. (Föräldrar: Underjägaren Claes T. och Clara Gustafva Lars¬ 
son.) Genomgick apologistafdelningen i Skara h. lvk. Landtmäterielev hos K. 
von Knorring 1847 7U, transport till R. J. Geintschein 1851 3U, elev vid skogs¬ 
institutet 1852 4/12, utexaminerad 1854 30U (den siste elev som utexaminerades un¬ 
der I. af Ströms direktörstid; det heter i elevmatrikeln: "Med Tranberg slutar de 
examinerade under I: af Ströms Directeurs tid. 13 Elever voro qvar vid In¬ 
stitutet, hvilka då ännu icke tagit examen men gåfvo godt hopp om sig”), skogs¬ 
förvaltare vid östanås (Älfsbacka) bruk i Värmland 1855 Vii, hofjägare på Djur¬ 
gården vid Stockholm 1856 20/i2, tillträdde Söderbrunns bevakningsområde därst. 
1857 /2. Skogsförvaltare vid Enskede, Flemingsbärg och Sturehof 1857—1861. 
Tobaksodlare (erhållit pris i Göteborg 1871, Moskwa 1872 och Wien 1873). Var 
ordningsman i Ladugårdslands församling af Stockholms stad från 1876 till rote- 
manssysslans inrättande. Ägde hus och tomtplatser i Stockholm samt säteriet 
Rocksta i Stockholms län. Gift 1863 24/i med Selma Maria Immerman, i hen¬ 
nes 2:a gifte. 

Publ. ”En liten reseskildring från Svältorna” (jfr Tidskr. f. skogshushålln. 
1882, sid. 79, noten). 

113. Smerling, Gottlob Oscar, * 1831 7/i i Stockholm, t 1872 3/i i Vadstena. 
(Föräldrar: Grosshandlaren Gottlob Fredric S. och Catharina [Karinj Elisabeth 
Hierta.) Student af Stockholms nation i Uppsala 1850 V12, kameralexamen 1852 
3/s, inskrifven ss. e. 0. kammarskrifvare i kammarkollegium 1852 18/a och i Stock¬ 
holms länsstyrelse s. å. i juni. Elev vid skogsinstitutet 1852 4/io, utexaminerad 
1855 31/s. Enskildt biträde åt öfverjägmästaren i Skaraborgs län C. P. Groth 
s. å. Extra öfverjägare i Skaraborgs län 1856 15/3. Bitr. öfverjägmästare i Ska¬ 
raborgs län 1858 jan.—maj, öfverjägare i Västernorrlands län 1859 21/io, jäg¬ 
mästare i Kronobärgs revir 1866 2U, jägmästare i Värends revir 1869 10/i2. Tjänst¬ 
ledig 1870 16/4 ”såsom lidande af svaghet i själs- och kroppsförmögenheterna”. 
Gift 1861 “/« med Carolina Lucia Stadenberg. 

114. Öhrström, Hjalmar, * 1834 2/s å Tullgarn i Hölö s:n, Södermanland, t 
1915 7U i Stockholm. (Föräldrar: Stallmästaren vid hofvet 0. ståthållaren Carl 
Adolph ö. och Aurora Amalia Ouchterlony.) Elev vid skogsinstitutet 1852 4/io, 

utexaminerad 1855 31/s. T. f. öfverjägare i Östergötlands län 1855 14/r, extra öf¬ 
verjägare i Södermanlands län 1857 28/s, extra öfverjägare i Stockholms län 1858 
19/n, t. f. jägmästare i Gäfleborgs län 1860 */i, öfverjägare i Blekinge län 1860 
J4/b, jämväl anställd hos hushållningssällskapet därst. för att efter rekvisition till- 
handagå enskilde skogsägare 1861, tjförr. jägmästare och distriktsförvaltare i 
Stockholms län 1865 24/a, jägmästare i Stockholms revir 1869 10/i2. R. V. O. 1886 
V12. Afsked med pension från jägmästaretjänsten 1899 8A>. Led. af H. M. Konun¬ 
gens jaktklubb 1878. Skogsförvaltare för Jönåkers, Rönö och Oppunda härads i 
Södermanland allmänningar 1856—1860. Åren 1870—1904 biträdt hushållnings¬ 
sällskapet i Stockholms län med skogsodlingsarbeten och enskilda skogars skötsel. 
Haft vården om Drottningholms skogar 1868—1888 samt åter från 1896, Rosers- 
bärgs kungsgårds skogar från år 1875 samt Haga slotts och Ulriksdals slotts 
skogar 1878—1899. Sedan 1904 omhänderhaft skogsskötseln vid Sjösa, Trolle- 
sund och Gärdesta i Södermanland. Omhänderhaft skogsskötseln vid Karlbärgs 
kungsgård, Fållnäs, Rydboholm, Skokloster, Granhammar, Aske, Stäket, Lennarts- 
näs, Säby, Jacobsbärg, Holmen, Blackebärg, Stafsborg o. Sätra i Stockholms län 
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samt intill 1912 vid Ekebyholm. Företog år 1863 med statsanslag en skogsveten- 
skaplig studieresa till Danmark och Tyskland. Arrenderade f. d. kronoskogvak- 
tarebostället Lugnhamn i Eds s:n af Stockholms län. Qift 1864 37» med Hilda Su¬ 
sanna Helena Ritou. 

Hänvisn. t. litt. På 75-årsdagen 1909 */• portr. o. biografi (af H. Szs) i Sv 
Dagbl.. till 80-årsdagen 1914 portr. o. biografi (af H. Szs) i St. Dagbl. 1914 7*. 
Nekrolog (af H. Szs) samt porträtt i Skogsvårdsförenrs tidskrift 1915; nekro¬ 
log (af C. A. Gustafsson) jämte portr. i Skogvaktaren 1915, sid. 129—131. 

115. Fagerlin. Adolf Theodor, * 1836 •/• i Stockholm. (Föräldrar: Sidenfabri¬ 
kören Carl Wilhelm F. och Maria Margareta Gnosspelius.) Student af Söd.-Ner. 
nation i Uppsala 1852 *7# (icke ”/k), elev vid skogsinstitutet 1852 */»o, utexami¬ 
nerad 1855 *•/*, extra öfverjägare i Värmlands län 1856 *7u, landtmäterielev 1858 
*It—1867 */io, extra öfverjägare å Älfdals pastorats boställsskogar med nåd. till¬ 
stånd att räkna tjänsteår såsom öfverjägare inom skogs- och jägeristaten 1860 

öfverjägare i Värmlands län 1862 *7t, jägmästare i Älfdals revir 1869 “V», 
skogsförvaltare vid Torsby bruk 1856—1862. R. V. O. 1887 ‘/it. Afsked med 
pension 1901 *7io. Korresp. led. af Sv. Jägarförbundet 1886 7«. Hedersled, af Sv. 
Jägarförbundets afd. i Filipstad 1888. Företog år 1865 med offentligt anslag en 
skogsvetenskaplig studieresa till Tyskland. Aren 1874—1891 innehafvare af Löf- 
strand i Ekshärads s:n, Värmland. En broder till den i Dusseldorf bosatte, hädan- 
gångne målaren. Gift 1891 ,0/io med Emelie Olivia Rosendahl. 

Publ. Bidrag i Tidskr. f. skogshushålln. och Sv. Jägareförb:s nya tidskr. 

116. Fleetwood, Carl Edvard, friherre, * 1827 *7i (i nationsmatrlkeln i Upp¬ 
sala har han egenhänd. angifvit sig född *7i, hvilket datum återfinnes äfven i do¬ 
mänstyrelsens matrikel, en prästerlig attest från Ljusnarsbärg 1858 10/io upptar 
felaktigt *7») på Torpunga. Torpa s:n, Västerås län, t 1911 7» i Rasbo s:n af 
Uppsala län. (Föräldrar: Godsägaren, friherre Carl Axel F. och dess 2:a fru, 
Gustafva Carolina Engvall.) Gick i Örebro skola och intogs 1845 *•/• i Sträng¬ 
näs gymnasium. Inskrifven i Söd.-Ner. nation i Uppsala 1850 ”/», studentexamen 
vid universitetet 1852 7io och 1853 *7i, elev vid skogsinstitutet 1853 37io, utexa¬ 
minerad 1856 7., extra öfverjägare i Örebro län 1856 37n> (förordnad af läns¬ 
styrelsen), extra öfverjägare i Örebro län 1859 “/« (utnämnd af k. maj:t), öfver¬ 
jägare i Norrbottens län (Kalix revir) 1860 “/t, transporterad till Uppsala län 
1865 ”/«. jägmästare i Olands revir 1869 ‘7a, afsked med pension 1892 *7*. R. V. 
O. 1886 Vu. Ägde och bebodde V* mtl kronoskattc Lundby i Rasbo s:n, Uppsala 
län. Gift 1870 *Vi» med Wilhelmina (Mina) Margaretha Christina Lundqvist. 

Hänvisn. t. Illl. Nekrolog (af H. Szs) i Nya Dagl. Alleh.-Vårt Land 1911 7* 
samt i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1912, jämte portr. 

117. Rydsledt. Frans Gustaf, * 1834 '7« i Hedvig Eleonora församl., Stock¬ 
holm, + 18X4 *7? i Rite. Elev vid skogsinstitutet 1853 *Vio, utexaminerad 1856 */», 
t. f. öfverjägare I Norrbottens län 1857 l1lt, öfverjägare I södra reviret af Norr¬ 
bottens län (södra Rite revir) 1857 nho, Jägmästare i södra Rite revir 1869 “/«. 
Gift 1863 **/• med Mathilda Teresia Stjcrnbcrg. 

118. Vtslellus, Adolf Victor, * 1832 7io i Örebro, t 1913 ‘7# i Sölvesborg. 
(Föräldrar: Rådmannen Gustaf V. och Kristina Lovisa Boström.) Gick I Örebro 
skola. Student af Söd.-Ncrikes nation vid univ:tct i Uppsala 1852 *7», student vid 
akademien s. å. ' •, elev vid skogsinstitutet 1853 7a, utexaminerad 1855 *7», extra 
öfverjägare 1 Södermanlands län 1859 *7». öfverjägare i Blekinge revir 1865 
förvaltare af Sölvesborgs stads skogar sedan 1869; Jägmästare I Blekinge, seder¬ 
mera Blekingc-Ahus revir s. å. '71», R. V. O. 1889 *7n, afsked med pension 1893 
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10/u, erhöll 1904 af Blekinge läns hushållningssällskap en årlig pension af 400 kr. 
Led. af K. Carl XV:s jagtklubb 1865, skogsinstruktör hos Blekinge läns hushåll¬ 
ningssällskap 1866, extra lärare i skogshushållning vid Elleholms landtbruksskola 
i Blekinge 1888; varit skogsförvaltare vid Björksund, Näfvekvarn, Sjösa, Svärta 
o. Ånga egendomar i Södermanland. Skref 1855 Wistelius. 

Publ. Kort afhandling om skogens nytta och nödvändighet samt praktiska 
skötsel med fästadt afseende på förhållandena inom Blekinge län(Karlshamn 
1868. Tidigare intagen i 3:e häftet af Blekinge hushållningssällskaps tidskr. 
1867); Regler för skogsplantering; Lärobok i skogsskötsel, afsedd för landt- 
bruksskolor (Karlskrona 1888); Vägledning i skogsskötsel (Karlskrona 1897). 
Bidrag i Tidskr. f. skogshushålln. under märket V. V—s; Bidrag i Skogvak¬ 
taren 1907. 
Hänvisn. t. litt. Nekrolog (af H. Szs) jämte porträtt i Skogsvårdsföreningens 
tidskrift 1914. 

119. Hjort, Per Erik Andreas Georgsson, * 1832 29A> (i domänstyrelsens ma¬ 
trikel står felaktigt 29U) i Karlskrona. (Föräldrar; Majoren Georg Leonard H. 
och Fredrika Elisabeth Älf.) Elev vid skogsinstitutet 1853 1/u, utexaminerad däri¬ 
från 1855 31A>; förordnad att hafva tillsyn öfver vården af Ombärgs kronopark 
s. å. 6/i«; t. f. öfverjägare i Östergötlands västra revir 1856 “As; öfverjägare i lä¬ 
nets mellersta revir 1858 28/u; sekr. hos Östgöta Jägarförbund (Östergötlands 
jägareförening) 1860; jägmästare i Kinda revir 1869 “/12; afsked med pension 
1897 3/». Lärare i skogsskötsel vid Östergötlands landtbruksskola 1856—1870; 
öfvat tillsyn öfver skogarna till Ankarsrums, Eds och Öfverums bruk intill 1880; 
öfvade åren 1880—1884 uppsikt öfver den hos hushållningssällskapet i Östergöt¬ 
lands län anställde s. k. länsskogsmannen; sedan 1867 tjänstgjort vid dåvarande 
Vadstena enskilda banks, numera Östergötlands enskilda banks afdelningskontor i 
Kisa, ledamot af dess styrelse 1879. Företog 1863 med offentl. understöd en 
skogsvetenskaplig studieresa till Tyskland. Förstyrare och skattmästare i Kinda 
jägaregille (sedermera en afdeln. af Sv. Jägarförb.) sedan 1868 (nämnda gille, 
som tog sin verksamhet efter att H. år 1868 flyttat till orten, kan anses skapadt 
af H., som sedan å gillets vägnar fick mottaga det år 1842 bildade men 1877 upp¬ 
lösta förbundets kassa). Ordförande i bevillningsberedningen i Kisa 1880—1902, 
civilstatens pensionsfullmäktig för Östergötland 1895, varit ordförande i Kisa kom¬ 
munalstämma, i Kisa sparbank och i Kisa lasarettsdirektion; varit landstingsman. 
R. V. O. 1883 30/u; led. af H. M. Konungens Jaktklubb 1897, korresp. led. af Sv. 
Jägarförb:t. Ordnade vapenafdelningen i jaktpaviljongen (Sv. Jägarförb:s 
och H. M. Konungens jaktklubbs) vid allm. konst- och industriutställningen i 
Sthlm 1897. Äger stora samlingar af företrädesvis svenska gevärssmiden och 
jaktutensilier, fornsaker, ethnographica 0. s. v. Arrenderade egendomen Vallsnäs 
i Östergötland 1858—1865, tillträdde jägmästarebostället Råstorp vid Kisa 1866, 
ägde 1880—1902 gården Evalund nära Norrköping samt äger Kisa Kullagård se¬ 
dan 1898. Gift 1866 24/« med Thecla Emerentia Magnusson. 

Led. af Samfundet S. H. T. 1880 (porträtt i Samfundet S. H. T:s ledamöter 
1844—1895, Sthlm 1895, sid. 268), led. af Sv. Publicistklubben 1880. Han un¬ 
dersökte på sin tid några grafhögar vid Rimforsa och höll därom föredrag, 
illustreradt med förevisning af de i högarna funna föremålen, under Sv. Forn¬ 
minnesföreningens 8:e allmänna möte i Linköping (med utfärd till Vreta kloster 
och Stjärnorp) 1887 “As. Ang. hans stora samlingar, se gruppförteckning 
med detaljer i H. Hyltén—Cavallius: Samlare i Sverige, Växjö 1907, sid. 
23—24. Bland hans gevär och pistoler, signerade af svenska vapensmeder, 
finnas 56 olika namn eller flere än i någon annan samling, Lifrustkammaren 
icke undantagen. 
Hans bokägaremärke (ex-libris) utgöres af en tudelad sköld under en krona af 
eklöf; i öfra fältet en hjort, i det nedra vertikalt streckade fältet ett dryckes¬ 
horn, mellan fälten på en kartusch: N:o 1338. Randskrift: I hornet min 
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styrka. Detta är samtidigt hans vapen i Samfundet S. H. T:s höKsta grad 
(1338 hans nummer i S. H. T.). Bokägaremärket finnes intaget i Carlanders 
Sv. Bibliotek och Ex-libris samt reproduceradt i tre olika färgtryck: i grönt 
för jägarelitteraturen, i blätt för vetenskapliga arbeten och i rödt för vitterhet. 
Pub). Kort och lättfattlig skogskurs (Link. 1866, 2:a uppl. 1869, 3:e uppl. 
1875, 4:e uppl. 1885): Svensk Jagt-Tabell, utvisande årstiden då det nyttiga 
wilda är fridlyst och lofgifvet (första särskildt tryckta jakttabellen i landet, 
illlustrerad och kartonerad, Norrk. 1871: "E. Q:son Hjort inv.”); "Vägvisare 
på Kinda kanal, med karta" (Link. 1888). Redigerat "Kisa Veckoblad" mars— 
dec. 1871, medarbetare (kåsör) i Norrköpings Tidningar 1871—1879, korres¬ 
pondent till Östgöta Korrespondenten 1872—1892. Signatur: Cervus. Läm¬ 
nat bidrag till Stockholms Aftonpost 1872, Tidskr. f. skogshushålln.. Skogs¬ 
vännen. Sv. Jägarförb. n. tidskr., Jägaren 1898: 1, sid. 45—61. 
Hänvisn. till litteraturen: Jägaren (1. c., med porträtt och biografi af H. Szs); 
Sv. porträttgalleri XVI. Broder till förf man Aurora Lovisa Ljungstedt, 
pseudon. Claude Gerard. 

120. Sodenstiernu, Per Henning Wilhelm Leopold. * 1828 '*/« i Norrköping, 
t 1900 '*/* i Karlstad. (Föräldrar: Postinspectorcn Johan Wilhelm S. och lians 
2:a fru, Gustafva Carolina Welin.) Elev vid skogsinstitutet 1853 Vu, utexa¬ 
minerad 1855 so/&, skogsförvaltare på Hellefors bruk jämte Fjällskfifte, Biby och 
Lindholmen 1855—1857 "/», kompletterat examen vid skogsinst. 1861 *7/s jäml. 
nåd. tillstånd 1861 u/t, öfverjägare i Norrbottens län 1862 ul», jägmästare i Torne 
revir 1869 10ht, jägmästare i Karlstads revir 1870 s,/a, R. V. O. 1888 l/i», n. af- 
sked med pension från jägmästaretjänsten 1894 ,7/a. Gift 1861 **/* med Anna 
Beata Nesta Thavenius. 

Publ. Bidrag i Sv. Jägareförb:ts n. tidskr. 1906. (Ur S:s anteckningar.) 

121. von lleideken, Johan Fredrik, * 1835 ‘Vn i Stockholm, t 1907 **/• i Kal¬ 
mar. (Föräldrar: Hofmålarcn och konduktören Per Gustaf von H. och Helena 
Christina Beckstedt.) Elev vid skogsinstitutet 1853 s'/i«, utexaminerad 1856 */• 
(icke ”/e), skogsförvaltare vid Ankarsrums bruk i Småland 1856 TO/«, t. f. öfver¬ 
jägare i Blekinge län 1863 "/», extra öfverjägare i Gäfleborgs län s. å. 30/i«. 
Skogsförvaltare vid Sörfors bruk i Medelpad samt Franshammars, Ströms och 
Gnarps bruk i Helsingland 1865 */ii. Statens skogsingeniör 1874 ,s/i», R. V. O. 
1897 **/». Förordnandet ss. skogsingeniör indrogs vid 1904 års utgång, i samband 
med skogsvårdsstyrelsernas påbörjade verksamhet, hvarefter von H. fr. o. m. 
1905 års början åtnjöt statspension jäml. k. br. 1904 H/r. Ägde gård i Kalmar. 
Arrenderade Johannisfors i Medelpad 1865—1875. Gift 1869 '"/» med Julia Caro¬ 
lina Christina Wctterstedt. 

122. Berndes, Anton Johan Ludvig (Janne), * 1834 ,7/» i Stockholm, t 1877 
'*/». (Föräldrar: Protokollssekrcterarcn Johan Bernhard [Janne] B. och Ulrica 
I Ulla | Renberg i hennes l:a gifte.) Student af Stockholms nation i Uppsala 1852 
*/•, elev vid skogsinstitutet 1854 "/i, utexaminerad 1856 */«, t. f. underlärarc vid 
skogsinstitutet 1857 **/», öfverjägare i Västmanlands län 1858 ‘*/*, jägmästare i 
Sala revir 1869 ,0/i». Gift 1863 **/» med Maria Margaretha Haralda Abenius i hen¬ 
nes l:a gifte. 

123. Bellrage, Gustat Wilhelm, * 1834 '*/«, t 1882 7/.t i Clifton. Bosbue 
County, Texas. (Föräldrar: Kammarherren Axel Åke B. och friherrinnan Mar¬ 
garetha Sophia Lcijonhufvud.) Elev vid skogsinstitutet 1854 i Jan., men afladc ej 
afgångsexamen. Entomolog. Vistades de senare åren af sin Iefnad I Clinton i 
Texas (U. S. A.), hvurifrån lian Ull vetenskapsakademien hemsände stora sam¬ 
lingar insekter. 

124. Bohman, Johan limil, * 1831 ,0/n i Stockholm, t 1907 "/to i Stockholm. 
(Föräldrar: Regementskommissarien Johan Fredrik B. och Emilie Sophia Tall- 
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berg.) Studerade vid Adolf Fredriks skola och Tyska lyceet. Elev vid arkitek¬ 
turskolan i akad. f. de fria konsterna 1847, elev vid brukssocietetens skogsinstitut 
å Västsura 1848 19/io, utexaminerad 1852 28/<, skogsförvaltare vid Skultuna och 
Hedensbärga från hösten 1852, elev vid skogsinstitutet 1854 4/io, utexaminerad 
1856 2/e, jämväl skogsförvaltare vid Ramnäs och Seglingsbärg sedan våren 1856, 
extra öfverjägare i östra reviret (jägmästarereviret) af Västmanlands län 1856 
18/i2, skogsrättare vid Ombärgs skogsskola och transp. ss. e. öfverjägare till 
Östergötlands län 1860 24/s, föreståndare för Böda skogsskola och öfverjägare i 
Kalmar län 1861 4/io, jägmästare i Ölands revir 1869 10/i2, afsked med pension 
fr. jägmästaretjänsten 1892 20/s, tjänstledig fr. föreståndarebefattningen vid Böda 
skogsskola s. å. o. d., afsked fr. denna tjänst (skolan då flyttad till Bjurfors) 1897 
20ls. R. V. O. 1887 1/i2. Hedersled, af Fören. f. skogsvård 1903 3lt. Företog 1861 
med offentligt anslag en skogsvetenskaplig studieresa till åtskilliga tyska stater. 
Framstående skogsodlare. "Mycket intresserad af skogsodling. Vidsträckta, 
vackra ungskogar bära därom nogsamt vittne.” 

Publ. ”Om skogarnes inflytande på ett lands klimat och fruktbarhet.” 
(Tidskr. f. Landtmanna- och Kommunalekonomien); ”Allmänna anmärknin¬ 
gar om lärkträdet” (Bergelins tidskr., årg. 1856); ”Några ord om ledningen 
och kontrollen af den tekniska hushållningen vid främmande länders stats- 
skogar”, af C(arl) F(ock), bearb. efter Pfeil, i Abl. 1857; ”Huru förhåller det 
sig i skogshushållningen med trädarternas växel och blandning”, af Q. H(an- 
ström), i Folkets röst; bidrag i Dalpilen: ”Om statens inverkan på privat¬ 
skogshushållningen” (1850-talet). 
Hänvisningar. Nekrolog (jämte två porträtt) af C. B. Christoffersson i Skogs- 
vårdsföreningens tidskrift 1907. Nekrolog (jämte två porträtt) af C. A. Hall¬ 
gren) i Skogvaktaren 1908. 

125. Hedström, Anton Georg, * 1837 18/2 i Bellefors s:n af Skaraborgs län, t 
1909 Vio (icke 2/io) i Partilled vid Göteborg. (Föräldrar: Kronojägaren Olof Aron 
H. och Elisabeth Zachrison.) Elev vid skogsinstitutet 1854 i okt., utexaminerad 
1857 29/5, extra öfverjägare i Västerbottens län 1858 &lt (icke 9U), öfverjägare i 
Västerbottens län 1860 23U, jägmästare i Västerbottens län 1866 9/u, jägmästare i 
Ume revir 1869 10/i2, jägmästare i Malmöhus revir 1876 29/o, ordförande i Zoolo¬ 
giska jägaresällskapet i Lund 1879—1881, skogsinspektör i västra distriktet 1880 
1313, R. V. O. 1882 V12, öfverjägmästare i västra distriktet 1889 29/u, afsked med 
pension från öfverjägmästaretjänsten 1902 S1/i. Ägde villan Vänebo i Partilled. 
Gift 1. g. 1370 30/i med Wilhelmina Charlotta Segerdahl, i hennes 2:a gifte (död 
1878), änka efter jägmästaren E. A. Holmblad; 2. g. 1880 18/s i Lund med Brita 
Olivia Svenonius. 

Hänvisn. t. litteraturen. Nekrolog (af H. Szs) jämte porträtt i Skogsvårds- 
föreningens tidskrift 1910. 

126. Segerdahl, Yngve Adalrik, * 1835 10U (icke 9/i) i Tunhems s:n af Älfs- 
borgs län, t 1887 2%. (Föräldrar: Direktören för skogsinstitutet, öfverjägmästare 
Gustaf E:son S. och Anna Catharina Billberg.) Extra underjägare i Älfsborgs 
län 1853 18/u, elev vid skogsinstitutet 1855 2/io, utexaminerad 1856 2/b, extra öfver¬ 
jägare i Kopparbärgs län 1859 21/i, jägmästare i Kopparbärgs län 1859 21/io, sty¬ 
relseled. i Dalarnes Jägareförbund 1863 5/s, jägmästare i Kopparbärgs revir 1869 
10/t2. R. V. O. 1885 V12. Skogsförvaltare vid Klosters, Stjärnsunds och Vikmans- 
hytte bruk i Dalarne 1856. Företog 1857 på egen bekostnad en skogsvetenskaplig 
studieresa till Danmark och Tyskland. Gift 1862 med Amalia Karolina Nord¬ 
ström. 

127. Norrby, Torgal, * 1835 2U i Trysils praestegjeld i Agerhuus stift, Norge, 
t 1902 23A> i Arvika. (Föräldrar: Gaardbruker Ole Olsen Nyhuus och Kirsti Tor- 
galsdatter.) Elev vid skogsinstitutet 1855 2/io, utexaminerad 1857 29/s, svensk un- 
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dersåte s. å. “/», skogsförvaltare vid Stjärnsunds bruk i Dalarne 1857—1858, 
skogsförvaltare vid Brunsbärgs bruk i Värmland 1858, extra öfverjägarc i Värm¬ 
lands län 1859 - *; n. tillstånd 1866 ®/r för k. bef:dc i Värmlands län att förordna 
N. till revirförvaltare å inom Jösse, Nordmarks, Näs och Qillbärgs härad be¬ 
lägna boställsskogar med rätt för N. att i denna egenskap räkna tjänsteår inom 
skogs- och jägcristaten, jägmästare i Arvika revir 1869 *•/«. R. V. O. 1889 Via, 
n. afsked med pension 1900 s7». I Trysils kyrkoböcker kallas han Nordby. 

"Under sin krafts dagar känd såsom en dugande, driftig och intresserad 
skogsman, togs Norrbys förmåga äfven i anspråk af enskilda personer, hvar- 
om den stora mängd skogsvärderlngar vittna, hvilka han under sin långa 
tjänstetid verkställt. Uti frågor rörande flottningens ordnande inom Värm¬ 
land har jägmästare Norrby inlagt stora förtjänster. Inom Arvika samhälle 
var jägmästare Norrby kommunalfullmäktig." 
Publ. Uppsatser i Sv. Jägarförb:ts n. tidskr. 
Hänvisn. t. litt. Nekrolog af H. Szs i Tidskr. f. skogshushålln. 1902. 

128. Rosell, Sten, 0 1836 *7» å Boda, Torsö s:n af Skaraborgs län. (Föräld¬ 
rar: Kommissionslandtmätarcn Adolf Ludvig R. och Fredrika Charlotta Hoff- 
stedt.) Genomgått Mariestads läroverk. Elev vid skogsinstitutet 1855 Vm. utexa¬ 
minerad 1857 nU. Privat skogsförvaltare i Finland 1858. Finsk undersåte 1860 
l0h. Efter examen vid öfverstyrelsen för landtmäteriet och forstväsendet forst- 
konduktör 1860 *7n, t. f. underforstmästare vid forststyrclsen 1861 *7i, t. f. forst- j 
mästare i Jalasjärvi revir 1861 ‘V», forstmästare i Jalasjärvi revir 1867 ‘V». Er¬ 
höll på begäran afsked 1873 *7». Ordförande i Jalasjärvi kommunalstyrelse. 
Företagit studieresor i europeiska och asiatiska Ryssland. Idkat jordbruk samt 
sågverksrörelse. Ägde Kuha hemman i Jalasjärvi intill 1869, arrenderar statens 
kvarnställe vid Uuksu ås utlopp i Ladoga samt har där kvarn- och sågrörelse. 
Gift 1861 57« med Adolfina Leontina Ståhlc från Finland. 

Fr. o. m. Rosell förekommer elevernas egenhändiga inskrift af namnet i ma¬ 
trikeln. 

129. Hjelm, Johan Gustaf, * 1835 ”/• i Köping, t 1901 '"/• i Västerås. (För¬ 
äldrar: Vågmästaren Per Gustaf H. och Christina Johanna Nordahl.) Student i 
Uppsala 1854 “/•, elev vid skogsinstitutet 1855 7io, utexaminerad 1857 M/n, extra 
öfverjägarc i Västmanlands län 1858 7», öfverjägare i Västmanlands län 1860 '•/«, 
jägmästare i Västerås revir 1869 ,0/u. R. V. O. 1886 llu. Afsked med pension 
1900 '*/io. Var skogsförvaltare vid Karmansbo, Uttersbärgs, Karlsdals, Trång¬ 
fors och Vrethammars bruk samt vid Skattmansö, Högfors, Lisjö och Suraham¬ 
mars bruk och Gäddeholms, Ängsö och Hedensbärgs fidelcommiss. Ägde gård 
i Köping och innehade å lön som boställe 7« mtl Forsby i Skultuna s:n. Gift 
1871 ”/io med Ebba Maria Norrman. 

Hunvisn. t. litt. Nekrolog af H. Szs i Tidskr. f. skogshushålln. 1901. 

1.30. Lcnnmun, Carl Gustaf, * 1831 7» i Stockholm, t 1890 >7» i Örebro. (För¬ 
äldrar: Tullkontrollören Carl L. och Fredriquc Elisabeth L.) Genomgick Falu 
härgsskola 1853 71U—1854 7». Åtnjöt under 2 år, räknadt från 1855 7», ett extra 
stipendium från järnkontorets smidesstat och anställdes ss. biträde åt öfver- 
smedsmästaren Morcll. Elev vid skogsinstitutet 1855 7io, utexaminerad 1857 *7», 
skogsförvaltare vid Brefvens bruk 1857 /i»—1875 7io, extra öfverjägare I Örebro 
län 1858 " öfverjägare i Örebro län 1866 "/», jägmästare i Askersunds revir 
1869 *7i». Tjänstledig 1890 */». Innehade skogsförvaltarebostället Solbärga å 
Bysta egendom 1858 *7i«—1*75 Vio, då han afflyttade till egen gård i Örebro. 
Gift 1858 ”/i0 med Josephine Nyberg. 

131. Palmcrantx, Carl Adolph Julfanus (Alf), * 1823 7i på Alebäckcn i Svcn- 
torps s:n af Skaraborgs län, + 1906 *7» I Gäfle. (Föräldrar: Kaptenen Pehr Niclas 
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P. och Christina Lovisa Svedenborg.) Elev vid Filipstads bärgskola 1841 Vn, 
utexaminerad 1842 8/», landtmäterielev 1843 2Vo, landtmäteriex. 1845 3/ö, auskultant 
1845 5/ä, skogsförvaltare å Lesjöfors bruk i Värmland 1848—1857, elev vid skogs¬ 
institutet 1856 4/o (enl. matrikeln, 4V heter det i betyget), utexaminerad 1857 29/s, 
vice kommissionslandtmätare i Qäfleborgs län 1856 20/io, extra öfverjägare i Gäf- 
leborgs län 1858 13/o (icke 2/s); lärare vid skogsinstitutet i skogsmätning, skogs- 
och jaktteknik, jaktkunskap och författningskännedom 1859 20U; afsked därifrån 
1860 SU (2/g), kommissionslandtmätare i Gäfleborgs län 1865 3h, afsked ss. sådan 
med pension 1888 ish. Varit skogsförvaltare å Gammelkroppa, Östanå, Gustafs- 
fors och Vassgårda bruk i Värmland, Upperud i Dalsland, Finspång i Östergöt¬ 
land, Garpenbärg och Horndal i Dalarne. Delägare i Horndals bruks aktiebolag. 

132. Dieterich, Carl Udo, * 1838 25/o i S:t Gertruds församl., Stockholm, t 
1875 25/o å Konradsbärg vid Stockholm. (Föräldrar: Professorn, Rektor Udo 
Waldemar D. och Maria Margaretha Kullman.) Elev vid skogsinstitutet 1856 4/o, 
utexaminerad 1858 Vo, extra öfverjägare i Stockholms län 1859 23U, bitr. lärare 
(repetitör) i tyska språket vid krigsskolan å Karlbärg. Företog med offentligt an¬ 
slag en skogsvetenskaplig studieresa till Tyskland, Wiirttemberg och Bayern 1865. 
En rikt begåfvad och mångsidigt anlagd natur. 

133. Giertta, Johan Isak Charles Emil, friherre, * 1838 30/i i Munsö s:n af 
Stockholms län. (Föräldrar: Landtbrukaren, friherre Johan Adam G. och Gustafva 
Vilhelmina Groll.) Elev vid skogsinstitutet 1856 4/g, utexaminerad 1859 31U, extra 
öfverjägare i Stockholms län 1860 2l/12, t. f. jägmästare under år 1861, landtbrukare, 
arrenderar sedan 1862 Ek(e)näs på Munsön. Led. i Stockholms läns spar- 
bankskommitté för Munsö s:n (fungerade i denna egenskap ännu 1912). Gift 
1874 18/io med Hilda Augusta Sooth från Norge. 

134. Collén, Edvard Wilhelm, * 1836 4/s i Falun, t 1906 Vs i Leksand. (För¬ 
äldrar: Rådmannen Mathias Wilhelm C. och Mathilda Berndtson.) Elev vid 
skogsinstitutet 1856 4/o, utexaminerad 1858 Vo, extra öfverjägare i Kopparbärgs 
län 1859 23/ia, öfverjägare i Kopparbärgs län 1861 V10, jägmästare i österdalarnes 
revir 1869 l0/i2, R. V. O. 1887 Via, förvaltare af Älfdalens besparingsskogar 
1889 13/3—1906 28/2, afsked med pension från jägmästaretjänsten 1901 10/s. Gift 
1871 V12 med Märta Augusta Carolina Säfverström. 

Pubi.. Elfdalens sockens besparingsskog. Beskrifning öfver samt värdering 
af nu befintlig timmertillgång (Sthm 1888). Beräkning öfver penningevärdet 
i befintliga sågtimmerträd på hvarje block af Elfdals sockens besparingsskog år 
1889 (Falun 1889). 
Hänvisn. till litt. Biografi med porträtt i ”Hela världen” 1906, sid. 455. 

135. Segerdahl, Hjalmar Frithiof, * 1832 13A, t 1878 18/b. (Föräldrar: Direk¬ 
tören för skogsinstitutet, öfverjägmästare Gustaf Eriksson S. och Anna Catha¬ 
rina Billberg.) Landtmäterielev 1849 29/io, inträdde 1853 18/u i allmän civil tjänst, 
elev vid skogsinstitutet 1856 28h, utexaminerad 1857, förvaltare och plantor å 
Visingsö 1857 18/o, t. f. öfverjägare å Böda kronopark 1858 5/« (icke 25/o), t. f. 
öfverjägare å Böda kronopark i Kalmar län 1859 4/s, öfverjägare i Uppsala län 
och föreståndare för Tierps skogsskola 1860 21/i2, jägmästare i örbyhus revir 
1869 10/i2, afförd ur landtmäteristatens rullor 1869, jägmästare i Falbygds re¬ 
vir 1876 25/2 (“VD. Företog 1861 med statsanslag en skogsvetenskaplig studie¬ 
resa till Tyskland. Gift 1861 18/io med Sofia Charlotta (Lotten) Lindwall, en sys¬ 
ter till jägmästaren A. A. Lindwall. 

Puhl. Skogsbrukspraktika. Lärobok för skogvaktare. (Sthlm 1866); Kort 
undervisning om skogens behandling och kultur, öfv. efter G. L. Hartig 
(Sthlm 1860; utgör 20:e häftet af Bibliotek för landtmän). 
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136. Hotm</vist, Frans Nicoluus, * 1837, t 1866 h. Elev vid skogsinstitutet 
1856 *Vt, utexaminerad 1858, extra öfverjägare i Uppsala län 1859 31/i», för¬ 
valtat Uppsala hospitalsskogar 1860—1865. förvaltare af kronoparken Högsko- 
Ren samt l.aRunda, HaRunda och Ulleråkers häradsallmänningar 1860 ,0/t, öfver- 
jäRare i Norrbottens län 1865 13/io. "Försvann" (troliRen Renom drunkniiiR i 
Holmforsen af Kalix älf). 

(Lars Fredrik Holmqvist. f. 1811, d. 1876, var landssekr. i Östergötlands 
län. expeditionschef i ecklesiastikdep:tet, häradshöfding i Skytts och Oxie 
härader.) 

137. Tilly, Uno, * 1831 i Appuna s:n af Östergötlands län. (Föräldrar: 
Fanjunkaren och hospitalssysslomannen Carl T. och Lovisa Ulrika Kraft.) Stu¬ 
dent af Östgöta nation i Uppsala 1852 */i», landtmäterielev 1853 3iU, skepps- 
mätareexamen 1856 '/a, landtmäteriex. 1856 Vo, auskultant s. å. o. d., medhjälpare 
s. å. “/«, elev vid skogsinstitutet 1856 w/t, utexaminerad 1857 '"/b, t. f. öfverjägare 
i västra distriktet af Östergöths län 1857 Vio, öfverjägare i Kalmar län (Mandliörds 
och Norra Möre häradsallmänningar) 1859 3,/io. lärare vid och föreståndare för 
Böda skogsskola 1860 *"/• (1861 */«), jägmästare i Tjust' revir 1869 l0/is, afsked 
från landtmäteriet 1870 **/«, tjänstledig för sjukdom 1873 SV«—1883 31/ia. stations¬ 
inspektor vid Bohult 1874 lh och vid Mörlunda 1875 “7b, jägmästare i Väst- 
bo revir 1885 */», tjänstledig för sjukdom 1884 */«, järnvägsstationsinspektor i 
Hultsfred 1875 lh, afsked med pension från jägmästaretjänsten 1891 1#/t, af¬ 
sked ss. stationsinspektor 1901. (lift 1866 “/• med Augusta Fredrika Gustafva 
Westerström. 

Fadern och äldre brodern, landskanireraren i Göteborg Carl Ulrik, skrefvo 
släktnamnet Tillä. 

138. Ohlin. Per, * 1826 ,0/u i Gryts församling af Kristianstads län, t 1899 
*/i på Visingsborgs kungsgård i Visingsö s:n af Jönköpings län. (Föräldrar: 
Torparen Per Olsson och Elna Pcrsdotter.) Elev hos skogsförvaltaren Fr. 
Ritter på Vanås i Kristianstads län 1852, skogsförvaltare på Knutstorp i Mal¬ 
möhus län 1853 »Vio—1856 3,/«. Elev vid skogsinstitutet 1856 */io, utexaminerad 
1858 V». T. f. plantor vid ekplanteringarnc å Visingsö samt förvaltare af Vi¬ 
singsborgs kungsgård med underlydande hemman 1858 */«, hvilken plats såsom 
ordinarie tjänst samt med tur- och befordringsrätt såsom öfverjägare inom 
skogs- och jägeristaten tillträddes 1859 ”/a. Sysslan indrogs 1869 3,/ia. Extra öf¬ 
verjägare i Jönköpings län 1867 **/«, jägmästare i Eksjö revir 1869 ,0/i», 
R. V. O. 1884 Vi», afsked med pension 1893 *°/«. Ordf. i kommunalstämman 
på Visingsö i 12 års tid, ordf. hos stadsfullmäktige i Grcnna 7 år, fullmäk¬ 
tig för delägarne i civilstatens pensionsinrättning 1887. Åren 1861 och 1877 
med offentligt anslag företagit skogsvetenskapliga studieresor till Tyskland o. 
Danmark. Konstruerat en pik att användas vid skogsplanteringar. Grundat 
korgpilsodlingar å Visingsö. Gift l:a g. 1863 */io m. Hedvig Maria Carolina 
Hjertstedt, 2:a g. 1885 nh m. Anna Carolina Atncen. 

Publ. Bidrag i Tidskr. f. skogshushållning 1878 o. 1888. 

139. Undbohm. F.rnst Julius, * 1838 ,0/m i Köping, t 1899 1B/o i Helsingborg. 
(Föräldrar: Brukspatronen Per Aron Julius L. och Maria Charlotta Almberg.) 
Genomgick Visby gymnasium, student i Uppsala 1856 '*/•, inskrifven som stu¬ 
dent vid akademien s. å. '*/», elev vid skogsinstitutet 1856 */io, utexaminerad 1858 
'/•, extra öfverjägare I Kopparbärgs län 1859 ”/«, d:o med revir och arfvode 
1860 nlu, öfverjägare i Kopparbärgs län 1861 4/«o, jägmästare i Västcrdalarnes re¬ 
vir 1869 '“/i*, jägmästare i Hunnebärgs revir och föreståndare för Hunncbärgs 
skogsskola I8M0 R. V. O. 1886 ‘/i*, led. af H. M. Konungens jaktklubb 1886, 
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öfverjägmästare i södra distriktet 1890 7U, afsked med pension från öfverjäg- 
mästaretjänsten 1898 4/n. 

Ordf. i Malingsbo sockens kommunalstämma och nämnd 1875—1878, ledt 
den af Älfsborgs läns landsting och hushållningssällskap bekostade skogsod¬ 
lingen inom Dalsland och 5 härad i Västergötland 1882—1889, varit led. af la- 
sarettsdirektionen i Vänersborg, varit landstormsbefälhafvare för Väne kompani¬ 
område af Västgöta-Dals reg:te, revisor i Reiserska stiftelsen i Kristianstads län. 
Förvaltat skogarne till Larsbo bruk 1859 la—1874 Is, Nyhammars bruk 1865 Is— 
1872 In, Hagge bruk 1869 h—1872 /12, Högfors bruk 1869 h—1873 le, Klotens 
bruk 1872 In—1881 /2, Silfverschiöldska fideicommissegendomarne 1888—1889. 
Företagit skogsvetenskapliga studieresor till Tyskland 1863 och Danmark 1893. 
Verkställt skogsuppskattningar jämväl i Finland: Mathildedal m. m. Ägde Backa 
i Norrbärkes s:n af Kopparbärgs län 1871 14/3—1884 UU. Ligger begrafven å 
nya kyrkogården i Helsingborg. Gift l:a g. 1873 11In med Augusta Mathilda Hög¬ 
gren, i hennes 2:a gifte, 2:a g. 1882 2% med Carolina (Lina) Kristina Höggren. 

Publ. Bidrag i Tidning för Idrott 1885 o. 1888. 

140. Sylvan, Johan Otto, * 1832 13/i2 i Fosie s:n af Malmöhus län, t 1909 
19/n i Stockholm. (Föräldrar: Snickaremästaren Sigbrandt Herman S. och Chri¬ 
stina Pyk.) Student af Skånska nationen vid univ:tet i Lund 1850 20/i2, kameralex. 
1851 18/i2, landtmäterielev 1852 17U, landtmäteriex. 1854 31/s, auskultant s. å. 0. d.. 
medhjälpare hos förste landtm. Ernst Wiman s. å. eU, elev vid skogsinstitutet 
1857 */?, utexaminerad 1858 3%, t. f. öfverjägare i Kalmar län 1858 V12, jäg¬ 
mästare i Gotlands län 1860 'J3h, vice kommissionslandtmätare därst. 1862 3%, 
kommissionslandtm. 1868 uh, jägmästare i Gotlands revir 1869 10/12, R. V. O. 
1885 V12, afsked med pension 1897 31/12, n. afsked från kommissionslandtmätare- 
tjänsten 1902 7/u. Han var den siste landtmätaren, som tillika fick innehafva an¬ 
nan civil ordinarie statstjänst. 

Biträdt Gotlands läns hushållningssällskap i skogsärenden från 1859 24/a. 
Led. af hushållningssällsk:s förvaltningsutskott 1888; år 1863 sekr., 1876 vice 
ordf. och 1888 ordf. i Gotlands skarpskytte- och jägaregille; erhöll 1902 29/i 
gillets silfvermedalj att i band af provinsen Gotlands färger (hvitt och rödt) å 
bröstet bäras ”såsom ett erkännande af utmärkta förtjänster till befrämjande 
af gillets ändamål”. (Denna medalj har endast en gång tillförne utdelats af ena¬ 
handa anledning.) Sekreterare i Jagt Sällskapet i Visby 1868 19/i2 vid sällskapets 
stiftande. På hans initiativ anslog Gotlands landsting år 1890 ett belopp för pre- 
miering af själ, hvilket sedermera blifvit en riksangelägenhet och utsträckt till 
alla kustlän. Genom hans försorg hafva jämväl rådjur och tjäder blifvit inplan¬ 
terade på Gotland. Verkat för skogsodling och jaktvård på Gotland. Sty¬ 
relseled. af det år 1858 stiftade Planteringsgillet i Visby. Företog år 1862 med 
offentligt anslag en skogsvetenskaplig studieresa till Danmark och Tyskland 
samt år 1890 till Jutland för att inhämta nyare metoder vid flygsandens däm¬ 
pande. Husägare i Visby sedan 1870. Gift 1861 4A> med Sophia Lovisa (Lisen) 
Carolina Lidman, syster till öfverjägare S. O. Lidman. 

Publ. Om bränntorfven på Gotland (Visby 1866); Ett besök på .lutlands 
klitter och ljunghedar (ingår å sid. 1—60 i Tidskr. f. skogshushålln. 1892). 
”Handbok i skogsskötsel, afsedd för folkskolorna på Gotland” (Visby 1901, 
utarbetad under medverkan af sonen, kaptenen, extra jägmästare S. Sylvan 
och prisbelönt af Gotlands läns skogsvårdsstyrelse). Uppsatser i skogsfrå- 
gor och jakt i Tidskr. f. Skoghush., Sv. Jägarf:ts nya tidskr. o. länets tid¬ 
ningar. Bidrag med biografi (af H. Szs) 0. portr. i Jägaren 1901. Bidrag i 
Skogsvårdsföreningens tidskrift 1903. 
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141. Ideström. Sven Edvard. * 1835 */n i Kalmar, t 1884 ,5/s i Lidköping. 
(Föräldrar: Sjökaplenen Sven I. och Anna Christina Råberg.) Brukselev vid Dal- 
karlshyttan vid Lindesbärg 1852, bruksbokhållare vid Valåsen i Karlskoga 1853, 
bruksbokhållare vid Finspång 1854. Elev vid skogsinstitutet 1857 ‘/«, utexami¬ 
nerad 1858 ”/», t. f. öfverjägarc vid häradsallmänningarne i Kalmar län 1860 Vio, 
extra öfverjägare i Kalmar län 1862 */«, t. f. jägmästare i Kalmar län 1869 “/u, 
tjförr. jägmästare i Kalmar revir 1870 S1/s, statens skogsingeniör 1876, jägmäst¬ 
are i Slättbygds revir 1877 “'/t*. Skogsförvaltare vid Eds bruk och Vinäs 
i Kalmar län sedan 1864, skogsförvaltare vid öfverums bruk sedan 1865 Vt, forst- 
man hos Kalmar läns norra hushållningssällskap 1864 ,5/a—1866 30/«, lärare i skogs¬ 
skötsel vid landtbruksskolan å Sundsholm 1864—1867 och 1869. Omkom genom 
drunkning i Lidköpings hamn. 

142. Göthe, Carl Gustaf Per. * 1835 s“/« i Stockholm, t 1907 s/r i Borgholm. 
(Föräldrar: Bildhuggaren och professorn Eric Gustaf G. och Vilhelmina Albertina 
Röhl.) Student af Stockholms nation i Uppsala 1854 ll/i», elev vid skogsinstitutet 
1857 */•, utexaminerad 1858 ”/§, t. f. jägmästare i Kronobärgs och Blekinge län 
1859 **/ii (icke **/«), extra öfverjägare i Kronobärgs län 1860 Sl/is, öfverjägare 
därst. 1866 **/», jägmästare i Sunncrbo revir 1869 ,0/u, t. f. jägmästare i Värends 
revir 1870 ,#/«. jägmästare i Värends revir 1872 ,r/#, t. f. skogsinspektör i Små¬ 
lands distrikt 1876 2*/i*. öfverjägmästare i Smålands distrikt 1889 *®/n. R. V. O. 
1881 V«j, K. V. O. 2. kl. 1899 ‘/it, afsked med pension från öfverjägmästaretjän- 
sten 1900 M/«. Biträdt Kronobärgs läns k. hushållningssällskap i skogsären- 
den 1861—1866. Förvaltat Kosta glasbruks skogar i Kronobärgs län 1866—1877 
samt Gårdveda skogar i Kalmar län 1862—1865. Stadsfullmäktig i Växjö pe¬ 
rioden 1869—1872. Vice ordförande i Södra Smålands jaktförening (1884 kal¬ 
lad Svenska Jägareförbundets afdclning i Småland och 1888 Svenska Jägare¬ 
förbundets afdelning i Kronobärgs län) 1870 •/? och dennas ordförande sedan 
1887 */». Deltog i maj 1889 (jämte 14 andra personer) i uppropet till bildande 
af Svenska Kcnnclklubbcn. Han erhöll 2:dra pris (mindre silfvermedalj) för en 
samling rådjurshorn på utställningen i Norrköping 1906. Styrelsesuppleant i 
Växjö-Alfvestads järnväg sedan 1900 Vi. Ledamot i styrelsen för Skånes ensk. 
banks afdelningskontor i Växjö från 1901 ,7/« och för Kronobärgs läns sparbank 
i Växjö från 1901 *'/» t. o. m. 1903. Jägare (biografi med porträtt, se Sv. Jägar- 
förb:s n. tidskr. 27:e årg.). Korrcsp. led. af Sv. Jägarförb:t 1886 *U. Ägde Vic- 
kensved utanför Växjö 1873 *•/•—1882 ‘V* samt till sin död gård i nämnda stad. 
Gift 1867 l,/u med Lovisa (Louise) Catharina Munthe. 

Redan i midten af 1870-talet stod G. bakom och påskyndade Kronobärgs läns 
dåvarande landshöfdings, Gunnar Wenncrbergs, bemödanden att utverka an¬ 
slag till de första kronoparksinköpen. Förordnades i aug. 1903 af k. maj:t 
till ordförande i Kronobärgs läns skogsvårdsstyrclse fr. o. in. 1905 */i men 
entledigades på begäran från uppdraget i sept. 1903. 
Rorträtt i Svenska Kennelklubbens tidskrift 1899, h. 4; porträtt och biografi 
(af H. Szs) i Jägaren 1904; nekrolog (af M. von Schantz) jämte porträtt 
i Skogsvårdsförenlngens tidskrift; nekrolog (af Axel von Schantz) i S. J. 
N. T. 1907. sid. 338—340. "Af naturen hade G. de bästa förutsättningar för 
sitt yrke. Skarpa sinnen, god iakttagelscförmåga och en kroppens spänstig- 
het och uthållighet, som ytterst sällan torde finna sin like, se där de yttre 
betingelserna för den dugande skogsmannen. Härtill kom ett lefvande, al¬ 
drig slappnad! intresse for allt som till tjänsten hörde och en brinnande håg 
för llfvct i skog och mark. En god och hjälpsam kamrat samt en human, 
men på samma gång respekterad förman. Af sina underlydande fordrade 
han framför allt intresse för tjänsten och punktlighet. Såsom chef hade han 
den lyckliga förmågan att, utan förbiseende af detaljerna, dock stadigt kunna 
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hålla fast vid hufvudsaken; allt som kunde kallas småaktighet var främmande 
för hans lynne. En lika skicklig som ifrig jägare.” 
Publ. P. M. vid värdering af skogsegendomar (1903). 

143. Björkegrén, Per Fredrik, * 1836 2lU å Björkön i Mälaren, t 1908 26/s i 
Nora. (Föräldrar: Hemmansägaren Per Andersson och hans 2:a hustru, Karin 
Westerberg.) Landtbrukselev 1853 vid Rastaborg i Ekerö s:n af Stockholms län 
hos sin släkting löjtnant Olof Palmaer. Elev vid skogsinstitutet 1857 i juni, ut¬ 
examinerad 1859. Extra jägmästare i Askersunds revir 1878 Ve. Var skogsför¬ 
valtare först vid Petersfors, Ramshytte och Garphytte skogar i Örebro län, se¬ 
dermera hos Hammarby-Yxe aktiebolag och Pershytte grufbolag i Örebro län 
samt Arboga verkstads skogar i Västmanlands län. 

144. af Silléen, Lars Georg, * 1837 22h på Fanby i Sundsjö s:n af Jämtlands 
län, t 1871 27U på Hamre i Bollnäs i Gäfleborgs län. (Föräldrar: Underlöjtnan¬ 
ten Lars August af S. och Brita Christina Falkenström.) Elev vid skogsinstitutet 
1857 le, utexaminerad 1859, extra öfverjägare i Gäfleborgs län 1860 20h, öfver- 
jägare i Gäfleborgs län 1860 20/7, öfverjägare i Gäfleborgs län 1866 13/7, jäg¬ 
mästare i södra Helsinglands revir 1869 10/i2. Gift 1866 12/s med Helena Fredrika 
Sofia Oldberg i hennes l:a gifte. Ättenamnet skrifves äfven af Sillén. Kallas i 
institutets matrikel felaktigt Georg August af S. 

145. Smedberg, Olof Alfred, * 1837 25/« i Stockholm, f 1890 17h i Helsing¬ 
borg. (Föräldrar: Skräddaremästaren Olof S. och Eva Johanna Bogren.) 
Genomgick nya elementarskolan, student af Stockholms nation vid Uppsala 
univ:tet 1856, elev vid skogsinstitutet 1857 le, utexaminerad 1859, t. f. öfverjä¬ 
gare i Kalmar län s. å. 26/12, extra öfverjägare i Gäfleborgs län 1860 25/s, t. f. 
lärare i jakt- och författningskunskap under de Broens resa utrikes 1861 15/o, 
öfverjägare i Gäfleborgs län s. å. 11 ho, landtmäterielev 1864 2A>, jägmästare i 
Kristianstads län 1865 Vs, lärare i skogshushållning vid Alnarps landtbruksinstitut 
1868 (till sin död), jägmästare i Åhus revir 1869 “/12, tjförr. jägmästare i Ängel- 
holms revir 0. föreståndare för Danielslunds (Kollebärga) skogsskola 1872 8U, 
skogsinspektör i södra distriktet 1874 23/i2, R. V. O. 1880 V12, öfverjägmästare i 
södra distriktet 1889 29/u. Företog 1863 med statsanslag en skogsvetenskaplig 
studieresa till Danmark och Tyskland, likaså år 1876. Innehade förordnanden 
ss. brännvinskontrollör i Kristianstads län. Gift 1872 sh med Helena Hallenborg. 

Publ. En föreläsningskurs, hållen vid Alnarps landtbruksinstitut; uppsatser 
i Tidskr. f. skogshushållning. 

146. Uahr, Anders Vilhelm Theodor, * 1839 V11 å Ryedal i Asarums s:n af 
Blekinge län. (Föräldrar: Majoren August H. och Clara Augusta Westin.) Elev 
vid skogsinstitutet 1857 Ve, utexaminerad 1859 %, extra öfverjägare i Gäfleborgs 
län 1859 2/o, t. f. öfverjägare i Alfta, Ofvanåkers och Bollnäs socknar af Gäfle¬ 
borgs län 1860 2lU, öfverjägare i Västernorrlands län och lärare vid Sillre 
skogsskola 1861 13/» (1862 7U). T. f. förste lärare (i skogshushållning) vid skogs¬ 
institutet 1861 3U (1861 31/s)—1861 30/9 och 1867 31/s—s. å. 31h, andre lärare (i 
jakt- och författningskunskap) därst. 1863 9/io, jägmästare i Ängelholms revir 
och föreståndare för Danielslunds (Kollebärga) skogsskola 1869 31/12, skogsin¬ 
spektör i östra distriktet 1871 2/« och i bärgslagsdistriktet 1874 23/i2, R. V. O. 
1878 30/ii, t. f. domänintendent i Västerås län 1883, öfverjägmästare i bärgslags¬ 
distriktet 1889 29/u, R. N. O. 1897 18/«, tjänstledig 1903 3h, n. afsked med pension 
1903 31/i2, K. V. O. 2. kl. 1905 "Vs. 

Förvaltare af Karlsfors sågverks skogar 1859 V11, af Brogårds skogar 1863 
lu. Prisdomare vid den första svenska hundutställningen (anordnad af H. M. 
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Konumrens jaktklubb) i Stockholm 1886 '*/7—,8/- och sedermera vid Svenska 
Kennelklubbcns utställningar och jaktprof. Hedersled, af Sv. Jägarförbts afd. i 
östra Västmanland 1889 ”/«; deltog i maj 1889 (jämte 14 andra personer) i upp¬ 
ropet till bildande af Svenska Kennelklubben, hedersledamot af Svenska Kcnnel- 
klubben 1894 **/», korresp. led. af Sv. Jägarförb., erhöll Sv. Jägarförbts silfvcr- 
medalj att å bröstet bäras 1897 *&/e, ordförande i Västmanlands läns jaktvårds- 
förening, hedersled, af skogsinstitutets jaktförening 1911 “/1*. varit stadsfullmäk¬ 
tig i Västerås, är led. af byggnadsnämnden därst., företog år 1866 med offent), 
anslag en skogsvetenskaplig studieresa till Danmark och Tyskland. Äger sedan 
1889 villan Fridhem (ödemarken) vid Västerås, arrenderade under 15 år, fr. 0. 
m. 1874. Västmanlands läns hushållningssällskaps trädskolor vid Västerås. Gift 
1867 “/# med Emelie Julia Maria Settcrwall. 

Publ. Kort handledning för skogs- och jägeritjänsteniän i rättegångars ut¬ 
förande inför domstol (Sthlm 1866), Handbok för jägare och jagtvänner 
(Sthlm 1867, 2:a uppl. |I—11J Sthlm 1881—1882), Om de tillförlitligaste med¬ 
len att utrota våra skadligare rofdjur och roffåglar (Sthlm 1868), öfverflyt- 
tad till finska under titel Metsästys-Kirja 1. Petoeläinten ja Ryöstölintujen 
jahdista. Suomennos. Helsingissä 1878; Album för jägare (Sthlm 1869), 
Samling af gällande författningar rörande skogsväsendet (Sthlm 1877; den 
bland skogstjänstemän välbekanta s. k. gröna boken; ny reviderad och ut¬ 
vidgad upplaga Stockholm 1906); Kapitlen om jakt och djurfång i k. Skogs¬ 
styrelsens berättelse om skogs- och jaktväsendet i Sverige intill år 1870, upp¬ 
satser rörande jakt i Nordisk Familjebok samt kapitlet "Domänstyrelsens 
verksamhet med afseende å skogsväsendet” i jägm. Modighs ”Gensagor", 
Sthlm 1894. 
Hiinvisn. till litteraturen: biografi o. porträtt i Sv. Jägarförb:s n. tidskr. 21 :a 
årg„ 1883; porträtt i Sv. Kennelklubbcns tidskr. 1899, h. 4; porträtt jämte bio¬ 
grafi (af H. Szs) i Jägaren 1903; biografi i Vem är det? (Sthlm 1912.) 

147. Gyllenhammar, Axel (iustuf. * 1839 */u i Norrtälje. (Föräldrar: Justi- 
tierådet Axel Fredrik G. och Maria Catharina Sparrc till Rossvik.) Extra krotio- 
skogvaktare i Stockholms län 1857 ”In, elev vid skogsinstitutet 1858 */«, utexa¬ 
minerad 1860 '*/«, skogsrättare vid Tierps skogsskola 1860 ,0/» o. 1861 •/», e. o. 
öfverjägare i Uppsala län (k. bef:de) 1860 Vt» med Tierps södra och Norunda 
häradsallmänningar ss. bevakningstrakt, extra öfverjägare i Uppsala län 1861 
**/«, repetltör vid skogsinstitutet 1865 **/•—1866 “/», nytt förordnande på före- 
nämnda allmänningur 1866 *•/», öfverjägare i Jämtlands län 1867 ”1», jägmästare 
i Härjedalens revir 1869 ,0/i», jägmästare i södra Hclsinglands revir 1871 
och i Gcstriklands revir 1890. R. V. O. 1891 '/u. R. ö. Fr. J. O. 1904 *°/o. N. 
afsked med pension 1904 *•/1». 

Skogsförvaltare vid Lcufsta bruks skogar 1864—1867, vid Ljusne järnverk 
sedan 1872. Sklljoman jämte komm.-landtmätarcn L. G. Söderblom för delning 
mellan Bärgviks och Marma bolag af Edcfors bolags skogar 1875, sklljoman 
jämte Fr. Lovén och kapt. B. A. de Vcrdier för delning af Särna bolags skogar 
1891—1893, sklljoman Jämte J. O. af Zellén och B. Bellander för delning af de före¬ 
nade Dalabolagcns gemensamt inköpta skogar och fastigheter 1891—1894. För¬ 
valtare af Orsa sockens besparingsskog 1888 */•. Sckr. i Sv. Jägarcförb:ts af- 
dcln. i södra Helsingland 1883 u/«. Lärare i skogshushållning vid Gäfleborgs 
läns landtmannaskola i Säfvcrstalund 1905. Ordförande i Bollnäs' sparbank se¬ 
dan 1906. En af stiftarne af elementarläroverket därst. Äger Sundsåkcr i Boll¬ 
näs s:n af Gäfleborgs län. Gift 1879 ”It med Brita (Bricken) Wcng. 

Publ. Orsa sockens besparlngsskogar. Bcskrifnlng och upplysningar för be¬ 
dömande af timmerskogens värde. H. 1—2. Sthlm 1886; uppsatser i Tidskr. 
f. skogshushållning, Skogsvårdsföreningens tidskrift 1907 o. 1909, Skogvak¬ 
taren 1910. Skogen 1914. 
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148. Westin, Gustaf Osvald, * 1835 23U i Ytter-Enhörna s:n af Nyköpings 
län, t 1896 14/9 i Stockholm. (Föräldrar: Godsägaren Carl Oscar W. och hans 
1. fru, Sofia Carolina Collneer.) Elev vid skogsinstitutet 1858 Ve, utexaminerad 
1860 14/o, extra öfverjägare i Värmlands län 1862 9/s, landtmäterielev 1865 20/3, 
extra öfverjägare i Jönköpings län 1867 23A, lärare i skogsskötsel vid Johannes- 
bärgs landtbruksskola i Jönköpings län 1867 23A, skogsförvaltare vid Bondegod¬ 
sen Askeryd och Bordsjö s. å. ah, skogsförvaltare vid Näs, Skareda och Rödje- 
näs s. å. i nov., skogsförvaltare för Eksjö stads skog s. å. 10/12, länsforster hos 
hushållningssällskapet i Jönköpings län 1868 12/2, extra jägmästare i Västbo revir 
1869 3V12, t. f. jägmästare i Västbo revir 1870 11U, extra jägmästare i Jönköpings 
revir s. å. 31/io, t. f. jägmästare i Ängelholms revir 1871 2/e, tjförr. jägmästare i 
Ängelholms revir 0. föreståndare för Danielslunds (Kollebärga) skogsskola 1875 
19/«, tjförr. jägm. i Finspångs revir 1884 7/n, lärare i skogshushållning vid 
Bjerka-Säby landtbruksskola i Östergötland s. å., jägmästare i Finspångs revir 
1890 19/s. Gift 1876 14A> med friherrinnan Emmy Natalia Elisabeth Rappe. 

Hänvisa, t. litt. Nekrolog (af H. Szs) i Tidskr. f. skogshushålln. 1896. 

149. Gyllenhammar, Edvard Adolf Herman, * 1839 7U å Aspenäs i Malex- 
anders s:n af Östergötlands län, t 1912 12U i Vadstena. (Föräldrar: Fanjun¬ 
karen Adam Fredrik G. och Clara Gustafva Pfeiff.) Elev vid skogsinstitutet 
1858 Ve, utexaminerad 1860 14/e, t. f. öfverjägare i Östergötlands läns västra revir 
1861 20/7 0. 1862 4/o, t. f. skogsrättare vid Böda skogsskola 1862 21/s, skogsför¬ 
valtare vid Ankarsrums bruk 1863 V?—1870 u/s, extra öfverjägare i Kalmar län 
1864 25/u, extra jägmästare i södra Ångermanlands revir 1870 31/12 och i Åsele 
revir 1874 31/12, jägmästare i västra Jämtlands revir 1876 30/i2, jägmästare i Kop- 
parbärgs revir 1898 20/s, R. V. O. s. å. Vis, afsked med pension 1904 22U. Ägde 
Västanede i Norderö s:n, Jämtland, äfvensom, vid sitt frånfälle, gård i Vadstena. 
Gift 1877 22/3 med Anna Maria Holmberg. 

Hänvisn. t. litt. Nekrolog (af H. Szs) i St. D. 1912 o. i Skogsvårdsförenin- 
gens tidskrift 1913. 

150. Thelaus, Victor Germanius Magnus, * 1834 28/s i Norrtälje, t 1880 23U 
på Hanerik i Östra Ryds s:n af Östergötlands län. (Föräldrar: Kyrkoherden 
och prosten Pehr T. och Charlotta Eugenia Dorothea Johanna Wilhelmina 
Schoerbing.) Student i Uppsala 1851, i telegrafverkets tjänst 1851—1858 (avan¬ 
cerade från föreståndare för Grisslehamns station, förvaltare och förste assi¬ 
stent till kommissarie, hvarpå han fick afsked), elev vid skogsinstitutet 1858 V», 
utexaminerad 1860 (med ”berömlig” i skogshushållning), skogsrättare vid Böda 
skogsskola s. å., underlärare därst. 1861 Vio, bevistade med statsstipendium af 
1862 23/5 föreläsningarne vid tyska forstakademien Tharand och tog där fyra 
examina i skogsämnen med högsta vitsord, t. f. lärare i skogshushållning vid 
skogsinstitutet 1864 18/o, tjförr. lärare därst. s. å. 14/io, t. f. direktör därst. 1869 
s/io, jägmästare i Finspångs revir 1873 13/i2, tjänstledig 1876 24/io. Giit 1878 11 ho 
med Klara Matilda Orest (* 1844 18/n i Östra Ryd). 

Publ. Kuberings- och cirkelyttabeller (Sthlm 1862, utgifven med statsanslag 
af 1862 2ik)\ Om skogarne och skogsväsendet (Sthlm 1865); Om skogarnes 
betydelse för klimatet och jordbruket m. m. (Sthlm 1867); Iakttagelser rö¬ 
rande skogsväsendet (Sthlm 1868; utgör ett sammandrag af de berättelser, 
som afgifvits af skogs- och jägeristatens tjänstemän öfver med statsanslag 
mellan åren 1859—1867 företagna studieresor); Skogsteknologi I—II (Sthlm 
1874 o. 1876). Uppsatser: ”Våra skogar” (Läsning för folket årg. 1874. h. 
1); ”Skogen, hans skötsel och vård” (Uppfinningarnes bok); ”Om skogens 
vigt och värde samt om hushållningen med våra skogar” (J. Arrhenii landt- 
hushållningsbibliotek Sthlm 1874). Bidrag i Tidskr. f. skogshushållning un- 
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der märket V. M. Th. Medverkade i Cnattingii "Svenskt skogslexicon” (som 
började redan i l:a Arg. af Tidskr. f. skogshushålln., Vänersborg 1873, och ut- 
gafs separat 1895). Bidrag i N. Dagl. Alleh. m. fl. tidningar. 
Hänvisn. till litteraturen: Nekrolog i Tidskr. f. skogshushålln. 1880, sid. 128— 
133. Se jämväl biografi af Mt (P. Malmquist) i Tidskr. f. skogshushållning 
1893, sid. 84—85. 

151. Bergman, Johan Theodor, * 1838 llh, t 1877. Elev vid skogsinstitutet 
1858 V*. utexaminerad 1860, extra öfverjägare i Västernorrlands län och bitr. 
revirförvaltare på eget ansvar inom södra Ångermanlands revir 1861 i3U, skogs- 
rättare vid Sillre skogsskola 1861—1863, t. f. öfverjägare i Gäflcborgs län 1866, 
öfverjägare därst. 1867 ”/», jägmästare i norra Helsinglands revir 1869 10/i», jäg¬ 
mästare i västra Helsinglands revir 1873 *'/io. Blcf innebränd. 

152. Hultin, Otto Maximilian t Max), * 1836 3h i Rumskulla s:n af Kalmar län, t 
1902 nli i Hägerstads s:n af Östergötlands län. (Föräldrar: Kaptenen Carl Mag¬ 
nus H. och Emilie Sofie Constantia Vännman.) Gick i Strängnäs skola. Stu¬ 
dent af Ostgöta nation i Uppsala 1857, landtmätericlev 1858 **/*, elev vid skogs¬ 
institutet 1858 */«, utexaminerad 1860, extra öfverjägare i Östergötlands län 
1861, t. f. lärare vid Ombärgs skogsskola s. å., t. f. öfverjägare i nämnda län s. 
å., i Kalmar län (Öland) 1862 och i Blekinge län 1863, landtbrukarc i Krono- 
bärgs län 1864—1869; sekreterare, byråchef och kassör i styrelsen för Nässjö— 
Oscarshamns järnväg 1869, afsked med pension 1895. 

Inköpte 1864, jämte svärfadern, öfverste C. Lundqvist, Ryssby egendom i 
Kronobärgs län. Sålde sin andel 1869. Inköpte 1878 egendomen Brudbadet vid 
Eksjö och sålde denna 1895. Gift l:a g. 1864 Vii med Hedvig Lundqvist, 2:a g. 
1877 17It (icke 13It) med friherrinnan Helfrid Rappe. 

Tillhörde en släkt af officerare ända sedan Carl XI :s tid. Fadern tecknade 
sig själf och sin samtid uti ”En gammal Knekts minnen", modern (Constance 
Vännman) har i "Idun" biograferats af Ellen Key, och broderns ("Måns 
Månsson") minne lcfycr än i dag, ej minst inom sällskapet S. H. T. Kultur¬ 
historisk samlare. Ägnade sig äfven åt enskild skogsvård. 
"I sitt lefnadskall ytterst samvetsgrann, var jägmästare Hultin en ömtåligt 
finkänslig natur, musikaliskt begåfvad och med ett omfattande bildningsin- 
tresse; särskildt egde han stora språkliga kunskaper, främjade genom vid¬ 
sträckta resor i utlandet, och en varm kärlek till allt som rörde fornkunskap. 
Äfven jägmästare Hultin har gärna egnat lediga stunder åt nedskrifvandet af 
hågkomster ur eget lif eller erinringar från studiestunder bland gamla papper 
och handlingar från framfarna tider" (nekrologen i Aftonbladet 1902 33h). 
Publ. Bidrag i Jägaren 1903. 
Hänvisn. till litt. Citerad i företalet till Arvid Almfelt: L. F. Rääf af Små¬ 
land, Sthlm 1879; nekrolog (af H. Szs) i Tidskr. f. skogshushållning 1902. 

153. Laurenius, Johan Martin IHiilip, * 1837 7U i Linköping (i elevmatrikeln 
står, felaktigt, f. 1836), t 1887 V» i Rom. (Föräldrar: Domprosten Lars L. och 
Eva Wilhelmina Fredrika Bergcnstråhle.) Student af Östgöta nation vid 
univ:tct i Uppsala 1857 ”/». Elev vid skogsinstitutet 1858 1I», men afladc ej af- 
gångsexamen. Furir vid l:sta lifgrenadicrreg:tet 1860 **/», officcrsex. 1862 301«, 
underlöjtnant vid Värmlands fältjägarercg:tc 1863 37U, erhöll lön på stat 1865 
'*/•, bevistade skjutskolan å Drottningholm 1867, afsked 1871 "/». Gift 1883 med 
Ruth Leonard från Baltimore, i hennes 1 :a gifte (sedermera omgift med ameri¬ 
kanske generalen George Harc-Ford). 

154. Holmgren, August Hmil Algot, * 1829 ,#/u i Västra Ny s:n, Östergöt¬ 
land, t 1888 "'/i* I Stockholm. (Föräldrar: Hofprcdikanten Anders H. och Gu- 
stafva Nordvall.) Student af Östgöta nation i Uppsala 1850, amanuens vid veten¬ 
skapsakademien 1855—1856 och deltog I ordnandet af vetenskapsakademiens en- 
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tomologiska samlingar, elev vid skogsinstitutet 1858 Vo, utexaminerad 1859 och 
anställd ss. lärare i naturvetenskap därst. 1859 23A>, lektor i naturhistoria därst. 
1871 till sin död. Erhöll år 1860 anslag af vetenskapsakademien att resa till 
Medelpad, Härjedalen och Jämtland för entomologiska forskningar; 1861 stats¬ 
anslag för att utomlands studera de delar af naturalhistorien, som stå i sam¬ 
band med skogshushållningen, samt för att i Danmark och Tyskland studera 
flygsandsfältens beskaffenhet och återodling; 1862 23/o statsanslag för utgifvande 
af naturhistoriska läroböcker; reste 1863 till Danmark för entomologiska forsk¬ 
ningar; 1868 14/7 tjänstledig 1 år för att såsom zoolog deltaga i svenska expedi¬ 
tionen till Spetsbärgen; 1871 forskningsresa till Hunnebärg med anslag af veten¬ 
skapsakademien; 1872 led. af Soc. pro fauna & flora fennica; erhöll 1874 30/o 
statsanslag för att i Paris studera den skogsentomologiska utställningen; 1879 en 
bland stiftarne af Entomologiska föreningen i Sthlm; landtbruksakademiens ento¬ 
molog 1880—1887, led. af sällskapet Idun. Vetenskapsman: entomolog (kännare 
af steklar och tvåvingar). Ett stort antal insektspecies äro uppkallade efter 
honom. Skriftställare. Signatur: Strix Bubo. Qift med Charlotta Eleonora 
öhman, f. 1831 6/s, d. 1913 16/i i Stockholm. 

Originell personlighet, humorist, allmänt bekant under skämt- och heders¬ 
namnet ”Flugis” (se ”Ur dagens krönika”, där minnen tecknats af Arvid 
Ahnfelt, Hugo Samzelius [Forestier] m. fl.). 
Publ. Anvisning att igenkänna Sveriges vigtigare löfträd och löfbuskar un¬ 
der deras blad- och blomlösa tillstånd (Sthlm 1861); Ichneumonologia 
suecica (flere delar; tom. I utkom 1864); Handbok i Zoologi I—III. (Sthlm 
1865—1871); Duf- eller hönshöken med alla dess kännetecken (Sthlm 1866; 
2:a uppl. Sthlm 1876; af statsverket inköptes år 1868 inalles 3,122 ex. af 
planschen och utdelades genom skogsstyrelsen); Nyttiga och skadliga insek¬ 
ter. En handbok (Sthlm 1867); Om småfåglarne, den nytta de göra och det 
skydd de behöfva (Sthlm 1869); Om konstgjorda fågelbon och deras inne¬ 
byggare (Sthlm 1870; de båda sistnämnda broschyrerna i en smäskriftsam- 
ling, utgifven af lärarne vid k. Skogsinstitutet; Hahrs broschyr af 1868 var 
n:r 1); Svensk excursionsfauna. Foglarne (Sthlm 1871); Jämte konserva¬ 
tor W. Meves utgifvit Atlas öfver Skandinaviens Däggdjur (Sthlm 1873); 
Ur de misskända djurens lif (Sthlm 1873); Om åkerns vanligaste skadein¬ 
sekter (Sthlm 1873, flere uppl., prisbelönt af k. Patriotiska sällskapet); Lä¬ 
ran om jordmån och klimat med tillämpning på skogshushållningens och 
flygsandsfältens naturbeskaffenhet (Sthlm 1877; erhöll 1865 27 le statsanslag 
för utgifvande af ”Handbok i klimat- och jordmånlära för skogshushål- 
lare”); Om skadeinsekter inom hus samt medlen att utrota dem (Sthlm 
1879); öfversatt och under signaturen Strix Bubo utgifvit Hundboken 
eller anvisning om hundens skötsel, vård och dressyr af Friherre von Thun- 
gen. Fritt öfversatt och bearbetad. (Sthlm 1879); Vägledning i na- 
turalhistoria, närmast afsedd för skogs- och landtbruksskolor samt för 
kronojägare, skogvaktare m. fl. (Sthlm 1879; ny upplaga utgifven); Ur 
djurverlden. (Sthlm 1881); Jämte Arvid Ahnfelt: En fråga af vigt för 
skogshushållning och träindustri (Timmerbarkningsfrågan), tr. Norrk. 1884; 
Kornflugan och dess härjningar på Gotland (i Landtbruksakademiens handl. 
o. tidskrift XXIII (1884) samt XXVI (1887). Tavallisimmat pellon tuho- 
hyönteiset. Suomennos. [Suom. Kaarlo Mainio Levander], Publ. i Suom. 
kirj. Seur. Toim. LXXII. Helsinki 1890; Om insamling af ”myrägg”, i Fis- 
keritidskrift för Finland III, 1894. [Muurahaismunien kokoomisestal; Läm¬ 
nade ett zoologiskt ”Bihang” till P. A. Norstedt & Söners editioner af 1864 
års jaktstadga (först sålunda utgifvet i Stockholm 1865 och senast intaget i 
”Jaktstadgan och öfriga gällande författningar, som beröra jakt. Med ett 
bihang af Aug. Emil Holmgren”, 9:e uppl., Sthlm 1902); De för buskar och 
träd nyttiga och skadliga insekterna jämte utrotningsmedel för de senare. 
En handbok för skogshushållare, trädgårdsodlare och jordbrukare. Godt- 
köpsupplaga.” 
I Vetenskapsakademiens handlingar: Monographia Tryphonidum Sueciae; 
d:o Ophionidum; d:o Pimplariarum; Bidrag till kännedomen om Beeren 
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Eilands ocli Spetsbergens Insekt-Fauna (Sthlm 1869); De skandinaviska ar¬ 
terna af Ophionidslägtet Campoplex etc. 
I öfversigten af Vetenskapsakademiens handlingar: Entomologiska excur- 
sioner vid Vetterns östra strand; Om Ophionidslägtet Anomalon; Om ar¬ 
terna till slägtet Schizopyga; Conspectus generutn Ophionidum Sueciae; 
Conspectus generutn Pimplariarum Suecia;; Bidrag till kännedomen om 
Ichneumonidernas lefnadssätt; om Oedomopsis Rogenhoferi; Utredning af 
de från norra Grönland af prof. Nordenskiöld hemförda insekterna etc. 
II i dra g i: Entomologisk tidskrift. Ur dagens krönika och dagspressen. 
Hänvisn. till litt.: biografier i Hotbergs biografiska lexicoti; Entomologisk 
tidskrift 1889; Entomologische Nachrichten (Jahrg. XV, s. 144—146); Biol. 
Föreningens Förhandi. Bd II; Nordisk Familjebok (af O. Th. Sandahl); 
Vikingen (12 jan. 1889, med porträtt). Biografi af Mt (P. Malmquist) i 
Tidskr. f. skogshushålln. 1893, sid. 86—88. Porträtt och biografi i Svenskt 
Porträttgalleri XV (Författare) samt i sällskapet lduns porträttkatalog; bio¬ 
grafi (af H. Szs) i Jägaren 1904; biografi o. portr. i Nord. Familjebok (nya 
uppl.). 
"Holmgren egde en entusiastisk och uppoffrande kärlek till naturens studium 
samt utvecklade en ovanligt förtjänstfull författareverksamhet, hvars fruk¬ 
ter kommit bland annat vår skogskultur och allmänna hushållning ymnigt 
till del. Gjorde sig ett namn som entomolog, och särskildt genom sina un¬ 
dersökningar om parasitsteklarne förvärfvade han europeisk ryktbarhet." 
(Odén, sid. 520.) 

155. von Döbeln, Johan Jaeob Cusirnir, * 1835 aa/« på Skärvik i Dandcryds 

s:n. Stockholms län, t 1900 */• på Björkholm i Veddige s:n af Hallands län. (För¬ 

äldrar: öfverfältläkaren, professor Johan Wilhelm von D. och dess 2:a fru Sofia 
Henrietta Reuterskiöld.) Erhöll guldmedalj af 5:e storleken f. b. g. 1858, elev 
vid skogsinstitutet s. å. */«, utexaminerad 1860 4/«. extra öfverjägarc i Värmlands 
län 1862 */»; förestod Björkholms meteorologiska station i Halland sedan 1878; 

nämndeman i Viskc härad 1885—1892. Varit ordf. i Veddige sockens kommu¬ 
nalnämnd. Innehade 1852—1862 Björkholms fideicommiss samt säteriet Strux- 
sjö i Veddige s:n. Ägde sedan sistnämnda år de båda gårdame jämte under- 

lyd. frälsehemman Björkhult, Sjöaslätt, Järlöfva och Vabränna. Angående 
hans stora och dyrbara bibliotek, se Carlanders Sv. Bibi. o. Ex-libris IV: 222. 

Gift l:a g. 1864 */• (riddarhusgeneal.) med Fredrika Laurentia Wilhelmina Char¬ 
lotta Holmertz, 2:a g. 1892 */# med Maria Olivia (Olly) Constantia Holmertz. 

156. Hernhurdt. Gustaf Emanuel Martin (Mdrten), • 1833 **/i i Sorunda s:n 

af Stockholms län. t 1892 JO/io i Karlstad. (Föräldrar: Kyrkoherden Gustaf B. 

och Maria Elisabet Tengblad.) Studerade i Örebro skola 1845—1852. Student 

af Söd.-Ncr. nation vid univ:tet i Uppsala 1852 ‘"/u, studentexamen vid universi¬ 

tetet 1853 "/»» (egenhänd. uppgift), elev vid teknologiska institutet 1857, elev vid 

skogsinstitutet 1858 "/*. utexaminerad 1860 "/«, förvaltare af Ånsjö och Kall- 

klinte grufallmänning i Örebro län sedan s. å. '/* (förordnad af bärgmästareäm- 

betet i 5:c distriktet), förvaltare 1860 V»—1863 “/« af Stjärnfors, Hörkens, Ställ¬ 

dals och Hjulsjö skogar, t. f. extra öfverjägarc i Örebro län 1862 ,a/i, förvaltare 

af Qarphytte bruks skogar 1863 ‘/n—1865 ”/«, t. f. öfverjägarc i Örebro län 

1864 * 7, forstman hos Örebro läns hushållningssällskap 1865 “/«, k. resol. att B. 

ej finge för denna sin tjänstgöring räkna meriter såsom Jägmästare 1866 ,sl7, 

lärare i skogshushållning vid Örebro läns landtbruksskola sedan 1867 */n, sta¬ 

tens skogsingcnlör 1874 **/1». Företog år 1865 med statsanslag af s. å. en 

skogsvetenskaplig studieresa till Tyskland. 

157. Malmen. Oscar. • 1839 nU (Icke 17/») i Karlstad, t 1870 •/» därst. 

(Föräldrar: Handlanden Gustaf M. och Maria Charlotta Steffen i hennes I. g.) 
Elev vid skogsinstitutet 1858 '/«, utexaminerad 1860 '*/«. skogsförvaltare vid Aspa 
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bruk i Örebro län 1860 Vn—1863 31/io, extra öfverjägare i Värmlands län 1862 
9la, landtmäterielev 1865 

158. Wolff, Carl Gustaf, * 1828 8/a i Stolberg am Harz, t 1905 8/s i Malm- 
köping. (Föräldrar: Forstmeister Ludvig W. o. dennes 1. fru, Emilia Fressel.) 
Bevistade flere latinskolor. Maturitetsex. vid realskolan i Nordhausen 1847. 
Genomgick lärotid på Harz och besökte sedan skogsakademien i Eisenach, där 
han under König studerade till 1850, då han aflade examen för inträde i stats¬ 
tjänst. Erhöll 1853 anställning vid vägbyggnaderna i skogarna på Sollinghöj- 
derna vid Holzminden och var 1855 geometer vid järnvägsbyggnaderna vid 
Seesen am Harz. Inkallades 1856 af L. J. Hierta att vara skogsförvaltare vid 
Bärgviks aktiebolag, elev vid skogsinstitutet 1858 Vo, skogsförvaltare vid Hög¬ 
fors bruk i Västmanl. 1859, utexaminerad från skogsinstitutet 1860; förestån¬ 
dare 1860 för den af Södermanlands läns hushållningssällskap å Skogshåll (förut 
Trumpan) i Ärila s:n inrättade skogvaktareskolan; svensk medborgare s. å. 21/s, 
extra öfverjägare i Södermanlands län 1861 2%, extra jägmästare i Åkers revir 
1870 31/io, afsked från föreståndaretjänsten vid skogsskolan med pension af länets 
hushållningssällskap 1885. Gift 1856 Vu med Marie Antoinette Charlotte Mädge 
från Tyskland. Denne C. G. Wolff, extra jägmästare Ove Granströms morfar, 
var kusin till Eberhard Wolff, som var far till jägmästaren Hugo Alexander W. 
och, född år 1826, inflyttade till Sverige 1857 samt anlade skogsskolan vid Präste- 
rud nära Kristinehamn. 

159. Gahn, Carl Jacob, * 1826 5/o på Kåfalla i Fellingsbro s:n af Västman¬ 
lands län, f 1865 18/io i Arboga. (Föräldrar: Brukspatronen Jacob G. och Ma¬ 
ria Charlotta Tersmeden.) Intogs 1841 i Uppsala katedralskola, student 1846, 

underkonduktör vid ingeniörcorpsen 1847, tjänstgjorde vid Karlsborgs fästnings- 
byggnad till slutet af år 1848, transport till Göta artillerireg:te s. å., underlöjt¬ 
nant därst. 1849, genomgick Mariebärgs krigsläroverk 1856, afsked s. å. med 
tillstånd att kvarstå i arméen, elev vid skogsinstitutet 1859 2/s, jäml. n. till¬ 
stånd af 1859 1U med anledning af öfverskriden åldersgräns, utexaminerad 1861 

Vo. Blef 1856 under en artillerimålskjutning vid Dösebacka svårt skadad i huf- 
vudet, hvilket vållade honom fleråriga lidanden. Ligger begrafven på Fellingsbro 
kyrkogård. 

(Han härstammade från en gammal skotsk adlig ätt Colquhoun, som 1572 
inkom till Sverige och sedermera antog namnet Gahn.) 

160. de Frese, Georg Wilhelm, * 1835 15/i i Maria församling, Stockholm, t 
1874 3/e vid Storfors bruk i Kroppa s:n, Värmland. (Föräldrar: Bankokommis- 
sarien Georg August de F. och hans l:a fru, Wilhelmina Charlotta Staffhell.) 
Elev vid akademien för de fria konsterna 1850—1852, elev vid teknologiska in¬ 
stitutet 1852 6/o, utexaminerad från dess fackskola för maskinbyggnadskonst och 
mekanisk teknologi 1855 8/o, student i Uppsala 1859 3%, elev vid skogsinstitutet 
1859 2/b, utexaminerad 1861 V# (enl. skogsinstitutets matrikel men Va enl. original¬ 
betyget), extra öfverjägare i Värmlands län 1862 9/s, landtmäterielev 1864 18/i, 
skogsförvaltare vid Borgviks aktiebolags skogar sedan 1866 25/u och sedermera 
vid Storfors bruk i Värmland. 

Publ. Karta öfver Carlstads Stift eller Wermland och Dal, utvisande de ju- 
diciela, administrativa och ecklesiastiska indelningarne. Stockholm 1871. 

161. Hellström, Anders Magnus, * 1835 Va i Söderhamn. (Föräldrar: Hand¬ 
landen Olof H. och Magdalena Altberg.) Student i Uppsala 1856, engagerad vid 
kanalbyggnader (Filipstads—Kristinehamns och Strömsholms) 1856—1859. Ge¬ 
nomgick förberedande lärokurs till Mariebärgs krigs- och ingeniörsläroverk 
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1858—1859. elev vid skogsinstitutet 1859 */•, utexaminerad 1861 Vo, t. f. skogs- 
riittare vid Sillre skogsskola 1862 1B/o, extra öfverjägare i Viisternorrlands län 
1862 "/•, k. fullm. s. å. 10/io, förordnad att tillsvidare vara öfverjägare och 
skogsskoleföreståndare vid Sillre 1863 u/u, öfverjägare i Västernorrlands län 
och föreståndare för Sillre skogsskola enl. k. fulltn. 1864 */«, jägmästare i norra 
Medelpads revir 1869 10 », R. V. O. 1886 Vi» (på civildepartementets föredrag¬ 
ning, icke genom finansdepartementet, dit kåren då hörde), t. f. skogsinspektör 
i Västerbottens distrikt 1887 iahs, ytterligare t. f. skogsinspektör därst. 1888 *•/», 
skogsinspektör intill 1890 års slut 1888 ?,/o. öfverjägmästare därst. 1889 M/u, n. 
afsked med pension 1900 */u. 

Ledamot i Västernorrlands läns nödhjälpskoinmitté 1867, led. af samma läns 
landsting och hushållningssällskapets förvaltningsutskott t. o. m. 1888. Inspek¬ 
tör för fiskodlingsanstalterna i länet. Led. af Västerbottens läns hushållnings¬ 
sällskaps förvaltningsutskott 1888—1905, stadsfullmäktig i Ume 1889—1905, led. 
af Ume drätselkammare sedan 1891 och vice ordförande därst. 1895, styrelseled. 
i Sv. Jägareförbundets afd. i Västerbottens län 1889, styrelseled. i bankaktiebo¬ 
laget Stockholm—öfre Norrland 1898. Jämte öfverjägmästaren F. V. Berg och 
extra öfverjägaren B. Martin ledamot i en kommitté 1884 för undersökning af 
flottnings- och virkcsförhållandena inom de norrländska älfvarne samt afgifvande af 
underdånigt yttrande med anledning af ifrågasatt ändring i lagen om timrets bark- 
ning. Äger andel i Uttervik samt gård i Ume. Gift 1865 Vi med Ingeborg Lo¬ 
visa (Louise) Sophia Segerdahl. 

162. Andersson. Johan. * 1838 ,#/» i Ekers s:n af Örebro län, t 1912 “/* i 
Forshems s:n af Skaraborgs län. (Föräldrar: Hemmansägaren Anders Larsson 
och Kristina Jansson.) Student af Söd.-Ner. nation i Uppsala 1856 **/», elev vid 
skogsinstitutet 1859 Vo, utexaminerad 1860 l*/«, extra öfverjägare i Skaraborgs 
län 1861 "/ii, af k. bef:de förordnad att förvalta en del af l:a reviret i Skara¬ 
borgs län (Hofva och Hasslerörs tingslag samt kronop. Tiveden och Sundsmar- 
ken) 1862 ,7/«, dessutom i Tiveds, Undanäs och Halna socknar 1863 "/t, 1866 iah 
nåd. tillstånd att uppbära öfverjägarelön fr. o. m. år 1865, öfverjägare i l:a re¬ 
viret af Skaraborgs län 1867 */», jägmästare i Kinne revir 1869 10/i», R. V. O. 1891 
‘/i*, n. afsked med pension 1903 *°/». 

Skogsförvaltare vid Aspavcrkcn i Örebro och Skaraborgs län 1863 Vu—1864 Vu 
och vid Skagcrsholms bruks skogar i Skaraborgs län 1864 Vu—1873 Vu. Ordf. 
i Forshems kommunalstämma och kommunalnämnd 1870, 1871, 1884—1896, ånyo 
ordf. i kommunalstämman sedan 1899. Led. i styrelsen för Skaraborgs läns 
brandstodsbolag sedan 1890, ordförande i Kinne härads vägstyrelse sedan 1893. 
Ägde och bebodde sedan 1873 Vu Kvarntorp i Kinne härad, Skaraborgs län. 
Gift 1866 **/it med Augusta Carolina Fredrika Groth, dotter till öfverjägm. C. P. 
Groth. 

Hänvisn. l. lin. Nekrolog (af H. Szs) med portr. i Skogsvårdsföreningens 
tidskrift 1913. 

163. Sciierdahl, (Jarl (iuslal /•'rilhiof, • 1839 V* på Boo i Sköllcrsta s:n af 
Örebro län, t 1893 •/» i Växjö. (Föräldrar: Godsägaren Johan Wilhelm S. och 
Clara Charlotta Åberg.) Elev vid skogsinstitutet 1859 */., utexaminerad 1861 V#, 
t. f. öfverjägare i Södermanlands län 1861 Vio, extra öfverjägare därst. 1862 
*/•» förvaltare af Villåttingc härad samt öster- och Väster-Rckarnc härad 1869 
1 •. t. f. jägmästare I Sunnerbo revir 1870 '*/«, jägmästare i Sunncrbo revir 1872 
Vu. Skogsförvaltare på grefve Gustaf Trollc-Bondes och grefve Fr. Bondes 
egendomar I Södermanland o. Småland från 1874. vid Hcdcnsö, Lamhult, Lid¬ 
hem o. Dclary trämassefabrik från 1873 samt vid Kosta 1877—1888 o. ön 1877— 
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1892. Styrelseled. i Sv. Jägareförbundets afdeln. i Kronobärgs län 1887 3/s. Gift 
1872 27/i2 med friherrinnan Charlotta Fredrika (Lotten) Sparre till Kronebärg. 

164. Lothigius, Sten Herman Ludvig, * 1837 Vo på Samset invid Jönköping, 
t 1877 *1» på Tenhult i Rogbärga s:n af Jönköpings län hos sin svåger, jäg¬ 
mästare A. H. Sandblad. (Föräldrar: Hofrättsrådet Sten August L. och Lovisa 
Magdalena Stridbeck.) Intogs i Jönköpings skola 1846, studentex. i Lund 1855 

14/o, student af Smålands nation därst. s. å. 19lo, elev vid skogsinstitutet 1859 2/o, 

utexaminerad 1861 Vo, extra öfverjägare i Jönköpings län 1862 2Vu, forstman 
hos Jönköpings läns hushållningssällskap 1861—1866, öfverjägare i Norrbottens 
län 1867 22/3, jägmästare i Jokkmokks revir 1869 lul 12, jägmästare i Slättbygds 
revir 1872 V12, tjförr. skogsinspektör i Norrbottens län 1874 21U. Begrafven å 

Lothigii grafplats å Jönköpings östra kyrkogård. 
Citerad i företalet till Gustaf von Duben. Om Lappland och Lapparne. (Sthlm 
1873.) 

165. Fredholm, Carl Herman, * 1834 21/2 i Stockholm, t 1911 25/o i Alings¬ 
ås. (Föräldrar: Grosshandlaren Per Adolf F. och Mary Barns Mortimer.) Ge¬ 
nomgått Sjögestads landtbruksinstitut 1851—1853. Landtbruksinspektor. Elev 
vid skogsinstitutet 1859 2/e, utexaminerad 1861 Vo (icke 4/e), extra öfverjägare i 
Uppsala län och t. f. föreståndare för Tierps (Marma) skogsskola 1861 15/e, extra 
öfverjägare i Stockholms län 1862 V2, t. f. lärare i jakt- och författningskunskap 
vid skogsinstitutet 1865 29/o, t. f. öfverjägare i Gäfleborgs län 1866 30/e, öfverjä¬ 
gare därst. 1867 22U, jägmästare i västra Helsinglands revir 1869 l0/i2, jägmästare 
i norra Helsinglands revir 1873 2Vn>. R. V. O. 1891 V12. Afsked med pension 
1899 3/s. 

Skogsförvaltare vid Ströms bruk 1874 Vi—1894 30U. Biträdande ss. skogs¬ 
man och protokollsförande vid generaldirektörens inspektionsresor i Östergöt¬ 
lands, Stockholms 0. Uppsala län 1866 12/s. Företog 1871 en resa till Tyskland 
för att bese zoologiska trädgårdar m. m.; tjänstgjort ss. ordf. i Norra Helsing¬ 
lands hushållsgille. Vice ordf. i Sv. Jägareförb:ts afdelning i norra Helsingland 
1889 a/3. Innehade och skänkte till skogsinstitutet en samling gevärsmodeller. 
Gift 1870 30/ii med Emma Ulrika Christina Hammarström. 

”1 yngre dagar en framstående jägare, hvarför han ock på den tiden var 
mycket känd i jägarkretsarna. Inom dessa liksom ock i öfrigt bland kam¬ 
raterna i kåren var han mycket uppburen för sitt alltid friska och vänsälla 
väsen.” 
Hänvisn. t. litt. Nekrolog (af H. Szs) jämte portr. i Skogsvårdsföreningens 
tidskrift 1912. 

166. Aschan, Elof Johan Lorentz (Janne), * 1839 V11 å Klafreström i Notte¬ 
bäcks s:n af Kronobärgs län, t 1891 17h på Gransholms bruk i öja s:n af Kro¬ 
nobärgs län. (Föräldrar: Ryttmästaren Johan Lorentz A. och Ebba Elisabeth 
Fredrica Rosenblad.) Abiturient från Jönköpings elem.-lvk 1858, elev vid skogs¬ 
institutet 1859 2/b, utexaminerad 1861 Vo, studerade vid forstakademien i Tharandt, 
Sachsen, 1862; extra öfverjägare i Kronobärgs län 1863 30/io, styrelseled. af Sv. 
Jägareförbundets afdelning i Kronobärgs län 1887 3/s. Köpte 1869 Gransholms 
bruk vid Gemla i Småland. Gift 1875 med Ottilia Sophia Ulrica Hildegard 
Danielsson-Aschan. 

167. Troeng, Gabriel Ferdinand, * 1840 3/« i Norbärgs s:n af Västmanlands 
län, t 1876 2V7. (Föräldrar: Gruffogden Carl Gabriel T. och Maria Christina 
Bergman.) I Västerås kyrkoböcker — änkefru T. flyttade 1849 med sina barn till 
Västerås — finnas gruffogde T:s förnamn angifna vara G. G., men å Norbärgs 
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kyrkogård ligger begrafven Grufiogden Carl Gabriel Troeng, f. 1809, d. 1848, 

hvilket ostridigt torde vara samma person. Student i Uppsala 1859 -7U. 'Elev vid 
skogsinstitutet 1859 • «, utexaminerad 1861 */#, extra öfverjägare i Västmanlands 
län 1861 förvaltare af Norrbo och Tuhundra haradsallmänningar 1862 */» — 
1869 **/«, landtmäterielev 1864 ‘Ve, extra jägmästare i Lule revir 1876 s%. 
Drunknade i en fors i Pite älf. Namnet finnes äfven skrifvet Troeng. Skref själf 
Troeng. 

168. Kinberg, Edwaril Gustaf, * 1839 ”/to i Visby. (Föräldrar: Konsuln Jacob 
Niclas K. och Maria Sophia Laurin.) Student 1858 Via (enligt matrikelarbeten, 
men icke öfverensstämmande med personliga uppgifter till utgifvaren). Elev vid 
skogsinstitutet 1859 */o, utexaminerad 1861 */o, t. f. öfverjägarc i Västcrdalarncs 
revir 1862, landtmäterielev 1862 **/a, extra öfverjägarc i Kopparbärgs län 1863, 
landtinäteriex. 1865, auskultant s. å. “/o, t. f. öfverjägarc i Norrbottens län (Paja- 
la) 1866, jägmästare i Västerbottens län (Degcrfors) 1867 ”/s, jägmästare i Dcger- 
fors revir 1869 10 1», afsked frän landtmäteriet 1870 **/i, jägmästare i Umc revir 
1877 */», t. f. skogsinspektör i Norrbottens distrikt 1877 ”/o, föredragande i domän- 
styrelsens skogsafdelning 1882 “/i*. R. V. O. 1883 30/n, byråchef å domänstyrel¬ 
sens 3:e rotel (norrländska skogsärenden och jaktmål) 1884 7/n, domänstyrel¬ 
sens representant i k. statistiska tabcllkommissioncn 1886 M/u, R. N. O. 1887 
Vu, led. i k. kommittén af 1891 ”/• för utredning af frågan oni möjlighet för obe¬ 
medlade och mindre bemedlade att bilda egna jordbruk, den s. k. jordbrukslägen- 
hetskommittén, 1892 ”/«; led. i k. kommittén för utarbetande af förslag till om¬ 
organisation af Djurgårdens styrelse och reglering af Djurgården 1893 ”/»»; 
korresp. led. af Sv. Jägarförbutidct, led. af H. M. Konungens jaktklubb 1896 1&/s. 
Styrelseled, i bankaktiebolaget Stockholm—öfre Norrland 1898—1910. K. V. O. 
2:a kl. 1900 ‘/i*. Ledamot 1901 l0h i k. kommittén af s. å. 7/e ”med uppdrag att 
verkställa utredning och afgifva förslag huruledes genom lagstiftnings- eller an¬ 
dra särskilda åtgärder den själfegande jordbrukarbefolkningens ställning i Norr¬ 
land och Dalarne skall vidmakthållas och stärkas och jordbrukets utveckling be¬ 
främjas”. (Kallad efter generaldirektören, grefve F. Wachtmcister, som förord¬ 
nades till ledamot af kommittén 7/« men på begäran erhöll entledigande från 
uppdraget ,0/t.) Denna kommitté benämnes vanligen Norrlandskommittén. Led. 
af riksdagens Första kammare (representant för Västerbottens län) 1904 /• 
(1905—1910, tillf. utsk.). Afsked fråji byråchefstjänsten i domänstyrclsen s. å. 
7Vu. Jämte fem andra personer (däribland P. O. Welatider och N. G. Ring¬ 
strand) medlem af norrländska k. skogsvårdskommittén 1907 Vr med uppdrag att 
verkställa utredning angående de åtgärder, som böra vidtagas för att åstad¬ 
komma en rätt vård af kronans och de under skogsstatens tillsyn ställda sko¬ 
garna i Norrland och Dalarne samt att utarbeta förslag i ämnet. Delägare i och 
skogsförvaltare hos Framnäs ångsågsaktiebolag utanför Örnsköldsvik. Gift 1872 
*/w med Maria Elisabeth Forssell. 

Inltl. Uppsatser i skogsfrågor i Nya Dagl. Alleh., Norrbottens-Kurircn och 
Aftonbladet samt upplagor (m. register) af jaktstadgan (7:e upplagan af 
Björkmans jaktstadga Sthlm 1902) och en jakttabell med sammanställning af 
gällande fridlysningstider (P. A. Norstedt öt Söners förlag, Stockholm); Norr¬ 
landsfrågan. Norrlandskommitténs betänkande (Uppsala 1906; tillhör serien 
"Svensk politik"; 2:dra uppl. Uppsala 1906). Didrag i Skogsvårdsförcningens 
tidskrift 1913. 
Hdnvlsn. I. litt. Diografi i Vem är det? (Sthlm 1912). 

169. Brauner, Carl Johan August, friherre, * 1836 ,7/io på Åkerö i Bettna s:n, 
Södermanlands län. + 1X99 */« i Vänersborg. (Föräldrar: Löjtnanten, friherre Jo¬ 
han Robert Ulrik B. och Hedvig Maria Charlotta Montgomery.) Landtbruksclev. 
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Elev vid skogsinstitutet 1860 8/«, utexaminerad 1861 V®, extra öfverjägare i Älfs- 
borgs län 1862 tU, brännvinskontrollör i Älfsborgs län 1862—1864, bokhållare hos 
styrelsen för Uddevalla—Vänersborg—Herrljunga järnväg 1864, stationsföre- 
ståndare vid Rånnum station 1866, afsked 1887. 

170. Wickman, Johan Edvard Joachim, * 1839 6U i Säby s:n af Jönköpings 
län, t 1914 28/u i Strängnäs. (Föräldrar: Handlanden Johan Petter Martinus Wich- 
mann och Maria Aurora Utter.) Elev vid skogsinstitutet 1860 8/®, utexaminerad 1861 
V®, t. f. öfverjägare i Jönköpings län 1861 4/«, extra öfverjägare därstädes 1862 21/n, 
öfverjägare i Norrbottens län 1867 22/3, jägmästare i Pajala revir 1869 10/12, jäg¬ 
mästare i Torne revir 1870 jägm. i Fryksdals revir 1876 30/12, jägm. i Grips- 
holms revir 1891 6/s. R. V. O. 1893 V12, afsked med pension 1904 l0/«. 

Af Jönköpings läns hushållningssällskap förordnad ss. skogsförvaltare i östra 
delen af länet fr. 0. m. 1861, hvilken tjänst innehades till 1867 22la; lärare i skogs- 
hush. vid Jönk:s läns landtbruksskola 1862 21/io (innehades till 1867 22/s), stads¬ 
fullmäktig i Strängnäs, kontrollant i Södermanlands ensk. bank i Strängnäs, led. 
af Södermanlands fornminnesförenings styrelse 0. tillhörde kommittén för restau¬ 
rationen af domkyrkan i Strängnäs; skattmästare i Strängnäs djurskyddsföre¬ 
ning; vice ordförande inom stadfullmäktige i Strängnäs 1907 14/i; delägare i far- 
tygsbolaget Strängnäs Express och ägde villa i Strängnäs. 

Hänvisn. t. litt. Nekrolog (jämte porträtt) af H. Szs i Skogsvårdsföreningens 
tidskrift 1914. 

171. Ouchterlony, Ernst Ulrik August, * (tvilling) 1840 14/® å Norrhorja i 
Värnamo s:n af Jönköpings län. (Föräldrar: Vice Häradshöfdingen Fabian Con- 
stantin O. och Hilda Johanna Servais.) Studerade i Jönköping. Student i Lund 
1858 “/12, student af Smålands nation därst. s. å. 14/12, elev vid skogsinstitutet 
1860 8/«, utexaminerad 1861 V®, extra öfverjägare i Jönköpings län 1862 21/n, landt- 
mäterielev 1863 31/s, extra öfverjägare i Kristianstads län 1864 t. f. jägmästare 
därst. 1864 ®/i2, t. f. öfverjägare i Jämtlands län 1866 3%, öfverjägare i Jämtlands 
län 1867 22/3, jägmästare i östra Jämtlands revir 1869 10/i2, R. V. O. 1893 V12, n. 
afsked med pension 1905 27/io. 

T. f. salpetersjuderiunderstyresman i Kristianstads län 1865, sekr. vid norr¬ 
ländska skogsmötet i Sundsvall, skogsförvaltare hos Mons trävaruaktiebolag i 
Sundsvall 1877—1879, lärare i skogshushållning vid Ope landtbruksskola i Jämt¬ 
lands län sedan 1885, suppleant i Jämtlands läns hushållningssällskaps förvalt¬ 
ningsutskott 1886—1888 och sedan under 9 år ledamot af nämnda utskott. Om¬ 
bud för Jämtl. län v. sammanträde m. fullmäktige f. civilstatens pensionsinrättning 
1887, revisor i clenna pensionsinrättning 1889 o. 1893. Äger Torvalla n:o 5 utan¬ 
för Östersund, i Brunflo s:n. Gift 1868 10/u med Anna Margareta Winnberg. 

Ätten O. härstammar från Scotland, där den såsom baronetlig ännu fortlefver. 
Publ. Referat från skogsmötet i Sundsvall 1871 (tr. därst. s. å.). 

172. Lindbom, Axel Victor, * 1838 2l/io å skogsinstitutet, Stockholm. (För¬ 
äldrar: Vaktmästaren Israel L. och Wilhelmina Fundin.) Elev vid skogsinstitu¬ 
tet 1860 8/®, utexaminerad 1861 V®, biträdande skogsförvaltare hos Stora Kop- 
parbärgs bärgslag s. å. i augusti, ordinarie därst. 1874 1U och afsked med pen¬ 
sion 1893 31/i2. Bebor bostället Källeborg i Nås socken, Dalarne. 

173. Tigerhielm, Fredrik Wilhelm, * 1841 iel» å Lindsbro i Öster-Våla s:n 
af Västerås län. (Föräldrar: Löjtnanten David Gustaf T. och Eleonora Elisa¬ 
beth Nordengren.) Elev vid skogsinstitutet 1860 8/®, utexaminerad 1861 ‘/o, extra 
öfverjägare i Örebro län 1862 */i (k. bef:de) o. 1864 B/® (k. maj:t), t. f. öfver- 
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jägare i Örebro län 1866 l7U, öfverjägare i Nordmalings revir af Västerbottens 
län 1867 **/*, jägmästare i 6:e reviret af Västerbottens län 1869 i3h, jägmästare 
i södra Lycksele revir 1869 l0/i», skogsinspektör i Jämtlands distrikt 1876 ®/i». 
placerad såsom jägmästare i Örebro revir 1881 •10/rj, men fortfarande tjänstgö¬ 
rande ss. skogsinspektör. t. f. domänintendent i Jämtlands län 1883 ”/«—1892 
’*/», R. V. O. 1883 *°/n. öfverjägmästare i mellersta Norrlands distrikt 1889 s*/n, 
öfverjägmästare i Gäfle-Dala distrikt 1892 Mli, beviljad tjänstledighet tillsvidare 
ss. domänintendent s. å. '•/*, n. afsked från öfverjägmästaretjfinsten 1904 s,/ia. 

Företog år 1866 med offentligt anslag en skogsvetenskaplig studieresa till 
Tyskland. Lärare i skogshushållning vid Lunds landtbruksskola i Örebro län 
1862—1867, led. af Västerbottens läns landsting 1875—1877, led. af lappkom¬ 
mittén 1883, kungl. förordnande såsom ordf. i en kommitté med uppdrag att af- 
gifva förslag till utvidgning af renbetesfjällen i Jämtlands län 1886. Vice ord- 
iörande i Jämtlands läns hushållningssällskap 1892. Styrelseled. o. ordförande i 
Föreningen för skogsvård i Norrland 1891—1904. Styrelseledamot i bankak¬ 
tiebolaget Stockholm—öfre Norrland och ordförande i styrelsen för afdelningskon- 
toret i Qäfle 1900. Styrelseled. i Svenska granit- o. industriaktiebol. Erhöll 
1904 förordnande att jämte dåv. jägmästaren, sederm. öfverjägmästaren W. 
Tcden verkställa undersökningar af besparingsskogarnas o. sockenallmänningarnas 
i Kopparbärgs o. Gäfleborgs län tillstånd. Styrclselcd. i Carl Malmbergs handsk- 
fabriksaktiebolag 1905 o. sederm. ordf. i samma styrelse, ördförandc i Landtbruks- 
klubben. Stockholm 1909. Revisor i riddarhuset 1908. Revisor i rederiaktiebol. 
Heros, Gäfle. Ordf. i akticbol. Mellersta Sveriges fiskodlingsanstalt 1911— 
1912, styrclselcd. i Svenska fiskarförbundet 1912 ,B/a. Ägde hemmanen Alar- 
strand och Knaften i Västerbotten till 1877, egendomarne Häxåsen och Vcrkö i 
Jämtland till 1891. Ägde Ängc bryggeri vid Östersund till 1905 */». Inköpte i 
maj 1906 halfva Små-Dalarö o. Gränö i Stockholms skärgård. Bebor Rosenön 
å Små-Dalarö. Gift 1877 **/• med Naéma Maria Nolund. 

Publ. Bidrag i Svenska Jägareförb:ts n. tidskr. 1901—1902 m. fl. år. 
Hänvisn. t. litt. Biografi (af H. Szs) i St. Dagbl. 1911 '*/». 

174. öqulst, Nils Ulrik. * 1835 "h i Gammelstad, Neder-Lule s:n af Norr¬ 
bottens län, + 1901 7Ij i Råne s:n därst. (Föräldrar: Räntmästaren Lars Ulrik 
O. och Johanna Ulrika Rosén.) Furir med lön vid Norrbottens fältjägarekår 
1858, underofficersex. s. å., elev vid skogsinstitutet 1860 •/•, utexaminerad 1861 
*/•, extra öfverjägare i Norrbottens län 1861 ”/•, öfverjägare i Råne revir 1865 
**/«, jägmästare därst. 1869 ,0/i». Lärare vid Ava landtbruksskola i Norrbottens 
län 1863-1866. R. V. O. 1888 1/»». N. afsked med pension 1900 ’/», styrclseled. 
och ordf. i Råne sparbank. Ägde och bebodde hemman i Rånbyn sedan 1869. 

Hänvisn. t. litt. Nekrolog (af H. Szs) i Tidskr. f. skogshushålln. 1901. 

175. Holmblad. k mil Ansgarius, * 1835. t 1869. (Föräldrar: Inspektören 
N. H. Holmblad och Sara Stockenstrand.) Elev vid skogsinstitutet 1860 */■, ut¬ 
examinerad 1861 1«. Extra öfverjägare i Värmlands län 1862 */», t. f. öfverjägare 
i Västerbottens län 1866, öfverjägare i 6:c reviret af Västerbottens län 1867 7iU. 
Afhände sig lifvet i sinnesförvirring. Gift 1863 med Wilhelmina Charlotta Seger- 
dahl I hennes I :a gifte. 

176. Åstrand, Johan Axel <Janne), * 1828 *7» på Eds säteri i Sunds s:n, Öster¬ 
götlands län. t 1884 t7l» I Linköping. (Föräldrar: öfverjägmästaren Carl Johan 
A. och Catharina Margaretha Lillichöök till Gälared och Kolbäck.) Inskrifvcn i 
Östgöta nation I Uppsala 1846, student i Uppsala 1847, jur. prcllmlnärex. 1849, 
kameralexamen 1850, hofrättsexamen 1852 *5/». antagen i justlticrevisionen s. å. 
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18/o, auskultant i Svea hofrätt s. å. 23l», e. o. notarie 1853 10/i, vice häradshöfding 
1858, vice auditör i andra lifgrenadierregitet 1859 4/i, elev vid skogsinstitutet 
1859, utexaminerad 1861, tillkallades af generaldirektör A. E. Ros att så¬ 
som sekr. biträda skogsstyrelsen vid utarbetandet af nya instruktioner för 
skogs- och jägeristaten 1861 (se F. V. Berg), led. af riksdagens Andra kammare 
1867—1875, led. af 1868—1870 års k. skogskommitté, väckte förslag om att in¬ 
skränka bruket af finare giller och snaror till Norrland och Dalarne (bifölls af 
riksdagen 1868). Ordförande i Ydre härads hushållsgille 1872 9/i2 till sin död 
och stiftare af Ydre härads sparbank. R. N. O. 1872 27U. Godsägare och kommu¬ 
nalman. Ägde Graby (sedan 1862, hufvudbyggnaden brann 1875 WU), Tomta och 
Lilläng i Sunds s:n, Östergötland. Gift 1863 2/« med Anna Mathilda Charlotta 
Hellström. 

Hänvisn. t. litt. 1 företalet till Arvid Ahnfelt: L. F. Rääf af Småland (Sthlm 
1879) citeras ”egaren af det nära de Rääfska godsen belägna säteriet Graby, 
Herr Häradshöfdingen J. Åstrand”. 
”Åstrand var onekligen inom sin ort den främste mannen, ty knappast ett 
enda företag af allmännyttig art torde kunna nämnas, där ej han framstod 
bland de ifrigaste förkämparne, och i synnerhet var han för Ydre ej blott be¬ 
folkningens värdige representant vid snart sagdt alla offentliga uppdrag utan 
äfven dess rådgifvare och lärare, man skulle kunna säga uppfostrare. Han 
stiftade häradets sparbank, var ordförande i dess hushållsgille o. s. v., in¬ 
lade stora förtjänster om kommunikationerna i denna landsort och skydde 
härvid ingalunda personliga uppoffringar. Var ock en af de mest verksamme 
ledamöterna i kommittén för ordnande af skogsväsendet i Norrland. Med 
framgång egnade han sig åt landtbruket, och hans gårdar ansågos såsom 
mönsterskolor för ett rationellt jordbruk. Såväl för sin mångsidiga och oegen¬ 
nyttiga verksamhet som ock genom sitt öppna, glada och flärdfria väsen 
tillvann sig Å. ett odeladt förtroende och en stor vänkrets.” (Odén, sid. 506.) 

177. Degerman, Carl Erik, * 1838 18/* å Degerfors bruk i Pite s:n af Norr¬ 
bottens län, t 1914 *U i Pite. (Föräldrar: Bruksägaren Erik Magnus D. och 
Fredrika Dorothea Lindgren.) Elev vid skogsinstitutet 1860 8/«, utexaminerad 
1862 2/«, extra öfverjägare i Norrbottens län 1862 iels, öfverjägare i Norrbottens 
län 1865 26/8, jägmästare i norra Pite revir 1869 10/12. Innehade 1884 förordnan¬ 
den såsom t. f. skogsinspektör i Norrbottens distrikt. Företog 1887 med anslag af 
statsmedel en resa i Finland för att studera tjärbränningen. R. V. O. 1888 V12. 
Innehade genom k. br. 1900 21/i2 Älfsby revir. Afsked med pension 1903 V12. Ägde 
Strömnäs vid Pite. Gift l:a g. 1867 11/ii med Emma Fredrika Sophia Almquist, 
2:a g. 1876 19/n med Amalia Ulander. 

Hänvisn. t. litt. Nekrolog (af H. Szs) o. portr. i Skogsvårdsfören:s tidskr. 
1914, h. 7; nekrolog (af Th. Hermelin) 0. portr. i Norrlands skogsvårdsförbunds 
tidskrift 1914, sid. 365—368. 

178. Sundberg, Ernst Gustaf, * 1840 22h i Stockholm, t 1903 29U därst. (För¬ 
äldrar: Medicine doktorn Per Gustaf S. och Hedvig Margareta Lundberg.) Extra 
underjägare i Älfsborgs län 1858 24/u. Student af Stockholms nation vid univ:tet 
i Uppsala 1860 24/s. Elev vid skogsinstitutet 1860 8/o, utexaminerad 1862 2/e. Ka¬ 
meralexamen i Uppsala 1862 8/12. Repetitör i nya elementarskolan höstterminen 
1859 t. o. m. vårterminen 1861. Extra öfverjägare i Gäfleborgs län 1862 21/s. 
Extra ordin, kanslist hos skogsstyrelsen 1863 20/u. T. f. kanslist och bibliotekarie 
hos landtbruksakademien 1864 iaU till 1875. Företog 1866 med statsunder¬ 
stöd en skogsvetenskaplig studieresa till Tyskland och Danmark. T. f. 
sekreterare hos k. stamholländeri-styrelsen 1867 8U under 3 mån. T. f. lä¬ 
rare i naturvetenskaperna vid skogsinstitutet 1866 2U under 5 mån. Kanslist 
hos skogsstyrelsen 1866 21/«. Registrator och aktuarie i skogsstyrelsen 1872 
23/12, R. R. S:t St. O. 3:e kl. 1873 28/s, R. V. O. s. å. V12. T. f. sekre- 
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tcrare 1875 **/». Notarie å domänstyrelsens skogsafdelning 1883 */i. Lärare 
i författningskunskap vid skogsinstitutet s. å. o. d. Sekreterare hos Vill 
o. X klassjuryerna vid 1866 års allm. industriutställning i Stockholm, hos kom¬ 
mittén för Sveriges deltagande i 1872 års utställning i Moskwa samt i 1873 års 
världsutställning i Wien. Sekreterare hos Svenska Slöjdföreningen 1867 37 la till 
1879 * s. Sekreterare o. kamrerare (räkenskapsförare) hos Sveriges allmänna 
handelsförening sedan dess stiftande 1884 *”/» samt sekreterare och kassaförval¬ 
tare hos Svenska kvarnindustriidkareföreningen sedan d:o 1885 17Uo. Ledamot af 
kyrkorådet samt kyrkovärd i Adolf Fredriks församling i Stockholm 1888—1897, 
i dess biblioteksstyrelse m. m. Direktionsmedlem i Tysta skolan. Sveriges allm. 
handelsförening beslöt 1903 “/» att till hedrande af E. G. Sundbergs minne, i sam¬ 
råd med hans änka. resa en vård på hans graf. Gift l:a g. 1876 med Maria 
Christina Elisabeth Norstedt, 2:a g. 1878 med dennas syster Anna Ulrika Eleonora 
Norstedt. 

Publ. Berättelse om Förhandlingarne vid Skogsmötet i Stockholm år 1866 
(Stockholm 1868). Förhandlingarne vid Andra Skogsmötet i Stockholm (Stock¬ 
holm 1869). Utfört teckningarna till stentrycken i C. F. Nymans Handbok i 
Botanik (Stockholm 1858). 
Hunvisn. t. litt. Nekrolog (af H. Szs) i Tidskr. f. skogshushålln. 1903, sid. 
177—178; nekrolog med portr. i Sveriges allm. handelsförenings månads¬ 
skrift, n:r 5 årg. 1903; nekrolog (af H. Szs) m. portr. i Skogsvårdsföreningens 
tidskrift 1904. 

179. Liinnquist, Adam Emanuel, * 1838 **/» i Strängnäs, t 1885 i Stockholm. 
(Föräldrar: Trädgårdsmästaren Johan Erik L. och Maria Lennqvist.) Gick i Sträng¬ 
näs skola 1846—1857. Student af Söd.-Ncrikes nation vid univ:tet i Uppsala 
1857 *•/*, elev vid skogsinstitutet 1860 "/«, utexaminerad 1862 5/«, extra öfver- 
jägarc i Gäflcborgs län 186.5, landtmäterielev i Nyköpings län 1864 °/<i. extra öf- 
verjägare i Gäfleborgs län och förordnad bestrida revirförvaltningen i norra 
delen af Gäfleborgs revir 1865- ,7/n, öfvade tillsyn vid Hamrångevcrkens skogar 
1865 ”/to—1867, extra jägmästare i västra Jämtlands revir 1876 “/», extra jäg¬ 
mästare i Östersunds revir 1877 •/*, t. f. jägmästare i Östersunds revir 1878 
Ägde musikalisk begåfning. Kompositör. Under hans ordförandeskap stiftades 
Jämtlands jaktvårdsförening 1879 '*/». Undervisade prins August i sång och öf¬ 
vade in kvartetter på slottet. Led af mångårig, svår bröstsjukdom. Var gift. 

Publ. Handbok för skogstjänsteinän, landtmätare, sågverks- och skogsegare 
m. fl. uti stammars aptering till lämpligaste och mest vinstgifvandc dimen¬ 
sioner (Örebro 1884); Skärgårdsflickan af Sehlstcdt. Musik af-("Vän¬ 
ligt öfver morgondimman”. Kjöbenhavn); Åtta sånger vid fortepiano (Sthlm; 
dedicerade till h. k. h. hertigen af Dalarnc). 
Hunvisn. t. lin. Biografi (af H. Szs) och porträtt i Jägaren 1904. 

180. Lellonflycht, Axel, * 1841 '®/u, t 1869 '*/« i Uppsala. (Föräldrar: Löjt¬ 
nanten Axel Wilhelm L och Maria Aurora Kallerman.) Student i Uppsala 1859, 
elev vid skogsinstitutet 1860 */«, utexaminerad 1862 ’/#, extra öfverjägarc i Upp¬ 
sala län 1863 *'/», vik. undcrlärarc vid Ticrps skogsskola s. å., lärare i skogshus¬ 
hållning vid Ultuna landtbruksinstitut 1864 samt i landtmäteri och lincartcckning 
1865, jämväl i trädgårdsskötsel 1866. Företog 1865 med statsanslag en skogs- 
vctcnskaplig studieresa till Tyskland, förordnad att förvalta kronoparkerna Åsen, 
Sunncrsta och Lilla Djurgården samt Ullcråkcrs häradsallmännlng 1866 **/». 

Publ. Uppsats om Insamling och tillgodogörande af kåda (se Ultuna landt- 
bruksinstituts tidskr. 1866); ”Om insamling af kåda" (Upps. 1867); Bidr. i 
Bergstrands Tidskr. f. landtbrukarc, 1867 och 1868. 

181. Pellenius, Gustaf Vilhelm Väller, • 1832 *"/• I Västerås, t 1902 s#/io i 
Stockholm. (Föräldrar: Domprosten Jonas Reinhold F. och Ulrika Eleonora 
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Wijkman.) Afgiclc 1848 från Västerås skolas högre apologistklass, afgångsbetyg 
från bärgsskolan i Filipstad 1850, anställd i järnkontorets metallurgiska stat o. 
vid Uddeholmsverken 1850—1858, elev vid skogsinstitutet 1861 31/s, utexaminerad 
1862 2/s (icke 7/«), extra öfverjägare i Stockholms län 1862 26/b, afgångsbetyg från 
forstakademien i Tharand 1863 20/3 efter till Tyskland år 1862 företagen skogs- 
vetenskaplig studieresa, skogsförvaltare hos Stockholms läns hushållningssällskap 
1864—1865, repetitör vid skogsinstitutet 1866 30U, t. f. öfverjägare i Västerbottens 
län 1866 30/e, öfverjägare i Västernorrlands län 1867 22/3, jägmästare i södra Me¬ 
delpads revir 1869 10/12, jägmästare i Sala revir 1877 21/i2, jägmästare i Koppar- 
bärgs revir 1887 u/s, afsked med pension 1897 15/io. R. R. S:t St. O. 3. kl. 1862, 
R. V. O. 1887 “/s, Chevalier du Mérite agricole 1898. Grundat ”Svenska skogs¬ 
byrån” i Stockholm 1896 ho, hvilken 1901 öfvertogs af Aktiebolaget Svenska 
skogsbyrån, hvarvid F. blef styrelseledamot. Konstruerat dendrometrisk tub 
(erhöll 1865 3h gratifikation härför af k. maj:t), kuberingsklafve, polarplanimeter, 
gasvällugnar, skrufspjäll (patenteradt 1892) och isoleringsspjäll (pat. 1894), varm- 
luftspislar (pat. 1893) m. m. Ägde Silje i Selångers s:n, Medelpad, 1868—1880. 
Var disponent för Hallsjö aktiebolag och landstingsman. Medstiftare af och del¬ 
ägare i Ljuså bruks aktiebolag i Norrbotten i febr. 1902. Gift 1869 9/n med Sally 
Helena Amalia Hoffman. 

Publ. Tubdendrometern (Sthlm 1864), Om hagmarkernas ändamålsenliga 
skötsel (Västerås 1877), Förvandlingstabell för det nya metersystemet till det 
gamla och tvärtom (Upps. 1884). 
Hänvisn. t. litt. Nekrolog (af H. Szs) i Tidskr. f. skogshushålln. 1902. 

182. Gelertsen, Otto Hjalmar, * 1839 13/s i Stockholm, t 1897 22h i Uppsala. 
(Föräldrar: Mekanikus Carl Wilhelm G. och Anna Mathea Nielsen.) Studerade 
vid Stockholms lyceum till 1851, därefter privat i Porsgrund (Norge) till 1859, 
extra kronojägare i Stockholms län 1859 13/i2, elev vid skogsinstitutet 1861 31/s, 
utexaminerad 1862 2/e, extra öfverjägare i Uppsala län 1863 21/s; t. f. skogsrättare 
(underlärare) vid Tierps skogsskola 1864 9U, skogsrättare därst. 1864 (V7 0. 31/io), 
förordnad förvalta Högskogens kronopark och Hagunda häradsallmänning i Upp¬ 
sala län 1866 28h, extra jägmästare i Uppsala revir 1870 31ho, extra jägmästare i 
bärgslagsdistriktet 1892 25/s, assistent i Enköpings revir 1892 8/o, t. f. jägmästare i 
Olands revir 1892 20U, jägmästare därst. 1892 10/12. Skogsförvaltare vid Österby 
bruk 1865—1866, t. f. lärare i skogshushållning vid Ultuna landtbruksinstitut 1868 
17/t>, ordinarie lärare i skogshushållning, landtmäteri, linearteckning och träd¬ 
gårdsskötsel 1869 UU, extra lärare i praktisk byggnadskonst 1891—1892, extra 
lärare i skogshushållning 1892 V11—1897. Skogsförvaltare vid Krusenbärg 1869— 
1890. Företog 1870 0. 1871 m. offentligt anslag skogsvetenskapliga studieresor 
till Danmark, Tyskland och Belgien. Gift 1. g. 1867 med Hulda Fogelqvist (dotter 
af postexpeditören Carl Gustaf F. och Juliana Sofia Gezelius), 2. g. 1876 7A> med 
Sigrid Virgin. 

Publ. Uppsatser i H. Juhlin-Dannfelts Landtbr.-tidskrift 1888 0. 1891, Ultuna 
Landtbr.-instituts Tidskr. 1886 och Uppsala läns Hushållningssällskaps Handl. 
1873: Om skogsodling. En skrift för menige man. Upps. 1873. Tabell för 
taxering af växande träd (1883, 2:a uppl. 1891). 
Hänvisn. till litt.: Nekrolog af H. Szs i Tidskr. f. skogshush. 1897, sid. 
131—132. 

183. Cederström, Axel Conon Maximilian, friherre, * 1837 Vs, t 1907 V2 på 
Uppsala hospital. (Föräldrar: Vice häradshöfdingen, friherre Anders C. och 
hans l:a fru, Lovisa Isabella Bjurberg.) Elev vid skogsinstitutet 1861 3iU, ut¬ 
examinerad 1863 2/«, extra öfverjägare i Uppsala län 1864 nh, förordnad att för¬ 
valta Lagunda häradsallmänning 1867 31/i2, jämväl förvaltare af Hagunda härads- 
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allmänning 18b9 “/«. extra jägmästare i Uppsala revir 1870 ulu, jägmästare i 
Jokkmokks revir 1873 J5/«, tjänstledig på grund af sinnessjukdom sedan 1878 **/#. 
Innehade genom k. br. 1900 *l/w Storbackens revir (tidigare. 1899 mli, hade domän- 
styrelsen provisoriskt delat Jokkmokks revir i tre revirdelar: södra, norra och 
mellersta). Gift med Augusta Elisabeth Wennström. 

184. Tigerhielm, Seved Edvard, * 1837 3,/s å Harbonäs i Harbo s:n af Västman¬ 
lands län. t 1913 ,7/« i Stockholm. (Föräldrar: Löjtnanten David Gustaf T. och Eleo¬ 
nora Elisabeth Nordengren.) Elev vid skogsinstitutet 1861 3‘/», utexaminerad 1862 
*/«, extra öfverjägare i Uppsala län 1863 3I/», förordnad förvalta Lagunda härads- 
allmänning 1866 **/», öfverjägare i Västerbottens län 1867 33/s, jägmästare i Bur¬ 
träsk’ revir 1869 ,0/«, jägmästare i Västerdalarnes revir 1881 3M/i, R. V. O. 1896 
*/u. Tjänstledig 1902 ,8/i. N. afsked med pension 1902 1#/#. Ägde Elleholm i 
Löfångers s:n af Västerbottens län 1875—1881, Annaedal i Ludvika sedan 1883. 
Gift 1870 l3/» med friherrinnan Euphrosyne Eugenia Antoinetta Aurora (Anna) 
Akerhielm till Margrethelund. 

185. Ha g ge till Söderby, Gustaf Werner Johan, * 1839 M/i, t 1876 30/« i 
Borås. (Föräldrar: Hofjunkarcn Bror Carl B. till S. och Johanna Charlotta 
Utter.) Furir vid Älfsborgs reg:te 1854, entledigad ur krigstjänsten 1858, student 
vid Uppsala univ:tet 1860, extra underjägare på kronoparken Edsmören i Älfs¬ 
borgs län s. å., elev vid skogsinstitutet 1861 3I/», utexaminerad 1863, t. f. skogs- 
rättare vid Hunnebärgs skogsskola 1866, extra öfverjägare i Älfsborgs län s. å., 
stationsinspektor vid Skräcka i Silfbärgs s:n af Kopparbärgs län. Gift 1876 i0la 
ined Ida Lindqvist. 

186. tvon) Hedenberg, Johan Henric Reinhold, * 1839 */» å Gran i Pite lands- 
församl., t 1901 ”/» i Härnösand. (Föräldrar: Generaladjutanten och landshöf- 
dingen Carl August Hedcnbcrg, nobil. von Hedenberg, och Hedvig Sofia Christina 
Lyström.) Furir vid Norrbottens fältjägarekår 1858, kommenderad till öfnings- 
lägret på Ladugårdsgärdet vid Sthlm 1859, afsked 1861 */•; student af Norrlands 
nation i Uppsala 1860 ”/&. elev vid skogsinstitutet 1861 31/», utexaminerad 1862 */• 
(%), extra öfverjägare i Västerbottens län 1862 '“/m, examen till kammar- och räken- 
skapsverken 1864 **/t vid Uppsala univ:tet, e. o. kammarskrifvare i kammarkolle¬ 
gium s. å. '*/*, c. o. landskontorist i Västerbottens län s. å. 1T/», t. f. direktör 1 l:a 
salpetersjuderidlstriktct 1865 “/t, lärare i skogshushållning vid Taflc landtbruks- 
skola i Västerbottens län 1864 */«—1866, öfverjägare i samma län 1867 ”/», 
jägmästare i norra Lycksele revir 1869 l0/if, R. V. O. 1879 Vi», afdelningsområdcs- 
befälhafvare inom 6:c militärdistriktet 1886 **/u, entledigad 1890 3iU, styrclscled. 
af Svenska Jägareförbundets afdclning i Västerbottens län 1887, jägmästare i 
södra Ångermanlands revir 1890 u/t, innehade genom k. br. 1900 3,/i» Härnösands 
revir. 

Varit ordf. i Lycksele sockens kommunalstämma 16 år, i dess kommunal¬ 
nämnd och fattigvårdsstyrclsc 12 Ar, ordf. i väg- och brobyggnadsdirektioner, 
sjukhusdirektion, sparbankskommltté m. m. Led. af Västerbottens landsting 8 år 
och fullmäktig I civilstatens pcnslonsinrfittnlng 1882. I Härnösand led. af Här¬ 
nösands sparbanks direktion 1894 och kassadirektör i samma bank s. ordf. I 
drätselkammaren 1895, led. af stadsfullmäktige 1895. Suppleant i Härnösands 
ensk. bank 1892—1901. Stiftare af samt ordf. i styrelsen för Härnösands skytte¬ 
gille 1893—1890, led. af centralstyrelsen för Sveriges frivilliga skarpskytteför¬ 
eningar 1895 och ordf. I Västcrnorrlands skytteförbund samt dess verkställande 
Utskott 1897—1899, vice ordf. I nämnda utskott 1900. Gift 1869 **/■ med Agnes 
Katarina af Schmidt. 
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Publ. Bidrag i Tidskr. f. skogshushållning, under märket —g. 
Hänvisn. t. litteraturen. Porträtt och nekrolog i Hvar 8. Dag 1901 18/b, nekro¬ 
log (af H. Szs) i Tidskr. f. skogshushålln. 1901, porträtt och nekrolog i Be¬ 
rättelse till Västernorrlands nya jaktvårdsförening för år 1900—19Q1, afgifven 
af föreningens styrelse (Hernösand 1901). 

187. Kruuse till Varchow, Adolf Fredrik, friherre, * 1840 27/o å Dykärr i Habo 
s:n af Skaraborgs län. (Föräldrar: Possessionaten, friherre Johan Henrik K. 
till V. och Johanna Johanson.) Student i Uppsala 1859 12A>, landtmäterielev 1860 
9/t, elev vid skogsinstitutet 1861 31/s, utexaminerad 1862 2/o, extra öfverjägare i 
Västmanlands län 1863 18/i, landtmäteriex. och landtmäteriauskultant 1866 M/o, 
landtmäterimedhjälpare 1866 27/o, t. f. öfverjägare i Norrbottens län 1866 3%, öf¬ 
verjägare därst. 1867 22U, jägmästare i Qellivare revir 1869 10/12, afsked från 
landtmäteriet 1870 2Vi, jägmästare i Västbo revir s. å. 31/s, öfverbefälhafvare för 
Västbo frivilliga skarpskytteförening 1883 18/n (kungl. förordn.), jägmästare i 
Tjust’ revir 1885 25h, R. V. O. 1892 V12; länsjägmästare, sekreterare och kassa¬ 
förvaltare vid skogsvårdsstyrelsen i Kalmar läns norra landstingsområde 1904; 
afsked med pension från jägmästaretjänsten 1905 2B/s; afgick ss. länsjägmästare 
med utgången af 1914. Skogsförvaltare vid Gunnebo bruk samt bestrider sköt¬ 
seln af Västerviks stads skogar. Gift 1866 27A> med Amelie Sofia Wahlbom. 

188. Stahre, Axel Wilhelm, * 1841 3/i å Rejmersholm i Brännkyrka s:n af 
Stockholms län. (Föräldrar: Grosshandlaren Lucas S. och Sophia Wilhelmina 
Kemner.) Elev vid skogsinstitutet 1861 31U, utexaminerad 1864 2iU (originalbe¬ 
tyget emellertid dateradt 23/s), extra öfverjägare i Gäfleborgs län 1864 8/7, landt¬ 
mäterielev i Västmanlands län 1865 2BA>, transport till Gäfleborgs län 1867 1&h 
(icke 25/o), e. 0. tjänsteman i skogsstyrelsen 1871 9/n, t. f. registrator och aktuarie 
därst. 1875 31/s, registrator och aktuarie i domänstyrelsen 1883 23h. R. V. O. 
1897 18/o. Afsked från registrators- och aktuarietjänsten 1906 13U, förordnad 
komplettera domänstyrelsens Iiggare öfver allmänna skogar s. å. 3U. Lärare i 
fältmätning och afvägning vid tekniska skolan i Stockholm 1882—1911. Äger 
hus i Stockholm. Gift 1879 24/n med Fernanda Regina Hähnel. 

Publ. Matrikel öfver Kungl. Domänstyrelsen och Skogsstaten 1906 (Västerås 
1906), äfvensom utarbetat 1893 och 1899 års matriklar. 

189. Lind, Gustaf Erik, * 1838 23U i Ume landsförsamling af Västerbottens 
län, t 1903 18/i2 i Stockholm. (Föräldrar: Häradsskrifvaren Carl Gustaf L. och 
Märtha Euphrosyne Sophie Löwenadler.) Elev vid skogsinstitutet 1861 31/s, ut¬ 
examinerad 1862 2U, extra öfverjägare i Västerbottens län 1862 5/12, landtmäteri¬ 
elev 1864 3%, t. f. öfverjägare i Västerbottens län 1866 30/o, öfverjägare i Norr¬ 
bottens län 1868 *7», jägmästare i Arjepluogs revir 1869 10/i2, jägmästare i Norsjö 
revir 1874 W12, jägmästare i mellersta Ångermanlands revir 1876 30/i2, jägmästare i 
Kalmar revir 1891 8/s, R. V. O. 1896 V12, afsked med pension 1901 15/3, engagerad 
å domänstyrelsens registrators- och aktuariekontor s. å. 22/3. 

Bekant för sina nitiska åtgöranden i det stora s. k. Baggbölemålet 1867—1868. 
Kontrollant öfver beslagsvirket vid Baggböle och Sundvikens sågverk 1867 29h. 
Ägde gård i Nyland sedan 1881 och delägare i hus i Sthlm sedan 1875. Led. af 
samfundet S. H. T. 1893. Begrafven på Maria kyrkogård i Stockholm, i familje- 
grafven. Gift 1875 3/io med Maria Sophia Helena Fryckholm. 

Hänvisn. t. litt. Porträtt i Samfundet S. H. T:s ledamöter 1844—1895, Sthlm 
1895, sid. 399; nekrolog (af J. O. af Zellén) jämte portr. i Skogsvårdsför- 
eningens tidskrift 1904. 

30 
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190. Sundelin, Johan Jacob Engelbert, * 1839 '*/» i Lycksele. Västerbottens 
län, + 1902 *7u i Ume. (Föräldrar: Kontraktsprosten Nils Johan S. och Mar¬ 
gareta Vilhelmina Palmgren.) Studerat vid Ume läroverk, elev vid skogsinstitutet 
1861 ”/*, utexaminerad 1863 */«, landtmäterielev 1865 s<7s. extra öfverjägare i 
Västernorrlands län 1868 “/», extra jägmästare i södra Ångermanlands revir 1871 
**/», extra jägmästare i norra Ångermanlands revir 1873 *•/•, tj.-förr. jägmästare 
i södra Lycksele revir 1876, tj.-förr. jägmästare i Ume revir 1877 *'/»; jägmästare i 
östra Åsele. sedermera kalladt Fredrika, revir 1883 7w. afsked med pension 
1899 *•/.. 

191. Meuller, August Reinhold, * 1840. (Föräldrar: Kommissionslandtmätarcn 
Johan Reinhold M. och Magdalena Maria Vidforss.) Flev vid skogsinstitutet 1861 
*7» men aflade ej afgångsexamen. 

192. Halldin, Claes Oscar, * 1842 ”It i Stockholm, t 1895 ,8/a i Örnsköldsvik. 
(Föräldrar: Kommissarien Gustaf Adolf H. och Angéliquc Malvina Augusta La¬ 
gercrantz.) Elev vid skogsinstitutet 1861 *7», utexaminerad 1863 7<i (original- 
betyget emellertid dateradt ‘Vo), extra öfverjägare i Västmanlands län 1864 is/a, 

landtmäterielev 1865 >l/« (**/»), förvaltare af Kungsörs och Setterbo kronoallmän- 
ningar samt Sämskarbo häradsallmänning 1865 "/*, extra jägmästare i Köpings 
revir 1870 **/•, tjförr. jägmästare i södra Lycksele revir 1877 Va och jägmästare 
därstädes 1882 “/t, jägmästare i norra Ångermanlands revir 1889 Vio. Stads¬ 
fullmäktig samt led. i drätselkammaren och hälsovårdsnämnden i Örnsköldsvik. 
Styrelscled. i Härnösands ensk. banks afdelningskontor i Örnsköldsvik och i 
sparbankens hufvudkontor därst. Ägde gård i Örnsköldsvik samt Torslunda och 
Valla i Sånga s:n af Stockholms län. 

193. Martin, Thure Hernhard August, * 1840 V» i Kärrbo s:n, Västmanlands 
lån. (Föräldrar: Löjtnanten, vice kommissionslandtmätare Thure Knut M. och 
Maria Helena Cradius, i hennes 2:a gifte.) Studcntex. i Uppsala 1859 "Vs, elev 
vid skogsinstitutet 1861 *7», utexaminerad 1862 7e, extra öfverjägare i Uppsala 
lån 1863 ”/o, landtmäterielev hos C. A. J. Palmcrantz i Gäfleborgs län 1862 *7?, 
extra revirförvaltare å Ticrps och Norunda häradsallmänningar 1867 */#, skogs¬ 
förvaltare vid österby bruk till 1890 7ii samt vid Strömsbärgs bruk och örby¬ 
hus 1864 7»—1890 *7io, verkställande disponent för Hudiksvalls trävaruaktiebolag 
1890 7it—1893 *Vu, direktör i Korsnäs sågverksaktiebolag 1894 V»—1908. Om¬ 
bud för Uppsala—Gäfle järnväg vid gradering och expropriation 1874 o. 1875; 
led. af riksdagens andra kammare 1879—1881; R. V. O. 1887 *7i, led. af k. skogs- 
kommittén 1896, R. N. C). 1900 7», styrelseled. i Gäfle arbetsgivareförening, 
R. ö. J. Kr. O. 3. kl. 1904 *“/•; styrelseled. af sågverks- och trävaruexportför¬ 
eningen och sedermera, 1906 '7i», deputerad för Gäfle—Söderhamn—Hudiksvalls 
distrikt I svenska trävaruexportföreningens centralstyrelse. K. V. O. 2. kl. 1907 
7is. Afgick såsom verkst. dir. för Korsnäs sågvcrks-a.-bol. 1908 s*/i» och erhöll 
en gratifikation af 50,000 kr. af bolaget, afgick 1909 ur bolagets styrelse. T. f. 
sous-chcf för Uppsala— Margretehill järnvägsaktiebolag 1909 ‘/io (under vakan¬ 
sen efter dir. Magnus Fick). Vice ordförande hos stadsfullmäktige i Gäfle 1907. 
Hedersled, af svenska trävaruexportföreningen. Afförd ur domänstyrelsens ma¬ 
trikel öfver skogsstaten 1913 */». 

Företog 1865 ined offentligt anslag en skogsvetenskaplig studiefärd till Tysk¬ 
land. Anläde 1879 örbyhus' såg. Korresp. led. af Sv. Jägarcförb:t 1880 **/«. 
Ägt Libbarbo med mejeri I Vendels s:n af Uppsala län, äger Sågen i Kalls s:n af 
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Jämtlands län. Dotterdotters sonson till Carl von Linné. Gift 1875 6/s med Char¬ 
lotta Margaretha Holmgren. 

Publ. Bernhard Martins skogsordning, gillad af B. von Plåten. (Upps. 1866.) 
Hänvisn. t. litt. Porträtt i The Timber (London), 1903. 

194. de Frese, Thor Georg, * 1839 18/io å Ekarp i Timmelheds s:n af Älfs- 
borgs län. (Föräldrar: Kaptenen Claes Samuel de F. och Carolina Charlotta 
[Lina] Sundler.) Genomgick Vänersborgs elem.-lvk. Student i Uppsala 1858 25/s, 
extra underjägare å kronoparkerna Halle- och Hunnebärg 1860 7U, lärling vid 
Hunnebärgs skogsskola s. å. Vio, utexaminerad 1861 8/s, elev vid skogsinstitutet 
1861 31/s, utexaminerad 1862 2/o, extra öfverjägare i Älfsborgs län 1862 S0/i2, skogs¬ 
förvaltare vid af Harmens’ skogar i Småland 1864 Ve—-1870 31/7, tjförr. jäg¬ 
mästare i Marks revir 1870 22/o, bitr. föredragande i skogsstyrelsen under åt¬ 
skilliga tider af åren 1873 (1873 18l* biträde under 6 månader), 1874 (9 månader), 
1878 0. 1879, jägmästare i Falbygds revir 1878 20/o, jägm. i Marks revir 1879 20/e, 
R. V. O. 1897 18/o, n. afsked med pension 1904 18/n. 

Var 1872 erbjuden lektorat i skogshushållning vid skogsinstitutet. Sekreterare 
vid chefsinspektioner i Skaraborgs och Värmlands län 1875. Var 1880 erbjuden 
skogsinspektörstjänsten i västra distriktet. Älfsborgs läns hushållningssällskaps 
skogsplantör 1880 Vi—1894 31/12. Äger 0. beb. lägenheten Näbben i Fristads s:n af 
Älfsborgs län. Gift 1883 29/s med Carolina Fredrika Gunhilda (Lina) Bruno. 

Publ. Bidrag i Tidskr. f. skogshushålln. 1900 0. i Skogsvårdsföreningens tid¬ 
skrift 1905. 
Hänvisn. t. litt. Porträtt 0. biografi i Sv. Dagbl. 1914 15/io. 

195. Norbäck, Olof Gustav, * 1837 15/o å Bosjöhyttan, Sunnemo s:n af Värm¬ 
lands län, t 1913 28/2 i Arvika. (Föräldrar: Godsägaren Petter N. och Anna 
Christina Eriksson.) Afgångsex. från Karlstads h. allm. lvk 1859 5/s, student i 
Uppsala s. å. 3Vs, inskrifven i Värmlands nation s. å., elev vid skogsinstitutet 
1861 31/s, utexaminerad 1864 Ve (betygets datum; utexaminerad 1863 2/o), landt- 
mäterielev 1864 Ve, extra öfverjägare i Värmlands län s. å. 27/s, afsked fr. landt- 
mäteriet 1869 Vu, extra jägmästare i Karlstads revir 1870 31/i2, afsked från skogs- 
och jägeristaten 1871 16/io, tillsyningsman öfver laxfisket i Klarälfven 1873 2V, 
fiskeridistriktuppsyningsman i ”mellandistriktet” af Värmlands län 1879 V7— 
1884 31/i2, genomgick på Värmlands hushållningssällskaps bekostnad en kurs i 
fiskodling vid Norrnäs å Värmdön 1879, bevistade en kurs i laxarters odling vid 
Älfkarleby s. å., öfveruppsyningsman för fisket i Klarälfven m. m. 1885, afgick 
fr. denna befattning 1885 31/i2. 

Verkställt privata skogsförrättningar i Norge 1865 och i Finland 1873. Un¬ 
dersökte år 1885 Ljungan för utrönande af timmerflottningens och särskildt barr- 
affallets inverkan på fisket i älfvarne. Anläde Arvika kakelfabrik tillsammans 
med godsägaren K. G. Bottiger 1891. Arrenderade Bon i Grafva s:n af Värm¬ 
lands län 1870—1888 UU. Ägde Strand i Arvika s:n, Värmland, sedan 1889. Med- 
redaktör i Trädgårdstidningen 1901, fackredaktör därst. 1904. Gift 1876 % med 
Johanna (Nanna) Charlotta Josephina Indebetou. 

Publ. Meritförteckning och betyg (Karlstad 1886); Handledning i fiskevård 
och fiskafvel (Sthlm 1894); Sammandrag af fiskestadgar; Logaritmer för 
själfstudium, såväl för sifferuppgifter som för trigonometriskt bruk, lämpad 
särskildt för Bergstrands logaritmtabeller i fickformat (Stockholm 1892); Anvis¬ 
ningar och råd uti trädgårdsanläggning och trädgårdsskötsel med hufvudsak- 
ligt afseende på mindre lägenheter (Kristinehamn 1894); Ladugårdsskötseln, 
hufvudsakligen med afseende på mindre ladugårdar (Sthlm 1897); Anteck¬ 
ningar i landtbruk, husdjursskötsel och landtekonomi (Sthlm 1899); Anteck- 
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ningar om trädgårdsodling I—II (Sthlm 1899. Norrtälje 1901), del 111: 1 jäm¬ 
väl utkommen: Dvärgfruktträd, odlade i fritt och öppet fält (Norrtälje 1900; 
prisbelönt täflingsskrift); Ny patenterad konserveringsmetod (1902). Läm¬ 
nat bidrag i C. Cederströni: Wermlands läns fiskevatten, i Skogvaktaren 
och Trädgards-Tidningcn 1901—1902, uppsatser i Sv. Jägareförb:s n. tidskr., 

l idskrift för jägare och fiskare (H:fors) 1897. Sporten (H:fors) 1886 o. 1890, 
Sveriges pomologiska förenings årsskrift. Prydnadsväxters odling 1—II. 

196. Ångman, Axel Bernhard, * 1832 '"/« i Gillbärga s:n af Nyköpings län, 
t 1897 */1 i Stockholm. (Föräldrar: Bruksförvaltaren Adolf Magnus Å. och Mar¬ 
gareta Ulrica Muss.) Elev vid brukssocietetens skogsskola vid Västsura 1855 
18/«, utexaminerad 1855 l1ls, förvaltare af Fagersta och Semla m. fl. bruks sko¬ 
gar 1855 '*/»—1860 3l/io, förvaltare af Västanfors’ bruksskogar 1858—1886, elev 
vid skogsinstitutet 1861 S1/a, utexaminerad 1862 V», landtmäterielev 1865 s/r, extra 
öfverjägare i Kopparbärgs län 1866 18/#, statens skogsingeniör 1874 ,8/i». 

Hänvisn. t. litt. Nekrolog (af H. Szs) i Tidskr. f. skogshush. 1897, sid. 44—45. 

197. Lindwall, Axel Abraham, * 1841 3,/i i Böda s:n af Kalmar län. (För¬ 
äldrar: Kontraktsprosten Abraham L. och friherrinnan Anna Margareta Gustafva 
Falkenberg till Trystorp.) Studerade i Kalmar skola till 1860, elev vid skogs¬ 
institutet 1861 **/», utexaminerad 1864 “/», t. f. öfverjägare i Kalmar län 1864 

(k. bef:de), extra öfverjägare i Kalmar län 1864 33/n, extra öfverjägare i Väs¬ 
terbottens län 1868 nU, bitr. jägmästare i Skellefte och Arjepluogs revir 1870 
”/•. jägmästare i Tärändö revir 1872 37/«, jägmästare i Lule revir 1893 15/«, 
R. V. O. 1897 innehade genom k. br. 1900 s,/i* Bodens revir, n. afsked med 
pension 1907 **/u. 

Varit landstingsman för Korpilompolo, Tärändö och Jukkasjärvi kommuner. 
Medstiftare af och ordf. i Gellivare skyttegille 1892, styrelsemedlem af Lule 
skyttegille, styrelsemedlem i Norrbottens läns djurskyddsförening, såsom pris¬ 
domare ordförande inom 3 grupper vid utställningen i Lule 1894. Innehade en 
samling af lappetnografiska föremål, som han afyttrade till Norrbottens musei¬ 
förening. Ägt hemman i Jukkasjärvi och å Gellivare kyrkplats, äfvensom hem¬ 
man och gårdar i Boden. Styrelsclcd. i akticbol. Mariebärgs tegelbruk. Gift 
1879 */1 med Maria Katarina Stcnborg, dotterdotter till Lars Levi Laestadius. 

198. Nilsson, Jac. A„ * 1836. Elev vid skogsinstitutet 1861 3I/», men läm¬ 
nade Ivkt före kursens afslutning (relegerades). 

199. Lannge, Salomon Abraham Hugo, • 1842 '/« i Lofö s:n af Stockholms 
län, t 1901 “/j i Målilla s:n af Kalmar län. (Föräldrar: Bryggaren Salomon 
Fredrik L. och Anna Sofia Dorotea Sandberg.) Elev vid skogsinstitutet 1861 
3I/», utexaminerad 1862 */«, e. o. postexpeditör (kontorsskrifvare) i postverket 
1869 “/•, extra biträde i postverket 1873 */*, kanslist i skogsstyrelsen 1876 ‘/t, 
postexpeditör i Stockholm 1876 ‘/it, c. o. tjänsteman i domänstyrelsen 1883 */i, 
amanuens därstädes 1883 u/i*. afsked från nämnda befattning 1884 nh, postmästare 
i Målilla, Småland, 1883 *'/«* (1884 ,0/j). Gift 1877 */» med Anna Lovisa Lundwall. 

200. Cnallingius, Axel Theodor, * 1839 ,B/» i Stockholm, t 1897 ,7/» å Marma 
i Älfkarlcby s:n af Uppsala län. (Föräldrar: Källarmästaren Jakob Axel C. 
och Hedvig Maria Swahn.) Intogs i Norrköpings elementarlvk 1850, i dess lyce- 
um 1855, student af Ostgöta nation i Uppsala 1860 M/i, elev vid skogsinstitutet 
1862 */•, utexaminerad 1863 */• (betyget dateradt 1864 ‘/e), extra öfverjägare i 
Linköpings län 1863 7/«, t. f. öfverjägare i Norrbottens län 1866 30/n, lärare vid 
Maddorps landtbruksskola i Östergötland 1869, t. f. Jägmästare i Hunnebärgs 
revir och föreståndare för dess skogsskola 1870 *'/i, jägmästare i Falbygds re- 
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vir 1874 u/i2, t. f. sekreterare i skogsstyrelsen 1875, jägmästare i Örbyhus re¬ 
vir och föreståndare för Tierps, sedermera Marma, skogsskola 1876 stU, sekre¬ 
terare vid 4:e allm. skogsmötet i Stockholm 1879 3h—7h, intendent för Marma 
skjutfält 1880—1895, R. V. O. 1887 11Is, led. af Konung Carl XV:s jaktklubb 1865, 
korresp. led. af Sv. Jägarförb:t. Qift 187 0 27A> med Lizinka Mariana Tesdorpf 
(Tesdorff). 

Hvad han jämte sin skolkamrat C. Q. Q. Holmerz sammanbragt i naturalie- 
väg under den första studieperioden afyttrades på grund af bristande utrymme 
till Norrköpings elem.-lvk 1862, då C. och H. samtidigt ingingo såsom elever vid 
skogsinstitutet. Hans ”rikhaltiga och värderika samling af fågelbon och ägg” 
citeras sedan af C. A. Westerlund: Skandinaviska Foglarnes Fortplantnings- 
historia. Lund 1878. 

Publ. Om förhandlingarne vid 5:e skogsdistriktets möte i Falköping år 1871 
(Vänersborg 1871, C. var sekr. därstädes); Tidskrift för skogshushållning 
(Vänersborg 1873—1875, Uppsala 1876—1880, Sthm 1881—1894); Skogsvän¬ 
nen. En qvartalsskrift (Uppsala 1876—1880, Sthm 1881—1894); Öfversikt 
af svenska skogslitteraturen. Bibliografiska studier (Sthm 1876); Svenskt 
skogslexicon (Sthm 1895); Bidrag i Sv. Jägarförb:s n. tidskr. 
Hiinvisn. t. litteraturen: nekrolog af H. Szs i Tidskr. f. skogshushållning 1897; 
nekrolog i Sv. Jägareförb:ts n. tidskr. 1897, sid. 161—162; porträtt med bio¬ 
grafi (af H. Szs) i Jägaren 1904. 

201. Rosenström, Carl August, * 1840 27h i Stockholm, t 1875. (Föräldrar: 
Registratorn i öfverståthållareämbetet Carl Jacob R. och Thérése Möllersten.) 
Gick i Strängnäs skola. Elev vid skogsinstitutet 1862 %, utexaminerad 1865 
22/3, extra öfverjägare i Kopparbärgs län 1865 27/e, landtmäterielev 1866 l7/«, lär 
sedermera hafva ägnat sig åt yrke (varit porterbryggare) i Stockholm. 

202. Holmerz, Conrad Georg Gottfrid, * 1839 V? i Konungsunds s:n af Öster¬ 
götlands län. t 1907 3lU i Uppsala. (Föräldrar: Fanjunkaren Carl Gustaf H. 
och Elisabeth Helena Eugenia [Jenny] Häger.) Genomgick läroverket i Norr¬ 
köping. Student af Östgöta nation i Uppsala 1861 25/i, elev vid skogsinstitutet 
1862 °/o, utexaminerad 1863 2/c (betyget dat. 1864 Vo), extra öfverjägare i Öster¬ 
götlands län 1863 7/s, t. f. öfverjägare i Norrbottens län 1866 30/e, öfverjägare i 
Norrbottens län 1867 22/s, jägmästare i Kalix revir 1869 10/i2, t. f. direktör och 
förste lektor vid skogsinstitutet 1872 25/i<>, direktör för skogsinstitutet 1892 18/n, 
afsked med pension från direktörstjänsten 1904 2<,h, vid hkt tillfälle en hyllnings- 
adress från Norge (utförd af Thorolf Holmboe) tillställdes honom. 

Förvaltare af häradsallrnänningarne i Åkerbo och Gullbärg 1866 2U, förvaltat 
Dannemora grufallmänningar 1878—1882. Enligt förordnanden (1885 4/s o. 1886 
3Vs) verkställt växtfysiologiska undersökningar i Norrbotten 1885 och i Jämt¬ 
land 1886. Led. af Carl XV:s jaktklubb 1865, suppleant i styrelsen för H. M. 
Konungens jaktklubb 1881 4/s och ordinarie styrelseledamot 1889 Vs. Korresp. 
led. af Sv. Jägarförbundet, styrelseled. därst. 1884 3%, t. f. vice ordf. i förbun¬ 
dets centralafdeln. 1901 2B/n och vice ordf. i dess Stockholmsafdeln. 1902 24/a, 

led. jämte grefve A. P. Hamilton af Sv. Kennelklubbens redaktionskommitté 1892 
19/u och suppleant i styrelsen 1897 n/i2, ordf. i Svenska Skogvaktareförbundet, 
styrelseled. af Sv. Fröklängningsaktiebolaget, lifförsäkringsaktiebol. Nordpo¬ 
len, Entomologiska föreningen och Stockholms Biologiska museum (sedermera 
kalladt Aktieboi. Biologiska museet). Led. af landtbruksakademien 1883. He¬ 
dersled. af Norsk Forstforening (1898 28/» ombildad till Det norske Skogselskab) 
vid dess stiftande 1881. Företagit en skogsvetenskaplig studieresa i Norge 1877 
med anslag af norska statsverket, studieresor i Tyskland 1875, Tyskland, Öster¬ 
rike, Schweiz och Frankrike 1883, besökte 1890 skogsutställningen i Wien och 
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ordnade M. M. Konungens jaktklubbs utställning därstädes. Bevistade internationella 
sammankomsten ined forstliga försöksanstalter i Braunschweig 1896; kommitterad 
(jämte V. Ankarcrona, H. af Petersens ocli A. P. Hamilton) för H. M. Konun¬ 
gens jaktklubbs ocli Sv. Jägareförbundets utställning i jaktpaviljongen vid ut¬ 
ställningen i Stockholm 1897; led. 1898 10 i (jämte grefve Tage Thott) i k. kom¬ 
mittén af s. å. ‘*/i för revision af 1864 års jaktstadga; kommitterad för Sv. Jä¬ 
gareförbundets utställning i Stockholm 1902; kommitterad (jämte Fr. Björken¬ 
stam och R. T. Hennings) hos Sv. Jägareförb:t för att verka för och ha öfver- 
inseende öfver en förbättrad jaktvård i Stockholms län 1903. Redaktör af Tid¬ 
skrift för Skogshushållning sedan 1895. Led. af sällskapet Idun. Hedersled, af 
skogsinstitutets jaktförening 1902 •/*. På skogsinstitutet aftäcktes 1904 7/« af 
grefve Fr. Wachtmeister hans af A. Jungstedt målade, till institutet af forna elever 
skänkta porträtt. R. V. O. 1881 ‘/u. R. N. S:t O. O. 1890, R. N. O. 1897 **/•, K. 
V. O. 2. kl. 1904 */i*. Qift 1870 38/» med Anna Gertrud Odén. 

Inmutade på 1860-talet 1 «-del i Svappavaara då odisponerade gruffält. 
Han utställde jämte sin vän, jägmästaren Axel Cnattingius, år 1866 i Stock¬ 

holm en samling uppstoppade fåglar, hvarvid själfva utställningen tillerkändes 
bronsmedalj och de "förtjänstfulla konservatorerna" nämndes med erkännande. 
Samlingarna inköptes sedermera till Norrköpings h. allm. lvks museum. Fram¬ 
lade den 15 maj 1877 — jämte J. Meves och J. O. Th. von Engeström — en 
tryckt inbjudan "Till Herrar Skogsegarc" samt reglemente för bildande af en 
anstalt till försäkring af skog mot eldskada. Föreningen, som emellertid aldrig 
kom till stånd, skulle kallas "Allmänna Svenska Skogsförsäkringsbolaget”. 

Publ. Studier i skogstaxation I—II (Stlilm 1876 o. 1878), Handledning för 
skogsskötseln i Norrland (Stlilm 1877, af skogsstyrelsen prisbelönt täflings- 
skrift. öfvers. till norska under titel "Veilcdning i Skogens Behandling for 
svensk Norrland", overs. af E. Elieson, Kr:a 1878), Vägledning 1 skogshus¬ 
hållning (Stlilm 1879. 2:a uppl. Stlilm 1894); "Om odling af korgpil" (Sthlm 
1888) och "Om uppkvistning och beskärning af buskar" (Sthlm 1892) äro af- 
tryck ur Landtbruksakademis tidskrift; Om Norrbottens skogar (jämte V. 
Th. Ortenblad, bihang till k. Domänstyrclsens underd. berättelse för år 
1895. Sthlm 1x96). Redigerat Tidskrift för Skogshushållning 1895—1903; på 
uppdrag af Sv. Jägareförbundet deltagit i utarbetandet af broschyren "Om 
jagtvård. Jagtvårdens grunddrag." (Sthlm 1901.) Uppsatser i Tidskr. f. 
Skogshush., Skogsvännen, Sv. Jägarförbis n. tidskr., Entomologisk tidskrift 
och tidningar. 
Hunvisn. t. Uti. Porträtt i Sv. Kcnnelklubbens tidskrift 1899, h. 4; bio¬ 
grafi med portr. i Hvar 8. Dag 1904, sid. 460; portr. (med notis) i Idun 
1904. sid. 1X6; portr. o. biografi (af H. Szs) i Jägaren 1904; biografi 
(af Thv. Kia-r) ocli porträtt i Forstligt Tidsskrift 1904 (Kristiania), i årg. 
1905 ingå rörande honom några textord af H. 1. samt en afbildning af den 
honom från norrmän lämnade adressen: nekrolog (af Gösta Grönberg) jämte 
porträtt i Sv. Jägareförbundets nya tidskrift 1907, sid. 57—58; nekrolog (af 
V. Th. Ortenblad) med tre porträtt i Skogsvårdsförcningcns tidskrift 1907; 
nekrolog i Tidsskrift for Skogbrug 1907, sid. 86—87, med varma minnesord 
från Norge; nekrolog med portr. i Skogvaktaren 1907, sid. 97—99. Om¬ 
dömen; 'En vänfastare karaktär, ett ädlare sinnelag och ett hjärtligare väsen 
möter man sällan liar i lifvet". (<i. Grönberg): "Hans minne skall länge 
Icfva och hans namn nämnas med kärlek och aktning af ej blott de närmaste 
vännerna utan af den stora stam af skogstjänstemän, som under H:s milda 
spira genomgått skogsinstitutet" (V. Th. Ortenblad); "Vcnlig og kamerats- 
lig i omgång udenfor tjenesten, strengt pligtopfyldende i sit arbeide bibragte 
lian ved slt noble, helstöbtc vasen sine elever ikkc alene kjarlighed til sko¬ 
gen, men også begeistring og interesse for arbeidet under den grönnc fane". 
(Thv. Kia-r i Forstligt Tidsskrift 1904.) 

20.4. <fAlbedyhll, Christer Hcnric Philip Maximilian, friherre, * 1839 J"/i i 
Stockholm, t I90H *'/i i Gcmla. (Föräldrar; Ofvcrsten, friherre Christer Henric d’A. 
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och Edla Qustafva Wilhelmina Wirsén.) Elev vid skogsinstitutet 1862 29A>, 

utexaminerad 1864 Va (betyget dateradt 1865 2iU), extra öfverjägare i Kronobärgs 
län 1866 V2, extra jägmästare i Värends revir 1870 31/io, tj.-förr. jägmästare i 
Värends revir 1877 V3, jägmästare i Värends revir 1890 i9/s, afsked med pension 
1903 30/i. Qift 1880 17/io med Christina Palmqvist i hennes 2:a gifte. 

204. Berselius, Bengt Adolf Fredric, * 1838 16U i östra Helgestad, östra Hus¬ 
by s:n af Östergötlands län. (Föräldrar: Kronofogden Johan Adolf B. och Lo¬ 
visa Qustafva Durling.) Elev vid skogsinstitutet 1862 29/<>, utexaminerad 1864 
Vo, extra öfverjägare i Stockholms län 1866 12h, förordnad tjänstgöra inom Lång¬ 
hundra, Semminghundra och Sjuhundra härad af nämnda län 1868, extra jäg¬ 
mästare i Stockholms revir 1870 31U och i Kopparbärgs revir 1880 V2, tjförr. 
jägm. i Ume revir 1883 31/i2, jägmästare i norra Lycksele revir 1890 19/s. Stif¬ 
tade (jämte öfverstelöjtnant Elof von Boisman) Svenska Jägareförbundets afdel- 
ning i Västerbottens län 1885 4/s och blef led. af dennas styrelse. Sekr. därst. 
1889. Åren 1898—1900 ordförande i Lycksele kommunalstämma. Vice ordf. i 
socknens kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse samma period. Ordf. i nöd- 
hjälpskommittén 1901—1902, led. i inskrifningsnämnden för lappmarken och söd¬ 
ra delen af Västerbotten (Vännäs kompani) i sju år. R. V. O. 1901 V12. Afsked 
med pension från jägmästaretjänsten 1903 28/e. Länsjägmästare i Kalmar läns 
södra landstingsområde och sekr. vid därvarande skogsvårdsstyrelse 1904 Vt— 
1911 30U. Lärare i skogshushållning vid landtmannaskolan på Högalid 1905—1910. 
Skogsförvaltare vid Hörningsholm 1865—1872 samt Forsbacka, Mackmyra, Oslätt- 
fors, Högbo m. fl. bruk i Gestrikland 1873 Vs—1879 31/12. Lärare i skogshushåll¬ 
ning vid Valls landtbruksskola i Qäfleborgs län 1873—1883. Ägde sedan 1878 
hälften af Kvarsebo kvarn i Östergötland (såldes sedermera, hvarefter å un¬ 
dantagen tomtplats en villa uppfördes af B. och meddelägare vid Bråvikens strand) 
och sedan 1894 lägenheten Älfsvik i Lycksele. Arrenderat Ledinge (s. k. Pay- 
kullska undantaget) i Stockholms län 1869—1873, Vika komministersboställe i Da- 
larne 1881 Vs 1884 och Tomtebo i Ume s:n 1886 Vs 1890. Äger villan Lugnet 
med större plantskolor intill Kalmar samt har öppnat en skogsbyrå för Kalmar- 
orten och Öland. Gift 1892 “/s med Augusta Maria Wallin. 

Publ. Sammanfattning af den nya lagstiftningen angående vård af enskildes 
skogar med en del kommentarier. Vimmerby 1905; Lärobok i skogshus¬ 
hållning. Kalmar 1910 (bearbetn. efter Haller 0. Julius); Bidrag i Sv. Jägar- 
förb. n. tidskr. och Jägaren (årg. 1896, där porträtt och biografi återfinnas). 

205. Bruhn, Harald Daniel, * 1841 13/s i Vallda s:n, Halland, t 1898 Vs i Gö¬ 
teborg. (Föräldrar: Landtbrukaren Carl Gustaf B. och Elisabeth Laurentia 
Nordqvist.) Student af Göteborgs nation i Lund 1860 13/i2, student i Uppsala 
hösten 1861, kameralex. i Uppsala 1862 31/i, elev vid skogsinstitutet 1862 29/s, ut¬ 
examinerad 1864 n/« (originalbetyget emellertid dateradt 30/s), extra öfverjägare 
i Kristianstads län s. å. 2/s, extra öfverjägare i Hallands län 1865 13/a, t. f. härads- 
skrifvare i Fjäre fögderi i Halland 1872 22h, extra jägmästare i Göteborgs och 
Bohus revir 1872 30/s, förvaltare vid Kungl. och Hvitfeldtska stipendiinrättningens 
skogar i Göteborgs och Bohus län från 1876 “/*—1883 31/i2 samt från 1892 12/io; 
planteringsförvaltare hos Göteborgs och Bohus läns hushållningssällskap för hela 
länet 1876 V2—1881 13/i2, för norra delen af länet 1882 Vt—1892 30U, åter för hela 
länet från 1892 Vs; värderingsman för Allm. brandförsäkringsverket för byggnader 
å landet 1889 13l 12. Ägde Torreby i Foss s:n af Göteborgs och Bohus län 1874— 
1881. Gift 1874 med Bertha Carolina Maria Åberg. 

Publ. Göteborgs och Bohus läns hushållningssällskaps skogsodlingar 1876— 
1881 samt fr. 0. m. 1892 (i sällskapets kvartalsskrift); Uppsatser i Tidskr. f. 
skogshushålln. 
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206. Nyberg. Anders Johan August. • 1838 7It i Årdala (icke Helgesta) socken 
af Nyköpings lan, t 1911 **/• i Kvarnbäcken, Åsarne s:n af Jämtlands län. (För¬ 
äldrar: Trädgårdsmästare Lars Johan N. och Sofia Sandberg.) Gick i Nykö¬ 
pings och Strängnäs skolor. Student i Uppsala 1858 ,7/„. Student af Söd.-Ner. 
nation i Uppsala 1859 **/., elev vid skogsinstitutet 1862 *•/«, utexaminerad 1864 »/• 
(betyget dateradt 1865 */s), extra öfverjägare i Jämtlands län s. å. ,#/#. t. f. öfver- 
jägare i Jämtlands län 1866 "/», jägmästare i Härjedalens revir 1872 */». Tjänst¬ 
ledig 1896 */t. Afsked m. pension 1898 ”/t. 

Under åren 1864—1865 biträdt Stockholms läns hushållningssällskaps skogs¬ 
förvaltare. År 1871 biträdt vid förvaltningen af Göta kanalbolags skogar. Före¬ 
tog år 1873 en skogsvetenskaplig studieresa till Preussen och Österrike. Gift 
1875 w/u med Ulrika Maria Stadin. 

skrJfM912 ^ Nekrolog ^zs) m- Portr. i Skogsvårdsföreningens tid- 

207. U ilkc, Georg Wilhelm, * 1833 3,/io i Merseburg, Preussen, t 1909 “/» i 
Motala. (Föräldrar: Justizrath Carl Gustav W. och Caroline Rabe.) Mogcnhets- 
betyg 1854 “/» från schola episeop. Cizensis (Zeitz.) Juris studiosus i Berlin, Bonn 
och Berlin 1854 "påsk 1857. Frivillig i preussiska arméen 1854 l/«. Erhållit 
kvalifikation ss. preussisk Förster 1859 “/». Till följd af mobilisering utnämnd till 
underofficer 1859 ”/». Königl. appellationsgerichts-auscultator i Suhl 1857 ,7U. Stu¬ 
derade vid och genomgick forstakademien i Neustadt 1859 u/a—1860 u/s samt 
Iharand 1860 **/■—1S61 **/». Anställd såsom skogsplantör hos Stockholms läns 
hushållningssällskap 1861 '/., sedan 1864 såsom skogsförvaltare. Upphörde med 
denna beställning 1869 «. Elev vid skogsinstitutet 1863 */«, utexaminerad där¬ 
ifrån 1864 *•/.». Svensk undersåte 1864 •/«. Extra öfverjägare i Stockholms län 
1865 *'°/i. öfverjägare på en del af Erlinghundra och Semminghundra allmän- 
ningar 1866 u/t— 1869 ‘/«. Skogsförvaltare vid Göta kanalbolags skogar 1869 
*/•—1904 ,s/io. Tjförr. Jägmästare i Vadsbo revir 1870 s,/a. Jägmästare i Vadsbo 
revir 1880 R. V. O. 1889 “/u. Afsked med pension 1895 *“/*. Led. af H. M 
Konungens jaktklubb 1890 "/.. I.edt åtskilliga kungliga jakter. Erhållit Oscar II:s 
namnchiffer i briljanter. Besökt och studerat skogarnc i Schweiz och nästan hela 
Tyskland. Erhöll af östra Stöpens häradsallmänningsstyrelse 1894 M/t en större 

silfverpokal med inskription, hvarl uttryckes allmänningsdelägarnes tack för att W. 
i 25 år erkännansvärdt vårdat deras skogar. Var tvenne gånger erbjuden direk- 
törsskapet öfver skogsinstitutet (1872 o. 1876). Förvaltade i några år Tynnclsö sko¬ 
gar. Ägde Gårdsjö skogsdomän mellan Älgarås och Finnerödja. Bebodde Göta 
kanalbolag tillhöriga Lilla Björstorp vid Undcnäs i Skaraborgs län sedan 1874. 
Gift 1869 u/i med Olivia Johanna Lcontine Hoff. 

ruM. Ett inlägg i skogsfrågan med anledning af Sten Lcwenhaupts förslag 
t i I omrcglering af statens skogsväscndc. Sthlni 1894. Uppsatser i Tidskr. f. 
Skogshushållning. Forst- und Jagdzeitung samt Forstllchc Blätter. Bidrag 
aren *mtC b,0Brafi af Szs) 1 JäWren 1902; bidrag jämväl i Jä- 

Hänvisn. t. lin Nekrolog (Jämte två portr.) I Skogsvårdsförems tidskr. 1909 
af Ounnar Schotte. ’ 
lEn I hiirlng.-Sachsisk adlig ätt Wilcke omnämnes i Kneschke: Dcutsches 
Adels-Lexicon.j 

208. G i »hel. Adrian. • 1841 '•/,* å Mårsäter i Hammars s:n af Örebro län. 
(Föräldrar: Bruksägaren Carl Fredrik G. och Kristina Lovisa Jansson.) Genom¬ 
gick Strängnäs* gymnasium 1851—1861, student i Uppsala 1861 elev vid skogs¬ 
institutet 1863 •/., utexaminerad 1864 V., extra öfverjägare i Örebro län 1864 %, 
extra Jägmästare i Askcrsunds revir 1870 extra Jägmästare i Örebro revir 
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1874 30/3, t. f. jägmästare i Örebro revir sedan 1881 7/7 (kungl. förordn. 1882 2iU), 
jägmästare i Örebro revir 1890 19/s, R. V. O. 1899 V12, n. afsked med pension 
1901 24/u. 

Skogsförvaltare vid Aspa bruk 1865—1866, vid Hasselfors 1867—1873, vid 
Hellefors 1873 i nov.—1891 och vid Åmmebärg hos ”La vieille montagne” 1865— 
1873. Disponent för Norra Svartälfvens bolag i Nerike, Värmland och Dalarne 
1878—1885. Ordf. i brandstodsnämnden i Hellefors 1874—1888. Disponent för 
Järle torfaktiebolag sedan 1889 Ve, sederm. verkst. dir. och ordf. därst. intill 1909 
2/4, då han afgick med gratifikation. Afflyttade därefter till England. Korresp. 
led. af Sv. Jägarförb. Bildade 1874 Hellefors jaktförening. Företog år 1876 en 
skogsvetenskaplig studieresa i Tyskland, Schweiz, Tyrolen, Elsass. Ordf. i Örebro 
läns hushållningssällskaps skogsafdelning sedan 1891 3/i. Prisdomare vid landt- 
bruksmötet i Västerås 1889. Stiftare af och delägare i Järle torfaktiebolag. Han 
upptäckte och föreslog platsen för Sveriges första lungsotssanatorium vid Håla- 
hult. Ägt sedan 1892 Mogetorp i Axbärgs s:n af Örebro län. Gift 1866 23/is med 
Maria Mathilda Karolina Frigelius. 

Publ. Uppsatser i Tidskr. f. skogshushålln., Skogsvännen, ”Blad för bärgs- 
handteringens vänner” (Nora) och ”Värmländska bärgsmannaföreningens an¬ 
naler” (Filipstad) åren 1873—1895; Bidrag i Örebro läns hushållningssällskaps 
kvartalsskrift: Anteckningar från en resa under sommaren 1876 (sedermera 
reproducerade i Tidskr. f. skogshushålln. 1878, sid. 257—279); Skogshushåll¬ 
ningen i Örebro län under det nittonde århundradet. Örebro 1902 (i Örebro 
läns hushållningssällskaps historia 1802—1902, äfven tillgänglig i separattryck); 
i ”Järnkontorets annaler” 1883, i Svenska Jägarförb:s nya tidskr., Nerikes 
Allehanda, Örebro Dagblad och Jägaren 1904 (jämte porträtt 0. biografi af 
H. Szs). Bidrag med porträtt i Örebro Dagblads julnummer 1913. 
Hänvisn. t. litt. Biografier jämte hans porträtt funnos intagna i Nerikes Alle¬ 
handa 1901 20/ii och Örebro Dagblad 1902 10U. 

209. Bergstedt, Carl Axel, * 1844 5/i i Stockholm. (Fadern var sekreterare 
i Odensvi [enl. Odén, sid. 573].) Studerat vid h. allm. lvkt i Västervik, student af 
Östgöta nation i Uppsala 1861 12/u>, elev vid skogsinstitutet 1863 Ve, utexaminerad 
1865 23 Is, extra öfverjägare i Södermanlands län 1866 3/2, tjänstgjort i skogssty¬ 
relsen 1867 30/7—22h och 1869 21/3—3/n. Skogsförvaltare vid Knutstorp i Malmö¬ 
hus län sedan 1870. God man för tillsynen af förmynderskapet inom Kågeröds 
s:n. Företog år 1875 en skogsvetenskaplig studieresa till Danmark. Gift 1891 3/s 
med Ida Amalia Eleonora Boijsen. 

210. af Zellén, Johan Olof, * 1844 3/s i Stockholm, t 1906 3I» därst. (För¬ 
äldrar: Expeditionssekreteraren Nils Wilhelm af Z. och Charlotte Johanna Jo¬ 
hansson.) Kadett vid Carlbärgs krigsskola 1859 V12, afgången s. å. 3ll 12. Student 
af Stockholms nation vid Uppsala univ:t 1862 2iU, elev vid skogsinstitutet 1863 °/«, 
utexaminerad 1864 5/7, extra öfverjägare i Kopparbärgs län 1864 2/u>, extra öfver¬ 
jägare i Stockholms län 1865 21U, andre skogsförvaltare hos Sthlms läns hushåll¬ 
ningssällskap 1865 1U—1867 30/b, t. f. andre lärare vid skogsinstitutet 1867 31U, t. f. 
föreståndare för Danielslunds (Kollebärga) skogsskola och t. f. öfverjägare i 
Kristianstads län 1868 10/7, tjförr. jägm. i Gestriklands revir 1870 31A), skogsför¬ 
valtare vid österby bruk 1871—1881 och vid Söderfors bruk 1872—1882, jäg¬ 
mästare i Finspångs revir 1880 27Is, jägmästare i Gestriklands revir 1880 10/», t. f. 
föredragande å domänstyrelsens skogsafdelning 1882 15/12, byråchef i domänsty¬ 
relsen (rotel IV) 1884 V12. R. V. O. 1884 V12, R. N. O. 1888 Vi», K. V. O. 2. kl. 
1901 V12. Korresp. led. af Sv. Jägarförb:t. Företog år 1895 en skogsvetenskaplig 
studieresa till Tyskland. Vice ordf. i styrelsen för Föreningen för skogsvård 
1902 B/io (stiftare af samma förening, utarbetade förslaget till dess bildande). Led. 



474 KUNQL. SKOGSINSTITUTETS ELEVER 1863. 

af landtbruksakademien 1903 Han jordfästes 1906 ,s/» under stor högtidlighet i 
Vasakyrkans grafkor i närvaro af bl. a. fyra på hvarandra följande skogsstats- 
chcfer: Björkman, Evers. Fr. Wachtmeister o. Freden berg. Föreningen f. skogs¬ 
vård bekostade en minnesvård på hans graf, och 1907 */u aftäcktes stenen af förre 
kårchefen, universitetskanslärn grefve Fr. Wachtmeister, rikets samtliga öfver- 
jägmästare och talrika medlemmar af skogsstaten m. fl. (Vården finnes afbildad 
i Skogsvårdsföreningens tidskr. 1907, sid. 513, där äfven W:s tal in extenso ingår.) 
Gift 1874 l0lu med Christina Augusta Nordgren. 

Publ. Handledning vid skogars indelning till ordnad hushållning — — — 
jcmte ett tillägg om indelning af hagmarker (Sthlm 1869, utgifven med stats¬ 
anslag); Om tillväxtborren och dess användande jemte tabeller för skogsupp- 
skattning (Sthlm 1893); Handbok för skogsegare och skogsmän vid skogars 
värdering och tillgodogörande m. m. (Sthlm 1900); Den nya lagstiftningen an¬ 
gående vård af enskildes skogar med konunentarier jämte anvisning för 
skogarnas skötsel (Sthlm 1904; Värd af enskildes skogar, 2:a omarbetade 
uppl. utgafs af Gunnar Schotte, Sthlm 1907); Om våra skogars framtid. 
(Skogsvårdsföreningens folkskrifter n:r 2, Sthlm 1905). Uppsatser i Tidskr. f. 
skogshushålln.. Skogsvännen 1901—1902, Skogsvårdsföreningens tidskrift 1903 

1906. Såsom supplement till sistnämnda tidskrift år 1903 publicerat en jäm¬ 
väl separat föreliggande afhandling: Synpunkter vid beräkning af skogstill- 
växten. sammanfattade af-. Bidrag äfven i årg. 1906; Om våra skogars 
bättre värd och högre afkastning (67 sid., äfven ss. själfständigt separat, 
Sthlm 1906). Detaljerad litteraturförtcckn. i Skogsvärdsfören:s tidskr. 1906, 
sid. 448—449. 
Hänvisn. t. lin. Nekrologer bl. a. i hufvudstadstidningarna (utförlig i Sv. Dagbi.), 
Skogvaktaren 1906. sid. 250—253 (m. portr.) o. Skogsvårdsföreningens tid¬ 
skrift 1906, sid. 447—454 (af Gunnar Schotte; med 5 portr.). 

211. Dintler, Pehr Edvard, * 1843 *“/» i Stockholm, t 1876 */« i Uppsala. (För¬ 
äldrar: Grosshandlaren Pehr Ludvig D. och Carolina Wilhelmina Cöster.) Elev 
vid skogsinstitutet 1863 */», utexaminerad 1865 *°/#, extra öfverjägarc i Koppar- 
bärgs län 1865 *• », skogsuppsyningsman i Särna socken af Öster-Dalarne 1867 Vr, 
jägmästare i Särna revir 1874 "/i*. Gift 1870 ,7h med Anna Gustafva Hammar¬ 
sted t. 

212. Hammarstrand, Victor Ferdinand, * 1842 */» å Hultabärg i Kungsäters 
s:n af Älfsborgs län. (Föräldrar: Kaptenen Sven Jacob H. och Johanna Jöns¬ 
son.) Elev vid skogsinstitutet 1863 */«, utexaminerad 1865 aB/&, extra öfverjägare i 
Älfsborgs län 1865 '/w, förste lärare vid Älfsborgs läns södra hushållningssällskaps 
skogsskola å Fenneslunda 1865 “ho—1866 '*/o, lärare i skogshushållning vid Älfs¬ 
borgs läns södra landtbruksskola 1867—1869, extra jägmästare i Hunncbärgs revir 
1871 '*/», lärare i skogshushållning vid Östergötlands läns landtbruksskola 1874— 
1878, skogsförvaltare vid Stenanäs i Kalmar län 1876—1883, t. f. Jägmästare i Fal¬ 
bygds revir 1875 *'/i», 1876 ,7/»t 1876 ,s/io o. 1879 l#/». jägmästare i Slättbygds revir 
1884 */io, jägmästare i Bohus revir 1892 *'/». T. f. domänintendent i Göteborgs 
och Bohus län 1898 **/1», K. V. O. 1900 '/u, k. br. 1907 ,7/» medger n. anstånd med 
afsked, n. afsked med pension 1909 ,7/». Gift 1882 */u med Clara Prctiosa de 
Vcrdier. 

213. Krook, Thomas Wilhelm, * 1841 mh, t. (Fadern, enl. Hult hander, hand¬ 
landen A. 1). (i. Krook.) (Troligen son till handlanden Anders Georg K. och 
Fredrika Säger.) Kadett vid Carlhärgs krigsakademi 1860 ‘/«o, afgången därifrån 
s. å. “ho. Elev vid skogsinstitutet 1863 */*, utexaminerad 1865 ’*/», extra öfver¬ 
jägare I Kristianstads län 1865 */u. Han var den siste extra öfverjägaren, som ut¬ 
nämndes af k. maj:t. 
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214. Baer, Carl Fredrik Emil, * 1843 23/7 å Karlbärg (Blås-ut) på Nora stads- 
område, t 1914 16U i Djursholm. (Föräldrar: Bärgmästaren Adolf Fredrik B. och 
Anna Sofia Plagemann.) Gick i Örebro skola. Studentex. i Uppsala 1862 28/s, 
student af Södml.-Ner. nation vid Uppsala univ:t s. å. 27 U, elev vid skogsinstitutet 
1863 %, utexaminerad 1865 29/s, extra öfverjägare i Östergötlands län 1866 2llo, 
extra jägmästare i Ombärgs revir 1871 13h, tjförr. jägmästare i Ombärgs revir o. 
tjförr. föreståndare för Ombärgs skogsskola 1875 l9U, underlärare vid Ombärgs 
omorganiserade skogsskola 1886 18U, t. f. skogsinspektör i östra distriktet 1886 10/i.*, 

placerad ss. jägmästare i Jönköpings revir 1889 25/i, öfverjägmästare i östra di¬ 
striktet 1889 29/n. R. V. O. 1890 Vi*. Skogsförvaltare å Stjärnfors bruk i Örebro 
län 1869—1874, å Harmenska skogarna i Kalmar län 1870—1872 och å Boxholms 
bruk i Östergötland 1877—1886. Styrelseled. af Östergötlands läns jaktvårds- 
förening. Suppleant i styrelsen för Föreningen för skogsvård. K. V. O. 2. kl. 
1907 30lu, erhöll 1908 */3 n. anstånd t. v. under 2 år med afgång fr. tjänsten, n. af- 
sked med pension 1910 30l». Biträdande i domänstyrelsen 1911 “A. Led. af k. 
kommittén 1911 10U för revision af lagen ang. vård af enskildes skogar, ”där han 
genom sin rika erfarenhet, sin arbetsamhet och sin klara syn på tingen tillvunnit 
sig aktning och förtroende”. Ägde villa i Ösby vid Djursholm. En af stamfäderna, 
med ursprung från Estland, upphöjdes under 1700-talet i romerskt riksadligt stånd; 
en gren af ätten har adlats i Finland. Gift 1884 med Brita Johanna (Nanny) 
Frödelius. 

Hunvisn. till litt. Nekrolog m. portr. i N. D. Alleh. 1914 17A; nekrolog (af J. 
E. Kinman) med portr. i Skogsvårdsföreningens tidskr. 1914, h. 6. ”En mycket 
intresserad, kunnig, klok och praktisk skogsman.” 

215. Peterson, Johan August, * 1841 “/? i Bärgs s:n af Skaraborgs län, t 
1902 20h i Skara. (Föräldrar: Bruksinspektör Olof P. och Sara Katarina Carl- 
berg.) Student i Uppsala 1861 12/i2, elev vid skogsinstitutet 1863 29l», utexaminerad 
1865 29/s, extra öfverjägare i Skaraborgs län 1866 l9U, extra öfverjägare i Ska¬ 
raborgs läns 2:a revir 1866 l9l2, tjförr. öfverjägare i l:a reviret af Skaraborgs 
län 1866 29/12, förordnad att på eget ansvar förestå revirtjänsten inom Valle m. 
fl. härad (sedermera Falbygds revir) 1867 19/io, extra jägmästare i Kinne revir 
1871 28la, bitr. jägm. i Valle härad 1874 “/s, extra jägmästare i Vadsbo revir 
1875 16/i2. Landtbrukare. Ägare af Lerdala Stommen och Lerdala Bäsagården 
1872—1879, förvaltare af Sparresäter 1879—1887, ägare af Bockaskede (öglunda 
s:n) och Hindstorp i Skaraborgs län 1887—1893, då han bosatte sig i Skara. 
Tjänsteman i Skara sparbank. Hans barn kalla sig Billvall. Gift 1874 23/io med 
Helena Maria Renström. 

Med denne upphör den egenhändiga inskriften af elevernas namn i matrikeln, 
som började med 128. Rosell. 

216. Schcerlund, Daniel Alexander, * 1837 12/s i Hedemora, t 1883 10/s i Upp¬ 
sala. (Föräldrar: Komministern Johan S. och Katarina Sofia Vestling.) Elev vid 
skogsinstitutet 1864 °/b, utexaminerad 1866 28/s, extra öfverjägare i Västerbottens 
län 1866 uls, lärare i skogshushållning vid Yttertafle landtbruksskola i Västerbot¬ 
ten 1867—1869, jägmästare i västra Åsele revir 1869 17/12. Var vid sitt frånfälle 
trolofvad med en syster till jägm. J. H. Borglind. 

217. Nilsson, Carl Oscar, * 1840 20la i Allhelgona s:n, Östergötland, t 1873 
“/n i Skellefte. (Föräldrar: Landtbrukaren Carl Johannes [Johan] N. och Chri¬ 
stina Margaretha Pettersson.) Studentexamen i Uppsala 1860, inskrifven i Östgöta 
nation 1861, elev vid skogsinstitutet 1864 8/«, utexaminerad 1866 2%, extra öfver¬ 
jägare i Västernorrlands län 1866, extra jägmästare i norra Ångermanlands re- 
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vir 1870 *7j, tjförr. jägmästare i Skellefte revir 1873 s7j. Gift 1872 37» med 
Augusta Charlotta Klingberg, dotter till jägmästaren J. A. Klingberg. 

218. Betländer, Bror Olof. • 1845 7» i Västerås, t 1913 7n på Nyhed i Boll¬ 
näs. (Föräldrar: Lektorn och kontraktsprosten Bror Knut B. och Sofia Gustafva 
Stjernsvard.) Student af Västmanland-Dala nation i Uppsala 1862 30/i, student 
vid akademien 1863 */», elev vid skogsinstitutet 1864 %, utexaminerad 1866 "/t, 

extra öfverjägarc i Västmanlands län 1866 **/»o, landtmäterielev 1867 13/», extra 
jägmästare i Burträsk' revir 1870 */» samt i Skellefte och Jörns socknar s. å. *Vio, 
bitr. jägmästare i Skellefte revir 1871 lV», skogsförvaltare vid Ockelboverken 
1872 Vu—1876 s’/io, extra jägmästare i Gestriklands revir 1874 30/j, afskcd fr. 
förordnandet 1895 *h. R. V. O. 1898 '/is. Disponent för Skogens kolaktiebolag 
IN76—1885, verkställande direktör i samma bolag nov. 1886—1908. Verkst. direk¬ 
tör i aktieboi. Edängeforscn 1902, styrelsesuppleant i Gäfleborgs läns skogsvårds- 
styrelsc 1903 (från 1905 ‘/t). Ägde en större samling flintlåsgcvär. Gift 1873 
”/» med Anna Hedvig Vilhelmina Hofgren. 

"Fn mycket duglig och högt ansedd skogsman, som nedlagt ett fruktbrin¬ 
gande och energiskt arbete till trävaruhanteringens fromma. Som enskild per¬ 
son var han allmänt afhållen för sin stränga, omutliga redbarhet och sitt vän- 
sälla väsen.” 
Publ. Tidningsuppsatser och broschyrer rörande norrländska skogslagstift- 
ningen. 
Hänvisn. t. titt. Nekrolog (af H. Szs) jämte porträtt i Skogsvårdsförems tid¬ 
skrift 1914. 

219. Geiler, Curt Johan Mortimer, * 1837 ‘7n å Hedenskog i Brattfors s:n, 
Värmlands län, t 1899 *°/« i Stockholm. (Föräldrar: Bruksägaren Johan Gustaf 
G. och Christina Lovisa G.) Studerade vid Karlstads elem.-lvk 1849—1855, stu¬ 
dent vid univ:tet i Uppsala 1856 sanit inskrifven i Värmlands nation därst. s. å. 
eller möjligen 1857, elev vid Filipstads bärgsskola 1857—1858, elev vid Falu bärgs- 
skola 1862. elev vid skogsinstitutet 1864 *U, utexaminerad 1866 mlt, extra öfver- 
jägare i Värmlands län 1866 5/u, extra öfverjägarc i Örebro län 1867, extra jäg¬ 
mästare i Örebro revir 1870 3'/in, bitr. jägmästare i Fryksdals härad af Älfdals 
revir 1871 "/1», extra jägmästare i Fryksdals revir 1877 */», statens skogsingenlör 
1878 *•/*. Arrenderade 1878—1889 Ransbacka, Ransäters sockens prästboställe 
i Värmlands län. Ägde sedan 1894 gård i Karlstad. Föreläste i skogsskötsel vid 
Värmlands folkhögskola i Molkom 1896—1898. Begrafvcn å Karlstads kyrkogård. 
Gift 1878 »/.. (*7io är felaktigt) med Katarina Johanna Eleonora Edén. 

220. Rosenblad. Oseur Vielor Daniel, * 1841 '*/* i Stockholm, t 1912 3/t i 
Filipstad. (Föräldrar: Brukspatronen Anders Johan R. och Carolina Hornberg.) 
Student af Stockholms nation i Uppsala 1863, elev vid skogsinstitutet 1864 "/«. 
utexaminerad 1866 57*. extra öfverjägarc i Stockholms län 1866 ,3/». extra jäg¬ 
mästare i Stockholms revir 1870 *'/», extra jägm. i Enköpings revir 1872 30/q, 
extra jägm. i Älfdals revir 1878 '/«, skogsförvaltare vid Uddeholmsvcrken 1877 
'/*, afsked med pension därifrån 1907. Gift 1880 m/ii> med Hanna Maria Malm¬ 
ström. 

Pnbl. Lämnat bidrag till C. Ccdcrström: Wermlands läns fiskevatten. 
lldnvisn. I. Ull. Nekrolog (af H. Szs) i Skogsvårdsförcningens tidskrift 1913. 

221. Hedersfröm, Otto Robert, * 1844 '*/» i Stockholm, t 1893 */• genom 
drunkning utanför GUItzau-uddcn vid Lule. (Föräldrar: Hofrättsrådet Chrlstoffcr 
H. och hans 2:a fru, Kristina |Kerstin| Magnusdotter Åkerblom.) Elev vid’skogs- 
instftutet 1864 */•. utexaminerad 1866 ”/n, extra öfverjägarc i Norrbottens län 
och bitr. förvaltare af Kalix revir 1866 '•/», jägmästare I Rajala revir 1870 ®/it, 
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R. R. S:t St. O. 3:e kl. 1875, led. af geologiska k. undersökningskommissionen i 
Torne lappmark 1875, ordf. i Öfver-Torne hushållsgille 1877, landstingsman för 
Öfver-Torne 1878—1879 och för Pajala 1883—1884, tillsyningsman vid kronohäk- 
tet i Pajala 1887, poststationsföreståndare i Pajala 1880—1885, landstormsbefäl- 
hafvare 1887, ordf. och skattmästare i styrelsen för den på hans initiativ bildade 
Pajala sparbank, ordf. i Sv. Jägarförb:s afdelning norr om polcirkeln 1888 2/i 
vid föreningens stiftande på hans och dåvarande extra jägmästaren, friherre Tor¬ 
sten Hermelins initiativ, ordf. i Pajala sockens kommunalstämma och kommunal¬ 
nämnd. Jägmästare i Lule revir 1889 22/n. Trädgårds- och Cactusodlare. Ägde 
samlingar af bl. a. svenska kopparmynt, böcker och frimärken. Ägde hemman 
i Pajala och gård i Lule. Omkom vid kullsegling, sedan han dock räddat sin 
äldste sons lif. Gift 1877 11 h med Wilhelmina (Mina) Montell. 

Publ. Bidrag i Sv. Jägarförb:s n. tidskr. o. s. v. Biografi därst. 1894, sid. 
73—76, af H. Szs. 

222. Meves, Georg Andreas Fredrik Adolf Julius Seelhorst-, * 1844 17Uo 
i Göttingen. (Föräldrar: Universitetsmekanikus Julius Seelhorst och Alwine Me¬ 
ves.) Kom 1849 öfver till Sverige till sin morbroder, konservatorn vid zool. riks¬ 
museet i Sthlm Friedrich Wilhelm Meves, g. m. Ida Lappe, hvilka blefvo hans 
fosterföräldrar. Mogenhetsex. i Sthlm 1864 8/ia, elev vid skogsinstitutet 1865 3/e, 
utexaminerad 1866 28/s, extra öfverjägare i Västernorrlands län 1866 10h, t. f. öf¬ 
ver jägare i Medelpads revir 1866 28/7, bitr. revirförvaltare i länets 2:a revir 1867 
3/o, e. o. tjänsteman hos skogsstyrelsen 1870 17/2, lärare (lektor) i författningskun¬ 
skap vid skogsinstitutet 1870 2%, t. f. direktör vid skogsinstitutet 1872 18A» o. 1876 
18/i2, revisor hos skogsstyrelsen 1872 23/12, bitr. föredragande hos skogsstyrelsen 
1876 31/3, t. f. föredragande i domänstyrelsen 1882 15/i2, tillika notarie därst. 1883 
2/i, byråchef i domänstyrelsen 1884 5/i2. R. N. O. 1889 30/n. Revisor i civilsta¬ 
tens pensionsinrättning 1886. K. V. O. 2. kl. 1902 V12. Elektor för tyska försam¬ 
lingen i Stockholm vid kyrkomötet 1903. Afsked med pension från byråchefstjän¬ 
sten 1911 12 ho. 

Deltog 1869 i F. W. Meves’ zool. forskningsfärd i nordöstra Ryssland. Före¬ 
tog skogsvetenskapliga studieresor i Tyskland 1873 0. 1883. Företog 1900 med 
offentligt anslag en studieresa till Tyskland för att studera skadefjäriln ”nunnan”, 
enligt domänstyrelsens förordnande s. å. lu/n. Studerade tillsammans med dan¬ 
ske professorn Boas furuspinnarens härjningar i Norge 1903. Styrelsemedlem i 
Entomologiska föreningen, Sthlm. Entomolog: samlare och kännare af Lepidop- 
tera. Gift 1874 29lo med Hilma Nernst. 

Publ. Uppsatser i Sv. Jägarförb:s n. tidskr., Tidskr. f. skogshushålln. (bl. 
a. 1903), Entomologisk tidskr., i biblioteket ”Uppsatser i praktisk entomologi” 
(bl. a. XI, Sthlm 1901), Skogsvårdsföreningens tidskrift (1905, 1906, 1908 0. 
1911), Sveriges natur: Svenska Naturskyddsföreningens årsskrift 1913 (Stock¬ 
holm 1913), Meddel. fr. statens skogsförsöksanstalt 1913. 

223. Groth, Ernst Fredrik, * 1847 31/i på skogsinstitutet, Stockholm. 
(Föräldrar: Öfverjägmästaren Carl Petter G. och Christina Wilhelmina Fredrika 
öhman.) Studentex. i Uppsala 1863 12/12, landtmäterielev 1864 1h, extra un¬ 
derjägare i Skaraborgs läns l:a revir 1864 7h, elev vid skogsinstitutet 1865 3/<s, 
utexaminerad 1866 28/s, extra öfverjägare i Skaraborgs län 1866 iah, extra öfver¬ 
jägare i Skaraborgs läns l:a revir 1867 ®/io, extra jägmästare i Vadsbo revir 1870 
31/io, t. f. jägmästare i Marks revir 1873 18U, jägmästare i södra Arvidsjaurs re¬ 
vir 1874 u/i2, öfverjägmästare i mellersta Norrlands distrikt 1892 29h, t. f. domän¬ 
intendent i Jämtlands län 1892 22/io och 1893 17/u, ordf. i 1893 års jämtska lapp¬ 
kommitté. R. V. O. 1894 V12. R. N. O. 1908 18/o. Afsked med pension 1912 23h. 
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Företog 1867 en skogsvetenskaplig studieresa till Danmark och Tyskland, 
1868—1873 skogsplantör hos Skaraborgs läns hushållningssällskap, 1873—1874 
lärare i skogshushålln. vid Skaraborgs läns folkhögskola. Styrelseled. i Före¬ 
ningen för skogsvård i Norrland; ordf. därst. 1905—1912 ‘7g, hedersledamot 
därst. s. å. o. d. Styrelseled. i Jämtlands läns trädgårdsodlaresällskap, vice ordf. 
i Jämtlands skytteförbund, ordf. i Jämtlands läns jaktvårdsförening, stadsfullmäk¬ 
tig i Östersund, revisor vid riksbankens afdelningskontor i Östersund 1904 ”/a. 
Erhöll 1906 uppdrag af domfinstyrelsen att jämte C. Q. Barthelson, C. B. Christ- 
offersson och O. O. Rosenlund utarbeta förslag till reglcmentariska föreskrifter 
för skogsstaten. Led. af direktionen för Östersunds hospital 1912 7«. Gift 1877 
”/»o med Julia Christina Wilhelmina örtengren. 

Publ. Bidrag i Tidskr. f. skogshushållning 1888, sid. 55—57; Skogsvårds- 
föreningens tidskr. 1910, 1913; Mcddel. fr. statens skogsförsöksanstalt 1912; 
Årsskrift från Föreningen för skogsvård i Norrland 1912: II och 1913: I (Sthlm 
1913) samt i Norrlands skogsvårdsförbunds tidskrift 1915: Ill (Sthlm 1915). 

224. Bergsten, Johan Henrik, * 1843 ‘7i* i Falun, t 1880 1T/u å Sandvikens 
bruk i Högbo s:n af Gäfleborgs län. (Föräldrar: Källarmästaren i Uppsala, se¬ 
dermera Brukspatronen C. H. Bergsten och Sofia Albertina Groth.) Student v. 
Uppsala universitet 1863 ”/». tillsyningsman å kronoparken östra Kinneskogen 
s. å. Vt, elev vid skogsinstitutet 1865 */«, utexaminerad 1866 s7», landtmäterielev 
1866 ”/§, extra öfverjägare i Östergötlands län 1866 V», extra öfverjägare inom 
Gäfleborgs län 1868 “/«, landtmäteriexamen 1869 '*/», landtmäterlauskultant 1869 
,s/» och medhjälpare i Gäfleborgs län 1869 s'/», tjförr. jägm. i södra Ilelsinglands 
revir 1870 ”/g, extra jägmästare i Gestriklands revir 1871 *'/g, skogsförvaltare 
vid Sandvikens järnbruk 1871. Skicklig skogsman. Gift 1870 l7o med Alma Elisa¬ 
beth öhman. 

(Nekrolog af Z. [J. O. af Zellén] i Tidskr. f. skogshushålln. 1881, sid 49—50.) 

225. Hallgren, Lars Johan, * 1839 I3/i i Norrköping, t 1907 *®/i på Stora Hjär- 
petorp i Västra Tunhems s:n af Älfsborgs län. (Föräldrar: Kassören Johan 
Gustaf H. och Anna Fredrika Zetterstrand.) Student af Östgöta nation i Upp¬ 
sala 1858 **/4 och studerade därst. bärgsvetenskap, led. af samfundet S. H. T. 
1861, elev vid skogsinstitutet 1865 Ve, utexaminerad 1866 **/», extra öfverjägare i 
Jämtlands län 1866 ”/g, extra jägmästare i västra Jämtlands revir 1870 s1/jo, t. f. 
lektor i skogshushållning och matematik vid skogsinstitutet 1875 *7»», tjförr. 
jägmästare i Gestriklands revir 1883 *•/», deltog i maj 1889 (jämte 14 andra perso¬ 
ner) i uppropet till bildande af Svenska Kcnnelklubbcn och valdes vid klubbens kon¬ 
stituerande sammanträde s. å. u/u till sekreterare, i hvilken egenskap han kvarstod 
till 1891 “/g, jägmästare i Hunnebärgs revir och föreståndare för Hunnebärgs 
skogsskola 1890 ”/g, n. tillstånd 1904 ”/« att kvarstå i tjänsten till 1905 “/». af- 
sked med pension från jägmästaretjänsten 1905 ”/«, R. ö. Fr. J. O. 1890, R. 
V. O. 1893 ”/g. R. Pr. Kr. O. 3:e kl. 1893, S. O. Hv. F. I kl. 1897, R. ö. J. Kr. 
O. 1900 ,5/». Erhöll Oscar 11:s namnchiffer i briljanter. Erhöll 1893 ‘7# af Väs- 
ternorrlands nya jaktvårdsförening såsom ett tacksanihetsbcvis en emaljerad 
bröstnål af guld med föreningens märke. 

Jägare (björnjägarc. Deltagare i och ledare af en mängd kungliga jakter: 
biörnjakter i Norrland samt älgjakter på Hunne- och Hallebärg). Uppdragit en 
högt skattad stöfvarstam. År 1888 företagit en jaktfärd för björnskytte i ryska 
Karelen (tillsammans med hnfjägmästarc P. B. Seton, forstmästarc K. S. Hall¬ 
berg och kapten B. Höök). Led. af H. M. Konungens jaktklubb 1876, led. af Sv. 
Jägareförbundets styrelse 1882 */t, afgick 1884 ”/u, korresp. led. af Svenska Jä¬ 
gareförbundet 1897 */«. 
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Lärare i skogshushållning m. m. vid Ope landtbruksskola i Jämtland 1867— 
1869 och vid Valls landtbruksskola i Qestrikland 1884—1889. I 12 års tid före¬ 
stått förvaltningen af Mons aktiebolags, Näsby, Falsnäs, Runsa, Glasbärga, Boge- 
sund, Sundbyvik, Österby m. fl. skogar. Förestått Gäfleborgs läns hushållnings¬ 
sällskaps kolareskola i 3 år. Förestått Älfsborgs läns landstings och norra hus¬ 
hållningssällskaps skogsodlingar inom Väne fögderi sedan 1891. Landstormsbe- 
fälhafvare i Väne kompaniområdes l:a afdelningsområde af Västgöta-Dals reg:te 
1891 24/i. Styrelseled. i Västra Sveriges skogsmannaförbund, fullmäktig för Älfs¬ 
borgs läns delägare i civilstatens pensionskassa 1902 i juni. Gift 1874 1<5/s med 
Lydia Augusta Charlotta Lennqvist. 

”Känd och erkänd för sin redbarhet och goda insikt så i skötseln af statens 
som de många enskildes skogar, han haft under sin vård, och vid skogs- 
transaktioner, är hans namn dock mest förenadt med jägarelifvet.” (N. D. A.) 
Publ. Uppsatser i Sv. Jägarförb:s n. tidskr., ”Vårt folk” (Sthlm 1894), G. 
Kolthoffs ”Vårt villebråd” 1. (Sthlm 1905) och Nya Dagl. Alleh.; Bidrag i 
Finska forstföreningens meddelanden IX (H:fors). 
Hänvisn. t. litteraturen. Biografi och porträtt i Sv. Jägarförbundets n. tidskr. 
30:e årg.; porträtt i Sv. Kennelklubbens tidskr. 1899, h. 4; porträtt i ”Sam¬ 
fundet S. H. T. 1844—1895”. Sthlm 1895, sid. 88; porträtt och biografi (af 
H. Szs) i Jägaren 1904; nekrolog (af A. Wahlgren) i Sv. Jägareförbundets 
n. tidskr. 1907, sid. 56—57; nekrolog (af A. P. Hamilton) jämte porträtt i 
Sv. Kennelklubbens tidskrift 1907, sid. 22—23; nekrolog (af C. A. Hollgren) 
jämte porträtt i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1907. 

226. Leiionilycht, Nils Arvid, * 1845 14/» i Falun, t 1892 WU i Gellivare s:n 
af Norrbottens län. (Föräldrar; Bärgsfiskalen Nils August L. och Charlotta Lo¬ 
visa Tjäder.) Student i Uppsala 1864, elev vid skogsinstitutet 1865 3/o, utex¬ 
aminerad 1866 28/5, extra öfverjägare i Norrbottens län 1866 23/e, t. f. öfverjägare 
i Kalix revir 1866 15/s, transport till Gellivare revir 1870 6/s. Gift 1870 14/a med 
Carolina Erika Rosenius. 

227. Törngren, Axel Oscar Otto Octavius, * 1841 24/i2 i Tjällmo s:n af Öster¬ 
götlands län, t 1883 10h på Säfvars bruk i Säfvars s:n af Västerbottens län. (För¬ 
äldrar: Öfverstelöjtnanten Lars Mathias T. och friherrinnan Hillevi Sophia 
Posse.) Student af Östgöta nation i Uppsala 1863, elev vid skogsinstitutet 1865 
3/e, utexaminerad 1867 3U, extra öfverjägare i Norrbottens län 1867 5/u, extra jäg¬ 
mästare i Pajala revir 1870 29/9, jägmästare i östra Åsele revir 1875 31/12, e. 0. tjän¬ 
steman hos skogsstyrelsen 1876 3h, tjänstledig från jägmästaretjänsten 1880 15/io. 
Gift 1879 21h med Hedvig Katarina Forssell, syster till byråchefen E. G. Kin- 
bergs fru. 

”Han hade ett lifligt sinnelag och intelligent utseende; var en väl begåfvad. 
för sitt fack intresserad och kunnig man; i enskilda umgänget öppen, glad¬ 
lynt, småkvick och vänsäll.” (Odén, sid. 587.) 

228. Wiman, Carl Gustaf, * 1841 14/u i Linköping, t 1901 31/io i Kungsör. 
(Föräldrar: Förste landtmätaren Ernst Olof W. och Maria Sophia Krook.) Stu- 
dentex. i Uppsala 1863 231», elev vid skogsinstitutet 1865 3A>, utexaminerad 1867 
13In, extra öfverjägare i Östergötlands län 1868 7k, landtmäterielev 1871 22U, un¬ 
derlärare vid Stockholms slöjdskola (nu Stockholms tekniska skola) 1877 27ho— 
1882, extra jägmästare i Åhus revir 1874 S0/3, extra jägm. i Ängelholms revir 
1875 33lo, e. 0. ingeniör i skogsstyrelsen 1876 18hs, tjförr. jägm. i Åhus revir 1882 
26/i, jägmästare i Köpings revir 1890 19/s. Skogsförvaltare vid Wij, Torp och 
Långnäs i Östergötland 1878—1882, åren 1877—1878 upprättat en skogskarta öf- 
ver Kopparbärgs och de norrländska länen för expositionen i Paris 1878. Er- 
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hållit pris för utställning af plantor och frö vid skogsutställningen i Edlnbourgh 
1884. Sonson till öfverjägm. Johan Sigismund W. 

Hänvisn. t. litt. Nekrolog af H. Szs i Tidskr. f. skogshushålln. 1902. 

229. Wesström, Johan Edvard. * 1846 *•/» i Qäfle, t 1910 ”In i Ockelbo s:n 
af (iäfleborgs län. (Föräldrar: Sjökaptenen Johan Eric W. och Johanna Mathil- 
da Lundberg.) Studerat vid tliifle läroverk. På grosshandelskontor 1861 — 
hösten 1863 samt på sjöresa, som slutade med svårt skeppsbrott på holländska 
kusten (Texel), 1863 *'/io—s. å. s/u. Elev vid skogsinstitutet 1865 3/«, utexaminerad 
1867 ‘"'a, extra öfverjägare i Gäfleborgs län 1867 a*7r, extra jägmästare i Gestrik- 
lands revir 1870 *'/«, lärare i skogshushållning vid Valls landtbruksskola 1871— 
1873, landtbrukarc i Roslagen 1875—1876, landtmäterielev 1879 '/«, afsked från 
skogsstaten 1880 1H/s, landtmäteriauskultant i Gäfleborgs län 1882 #/s. vice kom- 
missionslandtmätare i Gäfleborgs län 1890 bU, kommissionslandtmätare i Gäfle¬ 
borgs län 1898 S7U, distriktslandtmätare i Storviks distrikt 1909. Gift 1. g. 1869 
m. Märta Ottilia Ehrnström (f. 1848, frånskild 1876): 2. g. 1888 med Josefina 
Hansson (f. 1852). 

230. Dahllöf. Tell Fredrik. * 1845 5,/ia i Naglums s:n af Älfsborgs län. (För¬ 
äldrar: Possessionaten Johan Fredrik D. och Maria Helena Fredell.) Elev vid 
skogsinstitutet 1865 */•, utexaminerad 1867 s/o, extra öfverjägare i Göteborgs och 
Bohus län 1867 ”h, extra jägmästare i Bohus revir 1870 s'/io, extra jägmästare 
i Gestriklands revir 1881 ®/s, skogsförvaltare vid Sandvikens bruk i Gestrikland 
sedan 1880 */is, afsked med pension från tjänsten såsom skogsförvaltare (inspek¬ 
tor) vid Sandviken 1905. Afförd ur domänstyrclsens matrikel öfver skogssta¬ 
ten 1913 */«. Gift 1871 "/« med Thckla Elisabeth Beata Berggren. 

231. Lagerbjelke, Carl Angnst Eugéne, * 1844 ,0/« på Borsna i Ryssby s:n af 
Kronobärgs län. (Föräldrar: Kammarherren Peter August L. och Jacquéttc 
Juliana |Julie] Gyllenadler, dotter till öfverjägmästaren C.S. .1. O—r. Studentex.i 
l.und 1863 ”/», student af Smålands nation vid univ:tet därst. s. å. *“/», elev vid 
statens järnvägar s. å., elev vid skogsinstitutet 1865 */«, utexaminerad 1867 3/«, 
extra öfverjägare i Jönköpings län 1867 ”It, skogsplantör inom Jönköpings län 
1868 '*/*, extra jägmästare i Sunnerbo revir 1871 ”U, lärare i skogshushållning 
vid Johannisbärgs landtbruksskola i Jönköpings län 1873 30/i»—1875 30/io. Af¬ 
förd ur domänstyrclsens matrikel öfver skogsstaten 1913 3U. Ägt Borsna i Ryss¬ 
by s:n af Kronobärgs län. Gift 1869 XU med Anna Erika Clara Thalén. 

232. Löwenhiclm. Carl Erik Engelbrecht, • 1846 10U på Romstad vid Karlstad. 
(Föräldrar: Majoren Carl L. och Erika Charlotte Lindahl.) Elev vid skogsinsti¬ 
tutet 1865 3/«, utexaminerad 1867 *"/«, extra öfverjägare i Södermanlands län s. å. 
*/», extra jägmästare i örbyhus revir 1874 */io, skogsförvaltare vid Brefvens bruk 
i Örebro län 1875—1894, extra jägmästare i Daga revir 1876 '*/», tjförr. jägmästare 
därst. 1886 ”It, jägmästare i Askersunds revir 1891 UU, tjänstledig 1901 7/«, n. 
afsked med pension 1906 “/r Cilt). 

Varit skogsförvaltare vid Vattholma bruk. Trädgårds- och blomsterodlare. 
Uppfunnit en såddhacka, en kombination af randhacka och såningsapparat. Äger 
Vik, Åbo samt Solbärga konst- och handelsträdgård i Örebro län. Gift 1883 3la 
med Carolina Fredrika Augusta Berg. 

Publ. Aspcn såsom hagmarksträd. (Norrk. 1883): Bidrag i Tidskr. f. skogs¬ 
hushållning. ■ 

233. Joachintsson, O/o/ Joset. * 1845 “/1» i Orlunda s:n af Östergötlands län, 
+ 1915 **/» I Särna. (Föräldrar: Kronofogden Anders J. och Sofia Öländer.) Stu- 
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dentex. vid akademien i Uppsala. Elev vid skogsinstitutet 1865 3le, utexaminerad 
1867 2%, extra öfverjägare i Östergötlands län 1867 22/7, tjförr. jägmästare i Fin¬ 
spångs revir 1870 31/s, t. f. jägmästare därst. 1874 3%2 och 1875 1#/12, jägmästare i 
Särna revir 1876 29/a. Förvaltare af Särna besparingsskog 1893 19/io, fullmäktig för 
delägarne i civilstatens pensionsinrättning 1887. R. V. O. 1898 V12. Innehade 
genom k. br. 1900 21/w Transtrands revir, tjänstledig 1908 29/s, afsked med pension 
1909 2U. Varit ordf. i Särna brandstodskommitté. Ägde Sofiero i Särna. Qift 
1879 24/e med Ingeborg Sofia Murelius. 

234. Gyberg, Oscar Emanuel, * 1839 16/7 i Västra Tunhems s:n, Älfsborgs län, 
t 1892 19U i Göteborg. (Föräldrar: Underjägaren Lars G. och Johanna Wennerus.) 
Genomgick skogsskolan på Hunnebärg och biträdde sedan jägm. Holmberg åren 
1856—1857 vid skogsförrättningar i Älfsborgs och Värmlands län. Lärde 1857 
V10—1858 2/i landtbruk hos J. Böös på Gräfsnäs. Plantor vid Visingsö ekplan¬ 
tering och befallningsman vid Visingsborgs kungsgård 1858 31/s, skogsrättare vid 
Halle- och Hunnebärgs skogsskola i Älfsborgs län 1860 10Ib, extra öfverjägare för 
att biträda öfverjägmästare Lindqvist i Älfsborgs län 1864 4/«. Erhöll 1865 31/3 

nådigt tillstånd att utan inträdesexamen till eller genomgående af lärokurs vid 
skogsinstitutet (likväl efter att hafva tenterat i alla ämnen) få aflägga examen 
därstädes för befordran till tjänst inom kåren. Elev vid skogsinsitutet 1866 29/i, 
utexaminerad s. å. 28/s, extra öfverjägare i Älfsborgs län s. å. X9h, förvaltare af 
kronop. Stora och Lilla Svältan samt Trenningshult i Älfsborgs län 1867 15/u, jäg¬ 
mästare i Svältornas revir 1870 31U, jägmästare i Bohus revir 1881 6/s. Ordf. i Sv. 
Jägareförbundets afdelning i Göteborg 1887. R. V. O. 1880 V12. 

Forstman för en tid af tre år hos Älfsborgs läns södra hushållningssällskap 
1869 20/2, sedermera i samma egenskap anställd därst. t. 0. m. 1880. Led. af 
Älfsborgs läns södra hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1871—1881, ordf. i 
Gäsene kretsafdelning af sällskapet 1873—1875. Förvaltare af Kungl. och Hvit- 
feldtska stipendieinrättningens skogar i Göteborgs och Bohus län 1884—1892, hus¬ 
hållningssällskapets därstädes skogsinspektör 1882—1892. Landstingsman för 
Kungälf 1889 1SU—1892. Företog år 1862 med statsanslag af s. å. 9U .en skogs- 
vetenskaplig studieresa till Danmark och Tyskland, verkställde på egen bekostnad 
studieresor till Danmark, Tyskland och Österrike 1884, 1885, 1888, 1890, 1891. Före¬ 
tog i mars 1877 med offentligt anslag en resa till Neustadt—Eberswalde, Darmstadt 
och Blankenburg för att studera utklängning af skogsfrö. Inrättade vid Ljungs sta¬ 
tion fröklängningsstuga och handel med skogsfrö. Prisdomare på utställningen i 
Trondhjem 1866. Konstruerat ett planteringsjärn för skogskulturer. Gyberg full¬ 
följde de af Lindqvist påbörjade kulturarbetena på Svältorna. Han var en ener¬ 
gisk förmåga och framstående skogsodlare. Öfver honom restes år 1893 en min¬ 
nesvård, som står midt inne i svältmarkens unga, grönskande tallskog nära Mör- 
landa vid Ljungs järnvägsstation i Älfsborgs län. (Afbildad i Skogvaktaren 1913, 
sid. 45.) På initiativ af Älfsborgs läns hushållningssällskap restes en andra, ståt¬ 
lig minnesvård öfver honom och aftäcktes 1900 V» på Kungälfs gamla kyrkogård. 
Gift 1885 21U med Hulda Amalia Johanna Berger. 

Publ. Om insamling och förvaring af skogsträdfrö, till upplysning för folket 
(Sthlm 1873). Några tankar om skogsodling på Svältorna och likartad mark 
1883 (två upplagor). Jagtvården inom Göteborgs och Bohus samt Älfsborgs 
län med Dalsland (Uddevalla 1883, tr. ss. cirkulär). Bidr. i Tidskr. f. Skogs- 
hush. 
Hänvisn. t. litt. Biografi af Mt (P. Malmquist) i Tidskr. f. skogshushållning 
1893, sid. 88—89; portr. 0. biografi i Otto Mannerfelts Älfsborgs läns hushåll¬ 
ningssällskaps historia. 

31 
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Hans lifsgärning var att odla skog, livari lian iifvcn var en mästare, tusen¬ 
tals tunnland bära vittne härom och blifvande generationer skola säkert tacka 
honom för hans arbete. Svältornas och Bohus skogar äro sköna och värde¬ 
fulla prydnader vid hans graf." (Herman af Petersens i H. M. Konungens 
jaktklubbs årsberättelse.) 

235. Brodin, Axel Reinhold W:mson, * 1847 '/* å Hufvudsta i Solna s:n af 
Stockholms län. t 1905 u/» i Nederkalix s:n af Norrbottens län. (Föräldrar: Råd¬ 
mannen Fredrik Wilhelm B. och Maria Wilhelmina Modigh.) Elev vid skogsinsti¬ 
tutet 1866 '/6, utexaminerad 1868 *°/«, extra öfverjägare i Jämtlands län 1868 laU, 
t. f. jägin. i Härjedalens revir 1871 *•/». tjförr. jägm. i Pajala revir 1872 ‘/io, 
tjförr. jägm. i Kalix revir 1874 M/i, jägmästare i Kalix revir 1893 nlt. Tjänst¬ 
ledig 1902 “/». Varit landstingsman för öfver- och Nederkalix socknar. Ägt 
Näset i Näsbyn. Nederkalix. Gift 1875 **/* med Svea Maria Bernhardina Björ- 
lingson. 

236. Tegnér, Henrik Träns Christopher, * 1843 “/» i Stockholm. (Föräldrar: 
Hofpredikanten och kontraktsprosten Esaias Magnus T. och hans 1. fru. Carolina 
Christina Areschoug.) Intogs i Örebro skola h. t. 1851, mogenhetsex. i Uppsala 
1863, student af Söderinl.-Ner. nation i Uppsala 1863 7/is, elev vid skogsinstitutet 
1866 Ve, utexaminerad 1867 It, extra öfverjägare i Kopparbärgs revir 1867 Vit, 
extra jägmästare därst. 1870 s,/io, skogsförvaltare å Grängshammars bruk 1873— 
1877 och Frötuna bruk 1876—1880. Extra jägmästare i Ombärgs revir 1882 so/u. 
Ordf. i Kristbärgs s:ns kommunalstämma 1882—1890. Ägde Spång och Måsegren 
i Ostergötl. 1880—1894, Frötuna. Oppboga, Frötuna Näs och Orrkilen i Örebro län 
1893—1895. Äger och bebor Björksätcr (tidigare kalladt Opsala eller Upsala) i 
Huddinge s:n af Stockholms län sedan 1895 **/». Afförd ur domänstyrelsens ma¬ 
trikel öfver skogsstaten 1913 */«. Gift 1878 **/■ med Agnes Victoria Maria Fischcr. 

237. Hullberg, Axel Fredrik, * 1845 ,a/« (icke sVn) i Vänersborg, t 1894 ®/s i 
Lycksele kyrkby af Västerbottens län. Elev vid skogsinstitutet 1866 '/«, utexami¬ 
nerad 1868 */i (betyg s. å. */«), extra öfverjägare i Örebro län 1868 **/«, extra jäg¬ 
mästare i Enköpings revir 1870 “/io, t. f. jägmästare i norra Pite revir 1872 1Ä/n, 
extra jägmästare i Jokkmokks revir 1873 a,/u. skogskontrollant i Jokkmokks revir 
1874 ** i, tjförr. jägmästare därst. 1878 **/», landtmätericlev 1880 '*/», styrelseled. i 
Sv. Jägarcförh:ts afdelning i Norrbottens län vid stiftandet 1886 ”/«, jägmästare i 
södra Lycksele revir 1890 "/*. Gift 1877 *°/t med Maria Sofia Gabriella (Maja) 
Wästfelt i hennes l:a gifte. 

Hänvisa. I. litt. Lämnat meddelanden ang. växtfyndorter till C. J. Backman 
och V. F. Holm: "Elementarflora öfver Vesterbottcns och Lapplands fancro- 
gamer och bräkenartade växter" (Uppsala 1878). 

238. Söderhielm, Gustaf Otto Fabian, * 1845 *71 i Stockholm, t 1893 ”/io. 
(Föräldrar: Expeditionssekreteraren Gustaf August S. och Christina Charlotta 
Solander.) Elev vid skogsinstitutet 1866 '/•, utexaminerad 1868 */s, extra öfver¬ 
jägare i Jämtlands län 1868 extra jägmästare i Ölands revir 1871 *'/», t. f. jäg¬ 
mästare därst. s. å. ”/», t. f. jägmästare i Härjedalens revir 1873 IH/», kammar- 
skrifvare å skogsstyrelsens kameralafdelning till 1875 w/>, jägmästare i Dcgerfors 
revir 1877 ,5/«. Gick ej in på nya lönestaten. Ägde hälften af Tolffors bruk i 
Valbo s:n af Gäfleborgs län. Omkom genom drunkning nära Säfvar i Väster¬ 
bottens län. Ligger begrafven i familjegrafven å Stockholms nya kyrkogård. 

239. Rosenberg. Hampus Wilhelm, * 1844 */i* i Nora. (Föräldrar: Musik¬ 
direktören Anders Gustaf R. och Sofia Albertina Montgomcry.) Gick i Örebro 
skola. Student af Söd.-Ner. nation i Uppsala 1863 *'/•, elev vid skogsinstitutet 
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1866 Ve, utexaminerad 1867 23/e, extra öfverjägare i Västerbottens län 1867 2l7e; 
taxerade jämte L. Zethraeus åren 1868—1869 skogstrakter, som voro ämnade att 
tilldelas Baggböle sågverk i ersättning för privilegierad stockfångst och förord¬ 
nades 1869 16/i2 göra upp afverkningsberäkningar därå; extra jägmästare i Ume 
revir 1871 13!t, extra jägmästare i Skellefte revir 1872 11 lu, t. f. jägmästare därst. 
1874 10/i, jägmästare i Norsjö revir 1877 'U. Direktionsled. af Västerbottens läns 
norra lasarett och kurhus 1888, R. V. O. 1898 Via, öfverjägmästare i Lule distrikt 
1902 6/i2, styrelseled. af öfre Norrlands skogsvårdsförening 1905 30/«—1908 15/i2, 
n. afsked med pension från öfverjägmästaretjänsten 1909 31/i2. Gift 1878 8/i med 
Theresia Franciska Klockhoff. 

240. Hollgren, Carl Axel, * 1846 29U i Nyköping, t 1911 “/b i Halmstad. (För¬ 
äldrar: Fabrikören Axel Adrian H. och Fredrique Wentzell.) Gick i sex klasser 
vid Nyköpings h. allm. lvk. Elev vid skogsinstitutet 1866 'la, utexaminerad 1868 
2/c, extra öfverjägare i Södermanlands län 1868 27/s, extra jägmästare i Jönåkers 
revir 1871 31l3, e. o. tjänsteman i skogsstyrelsen 1873 15A, t. f. revisor därst. 1876 
1U, t. f. kamrerare därst. 1878 27A> och 1880 23/i, tjänsteman af l:a graden i domän¬ 
styrelsen 1883 23/2, tjförr. jägmästare i Östkinds revir 1885 “/b, t. f. jägmästare i 
Kalmar revir 1891 23k, jägmästare i Hallands revir 1891 Vs, t. f. öfverjägmästare i 
södra distriktet delar af åren 1896 o. 1899, R. V. O. 1899 V12, afsked med pension 
1907 31/i2. 

Korresp. led. af Sv. Jägarförb. 1880. Led. af H. M. Konungens jaktklubb 1897. 
Led. i styrelsen för Föreningen för skogsvård 1902 8/io—1907 13U. Erhållit Oscar 
II :s namnchiffer i briljanter samt ytterligare en bröstnål i kunglig gåfva. Ledare 
af kungliga jakter på de halländska flygsandsfälten. Jägare, ornitolog. Medde¬ 
landen om hans förtjänstfulla verksamhet såsom skogsplantör i Halland ingå 
jämte hans porträtt i Ny Ill. Tidn. 1898, sid. 115. 

”1 sin krafts dagar känd som en kraftfull, intresserad och insiktsfull skogs¬ 
man. Jaktvård och vildtvård låg honom varmt om hjärtat, och på detta om¬ 
råde har han utvecklat ett ganska omfattande författarskap. Han var väl 
hemmastadd på det ornitologiska området. Äfven för djurskyddssaken hyste 
han ett vaket intresse. Själfständig i tankar och åsikter, gick han alltid rakt 
på sak. Framställningen var något kärf, men präglades af ursprunglighet och 
öfvertygelseskärpa.” 
K. maj:t biföll 1911 en af änkefruarne M. Schotte, f. Hollgren, och T. Sam- 
zelius, f. Hollgren, ingifven underdånig ansökning att å en närmare angifven 
ljungkulle å kronoparken Tönnersjöheden i Tönnersjö församling få anlägga 
en begrafningsplats för deras aflidne broder, som där önskat blifva jordad. 
Publ. Barrskogarne i naturen (Sthlm 1881); Skogshushållningens grundval 
(Sthlm 1882); Från skogarnes djup (Nyk. 1884); Fåglarnes språk (Sthlm 
1884); Några tankar i en Sveriges lifsfråga: Den enskildes skogshushållning 
(Nyk. 1885); Skogsvetenskapliga och jagtzoologiska utflykter åren 1886—1887 
(Nyk. 1888) och åren 1888—1890 (Nyk. 1891); Skärgårdsjagtens vård (Sthlm 
1890); Till frågan om lagstiftning angående de enskilde skogarne inom landet 
(Halmstad 1902); Skogsodlingskatekes. Det unga skogsodlande Sverige 
tillägnad. (Halmstad 1908); Grunddragen i Tysklands och Sveriges skogsväsen 
(Halmstad 1909); Det nya jaktförslaget med kommentarier och med tillägg om 
kontrollen och rättsskipningen i afseende å jakten äfvensom med prejudikat i 
jaktfrågor (Halmstad 1911). Uppsatser i Sv. Jägarförbts n. tidskr.; Skog¬ 
vaktaren 1907—1910; Sv. Kennelklubbens tidskrift 1905; Fauna och Flora 
1909—1910; Djurvännernas tidning 1909; Skogsvårdsföreningens tidskrift 1903, 
1904, 1908—1909; Västra Sveriges skogsvårdsförbunds folkskrifter om skogs¬ 
skötsel. IV. (Uddevalla 1904); Skogsvännen 1904; Tidskrift för skogshushåll¬ 
ning; Jägaren 1899 (med biografi af H. Szs 0. porträtt); Stockholms Dagblad 
1908; Svenska Dagbladet 1908. 
Hänvisn. t. litt. Nekrolog (af H. Szs) jämte portr. i Sv. Jägareförbundets 
tidskr. 1911 och Skogsvårdsföreningens tidskrift 1912. 
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241. Arborelius, Knut T hcodor, * 1842 **/? i Säter, t 1900 37h förmodligen ge¬ 
nom ett vådaskott under en jaktfärd å Jokkis gods i Finland. (Föräldrar: Kyrko¬ 
herden Fredrik Samuel A. och Gustava Teodora Muncktcll eller Munktell.) Stu¬ 
derade vid Västerås skola, student i Uppsala 1863 M/s, vik. adjunkt vid Västerås 
h. allm. lvk 1864 17/», elev vid skogsinstitutet 1866 */«, utexaminerad 1867 */#, extra 
öfverjägare i Västmanlands län 1867. Kom öfver till Österbotten 1871 — anställd 
i Jalasjärvi kapellförsamling i llmola s:n af Vasa län till början af september 1872 
— och blef 1872 skogsförvaltare på Jokkis gods i södra Tavastland. En af Finska 
forstföreningens stiftare 1877 l4/io samt 1878 31/jo—s*/io. Suppleant i föreningens 
direktion 1880. Nekrolog i denna förenings AAeddelanden (bd 17, H:fors 1900, 
sid. 331—332), där det bl. a. heter: "nitisk och intresserad forstman: redbar och 
plikttrogen: flärdlös och trofast kamrat". Gift 1882 ,a/s på Jokkis med Maria Ma- 
thilda Fagerström. 

242. Kellmodin, Gustaf Engelbrekt Mathias, * 1840 ai/o, t 1882 17/». (Föräldrar: 
Postmästaren Abelard K. och hans l:a fru. Margaretha Ulrika Innes.) Elev vid 
skogsinstitutet 1866 */#, utexaminerad 1868 a/s, extra öfverjägare i Jönköpings län 
1868 3/?, extra jägmästare i Jönköpings revir 1871 *“/•, extra jägmästare i Tärändö 
revir 1874 l/io, jägmästare i Jukkasjärvi revir 1876 3“/ij, tjänstledig 1880 1B/#. 

243. Ruuth, Laurentius, * 1846 ”/• i Rutvik, Neder-Lule s:n af Norrbottens län, 
t 1883 *•/» därst. (Föräldrar: Kommissions- och afvittringslandtinätaren Lars R. 
och Helena Wikberg.) Elev vid skogsinstitutet 1867 ‘/a, utexaminerad 1868 °/«, 
landtmäterielev 1868 "/«, t. f. öfverjägare i Norrbottens län (Pite norra revir) 1868 
*'/»*, extra öfverjägare i Norrbottens län, extra jägmästare i norra Pite revir 1870 
**/». jägmästare i norra Arvidsjaurs revir 1872 **/i*, transp. till norra Jämtlands 
revir 1883 (dog innan han kom att inträda i denna beställning.) Erhöll svårartad 
lungsot under en razzia efter skogstjufvar. 

Hunvisn. t. litt. Nekrolog (af K. |E. Kinbcrg]) i Tidskr. f. skogshushålln. 1883, 
sid. 62. 

244. SJögreen, Richard Alfred, * 1840 a/i* i Stockholm. (Föräldrar: Hofrätts- 
notarien Johan August S. och Eva Carolina Öhrström.) Elev vid skogsinstitutet 
1867 ‘/b, utexaminerad 1868 */•, extra öfverjägare i Kalmar län s. å. ”/a, extra jäg¬ 
mästare i Tjust’ revir 1871 **/», t. f. jägmästare i Tjust’ revir 1873 (intill 1883 
*'/i*). Afskcd 1884 “7*. Bodde på Tuna vid Vimmerby. Emigrerade till Amerika 
1884 eller 1885 och har sedan, enligt meddelande af 1914 aa/i från systern, fri¬ 
herrinnan E. U. af Klintcbcrg, icke låtit sig afhöra. Skref själf SJögreen, men 
släkten heter Sjögreen eller ursprungligen Green, från Skottland. 

245. von Wedderkop, Per Fredrik Magnus, * 1845 aa/a i Stockholm, t 1891 17/« 
i Burträsk' s:n af Västerbottens län. (Föräldrar: öfversten Carl Axel Gustaf 
Eugéne von W. och Sofia Lovisa Kihlman.) Sergeant vid topografiska kåren 
1865—1871, elev vid skogsinstitutet 1867 '/», utexaminerad 1868 ,0/i», extra öfver¬ 
jägare i Stockholms län 1869 *•/*, extra jägmästare i Olands revir 1871 3l/«, t. f. 
jägmästare i Särna revir 1876 */», extra jägmästare (skogskontrollant) i Tärändö 
revir 1877 **/», t. f. jägmästare i Jukkasjärvi revir 1878 */«, åter engagerad i Tä¬ 
rändö revir s. å. ”/»*, extra tjänsteman i skogsstyrelsen 1880 *7/», jägmästare i Bur¬ 
träsk' revir 1881 Med honom utgick på svärdssidan adl. ätten n:r 1281 von 
Wedderkop. Gift 1890 */• med Edith Mathilda Christina Stenman i hennes 1. g. 

246. Hessel, Ernst Emil, * 1847 30/« i Söderköping, t 1904 8/i i Ncdansjö, 
Stöde s:n af Västernorr lands län. (Föräldrar: Handlanden Johan Petter H. och 
Carolina Gustafva Westerberg.) Elev vid skogsinstitutet 1867 ‘/b, utexaminerad 
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1869 31U (betyg dat. Vo), t. f. öfverjägare i 3:e reviret af Västernorrlands län 1869 
2Vb, extra jägmästare i Medelpads revir 1871 31/3, t. f. jägmästare i södra Medel¬ 
pads revir 1874 10lt, biträdande jägmästare därst. 1876 ls/i, statens skogsingeniör 
1876—1878 12/e, jägmästare i södra Medelpads revir 1878 12h, föreståndare för 
Jämtlands läns kolareskola 1882—1887. Skogsförvaltare vid Sörfors bruk 1875— 
1886. R. V. O. 1899 Via. Ägde hemmanet Stormyran i Stöde s:n, Medelpad. Del¬ 
tog 1898 i stiftandet af trävaruaktiebolaget Petschora. Qift 1875 7A» med Brita 
Maria Elisabeth Björk. ”Högt värderad för nit och duglighet.” 

Publ. Bidrag i Berättelse från Västernorrlands nya jaktvårdsförening för år 
1897—1898 (Härnösand 1899). 
Hänvisn. t. litt.: Porträtt med biografi (af H. Szs) i Skogsvårdsföreningens 
tidskrift 1905, porträtt i Västernorrlands nya jaktvårdsförenings berättelse för 
år 1903—1904 (Härnösand 1905). 

247. Kopp, Oscar Alfred, * 1844 10U å Lilleskog i Västra Tunhems s:n af Älfs- 
borgs län. (Föräldrar: Godsägaren Carl Johan K. och Johanna Maria Jansson.) 
Student af Västgöta nation vid Uppsala univ:t 1863 3/12, landtmäterielev 1865 
30/io. elev vid skogsinstitutet 1867 Ve, utexaminerad 1869 8/e, extra jägmästare i 
Svältornas revir 1870 31/io, e. o. tjänsteman i skogsstyrelsen 1874 30U, extra jäg¬ 
mästare i Vadsbo revir 1876 22 k, statens skogsingeniör 1877 23la. Förordnandet ss. 
skogsingeniör indrogs vid 1904 års utgång i samband med skogsvårdsstyrelsernas 
påbörjade verksamhet, hvarefter K. åtnjutit statspension jäml. k. br. 1904 8/t. Gift 
1889 15/io med Ida Teresia Ström. 

248. Wedberg, Carl Otto, * 1846 28/s vid Hammarby bruk i Nora socken af 
Örebro län. Erkänd o. adopterad son till brukspatronen Per Gustaf W. Genom¬ 
gick Örebro högre elem.-lvk intill 7:e klassen. Elev vid skogsinstitutet 1867 Ve, 
men aflade ej afgångsexamen. Ärfde efter fadern 1860, efter lottning med sysko¬ 
nen, Carlslund i Borns by, Nora s:n. Gift 1868 u/s med Fanny Bohm. 

249. Norden, Carl Frithiof Sixtus, * 1844 6/s i Linköping, t 1897 20/7 å Olle¬ 
stad i Hofs s:n af Skaraborgs län. (Föräldrar: Rådmannen och stadskamreraren 
Carl Johan N. samt Charlotta Lovisa Schollin.) Studerade vid läroverken i Söder¬ 
köping och Linköping 1856—1865. Elev vid skogsinstitutet 1867 Ve, utexaminerad 
1868 24/s, extra öfverjägare i Östergötlands län 1868 10/b, förvaltare af Östkinds 
häradsallmänningar 1869 11/i, t. f. jägmästare i Östkinds revir 1870 “V, extra jäg¬ 
mästare därst. s. å. 31/io, tjförr. jägmästare därst. 1871 15/o, tjförr. jägmästare i 
Åhus revir 1875 19U, jägmästare i Svältornas revir 1881 30/12. Skogsförvaltare å 
Bäckaskog i Skåne 1875—1882 och å Lerkesholm 1875—1885. öfvat tillsyn öfver 
och anordnat de skogskulturer, Älfsborgs läns hushållningssällskap verkställt inom 
Svältornas revir. Led. af Älfsborgs läns landsting 1890—1894, ordf. i Gäsene 
härads skytteförening 1892. Arrenderade och bebodde kronosäteriet Ollestad i 
Västergötland. Gift 1876 20/n med Sophia Wilhelmina (Mina) von Bergen. 

Publ. Heinrich Cotta. Biografisk skiss efter Dr F. Judeich. Öfvers. fr. tyskan 
(I Tidskr. f. skogshushålln. 1878, sid. 207—220). 

250. Brorström, Carl Jakob Valfrid, * 1846 7/s i Husie af Malmöhus län. (För¬ 
äldrar: Prosten och kyrkoherden, fil. jubeldoktor Bror Thure B. samt dennes l:a 
fru, Emma Carin Rosenqvist.) Intogs i Lunds katedralskola våren 1859, studentex. 
vid Lunds univ:t 1863 19112, landtmäterielev 1865 18/i, elev vid skogsinstitutet 1868 
Ve, utexaminerad 1869 Ve, extra jägmästare i Kinda revir 1870 31/3, t. f. jägmästare 
i Örbyhus revir 0. föreståndare för Tierps skogsskola 1876 24/i, t. f. jägmästare i 
Finspångs revir 1876 24/io, t. f. jägmästare i Ängelholms revir 1884 7/n, t. f. före¬ 
ståndare för Kollebärga skogsskola 1884 7/n, jägmästare i Ängelholms revir 1890 
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t. t. föreståndare för Kollebärga skogsskola s. å. 3,/is. Tjänstförrättande öfver- 
jägmästare i södra distriktet tidtals under åren 1895—1897. R. V. O. 1901 30/u. 
N. afsked med pension 1911 3,/«. 

Skogsförvaltare a egendomarne Norsholm, Björkvid och Söderö 1872_1880, 
Björnsnäs och Malmö 1882—1884. alla i Östergötland; vid Hedenlunda i Söder¬ 
manland 1876—1880; Ryholm i Västergötland 187b; Grcfsätter, Löppgöl och Sven- 
serum i Småland 1872—1884; Barsebäck sedan 1893, Ängeltofta sedan 1892 och 
Klippans pappersbruk sedan 1897, äfvensom Valhall 1892—1895, alla i Skåne. Lä¬ 
rare i skogsskötsel vid Östergötlands läns landtbruksskola 1878—1884. Företog 
år 1886 en skogsvetenskaplig studieresa till Danmark. Arrenderat inägorna å 
Kollebärga kronopark 1887 *‘/—1893 *•/,. (lift 1880 ••/„ med Beda Augusta 
Carlsson. 

/W Uppsatser i Sv. Jägarförbis n. tidskr. o. Tidskr. f. skogshushållning. 

251. (von) Malmborg. Ernst August. • 1850 '•/. på öringe i Marbäcks s:n af 
Jönköpings län. (Föräldrar: Kaptenen Johan Adolf von M. och Charlotta Ulrika 
\ ilhclmina IMinna] Siösteen.) Genomgått Jönköpings läns hushållningssällskaps 
skogsskola Råslätt 1867 (föreståndare var den kände jägaren och jaktzoologen H. 
Gadamér), elev vid skogsinstitutet 1868 '/«, utexaminerad 1870 7/«, extra jägmästare 
| revir 1870 Jl io, extra jägm. (skogskontrollant) i Lule revir 1876 u/s, t. f. 
jägmästare i norra Arvidsjaurs revir 1877 */n, t. f. jägmästare i Lule revir 1882 
’ U och jägmästare i norra Jämtlands revir 1883 ™U, jägmästare i Gotlands 
revir 1898 " ?, R. V. O. 1903 */». Styrelselcd. i Gotlands skarpskytte- och jägare- 
gille. Äger gård i Visby. Gift 1. g. 1882 ’°/« med Annie Vilhelmina Bcnckert 2. 
g. 1906 *•/» med Elsa Vikander. 

252. Lagerquist. Erik Herman. * 1846 •/, i Norrköping, t 1911 3,/i* i Skellefteå. 
(Föräldrar: Grosshandlaren Lars Eric L. och Hedvig Eleonora Kullman.) Student 
af Ostgöta nation i Uppsala 1863 3#/», ingeniörsclev vid statens järnvägsbyggnader 
s. å. ,7/«. elev vid skogsinstitutet 1868 V., utexaminerad 1869 extra jägmästare 
i Oster-Dalarnes revir 1870 3l/«, bitr. tjänsteman i skogsstyrelsen 1874 ,7/«, lärare i 
skogshushållning vid Varplösa landtbruksskola 1875 1S/*, extra jägmästare i Got¬ 
lands revir s. å. ”/•, vikarierande adjunkt i matematik vid Visby h. elem.-lvk vår¬ 
term. 1876. bitr. jägmästare I södra Medelpads revir 1876 *•/», tjförr jägmästare I 
Skellefte revir 1877 ••/r. jägmästare i Skelleftc revir 1890 7/«, innehade genom k. 
br. 1900 31 ,7 Jörns revir, n. afsked från Jägmästaretjänsten 1906 "/». Skogsför¬ 
valtare vid Avesta-Garpenbärgs och Fagersta bruk i Dalarnc 1872_1873, dispo¬ 
nent för Ekmans snickerifabriks skogsaffärer i Dalarnc 1874. Ordf. I styrelsen för 
ångbåts- och industriaktiebolaget Arjepluog. Ägde gård I Skellefteå. Gift 1878 *7/, 
med Selma Gabriella Christina Lindström. 

Publ. Diverse uppsatser i skogs- och jaktfrågor i tidningar och tidskrifter. 

JkHfVTöl2 n‘ NekroloK (af M- Szs) °- por,r- ‘ Skogsvårdsförenlngens tid 

253. Hemberg. Eugen Heter Alexander. * 1845 ■/,» i Ystad. (Föräldrar: Gods¬ 
ägaren Fritz Eliza H. och Clara Åkerblom.) Studerade i Lunds katedralskola, 
elev vid skogsinstitutet 1868 •/., utexaminerad 1869 3'/» (betyg dat. s. å. 10/7). extra 
öfverjägare I Norrbottens län 1869 •/„, extra jägmästare i Arjcpluogs revir 1870 
“ 3* <• *• Jägmästare därst. 1871 nh, t. f. Jägmästare I Kalix revir 1872 ”/.o, tjänst¬ 
görande i skogsstyrelsen 1874, extra jägmästare I Hunnebärgs revir 1881 “/u. 
Företog 1869 en skogsvetenskaplig studieresa till Danmark och Tyskland, utöfvade 
1874 1878 skogsmannaverksamhet i Ryssland. Finland. Östersjöprovinserna och 
Rolcn. företog 1877 en växtgcograflsk studieresa I Galizien och Karpatherna samt 
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1879 forstliga studieresor i Riesengebirge, Nordtyskland, Holland, Belgien, England 
och Danmark. Skogsförvaltare vid Silfverschiöldska egendomarne i Halland och 
Skåne 1880—1888. Ledde 1889—1895 flygsandsplanteringarna å Sandhammaren i 
Kristianstads län. Ägde det från 1400-talet kända Smedstorps säteri i Smedstorps 
s:n af Kristianstads län 1888—1895. Led. af H. M. Konungens jaktklubb 1881, 
ordf. i Ingelstads distr. af Kristianstads läns hushållningssällskap, ordf. i vägnämn- 
den, led. af länets förvaltningsutskott, styrelsemedlem i länets skogsodlingssäll- 
skap, sekr. i Ingelstads och Jerrestads landtbruksklubb. Idkade sedan 1897 skogs- 
mannaverksamhet i Ryssland, i Ural och vid Petschora. Extra jägmästare i södra 
distriktet 1899 23/2, t. f. statens skogsingeniör s. å. 12/io, statens skogsingeniör 1900 
nl 12, afförd ur domänstyrelsens matrikel 1913 ~U. Korresp. led. af Sv. Jägare¬ 
förbundet, hedersled, af Skånska dragonregementets officerskårs jaktklubb 1904. 
Sekr. hos skogsvårdsstyrelsen i Kronobärgs län och länsjägmästare därst. 1904. 
Styrelseled. i Kronobärgs läns jaktvårdsförening o. dennas vice ordförande. Bil¬ 
dade i jan. 1914 i Växjö en biologisk förening för Kronobärgs län. Skriftställare. 
Gift 1880 13/io med Agnes Matilda Lundgren. 

Publ. I Tidskr. f. skogshushålln. afhandlingarne ”Rysslands skogstyper” 
(1877), ”Ljunghed eller skog?” (1881), ”Forstliga studieresor” (1881—1882), 
bidrag jämväl i årg. 1899; ”Jagd- und Fischersport in Skandinavien” (af Sv. 
Turistföreningen prisbelönt täflingsskrift, utg. af generalkonsul L. Philip på 
tyska i Wien 1887); Elgens dentitioner (Sthlm 1896, Bih. t. Sv. Vet. Akad:s 
handl. bd 21, afd. IV, n:o 5); Jakt- och turistskildringar från tsarernas land 
(Sthlm 1896); På obanade stigar (Sthlm 1896); Jagtbara däggdjurs gångarter och 
spår (Sthlm 1897); Nya jakt- och turistskildringar från tsarernas land (Sthlm 
1897); Skandinaviska däggdjurs trampsulor (Bih. till Sv. Vet. Akad:s Handl. 
Bd 23, afd. IV, n:o 4); Från Kola och Ural. Vildmarksbilder. (Sthlm 1902). 
Bidrag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1904, 1910 o. 1913; Handledning vid 
skogsodling (Skogsvårdsstyrelsens i Kronobergs län meddelanden), till all¬ 
mänhetens och folkskolans tjänst utarbetad af-(Växjö 1906); Skogsmar¬ 
kens försumpning, dess faror och botemedlen däremot; Bidrag i Skogvaktaren 
1910, i Våra äfventyrligaste jakter (Sthlm 1913, m. portr.). Uppsatser i Jägaren 
(1896—1898), Vårt villebråd (2:a uppl. 1914), Sv. Kennelklubbens tidskrift, 
Tidning f. idrott, Sv. Jägarförb:s n. tidskr.. Dansk Jagttidende, Norsk Jaeger- 
og Fisker-Forenings Tidsskrift, Der Weidmann samt den finska Tidskr. för jä¬ 
gare och fiskare, julkalendern Svea, För svenska hem o. s. v. Vidare artiklar 
i landtbruk och nationalekonomi, malakozoologiska notiser i C. Westerlunds 
”Fauna molluscorum”, turist- och jaktskisser i Dag. Nyh., Sthlms Dagbl., Sv. 
Dagbl. o. Nya Dagl. Alleh. (1912 V2 m. portr.), medverkat samt citerad i L. M. 
Neuman: Sveriges flora. (Lund 1901.) 
Hänvisn. till litteraturen. Porträtt och biografi i Svenskt Porträttgalleri XV; 
porträtt och biografi i Jägaren 1896; biografi i Vem är det? (Sthlm 1912). 

254. Fridman, Carl Gustaf, * 1839 22/e i Kisa s:n af Östergötlands län, t 1914 
26/« i Borgholm. (Föräldrar: Hofrättsauskultanten Carl Gustaf F. och Carolina 
Magdalena Lundberg.) Landtbrukselev 1857—1859. Förestått skötseln af en 
landtegendom i Västergötland 1860—1861. Extra elev vid teknologiska institutet och 
vid musikaliska akademien. Utexaminerad från Böda skogsskola 1863 15/o, skogs- 
rättare vid Böda 1864 24/io, elev vid skogsinstitutet 1868 V», utexaminerad 1869 
31/s (betyget dat. 1870 29U), skogsrättare vid Böda 1870 7/io, jägmästare i Torne 
revir 1877 4/s, jägmästare i Ölands revir 1895 12h, R. V. O. 1902 V12, afsked med 
pension 1903 3h. Var stadsfullmäktig, led. af drätselkammaren och ordf. i bygg¬ 
nadsnämnden i Haparanda, där han ägde gård. Gift 1876 22/« med Mathilda Chri¬ 
stina Bruhn. 

255. Östberg, Axel Fredrik, * 1844 23/to i Eksjö. (Föräldrar: Kyrkoherden 
Fredrik ö. och Axelina Didrika Petré.) Elev vid skogsinstitutet 1868 Vo, ut¬ 
examinerad 187 1 22/o, extra jägmästare i södra Helsinglands revir 1875 28/o, af- 
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sked 1877 16 j. Skogsförvaltare vid Husby fideicommiss i Östergötland 1871 A« 
samt vid Horndals bruk i Dalarne sedan 1877 /«. Gift 1880 ,0/u nied Gertrud 
Carolina Stolpe. 

256. Damrat. Johann Friedrich Wilhelm, * 1845 ,s/s i Stockholm. (Föräldrar: 
Hofsnickaren Johan Heinrich D. och Johanna Charlotta Körner.) Studerat i 
Strängnäs och vid Stockholms gymnasium. Elev vid skogsinstitutet 18b8 ‘/o, ut¬ 
examinerad 1869 ,0/.. Extra Jägmästare i Stockholms revir 1873 s,/s. Köpte 1871 

Singö f. d. marmorbruk i Stockholms skärgärd och har där bedrifvit bärgsbruk 
sedan denna tid: ägt Enholmen pä Singön. Afförd ur domänstyrelsens matrikel 
of ver skogsstaten 1913 1«. Gift 1871 It med Sigrid Sofia Guldbrand från Norge, 
frånskild 1884. 

257. Cederbaum, Carl Gusluf Henrik, * 1847 */i på Hornsund i Flens socken 
af Södermanlands län. (Föräldrar: Brukspatronen Per Fredrik C. och friherrin¬ 
nan Constance Maria Falkenberg till Trystorp.) Elev vid skogsinstitutet 1869 

*/«, utexaminerad 1870 ”/•, extra jägmästare i Jönåkcrs revir 1871 *'h, ingenlör 
i skogsstyrelsen 1876 M/», statens skogsingeniör 1881 37U, jägmästare i Vartofta 
revir 1891 •/», R. V. O. 1903 l/n, n. afsked med pension 1912 nh. Led. af styrel¬ 
sen för Ems fastighetsaktiebolag. Gift 1892 ,0/n med Anna Cecilia Ulfsparre till 
Broxvik. 

258. Kopp, Anders hrilhiof, * 1846 "/» å Lilleskog i Västra Tunhems s:n af 
Älfsborgs län. (Föräldrar: Godsägaren Carl Johan K. och Johanna Maria Jans¬ 
son.) Mogcnhctsex. i Vänersborg 1866. elev vid Hunncbärgs skogsskola 1867— 

1868, elev vid skogsinstitutet 1869 i juni. utexaminerad 1870 »"A, repetitör vid 
skogsinstitutet sommaren 1870, extra jägmästare i Dalslands revir 1871 “A, extra 
jägmästare i Svältornas revir 1874 “A, lärare i skogshushållning vid Kilanda 
landtbruksskola 1884—1887, under samma tid skogsförvaltare å Kilanda, östads- 
Barnhus och Nolhaga i Älfsborgs län, assistent hos skogsinspektören i västra di¬ 
striktet 1881—1887, extra jägmästare i Dalslands revir 1886 “A, tjförr. jäg¬ 
mästare i Köpings revir 1887 "It, i Åhus revir 1890 “A och i Daga revir 1891 »»/a, 

jägmästare i Västbo revir 1891 */>», R. V. O. 1909 "A, n. afsked med pension 1910 
**/1. Äger hemman i Gislaved. 

Torde tillhöra en till Sverige inflyttad adlig ätt från Böhmen. Policarpus Cop 
gifte sig 1580 ' > med Ingrid Ribblng; Polyearpus Käpp blcf 1593 härads- 
hofding i Lindesberg och Norra Skoga: Polyearpus Käpp. drottning Katarina 
Jagcllonicas stallmästare, omtalas i Carl IX:s almanacksanteckningar som 
legat till I olen 1593; Johan III:s kökemästare Polyearpus Kopp var 2 g gift 
med Benet Nilssons dotter till Arnöberg samt ägde Skirfvestad och Arnöbcrg; 
PoLve. (.opp innehade på 1600-talet Glasby i Södertälje landsförsamling (W. 
*ham, Beskrifn. öfver Stockholms län, Sthlm 1850, sid. 303); Välbyrdig Joh 
Kapp nämncs ss. fogde på Linköpings slott 1583; sedermera omtalas Copp i 
lutaryd kyrkoby, Sunnerbo s:n; Lasse Kop samt Jeppe Koppe eller Kuppe i 
Uppvidingc härad. Vfirend (Småland) omnämnas år 1618 (G. O. Hvltén- 
Cavallius: Wärend och Wirdarnc. Sthlm 1863, 1:96). 

259. Björklund, Erhard Rupert, • 1845 7A i Nora. (Föräldrar: Apotekaren 
Fredrik Gotthard B. och Johanna Landén.) Mogcnhctsex. i Skara 1865 *•/», stu¬ 
dent af \ ästgöta nation vid Uppsala univ:tct 1865 “A, elev vid skogsinstitutet 
1869 «. utexaminerad 1870 ”A, extra jägmästare i Hunncbärgs revir 1870 "/w, L 

f. jägmästare i Slättbygds revir 1874 *°hi, hushållningssällskapets I Skaraborgs 
län skogsplantör 1872—1878, lärare i skogsskötsel vid Såtenäs landtbruksskola, 
jägmästare i västra Hclsinglands revir 1878 “A, jägmästare i Slättbygds revir 
1893 ’*/i. R. V. O. 1900 'ht, n. afsked med pension 1910 “A. Erhållit Oscar II:s 
namnchiffer i briljanter. Af Gäflcborgs läns landsting utsedd till revisor af spet- 
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älskesjukhemmets i Järfsö räkenskaper och förvaltning 1885—1892. Ordf. i mu- 
nicipalstyrelsen för Ljusdals stationssamhälle 1889 28/»—1892, v. ordf. i dettas 
byggnadsnämnd 1890. Utarbetade för samhället antagna o. gällande byggnads- 
och brandordning samt jämte fackman fullständig, af k. maj:t stadfäst reglerings- 
plan för platsens bebyggande. Erhöll vid afflyttningen från orten 1893 24/i en 
större silfverpjäs ”från tacksamma invånare inom Ljusdals reglerade område till 
sin afgående ordf.”. Korresp.-led. af Sv. Jägarförbit 1878. Ordnat och ledt k. * 
älgjakter på Skaraborgs-Edsmären. Ledamot af drätselkammaren i Vänersborg 
1896—1904. Stadsfullmäktig i Vänersborg 1897—1908, led. af byggnadsnämnden 
i Vänersborg 1899—1906, styrelseled. i fastighetsföreningen i Vänersborg. Pris¬ 
domare vid Sv. Kennelklubbens hundutställning i Stockholm 1897 och 1900. Revi¬ 
sor vid riksbankens afdelningskontor i Vänersborg 1904 12/2 0. 1911 14/a. Äger 
fastighet i Vänersborg. Gift 1878 “/9 med Ida Elisabeth Miltopaeus. 

Publ. Uppsatser i Sv. Jägarförb:s n. tidskr., Tidskr. f. skogshushålln., Sv. Ken¬ 
nelklubbens tidskr. och Tidning f. Idrott. Bidrag, porträtt och biografi af H. 
Szs och Kjell Rosenquist till Åkershult i Jägaren 1902. 

260. Burman, August, * 1844 22Ao (icke 25/io; icke heller 4/u, såsom i domän¬ 
styrelsens matrikel angifves) i Glafva s:n af Värmlands län. (Föräldrar: Gods¬ 
ägaren Petter B. och Brigitta Persson.) Mogenhetsex. vid Stockholms lyceum 
1867 23 U, elev vid skogsinstitutet 1869 i juni, utexaminerad 1870 Vu, extra jäg¬ 
mästare i Arvika revir 1870 31/ia, bitr. jägmästare i södra Medelpads revir 1877 
17/s, i mellersta Ångermanlands revir 1881 7k och södra Ångermanlands revir 
1883 13/u, extra skogsingeniör vissa tider 1881—1885, extra jägm. i mellersta 
Norrlands distrikt 1890 24/n, tjförr. jägmästare i Jokkmokks revir 1892 9/o, jäg¬ 
mästare i Tärändö revir 1894 27lt. Innehar genom k. br. 1900 21/12 Jukkasjärvi 
revir. R. V. O. 1904 V12, afsked med pension 1909 26/n. 

Skogsförvaltare vid Kramfors aktieboi. i Ångermanland 1881—1892 8/s. Styrelse¬ 
ledamot och direktör vid Norrbottens enskilda banks afdelningskontor i Gellivare 
1899, i Malmbärget s. å. Styrelsesuppleant i ångbryggeriaktiebolaget Dundret 
1900. Led. i styrelsen för Härnösands ensk. banks afdelningskontor i Malmbärget 
1903. 

Bildade jämte P. Lagerhjelm, F. H. Versteegh, V. Kiörkander och A. F. Svens¬ 
son föreningen ”Skogskultur i Norrland”, som 1890 utbytte detta namn mot ”För¬ 
eningen för skogsvård i Norrland”. 

261. Eurén, Carl August, * 1848 12/o på Anderstorp i Jönköpings västra lands¬ 
församling, t 1891. (Föräldrar: Bruksförvaltaren Carl Adolph E. och friherrin¬ 
nan Fredrika Lilliecreutz.) Studerade vid Jönköpings h. elem.-lvk 1858—1868, 
elev vid skogsinstitutet 1869 i juni, utexaminerad 1870 7U (betyget dat. 23/o), extra 
jägmästare i Sunnerbo revir 1871 30/12, extra jägmästare i Finspångs revir 1876 
24/io. Extra ingeniör hos skogsstyrelsen 1880. Skogsförvaltare vid Säfstaholm, 
Hörningsholm, Högsjö m. fl. egendomar i Södermanland samt vid Boo i Nerike. 
Ägde en värdefull boksamling (väsentligen skogs- och jaktlitteratur) som efter 
hans död såldes 1892 5/u på bokauktionskammaren i Stockholm enligt tryckt kata¬ 
log (1295 n:r). 

262. d’Ailly, Richard August Henrik, * 1850 27lu i Karlskrona. (Föräldrar: 
Öfverdirektören, chefen för mariningeniörsstaten Johan Christian August d’A. 
och Charlotta Augusta Christina Blum.) Elev vid skogsinstitutet 1869 i juni, ut¬ 
examinerad 1871 33/12. Extra jägmästare i Finspångs revir 1872 2SU, transport till 
Askersunds revir 1875 14/i. Emigrerade till Amerika 1876, anställd såsom inge¬ 
niör vid krigsdepartementet i Memphis (Tennessee). Gift l:a g. med Jeannette 
Kerner Young (död 1886), 2:a g. (1892?) med Madeleine Bower. 
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263. Norens, Georg Albert Alexander, * 1849 ,7/« å Tunafors i Klosters s:n 
af Södermanlands län. (Föräldrar: Brukspatronen Albert Viktor N. och .lohanna 
Ulrika Charlotta Gripenwaidt) Gick i Västerås skola. Elev vid skogsinstitutet 
1809 i juni. utexaminerad 1871 '*/*, extra jägmästare i Åkers revir 1871 “/», extra 
jägmästare i Jönåkers revir 1878 **/», assistent i samma revir 1890 37s, assistent 
i Daga revir 1895 9 7. Vid flera tillfällen tjänstgjort såsom t. f. domänintendent 
i Södermanlands län. E. o. tjänsteman hos domänstyrelsen 1901 ,5/«, amanuens 
å rotel IV därstädes s. å. 19«. Tj.-förr. jägmästare i Daga revir s. å. ,4/a. Jäg¬ 
mästare i Tjust' revir 1906 M/i, R. V. O. 1911 #/s, n. afsked ined pension 1914 '"/b. 

Rest i Tyskland och studerat skogsskötsel därst. 

264. Wenström. Carl Thorsten, * 1846 3*/u i Stockholm, t 1914 5/s i Leksand. 
(Föräldrar: Kontraktsprosten, k. hofpredikanten Carl Edmund W. och Brigitta 
Christina Johansson.) Intagen vid nya elementarskolan i Stockholm 1858 och 
vid Falu Ivk 1859, elev vid skogsinstitutet 1869 /«, utexaminerad 1871 1HI»; extra 
jägmästare i västra Helsinglands revir 1872 37/b, i södra Helsinglands revir 1873 
“/1» och i österdalarnes revir 1875 38/b; verkställde år 1877 skogstaxeringar i 
Rovaniemi, finska Österbotten; extra jägmästare i Ölands revir 1878 7/», åren 
1889—1893 tidtals tjänstgjort såsom assistent i österdalarnes revir. Afförd ur 
domänstyrelsens matrikel öfver skogsstaten 1913 */«. 

265. Bremberg. Fruns Oscar, * 1846 3*/i å Kanik, Fjälic s:n, Malmöhus län, 
t 1908 ,7/i i Stockholm. (Föräldrar: Posessionaten Nils Peter B. och Carolina 
Larsson.) Studerade i Lund, ägnade sig sedan åt landtbruk. Underjägare i Ska¬ 
raborgs län 1866 *°/«. Elev vid skogsinstitutet 1869 i juni, utexaminerad 1871 ‘/« 
(betyget dateradt s. å. **/»), extra öfverjägare i Pajala revir s. å. ai/s, extra jäg¬ 
mästare i Skellefte och Arjepluogs revir 1872 so/i», jägmästare i Arjepluogs revir 
1874 'Vij, led. af riksdagens l:a kammare 1894 ”7» (representant för Västerbottens 
län), R. V. O. 1889 "/u. Jägmästare i Stockholms revir 1900 iU. Myrodlare 
(har bl. a. odlat den efter honom s. k. Brembergsmyran i Missenträsk vid Jörn). 
Motionerat om myrdikningar. Ägde hus i Stockholm, Almnäs vid Skellefte, 
Hjoggböle och ett hemman Mörön n:r 4 i Skellefte s:n, hemman i Missenträsk 
(Jörn) i Västerbotten. Fluka tegelbruk i Arjepluog, ångbåtarnc Signe och Enig¬ 
heten, hvilka trafikera Uddjaur. Sedermera hufvudrcdare och verkst. direktör 
i ångbåts- och industriaktiebolaget Arjepluog, som jämte driften af Fluka tegel¬ 
bruk (vid Aisjaur i närheten af Racksund) idkar timmerbogscring samt person- 
och godstrafik å Arjepluogs storsjöar. Efter honom har uppkallats en ångbåt, 
"F. O. Bremberg", som sommaren 1901 insattes på Storavan och Uddjaur. Led. 
1902 3V,« i k. centralkommittén för ordnande af arbetet till nödens lindrande i de 
af missväxt hemsökta landsdelarna. Suppleant i tillfälliga utskott 1895—1898 och 
i lagutskottet 1900—1903, hvilket sistnämnda år hans riksdagsmandat utgick. På 
nytt led. af riksdagens !:a kammare (representant för Västerbottens län) 1906. 
Under senare åren af sin lefnad, efter sin afflyttning till Stockholms län, ägde 
han jämväl Pukcby i össebygarn» s:n af Stockholms län samt var delägare i 
Annarby i Öster-Åkers s:n af Stockholms län. Delägare jämväl i Uddeholms 
aktiebolag, Ume nya ångfartygsaktiebolag och Trollhättans clektr. kraftaktiebolag 
m. fl., men råkade under krisen 1907 på obestånd I sina omfattande affärer, hva¬ 
dan sterbhuset måste gå i konkurs. Hade till största delen bekostat uppförandet 
af turisthyddan på Galtispuoda' "midnattssol-fjäll" vid Arjepluog. Gift 1880 30/io 
med Alma Maria Bahrman. 

Hänvlsn. t. litt. Porträtt I Hvar 8. Dag 1906 "*/». Porträtt med biografi i Hela 
världen 1907, sid. 115. 



KUNOL. SKOGSINSTITUTETS ELEVER 1869—1870. 491 

266. Brander, Ivar. Elev vid skogsinstitutet 1869 i juni, utexaminerad 1871 Vo, 
(betyget, ”ofullständigt”, dateradt 1872 30U). (Stockholmare; fadern bankkamrer.) 
Lär hafva emigrerat till Amerika. 

267. Zetterlund, Knut Hjalmar, * 1847 3% i Stockholm. (Föräldrar: Bruks¬ 
patronen Carl Albrekt Z. och Johanna Christina Qustafva Risbäck.) Mogenhetsex. 
vid Stockholms gymnasium 1867 2ö/s, hospitant vid Sv. trädgårdsfören. å Rosen¬ 
dal, elev vid tekniska skolan o. tekniska högskolan, genomgick ss. lärling en kurs 
vid Stockholms läns ”undervisningsanstalt för fiske o. fiskodling” vid Noor juni- 
juli 1869, skogslärling vid Böda skogsskola, utexaminerad 1870 i juni, elev vid 
skogsinstitutet 1870 “/b, utexaminerad 1871 1/ii, andre lärare vid Yttertafle landt- 
bruksskola i Västerbottens län s. å. i nov.; extra jägmästare i Ume revir 1872 
27U, extra jägmästare i Älfdals revir s. å. 30le, genomgick järnkontorets kolare¬ 
skola vid Lundsbärg 1873; öfverskogvaktare vid Lögdeverken i Medelpad 1873 
28/io; extra jägmästare i norra Ångermanlands revir 1875 25h, extra jägmästare i 
västra Jämtlands revir 1876 3%, landtmäterielev i Västerbottens län 1877 27/s, 
e. o. tjänsteman (amanuens) i skogsstyrelsen 1880. Trädgårdsodlare; anlagt bl. 
a. skolträdgårdar. Varit biträdande trädgårdsmästare vid Haga. (Anmodades 
1912 af svensktalande lärare i Östersjöprovinserna att ditresa för att anordna 
skolträdgårdar och för skolträdgårdssaken besöka jämväl Gammal-Svenskby i 
Ukraine och Kijeffutställningen). Öfverlärare vid Skeppsholmens folkskola i 
Stockholm. Folkskolelärare i Markim-Orkesta församlingar af Stockholms län 
sedan 1885 Vi. Afsked med pension 1907 31/i. Adjungerad styrelseledamot af 
Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige 1895. Stiftade 1892 25/s 
Markim-Orkesta djurskyddsförening, till hvars ordf. han utsågs. Han har sam¬ 
lat skrifter, husgeråd, antikviteter m. m. rörande släkten Risbeck, äfvensom skrif¬ 
ter, husgeråd, antikviteter m. m. rörande pomologen och folkbildningsvännen Olof 
Eneroth. Verkat för lokala skogs- och jaktvårdssammanslutningar, för skogs- 
vårdsundervisning vid folkskolorna, planteringsdagar och skolträdgårdsanläggnin- 
gar: ”en förkämpe för den pedagogiska trädgårdsskötselns utveckling”. Gift 
1897 7/s med Anna Amalia Magdalena Åkerlind. 

Publ. Bidrag i Aftonbladet 1913; Nya Dagl. Alleh. 1913 (i fråga om plante¬ 
ringsdagar för skolungdom; portr. i numret 2U; i numret bidrag under 
märket ”Vän af skola och skog”); Norrbottens-Kuriren; Westerbotten; Skel¬ 
lefteå tidning; Sundsvallsposten, Tidning för trädgårdsodlare. Skogsvännen; 
Folkskolans Vän; Svensk Läraretidning; Djurvännen och Geologiska förenin¬ 
gens tidskrift. 

268. Varenius, Anders August, * 1850 7U i Slättåkra s:n af Hallands län, t 
1901 ls/7 å Hagen i Frölunda s:n af Älfsborgs län. (Föräldrar: Kontraktsprosten 
Peter V. och Agnes Sandegren.) Elev vid skogsinstitutet 1870 11 le, utexaminerad 
1871 u/i2, extra jägmästare i Gestriklands revir 1872 30/i2, landtmäterielev 1877 
5/r, kammarskrifvare i skogsstyrelsen 1878 31/i, amanuens i domänstyrelsen 1883 
2U, tjänsteman af l:a graden och revisor därstädes 1891 25l». Fjärilkännare. 
Några fjärilar lära blifvit uppkallade efter honom. Gift 1889 3/b med Nanny 
Maria Setterlund. 

Hänvisn. t. litt. Nekrolog af H. Szs i Tidskr. f. skogshushålln. 1901. 
Efter 268. Varenius förekommer i elevmatrikeln en anteckning af innehåll, 
att efter stadgan af 1860 25/s utexaminerats inalles 109 elever, däraf 1871 
18/s voro 22 ordinarie tjänstemän såsom jägmästare, 3 anställda i styrelsen 
och vid läroverken, 69 dels extra [55?J tjänstemän dels privata skogsmän, 
3 öfvergångna till andra yrken, 4 afgångna från institutet utan betyg, 3 med 
döden afgångna, 1 obekant samt 4 ännu kvarvarande vid institutet. Före 
ofvannämnda tid hafva vid skogsinstitutet varit antagne 171 elever, utaf 
hvilka [1871 18/e] 60 äro ordinarie skogstjänstemän och 6 dels extra, dels pri- 



492 KUNOL. SKOGSINSTITUTETS ELEVER 1871. 

vate. Således hafva från år 1824 inalles 280 elever (12 vid af Ströms pri¬ 
vata institut) varit inskrifne, af hvilka nu 85 iiro i skogsstaten anställde samt 
75 dels extra tjänstemän dels private skogsmän. 

269. Kor slind, Johan Henrik. * 1849 **/» & Eriksfors. Järna s:n. Kopparbärgs 
län. (Föräldrar: Inspektören Johan 13. och Johanna Henrika Westling.) Stu¬ 
derade vid elem.-lvkt i Falun. Elev vid skogsinstitutet 1871 ,0/«. utexaminerad 
1N73 Jl \ extra jägmästare i södra Pite revir 1874 bitr. jägm. i samma revir 
s. å. 1 io. t. f. jägmästare därst. 1883 w/u, jägmästare i reviret 1884 ,s/is. genom 
k. br. 1900 ■'/w inneh. af Pite revir, R. V. O. 1902 */i», jägmästare i Kopparbärgs 
revir 1904 7/io. N. afsked med pension 1913 ls/is. Stadsfullmäktig i Pite 1890. 
Vice brandchef därst. Medstiftarc af Pite spirituosabolag i januari 1902. Äger 
villaegendom i Falun och gård i Pite. Konstruerat en kombinerad höjd- och grof- 
leksmätare af skogsträd. Denna, efter hand förbättrad, och hvarå patent uttagits 
såväl i Sverige som flere andra länder inom Europa, erhöll vid landtbruks- och 
industriutställningen i Pite 1900 ,#/e stora silfvermedaljen, vid utställningen i Norr¬ 
köping 1906 bronsmedalj (3:e pris). Gift 1889 mU med Alice Wilhelmina Caro¬ 
lina Smitt, dotter till f. d. skogsförvaltaren C. E. A. Smitt. 

270. Stuurt, Johan Edvard Gerhardson, * 1850 ”/u i Karlskrona, t 1903 35/i 
i Vänersborg. (Föräldrar: Kaptenlöjtnanten Carl Gerhard Gustaf S. och Maria 
Lovisa IMarie-LouiseJ Cöster.) Elev vid skogsinstitutet 1871 10/«, utexaminerad 
1873 s,/&, extra jägmästare i Västbo revir 1873 *•/■, företog en skogsvetenskap- 
lig studieresa till Danmark 1875, extra jägmästare i Jönköpings revir 1876 ul», 
amanuens i skogsstyrelsen 1880 3ll«, c. o. tjänsteman i domänstyrelsen 1883 */i, 
t. f. amanuens därst. 1883 nU, tjförr. jägmästare i Falbygds revir 1884 M/u, lärare 
vid Klagstorps landtbruksskola i Skaraborgs län 1886 V»—1891 Vu, t. f. jäg¬ 
mästare i Vartofta revir 1891 “/•, tjförr. jägmästare i Daga revir 1892 nh, jäg¬ 
mästare i Dalslands revir 1892 *'/•. Jönköpings läns hushållningssällskaps skogs- 
plantör 1876—1880, Älfsborgs läns norra hush.-sällsk:s 1893—1897. Lärare 
i skogshushållning och fältmätning vid Johannesbärgs landtbruksskola i Jön¬ 
köpings län 1876—1882. Vid västra Sveriges landtbruksmöte i Jönköping år 1878 
erhållit 2:nc silfvermedaljer jämte diplom för utställda skogsalster. Erhöll vid 
Älfsborgs län norra hushållningssällskaps jubileumsfest 1895 l:a pris för utställda 
skogsalster. Vid samma hushållningssällskaps landtbruksmöte i Åmål 1896 jäm¬ 
väl 1 :a pris. Företog år 1897 med offentligt anslag en skogsvetenskaplig stu¬ 
dieresa till Danmark samt på egen bekostnad till åtskilliga tyska stater. Ägde 
villan Sparrchäll å Lyckorna i Göteborgs och Bohuslän. Gift 1890 "/« med Tolla 
Thcodora Evelina von Hcnnigs. 

Hånvisn. t. lin. Nekrolog (af H. Szs) i Tidskr. f. skogshushålln. 1903. 

271. Gyllenkrok, Gurl Axel Eredrik, * 1849 ,7/io i Jönköping. (Föräldrar: 
liäradshöfdingen Knut Axel Johan G. och friherrinnan Charlotta Magdalena 
IMalin) Gyllenkrok.) Elev vid skogsinstitutet 1871 "7«, utexaminerad 1873 “/#, 
repetitör vid skogsinstitutet 1873 */•; extra jägmästare i Jönköpings revir 1873 
'*/•, i Hunnebärgs revir 1875 *"/• och i Eksjö revir 1876 ‘Vu, bitr. jägmästare i 
Eksjö revir 1878 */». tjförr. jägmästare i Västbo revir 1885 vik. jägmästare i 
Jönköpings revir 18t>9 ,a/» och jägmästare därst. 1890 *•/•, t. f. öfverjägmästare i 
södra distriktet 1897 “/«, öfverjägmästare i södra distriktet 1898 */i» och i Små¬ 
lands distrikt 1900 R. V. O. 1899 Vi», R. N. O. 1909 */*. 

Skogsförvaltare vid fidcicommisset Kobärg I Västergötland 1874—1877. Jön¬ 
köpings läns hushållningssällskaps skogsplantör 1885 -1890. Lärare i skogshus¬ 
hållning och fältmätning vid Johannesbärgs landtbruksskola i Jönköpings län 
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1882—1899, direktör i Säfsjö sparbank 1877—1885, kommunalstämmans ordf. i 
Vallsjö s:n 1879—1885, direktör i Östergötlands ensk. banks expeditionskontor 
i Säfsjö 1884—1885, öfverbefälhafvare för Norra Västbo frivilliga skarpskytte¬ 
förening 1885 (k. fullm.)—1887. Ägde Uppåkra i Vallsjö s:n 1876—1889 och ar¬ 
renderade Uppåkra Norregård därst. 1877—1889. Företog år 1899 med offent¬ 
ligt anslag en skogsvetenskaplig studieresa till Danmark. Styrelseled. af Fören. 
för skogsvård 1902 8/io—1904 8U. Enligt k. förordnanden revisor i von Reiserska 
stiftelsen 1895—1899 och 1905—1909. N. afsked med pension från öfverjägmästare- 
tjänsten 1914 */io. Ordf. inom skogsvårdsstyrelsen i Kronobärgs län 1915 i jan. 
Qift 1874 *la med Ida Olga Charlotta Fornander. 

Publ. Bidrag i Svenska Mosskulturföreningens tidskrift 1904, i Skogsvårds- 
föreningens tidskrift 1908. 

272. Göthe, Vilhelm, * 1849 30h i Stockholm. (Föräldrar: Bankokommis¬ 
sarien Adrian Q. och Anna Sofia Wilhelmina Lundström.) Mogenhetsex. vid 
Stockholms gymnasium 1870 19/s, elev vid skogsinstitutet 1871 10/b, utexaminerad 
1874 Va, t f. jägmästare i Burträsk’ revir s. å. -ah, extra jägmästare i Burträsk’ 
revir 1876 3%, extra jägmästare i östra Åsele revir 1885 19/io, bitr. jägmästare i 
västra Åsele revir 1890 20/i, assistent i Åsele revir 1891 19/i, jägmästare i norra 
Arvidsjaurs revir 1895 8A>, innehade genom k. br. 1900 21/i2 Vargiså revir, n. af¬ 
sked med pension 1913 24/i. R. V. O. 1913 °/o. 

273. Cedergren, Albert Gotthard Nestor, * 1849 i Stockholm. (Föräldrar: 
Juveleraren Gustaf Adolf C. och Lovisa Sophia Robsahm.) Elev vid skogsinsti¬ 
tutet 1871 10/a, utexaminerad 1873 31/s, extra jägmästare i Stockholms revir 1873 
)G/a, e. o. tjänsteman i skogsstyrelsen 1874 17/s». Företog 1889 en resa till Turkiet 
m. fl. utländska stater samt har besökt åtskilliga utländska forstakademier, exem¬ 
pelvis Tharand i Sachsen och Vallombrosa i Italien. Ägde 1877—1888 Balsåkra 
i Vårdinge s:n af Stockholms län samt f. n. flera hus och tomter i Stockholm 
samt Skogshyddan vid Stocksund, på hvilken sistnämnda egendom han uppfört 
en storartad ”riddarborg” (se Dagens Nyheter 1908 7/e, med ill.) och uppdragit 
utomordentliga planteringar af utländska barrträdsarter. Afförd ur domänstyrel¬ 
sens matrikel öfver skogsstaten 1913 2lt. Gift 1877 2SU med grefvinnan Anna Ul¬ 
rika Hellevi Nadeschda Mörner till Morlanda. 

274. Pettersson, Otto Christoffer, * 1853 5/u i Stockholm. (Föräldrar: Kakel- 
ugnsfabrikören Carl August P. och Fredrika Constantia Svedlund.) Elev vid 
skogsinstitutet 1871 10/a, utexaminerad 1873 3l/s, extra jägmästare i Kinda revir 
1873 16/a, extra jägmästare i Lule revir 1874 Vio, på begäran entledigad därifrån 
1876 20/o, extra jägmästare i södra Helsinglands revir s. å. 9/io, tjförr. jägmästare 
i Härjedalens revir 1881 2B/s, ingeniör i skogsstyrelsen 1882, t. f. jägmästare i 
Gestriklands revir 1890 5/o, jägmästare i Burträsk’ revir 1891 u/o, n. afsked fr. 
jägmästaretjänsten 1909 15/io. Gift 1882 16/ii med Henny Scharin. 

275. Bjuggren, Axel Ewert, * 1847 30/a i S:t Ilians s:n af Västerås län, t 
1878 3/9 på Lidsta därst. (Föräldrar: Majoren Gustaf Magnus B. och Agnes 
Ottilia Ahlborg.) Elev vid skogsinstitutet 1871 10/a, utexaminerad 1873 31U, extra 
jägmästare i södra Lycksele revir 1873 20l», extra jägmästare i södra Medelpads 
revir 1874 10/o. Innehade år 1876 privat skogsskötsel i Finland. Skötte åren 
1877—1878 Stora Sjöö’s skogar i Uppland och Ulleråkers allmänning samt var 
bosatt på egendomen Björknäs i Ålands s:n. 

276. Larson, Adolf Emil, * 1842 4/o vid Björnhyttan, Grangärde s:n af Kop- 
parbärgs län. (Föräldrar: Bruksförvaltaren, sedermera gruffogden Anders L. 
och Marie Louise Södersten.) Genomgick h. elem.-lvkt i Örebro, student af Söd.- 
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Ner. nation i Uppsala 1862 ”/s, landtmäterielev 1863 '/«, landtmäteriexainen 1865 
“landtmäteriauskultant s. å. o. d., elev vid skogsinstitutet 1871 10/o. utexamine¬ 
rad 1872 Sl % extra jägmästare i Vösterdalarnes revir 1872 *7/e, vice kommissions- 
landtmätare i Kopparbärgs län 1874 11It, förordnad att å eget ansvar handhafva 
tillsynen och kontrollen å allm. skogar i Grangärde m. fl. socknar i Dalarne 1881 
“/«—1890 *5/*; förordnad att tills vidare handhafva kontrollen och tillsynen öfver 
Burängsbärgs, Grängesbärgs och Ostanbärgs grufallmänningar samt Säfsnäs 
kyrkoherdeboställe 1890 *5/»—1894 ” n>, extra jägmästare i bärgslagsdistriktet 
1894 *•/io. Skogsförvaltare för Västerbärgslagens grufallmänningar 1873—1894, 
vid Nyhammar 1873—1889, Fredriksbärg och Gravendal 1876—1894, Hellsjö mas¬ 
ugn 1885—1889 och Guldsmedshyttan 1887—1894. Baningeniör vid Säfsnäs järn¬ 
väg 1878—1894. Disponent för aktiebolaget ”Träko!” sedan 1889 och disponent 
för bolaget Rämen-Liljendal i Värmland 1894 */n. Styrelseled. i Järle torfaktic- 
bolag 1909 (efter jägm. A. Giöbcl). Afförd ur domänstyrelsens matrikel öfver 
skogsstaten 1913 */«. 

Sekr. vid generaldirektörens för domänstyrelsen inspektionsresor i Dalarne, 
Småland och Västergötland 1881. Sekr. och led. af nämnden vid expropriations- 
förrättningar för Frövi-Ludvika och Bärgslagernas järnvägar. Upprättat kost- 
nadsförslag för järnvägar och kanaler m. m. Gift 1883 med Filen Matilda 
Åhlin. 

Publ. Uppsatser i Sv. Jägarförb:s n. tidskr. 1886 (E. Ln o. E. L—n). 

277. Sliiberg, Nils, * 1847 2*/s i Jonstorps s:n af Malmöhus län. (För¬ 
äldrar: Kyrkoherden Gustaf Wilhelm S. och Othilda Fredrika Martina Borg.) 
Genomgått Helsingborgs högre elementarläroverk 1868, elev vid skogsinstitutet 
1871 10/#, utexaminerad 1872 *‘/», extra jägmästare i Åsele revir 1872 */», repetitör 
vid skogsinstitutet 1872, extra jägmästare i södra Lycksele revir 1874 “/» och 
skogskontrollant i Kalix revir s. å. 'ho-, ledare för de skogsuppskattningsförrätt- 
ningar, som under senare hälften af 1870-talet anordnades efter samtliga vatten¬ 
drag i Norrbottens län 1876—1880; biträdande jägmästare i Kalix revir 1878 **/«, 
biträdande jägmästare i Jokkmokks revir, norra delen, 1881 “/r, jägmästare i 
västra Åscle revir 1883 “/io, öfverjägmästare i Norrbottens distrikt 1892 SJ/o, lands¬ 
tingsman för Åscle tingslag i 3 års tid, bevillningshercdningens ordförande där¬ 
städes en följd af år. R. V. O. 1894 'hv. Styrelseledamot af Svenska Jägare¬ 
förbundets afdelning i Norrbottens län. Länsstyrelsens ombud vid revision af 
Norrbottens ensk. banks räkenskaper 1893—1907. Ägt gårdar och tomter i Boden. 
Upprättat rcgleringsplan för ett egna-hcmssamhällc vid Lakaträsk station. Ofver- 
jägmästarc i Skcllefte distrikt 1902 5/u, n. afsked med pension 1907 aoU. Bosatt på 
Göransbärg vid Huskvarna. Gift 1877 */u med Selma Ulrika Eleonora Bergström. 

Publ. Lämnat bidrag rörande skogsväsendet till Kungl. Maj:ts Befallnings- 
hafvandes i Norrbottens län femårsberättelser (i Bidrag till Sveriges officiella 
statistik) åren 1891—1895 (Stockholm 1898) och 1896—1900 (Stockholm 1904). 

278. Ohlsson, Albert limil, * 1853 ”/» i Ålems s:n af Kalmar län. (Föräldrar: 
Skeppsredaren Sven O. och Emma Sofia Rosengren.) Elev vid skogsinstitutet 1871 
*•/•, utexaminerad 1873 *'/», extra jägmästare i Umc revir 1873 ,8/n, extra jägm. i 
Hunncbärgs revir 1878 */», handhaft Älfsborgs läns hushållningssällskaps skogs- 
kulturer inom Dalslands och Hunncbärgs revir 1880—1881, förvaltat Vänersborgs 
stads skog, extra jägmästare i Kinnc revir 1886 */•. Landtbrukarc. Inköpte år 
1884 och bebodde t. o. m. år 1888 Pärsbo (Pehrsbo) i Valle härad af Skaraborgs 
län, köpte sistnämnda år Nymåla i Alems s:n och flyttade då dit. Är delägare i 
sin afl. faders firma för trävaruexport, skeppsrederi och skeppsbyggnad. Afförd 
ur domänstyrelsens matrikel öfver skogsstaten 1913 */«. Gift I. g. 1884 "7# med 
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Nanna Maria Schmiedte, dotter af förutv. skogsinspektören, jägmästare C. V. 
Schmiedte; 2. g. 1899 21/2 med Tekla Alfhild Qustafva Carlson (f. 1855 7/o, dotter 
af kyrkoh. Karl Ludvig Carlson och Hilda Augusta Ahlqvist). 

279. Wermelin, Johan Henrik Petersson, * 1850 i Kalkstads s:n af Kalmar 
län, t 1910 5/s i Malmö. (Föräldrar: Hemmansägaren Peter Henriksson o. Brita 
Stina Wermelin i hennes l:a gifte.) Studerade i Kalmar. Gick med kofferdifartyg. 
Elev vid skogsinstitutet 1871 10/b, utexaminerad 1872 31/s. Extra jägmästare i 
Stockholms revir 1873 3ila, ingeniör i skogsstyrelsen 1876 ®/u; utförde åren 1873— 
1876 större skogstaxeringar i Finland — å Hiiskola, Husö m. fl. — i förening med 
finske forstmästaren Sten Rosell; amanuens i domänstyrelsen 1883 -3U, tjänste¬ 
man af l:a graden och notarie å rotel IV i domänstyrelsen 1885 17/i. Förordnad 
biträda prof. Aurivillius vid undersökningar rörande nunnehärjningen i Söderman¬ 
lands och Östergötlands län 1899 4/s. öfverjägmästare i södra distriktet 1900 29/b. 

R. V. O. s. å. 1li3. R. N. O. 1910 6/e. Ordf. i Föreningen för skyddande af Må- 
kläppens fågelfauna. Skogsförvaltare vid Danbyholm i Södermanland t. o. m. 
1904. Arbetade i södra distriktet för införande af betesfred på kronoparkerna, 
plantering af utländska barrträdsarter o. trädgårdsodling. Entomolog. 

Publ. Om nunnan, hennes lefnadssätt och skadegörelse i skogarne samt om 
medlen för hennes förgörande (Sthlm 1899). Har i förening med jägm. C. G. 
Ramstedt lämnat bidrag till ”Uppsatser i praktisk entomologi, med stats¬ 
bidrag utgifna af Entomologiska föreningen i Stockholm”, X, Sthlm 1900. 
Bidrag i Entomologisk tidskrift. Bidrag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 
1910—1911. 
Hunvisn. t. litt. Nekrolog (af C. Ax. Hollgren, anonymt) jämte portr. i Skog¬ 
vaktaren 1910; nekrolog (af H. Szs) m. portr. i Skogsvårdsföreningens tidskr. 
1911; portr. o. biografi i A. U. Isberg, Malmö stads kyrkor, sid. 456—457. 

280. Wallroth, Johan Valfrid, * 1847 V12 å Lilla Månstorp i Björssäters s:n af 
Skaraborgs län, t 1903 7/« i Stockholm. (Föräldrar: Jägmästaren Johan Fredrik 
W. och Mathilda Gustafva Kellman.) Mogenhetsex. i Härnösand 1871, elev vid 
skogsinstitutet 1871 10/e, utexaminerad 1872 31A>, extra jägmästare i södra Ånger¬ 
manlands revir 1872 30/i2, repetitör vid skogsinstitutet 1877 25/b, extra jägmästare i 
norra Ångermanlands revir 1877 18/b, t. f. jägmästare i norra Ångermanlands revir 
1882 3/2, tjförr. jägmästare i Ume revir 1890 5/», jägmästare i Degerfors revir 1894 
30/3. Innehade genom k. br. 1900 21/12 Bjurholms revir. Led. af landstinget i Väster¬ 
bottens län och led. af landstingets förvaltningsutskott. Ägde Bjästa i Nätra s:n, 
Ångermanland, och gård i Ume. Gift 1885 med Stina C. Berglund. 

Hänvisn. t. litt. Nekrolog (af H. Szs) i Tidskr. f. skogshushålln. 1903. 

281. Kugelberg, Erik Victor, * 1851 15/12 på Spellinge i Västra Hargs s:n af 
Östergötlands län. (Föräldrar: Kaptenen Claes August K. och Carolina Wilhel¬ 
mina [Mimmi] von Post.) Elev vid skogsinstitutet 1871 10/b, utexaminerad 1873 
31/s, repetitör vid skogsinstitutet 1873 3/b, extra jägmästare i Hunnebärgs revir 
1873 29/o, bitr. jägmästare (skogskontrollant) i Pajala revir 1874 V10—1878 31/i». 
Extra tjänsteman och ingeniör i skogsstyrelsen 1878 31/io, extra jägmästare i Var- 
tofta revir 1880 9/s, e. 0. tjänsteman i domänstyrelsen 1883 */i. Led. af Villåttinge 
härads sparbanks styrelse 1889, ordf. i L:a Malma sockens kommunalnämnd och 
kommunalstämma. Landtbrukare. Arr. 0. beb. Eneboga i Malma s:n, Söderman¬ 
land, som han emellertid sålde 1906, då han inköpte Kristbärg i Kristbärgs s:n af 
Östergötlands län. Led. af styrelsen för Häfla bruks aktiebolag. Afförd ur do¬ 
mänstyrelsens matrikel öfver skogsstaten 1913 2U. Han ingaf i maj 1900, jämte 
fyra andra personer, ansökan om koncession på en normalspårig järnväg mellan 
Stålboga och Flen i Södermanland. Gift 1883 29/i« med Amelie (Amy) Jacqueline 
Charlotte Victorine von Post. 
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282. Edman, Carl Vilhelm Joachim, * 1850 7/« på Refvelsta i Altuna s:n af 
Västmanlands län. t 1900 37h på Hanineda station. (Föräldrar: Salpetersjudcri- 
öfverstyresmannen Fredric Theodor K. och Agnes Mossberg.) Elev vid skogs¬ 
institutet 1871 lB/e, utexaminerad 1873 s'/5, t. f. jägmästare i norra Medelpads revir 
1873 1 r. extra jägmästare därst. 1873 **/o, extra jägmästare (kontrollant) i Råne 
revir 1874 Vio, tjförr. jägmästare i Lule revir 1883 Sl/s, e. o. tjänsteman i domän- 
styrelsen 1887 1B/o. 

283. Malmquist, Lars Peter, * 1851 17/» i Ryda s:n af Skaraborgs län, t 1908 
”/* i Stockholm. (Föräldrar: Landtbrukaren Lars M. och Helena Larsson.) Stu¬ 
derade i Skara 1862—1870, elev vid skogsinstitutet 1872 7/«, utexaminerad 1874 
*/«, skogstaxator vid Göteborgs handelskompanis sågverk Sunila i Finland s. å., 
under kort tid föreståndare för Sillre skogsskola 1874 l7/« och t. f. jägmästare i 
Blekinge revir, kammarskrihare å skogsstyrelsens kamcralafdelning 1875 ‘"/s, bok¬ 
hållare i skogsstyrelsen 1877 ,7/i?, t. f. kamrerare och adjungerad ledamot därst. 
under hälften af år 1881 och hela år 1882, t. f. tjänsteman af l:a graden i domän- 
styrelsen 1883 */i, tjänsteman af l:a graden hos domänstyrelsen och bokhållare å 
skogsafdelningen s. å. ”/*, R. V. O. 1901 Vit. 

Publ. Uppsats om Sveriges trävaruexport 1738—1869 i k. Skogsstyrelsens 
underd. berätt. ang. skogs- och jaktväsendet intill år 1870; bidrag i N. Dagl. 
Alleh. (åren 1881. 1883—1884. 1889—1892), Sv. Dagbl. (1889. 1891), Tidskr. för 
Skogshush. (1877, 1878—1893 o. 1901), Skogsvännen (1880—1894), Ny 111. Tidn. 
(1896—1898). Signatur Mt. m. fl. 
Hänvisn. t. litt. Nekrolog af C. A. H(ollgren) jämte 2 porträtt i Skogsvårds- 
föreningens tidskrift 1908, sid. 495—496. 

284. Elfstrand, Per Fredrik, * 1852 '*/• å Holmsund i Gäfle s:n af Gäflcborgs 
län. (Föräldrar: Possessionaten Gustaf E. och Fredrique Elfstrand.) Elev vid 
skogsinstitutet 1872 7/«, utexaminerad 1874 */«, extra jägm. i Gestriklands revir 
1874 ”/«, extra jägm. i Norsjö revir 1875 ”/#, e. o. amanuens i skogsstyrelsen 
1876 “/», extra jägm. i Skcllcfte revir 1877 1B/o, t. f. Jägmästare 1 Degcrfors revir 
1878 “/io, tjförr. jägm. i östra Åsele revir 1880 Vt, extra jägm. i västra Åsele 
revir 1881 ”/io, bitr. jägm. i Jokkmokks revir 1882 */u, jägmästare i norra Arvids¬ 
jaurs revir 1883 V», jägmästare i Karlstads revir 1894 */io. R. V. O. 1904 ‘/i*. 
Sekreterare i Värmlands läns jaktvårdsförening 1896 **/». öfvar tillsyn öfver 
skogsvården å Ransätcrs aktiebolags skogar sedan oktober 1901. Afdelningsom- 
rådcsbcfälhafvarc i Pitc kompaniområdes 2:a afdclningsområdc 1887 ,B/«—1892 V». 
Äger Gyllengård i Pitc s:n. Gift 1886 ,7/« med Alinc Govenius. 

Publ. Uppsatser i Sv. Jägarförb:s n. tidskr. 

285. Hansson, Carl Erik, * 1853 *4/» i Ekers s:n af Örebro län. (Föräldrar: 
Nämndemannen Hans H. och Catharina Larsson.) Elev vid skogsinstitutet 1872 
7/o. utexaminerad 1874 */•» repetitör vid skogsinstitutet 1874 "/«, extra jägmästare i 
Härjedalens revir 1875 **/i, biträdande jägm. därst. s. å. B/e, extra jägm. i västra 
Jämtlands revir 1878 '*/«, extra jägm. i Örebro revir 1885 “/t och I bärgslags- 
distriktet 1890 '*/*. Landtmätcrielev 1882 “/». Afförd ur landtmäteristaten 1888 
•/io. elev å nyo 1890 w/o. Skogsförvaltare vid Dylta bruk 1887—1894, Dalkarls- 
bärgs grufallmänningar och enskilda skogar 1887—1892 samt Lunds landtbruks- 
skola sedan år 1888. Afförd ur domänstyrelsens matrikel öfver skogsstaten 1913 
*/«. Gift l:sta g. 1880 B/i med Olga Oktavia Helmina Palmcrantz (d. 1894 */•), 

2:dra g. 189- med —. 

286. Möller. Kuno August Emil. * 1852 '*/*. t 1886 I Stockholm. (Föräldrar: 
Konsul Albert Wilhelm M. och hans 2:a fru, Augusta Indebctou.) Elev vid skogs¬ 
institutet 1872 7/.. utexaminerad 1874 '/o. t. f. Jägmästare i norra Pite revir s. å. 
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llle, extra jägmästare (skogskontrollant) därst. s. å. Vio, bitr. jägmästare i norra 
Pite revir 1875 Vio, amanuens i skogsstyrelsen 1878 14/«, e. o. tjänsteman i domän¬ 
styrelsen 1883 Vis. Dog i tyfus på Sabbatsbärgs sjukhus. 

287. Sjöstedt, Henrik Jules, * 1850 *h i Glemminge, Kristianstads län. (För¬ 
äldrar: v. Kronofogden, godsägaren Sven Julius S. och Laura Roth.) Elev vid 
skogsinstitutet 1872 7U, utexaminerad 1874 Vio, extra jägmästare i Malmöhus revir 
1874 31/i2, extra jägmästare i Hallands revir 1877 SU, extra jägmästare i Sunnerbo 
revir 1884 8/u. Afskedad 1892 30/i2. Äger del i Arendala vid Lund. Arrenderade 
hufvudgården Oxhult å kronoparken med samma namn i Halland 1877—1885 31/12, 
ägde och dref en större fröklängningsanstalt vid Bolmens järnvägsstation 1884— 
1887. Gift 1877 V2 med Hildur Hanna Constantia Roth. 

Piibl. Bidrag till åtskilliga tidningar och särskildt jaktskisser i Skånska Af¬ 
tonbladet. 

288. Gistrand, Carsten Casimir Verner, * 1840 20/io i Undenäs s:n i Skara¬ 
borgs län. (Föräldrar: Bruksdisponent Carl Jacob G. och Sofia Christina Amalia 
von Schneidern.) Studerade i Kristinehamn 1854—1857, i Örebro 1857—1861. 
Student af Södermanlands-Nerikes nation i Uppsala 1861 10/o, t. f. kollega vid 
Kristinehamns elem.-lvk 1868—1869, elev vid skogsinstitutet 1872 7/o, utexaminerad 
1874 Vo, tjförr. jägmästare i östkinds revir s. å. 5/io, afskedad 1890 V». Gift 1886 
20/o med Jenny Bergmark. 

289. Arnell, Johan August, * 1852 12/? i Säbrå, Västernorrlands län. (För¬ 
äldrar: Bankdirektören Hampus A. och Erika Johanna Forsséen.) Intogs 1861 
i Härnösands elem.-lvk, mogenhetsex. i Härnösand 1871 l«, elev vid skogsinstitutet 
1872 7/o, utexaminerad 1874 Vo, extra jägmästare i Torne revir 1874 V10, bitr. jägm. 
(kontrollant) därst. 1875 V10, extra jägmästare i södra Ångermanlands revir 1879 
13/u, e. o. tjänsteman i skogsstyrelsen 1880, e. 0. tjänsteman i domänstyrelsen 
1883 7h. Kassör i Västernorrlands jaktvårdsförening 1884 27U. Styrelseledamot i: 
Härnösands ensk. bank 1886—1907, i Ramviks sågverksaktiebolag sedan 1884, 
kemiska stationen i Härnösand 1881—1908, frökontrollanstalten i Härnösand 1891— 
1908, Västernorrl. läns lifränte- och kapitalförsäkringsanstalt sedan 1892, i samma 
läns brandstodsbolag sedan 1892. Led. i öfverstyrelsen för Härnösands stads 
sparbank 1892, verkst. direktör i Härnösands verkstads- och varfsaktiebolag 1892, 
led. af Härnösands hospitalsnämnd 1897. Led. af direktionen för lasarettet och 
kurhuset i Härnösand sedan 1898. Kommunalstämmans ordförande i Säbrå s:n 
sedan 1901 Vi. Styrelsesuppleant i Västernorrlands läns skogsvårdsstyrelse från 
1905 Vi (vald 1903). Led. af styrelsen för och verkst. direktör i Härnö bryggeri¬ 
aktiebolag. Led. i direktionen för Västernorrlands nödhjälpskommitté samt i 
direktionen för båtsmans- och beväringskassan i Härnösand. Styrelseled. i ång- 
fartygsaktiebol. ”Norrland”. Afförd ur domänstyrelsens matrikel öfver skogs- 
staten 1913 2/«. Styrelseled. i Utansjö cellulosaaktiebol. 1913. R. V. O. 1915 a/o. 
Äger villaegendomen Framnäs vid Härnösand. Gift 1883 23/s med Signe Maria 
Westergren. 

290. Schoug, Carl Alfred Eugéne, " 1842 11ho i Skara. (Föräldrar: Borg¬ 
mästaren Johan Nikolaus S. och Sara Johanna Holmberg.) Student i Lund 1863 
S8/b, e. 0. landskontorist i Linköping 1866 28/n, elev vid skogsinstitutet 1873 31/s, 
repetitör därstädes 1874 s/«, utexaminerad s. å. 7/s, extra jägmästare i Kinda revir 
1874 1#/s, extra jägmästare i Gotlands revir 1876 30/o. Lärare i skogshushållning 
vid Varplösa landtbruksskola i Gotlands län från 1876 Vi, lärare i skogshushållning 
vid Stenstugu landtbruksskola 1881 31A samt vid Gotlands förenade folkhög- och 
landtmannaskola 1885 Vu, sekreterare i Gotlands djurskyddsförening 1885 7/o. Af 

32 
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Älfsborgs läns norra hushållningssällskap tillerkänd ett utfäst pris af 300 kr. för en 
täflingsskrift i skogshushållning. Afförd ur domänstyrelsens matrikel öfver skogs- 
staten 1913 3<lift 1877 I5/* med Elisabeth Whitehead. (Axel Wijkmark har upp¬ 
giften att hans fru heter Elisabeth Cain.) 

1‘ubl. Handledning i skogsskötsel. Täflingsskrift, belönad af Elfsborgs läns 
norra hushållningssällskap. (Visby 1878); Lärobok i skogsskötsel till begag¬ 
nande för den lägre skogsundervisningen och för sjelfstudier. (Sthlin 1879.) 
Handledning i afvägning (Sthlm 1881), Sveriges apoteksväxter (Sthlm 1881), 
Anteckningar öfver Jagt- och Skjutkonst af P. Q. Broman. 5:e uppl., fullst. 
omarbetad af C. Schoug (Sthlm 1882). Handledning i fältmätning, afsedd för 
landtbruks- och folkhögskolor samt för mindre jordbrukare (Smärre saml. 
skrifter i landthushållningen n:r 25, Sthlm 1885). Djurskyddsvänliga upp¬ 
satser (Visby 1900); Korta anvisningar till hästens skötsel (2:a uppl. 1901). 
Uppsatser i skogshushållning i Gotlands Alleh., uppsatser af djurvänligt inne¬ 
håll i tidningar, tidskrifter och ströskrifter. 

291. Blombergsson, Johan Hongil, * 1849 ss/n i Estuna s:n, Stockholms 
län. (Föräldrar: Kyrkoherden Johan Mathias B. och Ulrika Lorenza Jädcrlund.) 
Genomgick Norrtälje lvk och Stockholms lyceum. Mogenhetsex. i Stockholm 
1873 *'/». Elev vid skogsinstitutet 1874 V*. utexaminerad 1876 18/«. Extra jäg¬ 
mästare i Eksjö revir 1876 30/«, i Västerås revir s. å. */«. Amanuens i skogssty¬ 
relsen 1880 */i2, repetitör vid skogsinstitutet 1881 ^h. Tjförr. jägmästare i Sala 
revir 1887 “/t»—1890 s'/u, då reviret indrogs och sammanslogs med Västerås revir. 
Statens skogsingeniör 1891 3®/* (bl. a. Icdt Kalmar läns södra hushållningssällskaps 
planteringar å Öland och fastlandet). Jägmästare i Vadsbo revir 1895 th. Tjän- 
stebyte med C. G. Barthelson i Enköpings revir 1898 */#. Skogsförvaltare vid 
Färnavcrken 1876—1887, Skinnskattcbärgsverken 1887—1895 och Schisshyttc bruk 
1893—1895. Inspektör öfver skogsskötseln vid Larsbo-Norns a. bol. från 1890, 
förvaltare för Sala stads skogar fr. 1899. Stadsfullmäktig i Sala 1889—1895. Ar¬ 
renderat egendomen Hemmet i Norrbärkes s:n, Dalarne, åren 1882—1887 samt 
från 1896 u/i Granvik vid Karlsborg. Eröfrat Sv. Jägarförbundets guldmedalj vid 
Sv. Jägarförb:s afd:s i Smedjebacken prisskjutningar; sekr. vid samma afdelning 
1883 10/«. Stiftat "Sala jaktklubb" 1891 13/», hvars ordf. han samtidigt blef; dess 
hedersledamot sedan 1896 */». Hedersledamot 1896 af "Sv. Jägarförb:s afd. i östra 
Västmanland". Inbjudare till dennas stiftande och dess vice ordf. vid stiftandet 
1889 *°/i, sekreterare därst. 1894, hedersled. 1896. Företog med anslag af all¬ 
männa medel en skogsvetenskaplig studieresa till Danmark och Tyskland 1896. 
Var åren 1901—1904 ledare af Uppsala läns hushållningssällskaps skogsodlingar. 
Länsjägmästare i Uppsala län och sekr. hos därvarandc skogsvårdsstyrelse 1904, 
afgick från dessa beställningar 1908, forstlig rådgifvarc och protokollsförande hos 
nämnda skogsvårdsstyrelse s. å. Har ledt planteringarna å Uppsala slottsområde 
1902—1906 och planladc 1909 anläggningen af ett skyddskogsbälte kring Uppsala 
stad, hvllken plantering påbörjades 1911. R. ö. Fr. J. O. 1904 *°/#; R. V. ö. 
1905 Vi»; led. af H. M. Konungens jaktklubb 1911 *•/»; n. afsked m. pension från 
jägmästaretjänsten 1914 */n. 

(iift 1884 nh med Hilda Lovisa Kristina Jädcrlund. 
Publ. Bidrag ("Bromö") i Jägaren 1897: II, där biografi (af H. Szs) och 
porträtt återfinnas. 

292. Sjöberg, Johan August, * 1852 "/§ i Lilla Mcllösa s:n af Södermanlands 
län. (Föräldrar: Skogsförvaltaren vid Hällefors, sederm. vid Qlmo Carl Johan S. 
och Johanna Wellandcr.) Elev vid skogsinstitutet 1874 */•, utexaminerad 1876 
'*/«, extra jägmästare i Kinda revir 1876 "/•, extra jägmästare i Olands revir 
1877 33 i. Repetitör vid skogsinstitutet 1880. Sinnesrubbad. 
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Till extra elever vid institutet antogos: Nicolaus Immanuel Tallgren, f. 1850 
Vi2, finne, antagen 1873 31U, utex. 1874 15/n, samt Nils Svensson, f. 1848 15/i, 
antagen 1874 Vo, utex. 1876 1B/o. 

293. Lovén, Fredrik August, * 1847 Vo i Lund. (Föräldrar: Professorn, med. 
o. fil. doktorn Nils Henrik L. och Ulrika Elisabeth [Ulla] Liljewalch.) Lärjunge 
vid Lunds h. elem.-lvk 1855 i2h, mogenhetsex. därst. 1866 7/o, student af skånska 
nationen vid univ:tet i Lund 1868 27/i, fil. kandidat 1873 7/s, fil. doktor 1874 3/o, 
elev vid skogsinstitutet 1874 2/io, utexaminerad 1875 21/i2, e. o. tjänsteman i skogs¬ 
styrelsen 1876 2/i, extra jägmästare i norra Helsinglands revir 1876 10U, tjförr. jäg¬ 
mästare i västra Helsinglands revir 1877 i9U—1878 12h, ingeniör i skogsstyrelsen 
1878 15/s—31/i2, statistiker därst. 1879 Vi—1882 3l/i2, t. f. lektor i naturvetenskap 
vid skogsinstitutet under större delen af åren 1879—1882 samt enl. k. förordn. 
1883 Vo—1884 Vo, amanuens i domänstyrelsen 1883 2/i—1884 15/i, sekr. vid chefsin¬ 
spektioner somrarne 1877 o. 1883, fysiolog vid landtbruksakademien 6 månader 
år 1880 och afgaf berättelse om de gjorda rönen, sekr. i Zool. Jägaresällskapet 
i Lund 1870—1873, sekr. i Sv. Jägarförb:s centralafdeln. i Stockholm 1881—1884 
18/i (officiellt 30/4), led. af förbundets styrelse 1882 V7 och korresp. led. af förbun¬ 
det, red. för afdeln. ”jakt och skytte” i Tidn. f. Idrott 1881—1884, sekr. 0. vice 
ordf. i Sv. Jägarförb:s afd. vid Uddeholm 1894, skogschef vid Uddeholmsverken 
i Värmland 18S4 6/i. Hedersled, af Sv. Jägarförtrs afd. i Filipstad 1885 8A>, af 
Norrlands skogsmannaförbund och af allmänna skytteföreningen vid Hagfors 1899. 
Inkallad 1897 ss. sakkunnig adjungerad ledamot i k. skogskommittén för afgifvande 
af förslag till åtgärder för befrämjande af hushållningen med enskildes skogar. 
Under flere år lärare i skogshushållning vid landtmanna- och folkhögskolan i 
Molkom, Värmland. R. V. O. 1900 V12. Styrelseled. i Värmlands läns skogs- 
vårdsstyrelse från Vi 1905 (kallad 1903), afgick 1908 Vu såsom skogschef vid 
Uddeholmsverken och erhöll 6,000 kr. i årlig pension (efterträddes af extra jägm. 
Carl Henrik Petterson). Led. af landtbruksakademien 1910 17U; ordf. i k. kom¬ 
missionen för att planlägga, ordna och leda försökstaxeringen i Värmland s. å. 
31/s, entledigad från detta uppdrag 1910 23/i2. Afförd ur domänstyrelsens ma¬ 
trikel öfver skogsstaten 1913 2It. En bland stiftarne af ”Sällskapet för svenska 
kvartettsångens befrämjande”. 

Företog 1873—1874 med resestipendium från Lunds akademi en skogsveten- 
skaplig studieresa till Tyskland. Vistades vid forstakademien Neustadt-Ebers- 
walde 1873 —1874 21/a, då afgångsbetyg erhölls, samt vid forstakademien Tha- 
rand juli 1874. Studerade trävarurörelsen i Norge 1886 och företog en ny studie- 
färd till Preussen 1891. Erhöll vid landtbruksmötet i Norrköping 1906 landtbruks- 
mötets hederspris, mindre guldmedalj jämte hedersdiplom för alster af skog och 
skogsskötsel. Äger del i hus i Lund. Gift 1. g. 1892 “/s med Clara Sophia Bir¬ 
gitta (Britte) von Essen af Zellie, 2. g. 1899 llU med Charlotte von Essen af Zellie. 

Publ. Om parasitsvamparne och deras inflytande på skogskulturen (Lund 
1874); Våra skogars lif och strid (Sthlm 1884); Om tallens och granens till¬ 
växt i Värmland samt dessa skogars ekonomiska mogenhetstid och behand¬ 
ling (Filipstad 1892. öfversatt till tyskan med titel ”Das Wachstum der Kiefer 
und Fichte in der schwed. Provinz Wermland [Kristinehamn 1901]. I manu¬ 
skript belönt med silfvermedalj [1 :a pris] och hedersdiplom vid utställningen 
i Karlstad 1890 samt med guldmedalj och hedersdiplom vid utställningen i 
Göteborg 1891. Färdigtryckt belönades det med 2:a pris och Kongl. Selska- 
bets for Norges Vel bronsmedalj vid utställningen i Kristiania 1892, hvarjämte 
enligt k. br. 1893 3/s ett statsbidrag af 700 kr. erhållits till arbetets offentlig¬ 
görande); Råd vid skogsodling af barrträd. Till gemene mans och skolans 
tjänst utgifne. (Författade på uppdrag af Värmländska Bärgsmannaförenin- 
gen och Värmlands läns hushållningssällskap; uppl. 1—4, Filipstad 1900— 
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1901. Första och andra upplagan inköptes af hushållningssällskap samt stör¬ 
re bolag i mellersta och norra Sverige); 1 skogsfrågan. Några betraktelser 
med särskild hänsyn till skogsvctenskapens historiska utvecklingsgång, jäm¬ 
te ett eftermäle med anledning af grosshandlare F. Kempes broschyr "Skogs¬ 
vården och de skogsförbrukande industrierna", Filipstad 1901; Om våra barr¬ 
skogar. Jämte ett tillägg af telegrafingeniör A. Q. Höjer, Sthlm 1903 (arbe¬ 
tet prisbelöntes vid 100-årsutställningen i Karlstad 1903); "Uddeholms bolags 
skogshistoria" samt "Tallens och granens tillväxt" äfven utgifna i separat¬ 
tryck (Sthlm 1903); Hufvuddragen af våra barrskogars lif. skötsel och vård. 
Till de mindre skogsegarnes och skolornas tjenst tecknade af-(Filip¬ 
stad 1905; 2:a uppl. Filipstad 1910); Råd vid afverkning af barrträä i enlig¬ 
het med nya skogslagen af den 24 juli 1903 (Filipstad 1905); Huru hafva trä¬ 
prisen varit under de senaste årtiondena, huru torde de för framtiden ställa sig, 
och hvilka slutsatser kan man häraf draga rörande skogsskötseln? (Karlstad 
1905, Separattryck ur Wertnl. Bergsm.-fören. Annaler 1904); Råd vid afverk¬ 
ning af barrskog. (Filipstad 1906); Råd vid afverkning och skogsodling af 
barrskog i enlighet med skogslagen af den 24 juli 1903. Ny, omredigerad upp¬ 
laga. (Filipstad 1910.)— Lämnat bidrag till Tidskr. f. skogshushållning (1873— 
1875 o. 1902 samt i årg. 1879: "Om timmerskogars utdrifning och deras vär¬ 
de” jämte statistiska tabeller om trädens afsmalning och värde, för hvilka un¬ 
dersökningar L. pä skogsstyrelsens förslag "med vitsordande af den, äfven 
för framtida utsyningar särskilda omtanke och möda, L, under förrättningen 
nedlagt", erhöll en gratifikation af 600 kr. jäml. k. br. 1880 ,B/s); Wermländ- 
ska Bergsmannaförcningens annaler (årg. 1885—1899, 1902—1906 och sär- 
skildt uppsatserna: "Om lämpligaste aptering af timmerträd", "När bör 8 
tums timmer drifvas och när äro i allmänhet träden ekonomiskt mogna till 
afverkning?" |tryckt i broschyrform Filipstad 1888] samt "Hvilka medel har 
skogsegaren att höja virkets kvalitet" etc.); Skogvaktaren (1893; 1902: Sko¬ 
gens lif, vård och föryngring; 1904: Om insekternas inverkan på skogen); 
Skogsvännen 1902—1903; Tidning för Idrott (1881—1883) och Sv. Jägarförb:s 
n. tidskr. Medverkat i skogsstyrelsens underdån. berättelse ang. skogs- och 
jaktväsendet i Sverige intill år 1870 med afdcln. om skogsvctenskapens upp¬ 
komst och utveckling samt skogsundervisningen. I Värmlands länsstyrelses 
femårsberättelse 1891—1895 skrifvit afdcln. om skogarnc och jakten inom länet, 
äfvensom åtskilliga tabeller i dess femårsberätclse för 1881—1885. Bidrag i 
Järnkontorets annaler 1896. jämväl utgifvet i separattryck: "Är trakthuggning 
i bruksskogar öfverhufvudtagct det ekonomiskt bästa skogsafverkningssättet, 
eller är blädning eller den s. k. jardfnagemetoden i vissa fall att föredraga och 
när?"; medarbetare (med artikl. i skogshushfilln.) i 1903 års nya upplaga af Nor¬ 
disk Familjebok; bidrag i Årsskrift från Föreningen för skogsvård i Norrland 
1909; I och 1910: I. Skogsvardsförcningens tidskr. 1911. Dessutom har L. 
författat och inför Sv. Jägareförbundet i Stockholm föredragit de stadgar, 
målskjutnings- och ordningsregler, som af förbundet antogos den 7 april 1883. 
Hänvisn. t. litt. Biografi m. portr. i Skogvaktaren 1900, s. 7—10; portr. i sam¬ 
fundet S. H. T:s ledamöter 1844—1895 (Sthlm 1895, s. 283; L. blef ledamot 
1881); portr. o. biografi (af H. Szs) i Jägaren 1904; biografi i Vem är det? 
(Sthlm 1912). 

294. Fröman, Rober! Carl Atwtisl, * 1849 l7U i Stockholm, + 1876 *"/u därst. 
(Föräldrar: Justitieombudsmannen Nils August F. och Thcrcsia Carolina Löwen- 
hiclrn.) Mogcnhctsex. i Stockholm 1871 1#/», student af Västmanl.-Dala nation i 
Uppsala 1871 “/», elev vid skogsinstitutet 1875 */•, dog före kursens afslutande. 

Till extra elever antogos 1875 norrmännen Johan Nordahl, Uran Preus, Chri¬ 
stian llolm och Kristian Lind Vinsnes, utex. 1877. 

295. Normelli, Per Emil Theodor, * 1854 *'/» 1 Stockholm, t 1901 ul* i Upp¬ 
sala. (Föräldrar: Landskamreraren Bror Uno Polychron N. och Anna Charlotta 
Christina Svensson.) Mogenhetsex. i Stockholm 1873 “7», elev vid skogsinstitutet 
1875 ' utexaminerad 1K77 “/•, extra jägmästare i Qotlands revir 1877 l7U, landtå 
mätcriclcv s. å. **/r, extra jägmästare i Olands revir 1878 l7H, lärare i skogshus¬ 
hållning vid Varplösa landtbruksskola I Gotlands län 1877 ”/#, skogsförvaltare å 
egendomar i Uppland 1878- 1882, skogs- och godsförvaltarc hos Söderfors bruks 
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aktiebolag sedan 1883 Vi, extra jägmästare i Qestriklands revir 1885 2/n, assi¬ 
stent därst. 1890 23/«, repetitör vid skogsinstitutet 1878, 1891—1894; statens skogs- 
ingeniör 1897 UU. Vice ordf. i Söderfors’ sockens kommunalstämma, led. i sty¬ 
relsen för Tierps södra härads allmänning. Led. i styrelsen för flottningsförenin- 
gar vid Dalälfven. Företog 1892 en skogsvetenskaplig studieresa till Danmark 
och Tyskland. Ägt gård i Linköping. Gift 1882 n/io med Elisabeth (Elise) Maria 
Alexandra Swenson. 

Publ. Undersökningar om tallens och granens tillväxt efter nedre Dalälfven. 
(Kungsgården 1897; arbetet belönades med guldmedalj i Sthlm 1897 ) 
Hänvisn. t. litt. Nekrolog, af H. Szs. i Tidskr. för skogshushålln. 1901; Nekro¬ 
log med porträtt i Skogvaktaren 1901: ”en human, vänfast person och myc¬ 
ket afhållen, särskildt af sina skogvaktare”. 

296. Gripenberg, Cari-Gustaf Vilhelm, * 1853 4/2 i Stockholm, t 1903 8U å 
Fölingsö i Kisa s:n af Östergötlands län. (Föräldrar: Kaptenen och domänin¬ 
tendenten Carl-Fredrik Vilhelm G. och Anna Elisabeth von Gall.) Elev vid skogs¬ 
institutet 1875 Ve, utexaminerad 1877 31/s (icke 15/o), extra jägmästare i Kinda 
revir 1877 9/7, antecknare i Kinda Jägargille (sedermera, 1882, kalladt Sv. Jägare¬ 
förbits afdeln. i Kinda härad) 1880, assistent i Kinda revir 1890 24/7, jägmästare 
i Kinda revir 1898 18/3. Sedan 1879 förvaltat kammarjunkare Paulis, sedermera 
sv. riddarhusets skogar inom Östergötland. Östgöta hypoteksförenings värde- 
ringsman, medlem af Kisa lasarettsdirektion, bankrevisor. Arrenderat Falla i 
Östergötland till 1892 14/s. Arrend. och beb. Fölingsö i Kisa s:n sedan 1893. Gift 
1890 Vs med Elin Maria Helena Enander. 

Bland mängden af ^kransar på hans graf märktes en från riddarhusets direk¬ 
tion med inskrift: ”Gärd af tacksamhet för långvarig tjänst och godt arbete” 
Nekrolog, af H. Szs, i Tidskr. f. skogshushålln. 1903, sid. 176. 

297. Petersson, Per Fritz Olof, * 1854 uh (enl. elevmatrikeln, felaktigt, Vi) 
i Sönnarslöf s:n af Kristianstads län. (Föräldrar: Landtbrukaren Patrik P. och 
Cecilia Jönsson.) Mogenhetsex. i Helsingborg 1874, genomgått Danielslunds 
skogsskola 1874—1875, elev vid skogsinstitutet 1875 Vs, utexaminerad 1877 31/s, 
extra jägmästare i Östkinds revir 1878 8/«, extra jägmästare i västra Åsele revir 
1889 26/7, extra jägmästare i östra distriktet 1891 28/i, assistent i Kinda revir 
1892 20/io. Biträdande skogsförvaltare vid baroniet Adelswärd i Östergötland 
1877—1880, ordinarie därst. 1880 13U. Ledare af Östergötlands läns hushållnings¬ 
sällskaps skogskulturarbeten, med titel skogsinspektör, 1895 Vi—1903, lärare i 
skogshushållning vid Bjerka-Säby landtbruksskola 1896—1902. T. f. statens 
skogsingeniör 1899 29/«, jägmästare i Älfdals revir 1902 8/«, R. V. O. 1910 e/6, jäg¬ 
mästare i Finspångs revir s. å. 23/ia. Gift 1881 9/u med Helena Elisabeth Wadstein. 

298. Ehnbom, Carl Fredrik Laurentius, * 1852 24/i i Nyköping, t 1912 V12 i 
Kalmar. (Föräldrar: Handlanden Carl Fredrik Ferdinand E. och Hedvig Maria 
Stylin.) Mogenhetsex. i Kalmar 1874, elev vid skogsinstitutet 1875 Ve, utexa¬ 
minerad 1877 31/s, extra jägmästare i Värends revir s. å. 17/s, biträdande jägmästare 
i Eksjö revir 1885 23/7, assistent i Eksjö revir 1890 3/7, stadsfullmäktig i Grenna 
1893, jägmästare i Blekinge-Åhus revir 1894 "As, tjänstledig 1904 31/i2, n. afsked 
på grund af sjukdom 1909 30In. 

299. häckner, Clas Erasmus Andersson, * 1854 22/s i Häckenäs, Rogslösa s:n 
af Östergötlands län. (Föräldrar: Riksdagsmannen Jonas Andersson och Lovisa 
Kristina Englund.) Mogenhetsex. vid Stockholms gymnasium 1874 19/0, elev vid 
Ombärgs skogsskola s. å., utexaminerad därifrån 1875 Ve, elev vid skogsinstitutet 
s. å. Ve, utexaminerad därifrån 1877 31U, extra jägmästare i Åkers revir s. å. 
17/s, assistent i Åkers (Gripsholms) revir 1890 Ve, t. f. jägmästare i Daga revir 
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1S92 **/io, jägmästare i Finspångs revir 1897 **/», R. V. O. 1907 so/n, jägmästare i 
Nyköpings revir 1907 Sl/i*. 

Instruktör och sekr. hos skogsodlingskommittén i Södermanlands län 1881— 
1895, förvaltat Qripsholms slottsskog och djurgård 1887—1891. Skogsförvaltare 
vid Danbyholm i Södermanland 1911. Äger Lottesta i Härads s:n af Söderman¬ 
lands län och fastighet i Motala. 

Han antog 1904 namnet Häckner. (iift 1886 *7/u med Hulda Carolina Char¬ 
lotta Qarström. 

Publ. Skrifvit kapitlet ”Skogsskötseln" i Södermanlands läns Kungl. Hushåll¬ 
ningssällskap 1814—1914, II. (Sthlm 1914.) 

300. Barthelson, Clemens Gustaf, * 1854 */» i Frötuna s:n af Stockholms län. 
(Föräldrar: Landtbrukaren Clemens Gideon B. och Bernhardina Frisberg.) Mo- 
genhetsex. vid Uppsala katedralskola 1874 *V», elev vid skogsinstitutet 1875 Va, 
utexaminerad 1877 **/», extra jägmästare i Vadsbo revir 1877 17/s; handhaft skogs¬ 
vården å Forsviks, Sätra och Granviks bruk 1877—1891, St. Perstorp, Ribbings- 
fors m. fl, 1877—1898. Assistent i Vadsbo revir 1890 */io. Statens skogsingeniör 
1892 *•/»». Jägmästare i Enköpings revir 1898 ,f7a, tjänstebyte med J. H. Blom- 
bergsson i Vadsbo revir s. å. */». R. V. O. 1903 Vi*. Ofverjägmästare i västra di¬ 
striktet 1904 */»*. Led. af Skaraborgs läns skogsvårdsstyrelse 1905—1908. Er¬ 
höll 1906 af domänstyrelsen uppdrag att jämte E. F. Groth, C. B. Christoffers- 
son och O. G. Rosenlund utarbeta förslag till rcglcmentariska föreskrifter för skogs- 
staten. Led. af riksdagens första kammare 1907 l7/» (för Skaraborgs län), omvald 
1910 o. 1911. Led. af Skaraborgs läns landsting från 1904; led. af Skaraborgs läns 
skogsodlingsförenings styrelse, tills föreningen upphörde 1904; led. af Skaraborgs 
läns jaktvårdsförening, ordf. i Halna s:ns kommunalstämma o. valnämnd. Jämte 
andra ansökte han 1908 hos k. maj:t om rätt att få anlägga en smalspårig järnväg 
från Timmersdala öfver Moholm, Fimmerstad och Undenäs till Askersund. Förord¬ 
nad 1911 *•/. af jordbruksdep:tet att ss. sakkunnig biträda vid ordnandet af de all¬ 
männa skogarncs i mellersta och södra Sverige vård. R. N. O. 1912 %. Led. af 
styrelsen för skogshögskolan 1912 *•/«. Jämte två andra ledamot i k. kom¬ 
mittén 1913 7/n för afgifvande af förslag till bokföring rörande statens domäner. 
Äger Sätra bruk med Halnatorp och underlydande i Halna s:n af Skaraborgs län. 
Gift 1884 */# med Anna Wallin. 

Publ. Uppsatser i Tidskr. f. skogshushållning och Skogsvännen under sign. 
C. G. B. eller B. Bidrag i Skogsvårdsföreningcns tidskrift 1908. 
Hilnvisn. t. litt. Biografi i Vem är det? (Sthlm 1912.) 

301. Hallén, Fredrik Emil, * 1852 mh å Bärga i Åkers s:n af Södermanlands 
län. (Föräldrar: Kvarnidkaren Frans Fredrik H. och Sofia Lundblad.) Extra 
elev vid skogsinstitutet 1875 Vio, utexam. 1876 3I/», ord. elev s. å. V«, utex. 1877 a1/», 
extra jägmästare i Sunncrbo revir 1877 i7U, extra jägmästare i Hunnebflrgs revir 
1879 *V1», afskedad 1887 **/*. Deltog i Uppsalastudenternas sångarfärd till Paris 
1878. 

Till extra elever antogos 1876 Va norrmännen Hans Peter Verner Ifall, Alex¬ 
ander Lange, Joh. Axel Krag, Axel Olol South, Samuel Sandved, Axel Otto 
Kristian llugemann och Eivind Carsten Elieson. De utexaminerades 1878 ai/i, 
den sistnämnde dock redan 1876 ,B/i*. Finnen Karl Sanlrid Hallberg, f. 1856 
Va. antogs till extra elev 1876 */io och utexaminerades 1878 *'/». 

.102. Westberg, Claes Gottlrid Hugn, * 1852 ,7/« i Hakarps s:n af Jönköpings 
län, t 1910 ,7/» på Ekolsund, Husby-SJutolfts s:n af Uppsala län. (Föräldrar: 
Possessionaten Bror Gottfrid W. och Anna Lovisa Augusta Robach.) Mogenhctsex. 
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i Västervik 1873 n/«, elev vid teknologiska institutet 1873—1874, ord. skogslärling 
vid Ombärgs skogsskola 1875—1876, elev vid skogsinstitutet 1876 Vo, utexamine¬ 
rad 1878 31/s, extra jägmästare i Enköpings revir 1878 11h, repetitör vid skogsin¬ 
stitutet 1880—1881, t. f. lektor i skogshushållning och matematik vid skogsinstitu¬ 
tet 1883 25/5, lektor i matematik och skogshushållning m. m. därst. 1890 21/n, jäg¬ 
mästare i Ombärgs revir och föreståndare för Ombärgs skogsskola 1898 18/3. Sty¬ 
relseled. i Munksunds trävaruaktiebolag 1901—1904 28/o, R. V. O. 1901 30/u, R. 
Ö. Fr. J. O. 1904 30Aj, styrelseled. af Östergötlands sockerfabriksbolag 1908. 
Åren 1886—1898 biträdande hos intendenten för Djurgården vid Stockholm. 
Skogsförvaltare vid Fånöö och Ekolsund. Gift 1887 2/io med Hilma Johanna 
Sundström. Systerson till öfverjägaren C. E. G. Robach. 

Publ. Tabell för uppskattning af å rot stående skog, s. k. massatabell (Sthlm 
1895). Lämnat bidrag till Tidskr. f. Skogshushållning. 
”Kunskapsrik och intresserad för sitt kall, har han gjort en god insats i vår 
skogsvårds historia.” 
Hänvisn. t. litt. Nekrolog (af H. Szs) m. portr. i Skogsvårdsföreningens 
tidskr. 1911. 

303. Åkerman, Anders Johan Rudolf, * 1849 i Björnekulla s:n af Kristian¬ 
stads län, t 1893 1U i Malmö. (Föräldrar: Kyrkoherden Axel Johan Å. och Mar¬ 
garetha Christina Borg.) Student af Skånska nationen i Lund 1868 och studerade 
teologi, elev vid skogsinstitutet 1876 1/e, utexaminerad 1878 31U, extra jägmästare 
i Tjust’ revir, extra jägmästare i Kalmar revir 1878 u/7, repetitör vid skogsinsti¬ 
tutet 1880, tjförr. jägmästare i Malmöhus revir 1880 9/7, jägm. i Malmöhus revir 
1890 19/s. Skogsförvaltare vid Trolleholm i Skåne sedan 1888. Styrelseled. af 
Zoologiska jägaresällskapet i Lund s. å. Ägde ovanliga kroppskrafter, som bl. 
a. en gång under en jaktfärd pröfvades vid armbrytning med ryske czaren, hvar- 
vid den ärlige Å. afgick som segrare. 

Hänvisn. t. litt. Porträtt i Samfundet S. H. T:s ledamöter 1844—1895, Sthlm 
1895, sid. 277; led. af nämnda sällskap 1880. — ”En godmodig, vänsäll per¬ 
sonlighet.” (Sjöström: Skånska nationen.) 

304. Pettersson, Carl Gustaf Wilhelm, * 1856 17 k i Visby. (Föräldrar: Sjö¬ 
kaptenen Petter P. och Anna Catharina Höglund.) Mogenhetsex. i Visby 1875 15/r,, 
landtmäterielev s. å. elev vid skogsinstitutet 1876 1U, utexaminerad 1878 31/s, 
extra jägmästare i Gotlands revir s. å. 17h, landtmäteriexamen 1878 10/s, landt- 
mäteriauskultant i Gotlands län 1879 28U, e. o. tjänsteman i domänstyrelsen 1880 
8/n, extra landtmätare vid storstiftes- och afvittringsverket i Kopparbärgs län 
1884 22/4, extra jägmästare i Särna revir 1885 %, vice kommissionslandtmätare 
i Kopparbärgs län 1886 13lt, assistent i Särna revir 1890 19/s, skogsförvaltare å 
Orsa sockens besparingsskog från 1896 Vi, assistent i Österdalarnes revir 1896 
17/s, kommissionslandtmätare i länet 1897 u/e, stiftare af o. styrelseled. i Orsa— 
Härjedalens järnvägsaktiebol. (Orsa-Svegbanan) 1902, stiftare af o. verkst. dir. 
för Orsa elektriska aktieboi. 1906, distriktslandtmätare i Leksands landtmäteridi- 
strikt 1910, sedan han afgått från befattningen som skogsförvaltare vid Orsa be¬ 
sparingsskog 1910 37Ib. Förordnandet af 1896 17U återkalladt 1911.77U. Afförd ur 
domänstyrelsens matrikel öfver skogsstaten 1913 2A. Ägt villan Furulid i Orsa. 
Gift 1888 22/io med Selma Maria Carlson. 

Publ. Karta öfver Elfdalens socken uti Kopparbergs län. Sthlm 1891, ny 
uppl. Sthlm 1909; Karta öfver Orsa socken och Hamra kapellag uti Koppar- 
bergs-Gefleborgs län. Med kortfattad beskrifning. Falun 1892; Karta öfver 
Särna socken och Idre kapellag. Jämte text. Falun 1895; Anteckningar rö¬ 
rande Orsa sockens besparingsskog. Sthlm 1909. 
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305. Falck. Carl Richard. • 1854 7/« i Sala. (Föräldrar: Handlanden Carl 
Fredrik F. och Johanna Sofia Hammarbäck.) Mogenhetsex. i Västerås 1875 1#/», 
elev vid Danielslunds skogsskola 1875 ,0/io—1876 “/«, elev vid skogsinstitutet 1876 

«, utexaminerad 1878 3I/», extra jägmästare i österdalarnes revir 1878 17/*, af- 
sked från denna tjänst 1884 *Vu, extra jägmästare i mellersta Norrlands distrikt 
1891 '*/«, förvaltare af Voxnaverkens skogar i Härjedalen sedan 1883. Afförd 
ur domänstyrelsens matrikel öfver skogsstaten 1913 */«. Gift 1882 ,7/« med Kristina 
Larsson. 

306. Willner, Olof. * 1854 V» i Västra Olinge, Gryts s:n af Östergötlands 
län. t 1914 “/« i Köping. (Föräldrar: Häradsdomaren Nils Nilsson och Karna 
Nilsdotter.) Student af Skånska nationen i Lund 1874. Elev vid skogsinstitutet 
1876 1 », utexaminerad 1878 3lU, extra jägmästare i Tjust’ revir 1878 °/«, assi¬ 
stent i ljust' revir 1891 V*. Grundade en fröklängningsanstalt vid Hultsfred 
o. blef verkst. dir. i Hultsfreds fröklängningsaktiebolag, som upplöstes 1903 7/n. 
Jägmästare i Köpings revir 1902 •/«. Styrelseled. i Bärgslagens fröklängningsak¬ 
tiebolag 1903 '“/t. Verkst. direktör därst. Uppfunnit en praktisk anordning vid 
fröklängning i ria samt frörensningsmaskiner. Föreståndare för Köpings frökläng- 
mngsanstalt. R. V. O. 1913 •/•. Skogsförvaltare vid Virsbro bruk samt för Arboga 
och Köpings stadsskogar. Gift 1889 *% med Sigrid Augusta Fredrika Tilly, dotter 
af jägmästaren U. Tilly. 

hunvisrt.J. lin. Nekrolog (af H. Szs) o. portr. i Skogsvårdsfören:s tidskr 1915 
siu. ©o—87. 

307. Dahlström. Fruns August. • 1855 «/» i Örebro. (Föräldrar: Konstför- 
vandten Per Olof I). och hans I. fru. Johanna Johansdotter.) Mogenhetsex. i Karlstad 
1874. elev vid skogsinstitutet 1876 */«, utexaminerad 1878 S'U. Extra jägmästare 
i Sala revir 1879 "V Reste i början af 1880-talet till Argentina (utflyttningsattest 
1882 ”/.o) och hade där anställning som ingeniör vid järnvägarna. Reste i aug. 
1891 till Rio Janeiro och har sedan icke afhörts. 

308. Montell, Arvid. * 1855 ali i Öfver-Torne s:n af Norrbottens län. (För¬ 
äldrar: Postmästaren Abraham M. och Margareta Wilhelmina |Minal Bucht.) 
Mogenhetsex. i Härnösand 1875 '•"/», elev vid skogsinstitutet 1876 V«, utexamine¬ 
rad 1878 ■*/», t. f. jägmästare i Pajala revir 1878 «*/• (icke *°/»). extra jägmästare i 
Gellivare revir 1879 ,0/«. tjförr. jägmästare i Lule revir 1884 "Vt*. bitr. Jägmästare 
i Lule revir 1889 “/u. jägmästare i Pajala revir 1890 tlllsynlngsman vid krono- 
häktet i Pajala 1891 M/«, landstingsman för Pajala tingslag från 1893, ordförande 
i I aja la och 1 ärändö socknars hushå llsgi I le. t. f. flottledningsingeniör i Norrbot¬ 
tens län 1901 " i. R. V. O. 1904 Vt», jägmästare i Bodens revir 1908 10U, styrclse- 
led. i öfre Norrlands skogsvårdsförcnlng s. å. 14/u, ordf. därst. s. å. 1B/i», ord¬ 
förande i Norrbottens läns skogsodlingsnämnd 1909 *7,. led. för Sverige (ensam) 
i kommissionen för undersökning af de svenska renbetesmarkerna Inom vissa de¬ 
lar af Norrbottens län 1910 u/i; led. af Norrbottens läns hushållningssällskaps för¬ 
valtningsutskott 1911; delegerad (jämte justitierådet. frili. E. T. Mareks von Wiir- 
tenberg och landshöfd. Oscar von Sydow) vid förhandlingar med Norge rörande 
flyttlappars rätt till renbete m. m. 1913 «/.. Tjänstledig från jägmästaretjänsten 
för fullgörande af officiella uppdrag under större delen af åren 1910_1915. Ägt 
hemman i Pajala och Boden, äger gård I Lule. Gift 1885 '*/» ined Emma Lovisa 
Roscnius. 

3t»9. Kellin. Per Abraham Vilhelm. * 1854 ,0/» I Stockholm, t 1897 *‘/io därst. 
(Föräldrar: Kamreraren Per Nlclas K. och Aurora Charlotta Walldén.) Mogen¬ 
hetsex. i Stockholm 1875 /», elev vid skogsinstitutet 1876 V», utexaminerad 1878 



KUNGL. SKOGSINSTITUTETS ELEVER 1876. 505 

31/s, extra jägmästare i Örbyhus revir 1878 17h, assistent i örbyhus revir 1890 3h, 
föreståndare för Skogshålls skogsskola vid Malmköping 1893 10/io, assistent i Grips- 
holms revir 1894 18/i. 

310. Fredenberg, Karl Wilhelm Astley, se Chefer, sid. 235—236. 

311. Bergvall, Johan Anton, * 1854 13k å Norra Lindved i Svedala s:n af Mal¬ 
möhus län. (Föräldrar: Regementsläkaren Johan Anton Bergwall och Carolina 
Larson.) Mogenhetsexamen i Malmö 1875 7/«, utexaminerad från Danielslunds 
skogsskola 1876 13/e, elev vid skogsinstitutet 1876 Ve, utexaminerad 1878 31U, extra 
jägmästare i Uppsala revir 1878 5/i2 och i bärgslagsdistriktet 1893 2/2. Skogsför¬ 
valtare vid Hargs bruk i Uppland och Hilleviks i Qestrikland 1878—1893, vid Qimo 
bruk 1890—1904 och Rånäs bruk 1891—1904. Förvaltat Qäfle stads skogar 1903— 
1910 samt Forsboda och Högbo bruks skogar 1905—1910. Innehar ännu förvalt¬ 
ningen af Ludvika och Nyhammars bruks skogar. Länsjägmästare i Örebro län 
och sekr. hos skogsvårdsstyrelsen därstädes sedan 1905 Vi. Uppfunnit en s. k. 
fröbössa för skogsfrösådd och konstruerat en särskild typ af korphackor för sådd 
och plantering. Anläde en fröklängningsanstalt vid Harg och en större sådan vid 
Rånäs med af honom själf uppfunna rörliga lafbottnar. Afförd ur domänstyrelsens 
matrikel öfver skogsstaten 1913 */«. Qift 1886 31/i med Jenny Schröder. 

312. öjermark, Carl, * 1857 stU i Västerås. (Föräldrar: Bankdirektören Carl 
Johan Ö. och Carolina Elisabeth Esséen.) Mogenhetsex. i Västerås 1875 20U, elev 
vid skogsinstitutet 1876 1/s, utexaminerad 1878 31A>, extra jägmästare i Köpings 
revir 1878 21le, lärare vid Stenby och Tomta landtbruksskola i Västmanlands län 
1878 Vii, assistent i Köpings revir 1891 21/i. Skogsförvaltare vid Karmansbo 
bruk 1885—1895, hos Hjälmare kanalbolag 1887—1895 och vid Bernshammars 
bruks skogar under år 1888. Jägmästare i Torne revir 1895 13/12. Styrelseled. 
1905 26/io i Haparanda sång- och musiksällskap. R. V. O. 1908 10/e. Jägmästare i 
Västerdalarnes revir 1909 22/i. Qift 1899 5/i med Ellen Dorotea Viktoria Hirsch. 

313. Siljeström, Hans Adam, * 1851 2S/2 i Stockholm. (Föräldrar: Rektorn 
Per Adam S. och Carolina Lovisa Lagerqvist.) Genomgått tekniska skolan i 
Norrköping 1866—1869. Bokhållare i Stockholm 1870—1872. Elev vid skogsin¬ 
stitutet 1876 Va, utexaminerad 1878 31/s, extra jägmästare i Arvika revir 1878 °/a. 
Amanuens i skogsstyrelsen 1880. Brännvinskontrollant i Göteborgs och Bohus 
län 1888—1900. T. f. justerare i 3:e justeraredistriktet 1892—1893. T. f. justerare 
i 5:e distriktet af statens järnvägars distrikt s. å. Disponent för Hjärpens sulfit¬ 
fabrik (hos Thomas Owen & C:o) 1900 3U—1901 22/u. Justerare af mått o. vikt i 
justeringsdistriktet n:r 31 intill utgången af år 1908 enl. förordnande 1904 i febr. 
Afförd ur domänstyrelsens matrikel öfver skogsstaten 1913 2/«. 

Vistats utomlands för språkstudier 1872—1873. Företagit studieresor i Norge, 
Tyskland, Schweiz, Frankrike, Italien, England, Holland och Belgien. Äger hus i 
Stockholm. Gift 1882 20/s med Emilia Aurora Rossander. 

Publ. Bidrag i Sv. Jägareförb:ts n. tidskr., Tidskr. f. skogshushålln. 0. div. tid¬ 
ningar, bl. a. Sv. Dagbl. 1908. Bland bidragen i Tidskr. f. skogshushålln. märkes 
ett på 64 sid. i årg. 1886: ”Några anteckningar rörande trävaruhandeln, timmer- 
flottningen och skogsförhållanden i ett af våra större skogsdistrikt”. (Kritik 
af jägm. A. F. Fagerlin rörande denna uppsats i årg. 1887, sid. 122—124, och 
svar från Siljeström i samma årg., sid. 155—160); Bidrag i Norsk Jaeger- og 
Fisker- Förenings Tidsskrift 1899, i Vore Hunde (Köbenhavn 1900), samt Års¬ 
skrift fr. föreningen f. skogsvård i Norrland för år 1904 (Sthlm 1904). 

314. Lundberg, Hjalmar Fredrik, * 1854 */u i Stockholm. (Föräldrar: Gross¬ 
handlaren Carl Theodor L. och Catharina Laura Medin.) Mogenhetsex. vid Stock¬ 
holms gymnasium 1875 14A>, elev vid skogsinstitutet 1876 Ve, utexaminerad 1878 3iU, 
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extra jägmästare i Stockholms revir 1878 '/», e. o. tjänsteman i domänstyrelsen 
1883 14., extra jägmästare i Uppsala revir 1888 s7s och i södra Ångermanlands 
revir 1889 V?, skogsförvaltare vid Graningeverken i Ångermanland 1889—1894. 
assistent i mellersta Ångermanlands revir 1890 ”/#, extra jägmästare i bärgslags- 
distriktet 1894 ** u, assistent i Olands revir 1896 l*/s, t. f. statens skogsingeniör 
1897 14 s, förordnandet upphäfdt af k. maj:t s. å. ,ah, statens skogsingeniör 1898 

5 5; jägmästare i (iestriklands revir 1905 *•/«; stiftare af och sekr. i Gäfleborgs 
läns jaktvårdsförening; R. V. O. 1909 •/•. Företagit studieresor i Danmark, Tysk¬ 
land och Österrike, däraf är 1896 med anslag af allmänna medel. Lärare i skogs¬ 
hushållning vid Stockholms läns landtbruksskola å Husby i Munsö s:n. I många 
år handhaft tillsynen öfver skogsförvaltningen vid Nynäs (t. o. m. 1908), Sande- 
mar, Rungarn m. fl. egendomar i Stockholms län. Broder till grefve Carlo Land¬ 
berg. Gift 1885 " 1» med Anna Lovisa Dorothea Wollcrt (egenhänd. uppgift; Om¬ 
berg har namnen Anna Dorothea Ehrenfrieda Wollert). 

Publ. Bidrag i "Föreningens för skogsvård i Norrland" årsskrifter. 

315. Mareks von Wärtenberg. Gotthard Wilhelm, friherre, • 1855 S8/g på Hel- 
gesta i Stigtomta s:n af Södermanlands län, t 1891 •/» vid Gnesta i Frustuna 
s:n därst. (Föräldrar: Godsägaren, friherre Gotthard Wilhelm Ulrik Eugénc 
M. von W. och Maria Charlotta Jacobina Ahlenius.) Mogenhetsex. i Ny¬ 
köping 1874. elev vid skogsinstitutet 1876 V», utexaminerad 1878 4I/r, extra jäg¬ 
mästare i Jönåkers revir 1878 V*. e. o. tjänsteman i domänstyrelsen 1883 "/*; lä¬ 
rare i skogshushållning vid Väderbrunns landtbruksskola i Södermanlands län. 
Skref sig Mareks von Wiirtemherg (jfr Wrangcl & Bergström. Sv. adelns ättar- 
taflor, sid. 861). 

316. Rydén, John Abraham, * 1853 ,#/i» i Kalmar. (Föräldrar: Kyrkoherden 
Johan R. och Kristina Fredrika Johanna Lindwall.) Mogenhetsex. i Kalmar 1874. 
Extra elev vid skogsinstitutet 1876 ,#/io, ordinarie elev 1877 Va, utexaminerad 1879 
*%, extra jägmästare i mellersta Ångermanlands revir 1880 *h, t. f. jägmästare i 
Jukkasjärvi revir s. å. "7a. tjförr. jägmästare därst. 1883 Vi, medarbetare i Svenska 
Dagbladet intill 1897, ekonomidirektör i Stockholms Dagblad 1897 i okt.—1905 i 
okt., kamrer i Nya Dagl. Alleh. 1907. Afförd ur domänstyrelsens matrikel öfver 
skogsstaten 1913 7«. Systerson till jägmästaren A. A. Lindwall. Gift 1886 /« med 
Emma Augusta Richardsson. 

Publ. Segling (Sthlm 1897; tidning); Östermalm (Sthlrn 1905—1907; tidning). 

317. Lundström, Karl Henrik, * 1854 ‘"/a i Pite. t 1912 "7* på lasarettet i Ume. 
(Föräldrar: Konsuln Carl Johan L. och Christina Sophia Falk.) Mogenhetsex. i 
Lule 1875 Vi», elev vid skogsinstitutet 1877 V«, utexaminerad 1879 ,,/»t extra jäg¬ 
mästare i norra Arvidsjaurs revir 1879 **/n, bitr. jägmästare i Jokkmokks revir 
1883 1 ». tjförr. jägmästare därst. 1890 ,#/«. jägmästare i Gcllivarc revir 1892 4V» 
(icke **/»), innehade genom k. br. 1900 M/it Ängeså revir, jägmästare i Älfsby 
revir 1904 **/». Landstingsman för Jokkmokks socken 1889—1892, sedermera för 
Gcllivarc tingslag. Led. af inskrifningsnämnden för Bodens rullföringsområde. 
Vice ordförande i Gcllivare hushållsgillc och mångårig ordf. i vägstyrclscn inom 
Gcllivarc s:n. Ägde hemman i Gcllivarc. Gift 1886 **/« med Anna Sophia Wilhel¬ 
mina HJortzbcrg. 

Hunvisn. till litt. Nekrolog (af H. Szs) i Skogsvårdsförcningcns tidskrift 1913. 
Till extra elever antogos 1877 */•: (326 V») A. V. F.. Hahr, f. 1854 ”/», utex. 
1879 *V». samt norrmännen Nicolaus Benlamln Aall, Nils Heter Vilhelm Stilwlt, 
Jacob Gylding Preuthun, Henning Astrnn och August Gralf, samtliga utexa¬ 
minerade 1879 *V» med undantag af Astrup. som utexaminerades 1880 •/•, 
äfvtnsom finnarne Fredr. Alurik Ollelin, extra elev 1877 V«, icke utex., och 
Adotl Johan Ahlberg. extra elev 1877 ,8/io. utex. 1879 *V#. 
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318. Lorell, Johan August, * 1847 31/s i Lohärads s:n af Stockholms län. (För¬ 
äldrar: Kyrkoherden Johan Erik L. och Margareta Charlotta Lagergren.) Stu¬ 
derande vid Uppsala katedralskola h. t. 1858—h. t. 1865. Dimitterad från Stock¬ 
holms gymnasium 1869 n/i2. Student af Upplands nation vid Uppsala universitet 
1870. Kompletterade maturitetsex. i grekiska och hebreiska v. t. 1873. Student af 
Göteborgs nation i Lund 1873, åter i Uppsala (teol. stud.) 1874. Konditionerade 
såsom predikobiträde och informator till 1876, då han på hösten blef elev vid Böda 
skogsskola. Elev vid skogsinstitutet 1877 Vo, utexaminerad 1879 3Vs, extra jäg¬ 
mästare i Uppsala revir 1880 12/i, landtmäterielev 1883 7/s, brännvinskontrollör i 
Uppsala län 1885—1886, 1891. Efter 1901 ägnat sig åt privata skogsförrättningar 
och affärsverksamhet. Afsked fr. skogsstaten 1902 5/«. 

319. Lallerstedt, Carl Ernst, * 1853 30/9 i Sånga o. Skå s:n af Stockholms län. 
(Föräldrar: Godsägaren Erik Ernst L. och hans l:a fru, Hedvig Natalia Carolina 
Teresia Wener.) Mogenhetsex. vid nya elementarskolan i Sthlm 1873 ls/i2, elev 
vid tekniska högskolan 1875—1876, elev vid Böda skogsskola 1876 5/io, utexamine¬ 
rad 1877 15/o, elev vid skogsinstitutet 1877 Vo, utexaminerad 1879 31/s, extra jäg¬ 
mästare i Karlstads revir 1879 2“/e, t. f. amanuens i skogsstyrelsen 1882 12ho, extra 
jägmästare i Askersunds revir 1885 19/n, skogsförvaltare vid Laxå bruks aktieboi. 
1883 Vn och jämväl administrativ förvaltare af brukets egendomar, sågar, kvar¬ 
nar och jordbruk samt kontorschef för egendomsafdelningen 1886 Vs, företog 1891 
en färd till Tyskland och Frankrike för att studera skogshushållning och industri; 
sökte 1892 akademifogdesysslan i Uppsala o. erhöll 2:a förslagsrum; extra jäg¬ 
mästare i bärgslagsdistriktet 1892 24/3, ordf. i Bodarne sockens kommunalstäm¬ 
ma och kommunalnämnd 1894—1900, jämväl samma period vice ordf. i Grim- 
stens härads allmänningsstyrelse; jämväl disponent vid Aspa bruk i Nerike 1900: 
ledde hösten 1900 ss. chef en expedition för att öster om Onega i Ryssland tax¬ 
era firman Gromoff & C:o i Petersburg tillhöriga skogar, detta enl. uppdrag af 
ett svenskt-franskt-engelskt syndikat; styrelseled. i Unden-Vikens spårvägsaktie- 
bolag 1901; led. af Örebro läns skogskommitté; styrelseled. i och verkst. dir. 
för det förenade stora sågverksbolaget i Norrbottens län, s. k. Nordiska trävaru- 
aktiebolaget 1902 16/«, disponent och styrelseled. af Töre aktiebolag 1903 i febr. 
(utträdde ur styrelsen 1908); styrelseled. i trävaruaktiebolaget Torneå 1904 i jan.; 
delägare i Lule järnverksaktiebolag 1904 och styrelseled. därst. vid stiftandet 
s. å. (det första järnverk, som i vårt land blåst tackjärn af Norrbottensmalm); 
led. af Råne ångsågsaktiebolags styrelse; kommitterad 1904 18/s för inrättande 
af en handels- och industrikammare i Lule; styrelseled. i Sv. Jägarförb:ts Norr- 
bottensafdelning; ansökte hos k. maj:t 1904, jämte v. konsul H. örtenblad, om 
rätt att anlägga en järnväg mellan Gammelstad och Karlsvik vid Lule; styrelseled. 
i Vifsta varfs aktiebolag 1906 28/«; deputerad för Skellefte—Pite—Lule—Hapa¬ 
randa distrikt i Sv. trävaruexportföreningens centralstyrelse 1906 17/i2. Upphörde 
med sin verksamhet i Norrbotten 1908 och har sedan ägnat sig åt enskilda skogs- 
o. affärsuppdrag. Afförd ur domänstyrelsens matrikel öfver skogsstaten 1913 
2U. Äger hus i Stockholm. Gift 1884 4/i med Signe Myrin. 

Publ. Bidrag i Tidskr. f. skogshushålln. 1899. 
Hänvisn. t. litt. Porträtt o. biografi i ”Femman” n:r 8, 1902; porträtt i ”Tim- 
ber” (London), mars 1903. 

320. Aspengrén, Fredrik Adolf, * 1855 20/e i Stockholm, t 1910 19U därst. 
(Föräldrar: Biljardfabrikören Fredrik Ulrik A. och Maria Teresia Svanström.) 
Mogenhetsex. i Stockholm 1875 17/12, elev vid skogsinstitutet 1877 Vo, utexaminerad 
1879 3V5, extra ingeniör i skogsstyrelsen 1879 28/7, extra jägmästare i Slättbygds 
revir s. å. 27/u, landtmäterielev i Skaraborgs län 1881 19/o, ingeniör i skogsstyrel- 
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sen s. ä. 31 u, extra jägmästare i Bohus revir 1882 lkla, e. o. tjänsteman i domän¬ 
styrelsen 1884 u/i, landtmätcriexamen 1885 S7/4, auskultant s. å. *°/u, extra jäg- 
mästare i Vadsbo revir 1886 st/a, landtmäterimedhjälpare i Skaraborgs län 1889 
**/*. skogsplantör på Svältorna i Skaraborgs läns hushållningssällskaps tjänst 
1890. amanuens (kartograf) i domänstyrelsen 1891 liU, extra jägmästare i västra 
distriktet 1893 */•. jägmästare i norra Ångermanlands revir 1896 10U. Genom k. 
br. 1900 *'/i» jägmästare i Anundsjö revir, jägmästare i Kinnc revir 1903 ,8/«, R. 
V. O. 1908 l#/«. Var 1875 en bland stiftarne af Stockholms gymnastikförening. 
Deltagit i gymnastikfesterna i Göteborg 1877, Uppsala 1878 o. Stockholm 1882 
m. fl. Deltagare jämväl i Stockholms gymnastikförenings färd till Bruxelles, Lon¬ 
don och Kjöbenhavn 1880. Simmagister i Stockholm 1872 (s. k. utmärkt simmagister 

högsta graden). Företog 1894 en skogsvetenskaplig studieresa till' Danmark 
och 1909, med anslag af statsmedel, en dylik resa till Tyskland, lfrat för fri¬ 
villiga skytterörelsen inom Örnsköldsvik och omnejd samt vid skytteföreningens 
stiftande 1897 vald till dennas ordförande. Gift 1892 3*hs med Astrid Mary-Ann 
Grudc från Kjöbenhavn. 

lJubl. Uppsatser i Tidn. f. Idrott; Skogsodlingen på Svältorna (Lidköping 
1895); Några iakttagelser angående skogskulturen på Jutland (Lidköping 
1896, 17 sid.); Bidrag, biografi (af H. Szs) och porträtt i Jägaren 1901; Bi¬ 
drag i "Årsskrift från Föreningen för skogsvård i Norrland” 1896—1902; Bi¬ 
drag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1907. 
Hiinvisn. t. litt. Nekrolog (af H. Szs) jämte portr. i Skogsvårdsföreningens 
tidskr. 1911. 

321. Ericsson, Anders Gustaf (Gösta), * 1855 **/m i Hubbo s:n af Västman¬ 
lands län. (Föräldrar: Komministern, fil. doktor Anders Gustaf F. och Gustafva 
Paulina Sernandcr.) Mogenhetsex. i Västerås 1876 *7/», utexaminerad från Da- 
niclslunds skogsskola 1877, elev vid skogsinstitutet s. å. '/», utexaminerad 1879 
**/», extra jägmästare i östkinds revir 1879 l3/», ingeniör i skogsstyrelsen 1881, 
e. o. tjänsteman i domänstyrelsen 1883 */i, t. f. jägmästare i östkinds revir 
s. å. *'/>», t. f. Jägmästare i Västbo revir 1889 *•/», statens skogsingeniör 1897 
*/#. Ordf. i Smålands skogsvårdsförbund (efter dåv. Jägm. J. F. Kinman) 1902 sl/o. 
På hans initiativ bildades 1903 en förening med syfte att främja skogsodlingar 
på Öland. Jägmästare i Örebro revir 1904 ^/r. Tjänstledig 1908 "7#. Grundade 
Örebro skogsbyrå 1908 i januari. N. afsked från jägmästaretjänsten 1913 
Gift 1892 '•/» med Anna Maria Andersson. 

322. Christoflersson. Carl Bernhard, * 1856 "/• i Helsingborg. (Föräldrar: 
Postiljoncn Nils C. och Fina Nilsson.) Mogenhetsex. i Helsingborg 1876 */«, ut¬ 
examinerad från Daniclslunds skogsskola 1877, elev vid skogsinstitutet 1877 '/«, 
utexaminerad 1879 *'/», extra jägmästare i Jönköpings revir 1879 *•/■ och i Ölands 
revir 1881 **1», bitr. jägmästare i Ölands revir 1881 '/s, assistent i Ölands revir 
1891 MU, tjförr. jägmästare i Ölands revir och vikar, föreståndare för Böda skogs¬ 
skola 1891 "/•, jägmästare i Sunnerbo revir 1893 MU. Företog 1897 med anslag 
af allmänna medel en skogsvetenskaplig studieresa till Jutland och norra Tysk¬ 
land. R. V. O. 1905 Vu. Frhöll 1906 af domänstyrelsen uppdrag att jämte C. 
G. Barthelson. F. F. Grotli och O. (i. Rosenlund utarbeta förslag till rcglementa- 
riska föreskrifter för skogsstaten. (iift 1. g. 1893 */» med Alfhild Ulrika Charlotta 
Björnberg, 2. g. 1912 "/• med Tea Berg. 

Publ. Bidrag i Tidskr. f. skogshushålln. 1898, sid 177—217 (reseberättelse); 
bidrag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1906. 

323. Kinman. Johan Emil, * 1854 */■« i Asby s:n af Östergötlands län. (För¬ 
äldrar: Distinktionskorpralcn Nlcolaus K. och Sara Maria Johansdottcr.) Mo- 
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genhetsex. i Linköping 1874 13/e, inskrifven som student af Östgöta nation i Upp¬ 
sala 1875 A». Landtmäterielev 1875 20/12, ordinarie skogslärling vid Ombärgs 
skogsskola 1876 V10, utexaminerad därifrån 1877 “/o. Elev vid skogsinstitutet 
1877 */«, utexaminerad 1879 31/s, extra jägmästare i Finspångs revir 1879 uh, 
repetitör vid skogsinstitutet aug. 1880, amanuens i skogsstyrelsen 1880 27/o, landt- 
mäteriexamen 1881 28/i, landtmäteriauskultant s. d., medhjälpare i Skaraborgs län 
1881 2/ö, extra jägmästare i Vartofta revir s. å. 18/7. Med statsunderstöd stude¬ 
rande vid forstinstitutet i Eisenach 1882 23/io. Examen därst. i skogsvetenskap 
1883 “/s. E. 0. tjänsteman i domänstyrelsen 1883 9/n; erhöll tillstånd till mera 
vidsträckt verksamhet (instr. § 20 mom. 2) ss. landtmäterimedhjälpare 1885 ®/s; 
t. f. underlärare vid Ombärgs skogsskola 1886 18/b, extra jägmästare i Ombärgs 
revir 1887 */*, underlärare vid Ombärgs skogsskola 1889 14/o, handhaft skogsvår¬ 
den vid Boxholms bruk i Östergötland sedan 1890, assistent i Ombärgs revir 
1890 20/i2, företog 1890 och 1895 skogsvetenskapliga studieresor till Tyskland, 
jägmästare i Eksjö revir 1893 30/u. Ordförande i Smålands distrikt af Svenska 
skogvaktareförbundet dec. 1898, R. V. O. 1902 V12, redaktionskommitterad hos 
Föreningen för skogsvård. Länsjägmästare i Östergötlands län 1904, R. Ö. Fr. 
J. O. 1914 30/d, jägmästare i Finspångs revir 1908 8/s, öfverjägmästare i östra distrik¬ 
tet 1910 30/n, styrelseled. i Östergötlands läns jaktvårdsförening 1912 29l*, seder¬ 
mera dennas vice ordförande. 

Deltog 1878 i Uppsalastudenternas sångarfärd till Paris, led. af sångsällskapet 
Orphei drängar i Uppsala 1880 22/s. Gift 1891 6/u med Hildur Elisabet Bergen¬ 
ström. 

Publ. Jämte Th. Örtenblad publ. en längre studie öfver ”Thiiringerwald, dess 
skogar och skogsskötsel”, i Tidskr. f. skogshushållning 1885; Skogsuppskatt- 
ningslära, efter A. R. von Guttenberg i fri bearbetning. (Sthlm 1890, 2:a del¬ 
vis omarb. uppl. Sthlm 1903); uppsatser i Skogsvännen, Tidskr. f. skogshus¬ 
hållning (i den senare äfven den jämväl i särtryck utkomna ”Kronopar- 
ken Omberg. En studie”, Sthlm 1891) samt Skogsvårdsföreningens tidskrift 
1905 och 1907. 
Hänvisn. t. litt. Hans porträtt ingår i publikationen ”Sångsällskapet O. D:s 
ledamöter 1853—1903. Förteckning jemte porträtt”. (Stockholm 1903.) 

324. Westerberg, Frans Theodor, * 1851 4/b i Skagershults s:n af Örebro län. 
(Föräldrar: Kyrkoherden Johan Erik W. och Sofia Augusta Stenmark.) In- 
skrefs i Carolinska skolan i Örebro h. t. 1860. Afgångsex. från Örebro tekniska 
skola 1869 8/b. Elev vid skogsinstitutet 1877 Ve, landtmäterielev 1878 13/s, utex¬ 
aminerad från skogsinstitutet 1879 31/s; extra jägmästare i Fryksdals revir 1879 
44/7, i Finspångs revir 1882 23/i och i Askersunds revir 1882 20/u. Skogsförvaltare 
vid Villingsbärgs aktiebolag 1875 30la—1877 ‘/a samt 1882 V12—1886 Vt, vid Bork- 
hults bruk i Östergötland 1880 1/to—1882 Vis, vid Svartå bruk i Nerike 1884 Vi— 
1895 V11 samt vid Bysta och Brefvens bruk i Nerike från 1895 Vs. Afförd ur do¬ 
mänstyrelsens matrikel öfver skogsstaten 1913 2/t. 

Publ. Bidrag i Från och sjö 1911. 

325. Lindström, Carl Erik Richard, * 1858 23/i i Linköping. (Föräldrar: 
Handtverkaren Carl Johan L. och Charlotta Amalia Pettersson.) Mogenhetsex. i 
Linköping 1876 8/b, utexaminerad från Ombärgs skogsskola 1877 15/0, elev vid 
skogsinstitutet s. å. Ve, utexaminerad 1879 3l/s, extra jägmästare i Särna revir 
1879 17/7, extra jägmästare i södra Helsinglands revir 1880 31Ut och i Gäfle-Dala 
distrikt 1893 -7U. 

Skogsförvaltare vid Voxna bruk 1880 V2, chef för Ljusne-Voxna bolags skogs- 
rörelse m. m. 1891 V11. Jämväl förvaltare (disponent) af Ljusneverken 1896. Va¬ 
rit led. af 0. ordf. i styrelserna för flere flottningsföreningar i Ljusne och Voxne 



510 KUNQL. SKOQSINSTITUTETS ELEVER 1877 —1S78. 

älfvars ådalar. Landstingsman för Ljusdals tingslag 1890 o. 1891 samt led. af 
landstingets skogskommitté 1890, landstingsman för Alfta tingslag 1893 o. 1894, 
ordf. i Järfsö, Ljusdals, Färila och Ramsjö socknars hushållsgille 1888 Vu—1891 
**/1», led. af Helsinge regementes inskrifningsnämnd, led. af Giifleborgs läns pröf- 
ningsnämnd, ordf. i Voxna sockens kommunalnämnd, kommunalstämma och fat- 
tigvårdsstyrelsc. R. V. O. 1902 */i*. Ordf. i styrelsen för aktieboi. Orsa sten- 
huggeri 1903, led. af Gäfleborgs läns skogsvårdsstyrelse från 1905 */i, styrelseled. 
i Skattungbyns kalkbruk, led. i Sveriges landtmannaförbunds länsnämnd för Gäf¬ 
leborgs län 1906 */», styrelseled. af sulfitaktiebolaget Ljusnan 1907 i febr.—1913, 
ordf. i styrelsen för Hala—Hclsinglands järnvägsaktiebolag. Honom beviljades, 
jämte kapten Werner Bäckström, i jan. 1908 n. koncession att anlägga och till 
trafik upplåta järnväg från Skattungbyns station å Dala—Helsinglands järnväg 
till Storstupets militärmötesplats å Orsa—Härjedalens järnväg. När han i nov. 
1912 lämnade sin befattning ss. ombudsman för Voxne älfs flottningsbolag, öfver- 
lämnades till honom en konstnärlig statyett: en strömbåt i drifvet silfver, hvi- 
lande på en marmorfot, som i sin ordning står på en bricka af silfver. "med tack¬ 
samhet och erkänsla för mångårigt oegennyttigt ombudsniannaskap". Kommit- 
terad 1912 för Gäfleborgs läns deltagande i baltiska utställningen i Malmö 1914. 
Ordf. i styrelsen för Gäfleborgs läns landtmannaskola vid Säfverstalund 1912. 
Afförd ur domänstyrelsens matrikel öfver skogsstaten 1913 */«. Företagit skogs- 
vetenskapliga studieresor i Norge och Danmark. Gift 1887 “/m med Anna Helena 
Carolina Sundquist. 

326. Bergegren, Carl August Herman, * 1857 */» i Stockholm. (Föräldrar: 
Bokhandlaren Evald Theodor B. och Carolina Hillbcrg.) Mogenhetsex. vid nya 
elementarskolan i Stockholm 1876 50/b, elev vid skogsinstitutet 1877 ,B/io, utexamine¬ 
rad 1879 “/,«, extra jägmästare i Gestriklands revir 1879 **/u, extra jägmästare 
i Kopparbärgs revir 1884 5/n, extra skogsingeniör 1886 J®/«. T. f. jägmästare i 
Kopparbärgs revir 1887 ”/». Skogsförvaltare vid Ramnäs och Seglingsbärgs bruk 
i Västmanland samt Mattsbo. i Dalarne sedan år 1881. Afförd ur domänstyrel¬ 
sens matrikel öfver skogsstaten 1913 */«. Gift 1881 tah med Aura Anna Lovisa 
örtengren. 

326 */*. Hahr, Alfred Viktor Eugéne, * 1854 ”/»i Kungsholms församling, Stock¬ 
holm. (Föräldrar: Majoren August H. och Clara Augusta Wcstin.) Studerat 
vid Stockholms lyceum, där han genomgick 7 klasser. Genomgått Ombärgs skogs- 
skola 1875—1877 ”/o, antagen till extra elev vid skogsinstitutet 1877 ‘/«, utexa¬ 
minerad 1879 *’/», extra jägmästare i Västerås revir 1880 iHU, förordnad att före¬ 
stå Ängclholms revir och Danielslunds skogsskola 1880 */t, bitr. skogsförvaltare 
vid Uppsala akademi 1881 ,7/», t. f. skogsförvaltare 1884 **/» och ordin, skogsför¬ 
valtare därst. 1887 **/1. R. V. O. 1905 ‘/i*. 

Led. i styrelsen för Bankebärg—Finsjö träsliperiakticbolag 1901; led. af sty¬ 
relsen för Uppsala läns jaktvårdsförening; skogsförvaltare vid Fagcrsta bruk t. 
o. m. 1908; ägde Starfors i Västerlöfsta s:n af Västmanlands län; disponent och 
verkst. direktör för aktieboi. Starfors säteri. Afförd ur domänstyrelsens matrikel 
öfver skogsstaten 1913 •/». Gift 1887 ,e/* med Sara Carolina Sophia Sundln. 

Publ. Bidrag i Svenska Jägareförbundets nya tidskrift 1908. 
Hiinvisn. t. litteraturen: Porträtt och biografi (af H. Szs) i Jägaren 1904. 

327. A hlin, Anders Fredrik, * 1856 */» i Hillcshögs s:n af Stockholms län, t 
1888 •/# I Stockholm. (Föräldrar: Landtbrukaren Anders Gustaf A. och Johanna 
Sofia Bcrglöf.) Elev vid skogsinstitutet 1878 V», utexaminerad 1880 ”/■. Extra 
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jägmästare i Pajala revir 1881 12/s, extra jägmästare i norra Pite revir 1887 
10h, e. o. tjänsteman i domänstyrelsen s. å. 4/n. 

328. Ekstam, Nils Magnus, * 1854 17U i Forssa s:n af Gäfleborgs län. (För¬ 
äldrar: Handlanden Anders Andersson och Brita Karlsson.) Studerade i Gäfle 
och Norrköping. Mogenhetsex. i Norrköping 1877. Genomgick Ombärgs skogs- 
skola, elev vid skogsinstitutet 1878 V«, utexaminerad 1880 2I/s, extra jägmästare 
i södra Medelpads revir 1880 7/io, landtmäterielev i Stockholms län 1881 22/g, e. o. 
tjänsteman i skogsstyrelsen, e. o. tjänsteman i domänstyrelsen 1883 2/i, afsked 
ss. extra jägmästare 1886 15U. Ingick 1883 i egendomsmäklarefirman Lorentz 
Ljungdahl & C:o i Stockholm och blef 1886 innehafvare af densamma. Suppleant 
i styrelsen för trävaruaffären aktiebolaget Bergman & Richter 1907. Gift 1883 
med Olivia Maria Kjellberg. 

Till extra elever antog 1878 följande norrmän, som utexaminerades 1880 21/o: 
Joh. Gottlieb Thaulow Thor son, Axel Stub och Johannes Th. Heftye. 

329. Loenbom, Anders Gustaf, * 1855 6/io i Torpa s:n af Östergötlands län, 
t 1907 u/2 å lasarettet i Flen, Södermanlands län. (Föräldrar: Kyrkoherden Jo¬ 
han Fredrik L. och Aurora Charlotta Borre.) Student af Östgöta nation i Uppsala 
1876, elev vid skogsinstitutet 1878 Ve, utexaminerad 1880 21/e, extra jägmästare i 
Sunnerbo revir 1880 9U, e. o. tjänsteman i domänstyrelsen 1884 17/g, amanuens 
därst. 1884 20/12, första gradens tjänsteman i domänstyrelsen och notarie å rotel 
IV 1900 10ls, R. V. O. 1906 */«, jägmästare i Askersunds revir s. å. 14/i2. 

”L. var en af Domänstyrelsens skickligaste tjänstemän med en betydande ar¬ 
betsförmåga och noggrannhet samt begåfvad med en stor formell talang. Li¬ 
dande af en svår nerv- och magsjukdom, förenad med djup melankoli, måste 
han tidtals sköta sin hälsa vid utländska kurorter.” (Sv. Dagbl.) 
Publ. Bidrag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1903. 
Hänvisn. till litt. Nekrolog (af G. Schotte) m. portr. i Skogsvårdsföreningens 
tidskrift 1907. 

330. Linnér, Henrik Emil, * 1857 i Linköping, t 1914 15/s i Karlstad. (Mo¬ 
dern: Anna Sofia Petersson, f. 1832 21A>, död 1868 30/g; fadern var Doktor Huit- 
felt.) Mogenhetsex. i Linköping 1877 9/g. Utexaminerad från Ombärgs skogs- 
skola 1878 12/g, elev vid skogsinstitutet s. å. 1le, utexaminerad 1880 21/«, extra jäg¬ 
mästare i Fryksdals revir 1880 23/s, extra jägmästare i Västerdalarnes revir 1882 
14/i2, landtmäterielev i Örebro län 1883 2ls, extra elev vid Alnarps landtbruksin- 
stitut 1883 och utexaminerad därifrån 1884 8/12, genomgått kurs i frökontrolle- 
ring i Lund s. å., e. 0. tjänsteman i domänstyrelsen 1885 19/i2, landtmäteriexamen 
1887 4/s, amanuens (kartograf) i domänstyrelsen 1889 18/i; examen i byggnads- 
lära, hydraulik och vattenbyggnadskonst v. tekniska högskolan för att vinna kom¬ 
petens till landtbruksingeniör 1894 25/i. Assistent vid undersökn. i 0. f. torrlägg¬ 
ning af sanka marker i Degerfors och angränsande revir 1897 ls/e. Företagit en 
studiefärd inom landet 1898 för att med anslag af allm. medel studera torrlägg¬ 
ning af sanka marker. År 1898 uppfunnit och erhållit patent å ett geodetiskt mät- 
ningsinstrument, kalladt ”Linnérs distanscirkel” (erhöll l:sta pris på utställningen 
i Norrköping 1906), ett kombineradt afvägnings-, distans- och vinkelmätningsin- 
strument. Ledare vid undersökningar i och för torrläggning af sanka marker 
inom Degerfors och angränsande revir 1898 31/s. År 1898 konstruerat en hand¬ 
nivå för höjdmätning och afvägning, s. k. Linnérs hypsometer, som erhöll stora 
silfvermedaljen på utställningen i Karlstad 1903 och 3:dje pris på utställningen i 
Norrköping 1906. Led. af svenska uppfinnareföreningen 1899 Vs. Transporterad 
som dikningsledare till Hamra kronopark 1900 Vs. Dikningsledare i Västerbot¬ 
tens distrikt 1900 31/i2. Jägmästare i Arvika revir 1901 19/i. R. V. O. 1909 6/s. 
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Ägde villaegendom vid Stocksund, hvars område han uppmätt och indelat för 
bosättning:. Skogsförvaltare vid riddarhusgodset Mellbyn samt forstlig rådgifvare 
vid Jössefors aktiebolag. 

Publ. Bidrag i Tidskr. f. skogshushållning 1900, Sv. Dagbl. 1904 och Skogs- 
vårdsföreningens tidskrift 1905. 
Hänvisn. till liit. Nekrolog (af H. Szs) jämte portr. i Skogsvårdsfören:s tidskr. 
1914, h. 7. 

331. Modigh, Julius Hjalmar Mauritz, * 1858 33/» i Stockholm. (Föräldrar: 
Kanslisekreteraren Wilhelm Julius M. och Anna Sofia Åstrand.) Mogenhetsex. 
vid Stockholms gymnasium 1876 '*/», elev vid skogsinstitutet 1878 7#, utexamine¬ 
rad 1880 31 «, extra jägmästare i Värends revir 1880 *•/?, landtmätcrielev 1880 
'*/«, e. o. tjänsteman i skogsstyrelsen 1882 */io, c. o. tjänsteman i domänstyrel- 
sen 1883 */i, amanuens därst. 1885 "V#, kommissionär därst. 1891 30/u, tjänsteman 
af l:a graden och revisor i domänstyrelsen 1901 B/u, förordnad tjänstgöra ss. re¬ 
visor, notarie samt kassör å kameralbyrån i domänstyrelsen 1908 30/i», befrielse 
från uppdraget att vara kommissionär 1909. 

Kanslist i riksdagens Första kammare 1889, förste kanslist därst. 1898. Ste¬ 
nograf. Sekr. vid nordiska stenografkongressen i Sthlm 1891 och v. ordf. vid dylik 
kongress i Kristiania 1894. Sekr. i Svenska Gabelsberger-stenografföreningen 
1889. Styrelseledamot och sekreterare i Stockholms stads frivilliga skarpskytte¬ 
förening 1899 i febr. Erhöll 1908 Stockholms skarpskytteförenings förtjänstme¬ 
dalj i guld att å bröstet bäras. Vice ordförande i nämnda förening. R. V. O. 
1912 */«. Representant för Stockholms skarpskyttar vid k. danska skarpskytte- 
kårens 50-årsjubileum i Köpenhamn 1912 '7*. Äger villa på Dalarö. (lift 1901 
is/u med Valborg Lignell. 

Publ. Nordiska Gabelsbergcr-stenografmötct i Stockholm 4—5 sept. 1891 
(Sthlm 1892). (iensagor emot "Ett förslag till omreglering af Svenska statens 
skogsväsende” (Sthlm 1894). Lämnat bidrag till Dag. Nyheter. 

332. örtenblad, Vcil Thorsten, * 1855 3I7« å Säm i Tanums s:n af Göteborgs 
och Dohus län. (Föräldrar: Kaptenen Johan Olof ö. och Gustava Katarina 
Wittrock.) Mogenhetsex i Göteborg 1877 3V», elev vid skogsinstitutet 1878 V», 
utexaminerad 1880 37«o. vik. adjunkt i naturvetenskap vid nya elementarskolan i 
Stockholm v. t. 1880, amanuens i skogsstyrelsen 1880, extra jägmästare i Hunnc- 
bärgs revir 1881 ”/», landtmäterielev 1882 *7», utexaminerad från forstakademien 
i Eiscnach 1883, e. o. tjänsteman i domänstyrelsen 1884 ”/t, amanuens å skogs- 
afdclningen därst. 1884 *'/1, vik. lektor i naturvetenskap vid skogsinstitutet 1884 
*/.», tjförr. jägmästare i norra Medelpads revir och t. f. föreståndare för Sillre 
skogsskola 1888 Hade 1889 förordnande ss. statens skogsingeniör o. verk¬ 
ställde denna sommar på rekvisition af Norrbottens läns hushållningssällskap 
"Undersökningar rörande skogens tillbakagång i fjällgränsens närhet samt åt¬ 
gärder däremot", hvarpå öfverjägmästaren F. W. Berg 1891 uppgjorde plan för 
hushållningssällskapets skogsodlingsförsök, till hvilka staten bidragit med 250 kr. 
och jägm. A. A. Lindwall med ett lika stort belopp, den senare då landstinget 
vägrade lämna ett dylikt anslag. Biträdande jägmästare i norra Medelpads re¬ 
vir 1891) '*/», jägmästare i mellersta Ångermanlands revir 1891 ulu. Utöfvat till¬ 
syn öfver Sörfors bolags skogar 1889—90 samt från och med år 1889 öfver Jo- 
hannesfors’. fr. o. m. 1893 öfver Stocka bolags och fr. o. m. 1894 öfver Ströms 
bruks skogar. Sekreterare i "Föreningen för skogskultur i Norrland” — senare 
kallad "Föreningen för skogsvård i Norrland" — t. o. m. 1900 (efterträddes af fri¬ 
herre T. hermelin) o. styrelseled. därst. Hedersled, af föreningen. Sekr. i k. 
skogskommittén 1896 3,/n. Ordf. i Rcselc tingslags vägnämnd 1894. Ordf. i Sol- 
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lefte municipalstyrelse sedan april 1896 och sedan augusti s. å. v. ordf. i Sollefte 
folkbanks styrelse. Undervisat i skogshushållning vid Hola folkhögskola i Väster¬ 
bottens län 1896—1898 samt 1900. Revisor i riksbankens afdelningskontor i Här¬ 
nösand 1898, led. i direktionen för Sollefte privata elem.-lvk 1898. Enligt förord¬ 
nande företagit forstligt växtfysiologiska undersökningar dels i Jämtland 1886, 
dels ock i Västerbotten och Lappland åren 1885, 1887 och 1892. Dessutom gjort 
följande skogsvetenskapliga studiefärder: 1882—83 i Tyskland, 1890 i Tyskland 
samt Österrike-Ungarn, 1900 med anslag af allmänna medel till världsutställnin¬ 
gen i Paris, öfverjägmästare i Västerbottens distrikt 1900 9/u, R. V. O. s. å. 
Vi2. Öfverjägmästare i Ume distrikt 1902 5/12. Bitr. byråchef i domänstyrelsen 
1903 18A>. Styrelseled. 0. ordförande i öfre Norrlands skogsvårdsförening 1904 
10/u, dennas hedersled. 1905 3%>. Byråchef å rotel III å domänstyrelsens skogs- 
afdelning, sedermera kallad 2:dra skogsbyrån, 1904 31l 12. Domänstyrelsens 
representant i statist, tabellkommissionen 1905 b/«. Tillkallad sakkunnig för 
skogsbeskattning (enl. k. maj:ts bemyndigande af 1905 15/o), jämte fem andra 
personer, 1905 i sept. Kommitterad för Västerbottens län i deputationen för fram¬ 
lämnande 1906 u/» af det s. k. Raabska folkförsäkringsförslaget. R. N. O. 1906 
V12. En af inbjudarne till bildandet 1907 16/2 af Svensk botanisk förening. Led. 
af landtbruksakademien 1908 18/12, inom denna utsedd till referent för skogsafdel- 
ningen 1909 15/n. Redaktionskommitterad hos Föreningen för skogsvård. Skogs- 
botaniker. Gift 1891 u/io med Anna Lovisa Hellström, dotter af öfverjägmästare 
A. M. Hellström. 

Publ. Om Syd-Grönlands drifved. (Bih. t. K. Vet.-Akad. Handl. Bd 6, N:o 
10), Sthlm 1881; Om sammanväxningar hos vedstammar (öfv. af K. Vet. 
Akad. Förhandi.), Sthlm 1884; Om den högnordiska tallformen Pinus silvestris 
L. f* Lapponica (Fr.) Hn (Bih. t. k. Vet.-Akad. Handl. Bd 13, afd. III, n:o 11), 
Sthlm 1888; Några ord om skogsskötsel för folkskolans ungdom: (af Göte¬ 
borgs och Bohus läns k. Hushållningssällskap prisbelönt täflingsskrift), Sthlm 
1885; Om Norrbottens skogar af C. G. Holmerz och Th. örtenblad (Bih. t. 
Domänstyrelsens underd. berätt. rör. skogsväsendet 1885), Sthlm 1886; Sko¬ 
gen, dess ändamålsenliga afverkning och föryngring (n:o 3 af ”Småskrifter i 
landthushållning”) Sthlm 1891, 2:a omarbetade uppl. Sthlm 1900; Underdå¬ 
nigt betänkande af den för utredning angående lämpliga åtgärder för främ¬ 
jande af den enskilda skogshushållningen af k. maj:t den 6 oktober 1896 för¬ 
ordnade komité; Tabeller, hörande till 1896 års skogskomités betänkande; 
Utlåtanden och protokoll hörande till 1896 års skogskomités betänkande (3 vol., 
Sthlm 1899). Skrifvit kapitlet ”Skogarna” i Gustav Sundbärgs på riks¬ 
dagens initiativ utgifna historiskt-statistiska arbete öfver Sverige: Sveriges 
land och folk (franska upplagan ”La Suéde”, Sthlm 1900, svensk upplaga 1901, 
engelsk 1904). Redigerat, jämte dåv. jägm. K. Fredenberg, ”Skogsvännen, 
tidskrift för skogsbruk” 1901—1904. Uppsatser i Tidskr. f. Skogshush. fr. 0. 
m. 1882 (under olika signaturer), fr. o. m. 1883 i Skogsvännen (olika signa¬ 
turer) och i Årsskrift från ”Föreningen för skogskultur i Norrland” (olika sig¬ 
naturer), sederm. ”Årsskrift från Föreningen för skogsvård i Norrland” 1893— 
1905 och 1906: II (den i litteraturen debatterade redogörelsen för hans ”Till¬ 
växtundersökningar”). I årg. 1901 (Sthlm 1902) ingår en rikt ill. uppsats: 
Anteckningar om trädens biologi, 91 sid., 24 pl., äfven utgifven separat. Bi¬ 
drag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1903—1905. Bidrag i Landtmannabla- 
det, Aftonbladets bilaga för odling och näringsflit. Är 1893 bidr. i Central- 
blatt fur das gesammte Forstwesen. Ej signerade artiklar i Hernösandsposten, 
Sv. Dagbl. och Sv. Trävarutidning. Skrifvit afd. Skogarne och skogshushålln. 
samt trävaruindustrien i Västernorrlands länsstyrelses berättelse 1891—1895. 
Omarbetat kapitlen rörande skogar och dess produkter i ”Uppfinningarnes 
bok”. Sign. artikl. i Sv. Dagbl. 1911, i Sveriges natur 1914—1915. Bidrag i 
Norrlands skogsvårdsförbunds tidskrift 1914. 

333. Pauli, James Mauritz, * 1857 22/a i Jönköping. (Föräldrar: Apotekaren 
och fabrikören August Ferdinand P. samt dennes l:a fru, Maria Laurentia Augusta 

33 



514 KUNGL. SKOGSINSTITUTETS ELEVER 1878. 

Gagner.) Mogenhetsex. i Jönköping 187b ,s/«, student af Smålands nation i Upp¬ 
sala s. a. lik, elev vid skogsinstitutet 1878 V#. utexaminerad 1880 a,/a, extra jäg¬ 
mästare i Kalmar revir 1880 as/io och i Hallands revir 1882 */n, e. o. tjänsteman i 
domänstyrelsen 1889 “/«, föreståndare för Kollebärga skogsskola 1892 a*/i, extra 
jägmästare i södra distriktet 1892 3/n, assistent i Ombärgs revir 1894 '"/s, umler- 
lärare vid Ombärgs skogsskola 1894 *7», jägmästare i Olands revir 1897 33h, 
extra lärare i skogshushållning vid Ultuna landtbruksinstitutet s. å. (tillträdde tjän¬ 
sten 1898 V» och tjänstgjorde t. o. m. 1901). Öfverplantör åren 1899—1900 vid 
Uppsala läns hushållningssällskaps verksamhet till skogsodlingens befrämjande 
inom länet. Jägmästare i Klotens revir 1900 *‘/it. Därjämte föreståndare för 
Klotens skogsskola 1901 */i. Ordf. i Ramsbärgs sockens kommunalstämma 1902 
"/a, led. af Örebro läns landsting s. å. V». R. V. O. 1905 */»». Led. af Örebro 
läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott sedan 1908, ss. suppleant 1908, ord. 
ledamot 1911; led. af Örebro läns egnahemsnämnd 1909, led. af länets fiskeriför- 
valtningsnämnd och v. ordf. därst. 1909. 

Företog jan.—aug. 1882 en skogsvetenskaplig studieresa till Tyskland, hvarun- 
der han studerade vid forstakad. Ncustadt-Eberswalde i Preussen samt besökte 
Harz och Thiiringerwald o. s. v. (Reseberätt. i Tidskr. f. skogshush. 1887—1888, 7b 
sid.); företog 1892 med offentligt anslag en skogsvetenskaplig studieresa till Dan¬ 
mark (reseberätt i T. f. s. 1894). Företog jämväl 1900 en skogsvetenskaplig studie¬ 
resa inom flere tyska stater. Utarbetade för domänstyrelsens räkning karta öfver 
rikets allmänna skogar, hvarför styrelsen i Wien 1890 erhöll större hederspris. 
Till P. öfverlämnades af Hallands läns hushållningssällskap dels det l:a pris (silf- 
vcrmedalj m. diplom), som skogskommitterade i länet erhållit å 17:e allm. landt- 
bruksmötet i Göteborg 1891 för den af P. med anslag af hush:s-sällsk. upprät¬ 
tade ljungmarkskartan (kulturkartan) öfver Halland, dels ock det 2:a pris, kom¬ 
mittén vunnit för därsammastädes utställda skogsplantor. Konstruerat en spe- 
gelklafve för träds kubering, äfvensom en särskild typ af plantcringsspctt. 
Skogsplantor och sekr. hos skogsodlingssällskapet i Hallands län 1882 */»—1888, 
sekr. och planteringsförvaltarc hos skogskommitterade i lånet 1889—1892 ”7», plan- 
teringsinspektör hos sällsk. "Skogsplanteringens vänner i Fjäre härad", Halland, 
1886. Utförde kartor öfver Sveriges skogar till domänstyrelsens afdelning vid 
utställningen I Stockholm 1897, äfvensom en jättekarta till samma styrelses ut¬ 
ställning vid världsexpositionen i Paris 1900, för hvilken senare karta han erhöll 
guldmedalj såsom medarbetarepris. Lcdt kungl. älgjakter vid Kloten. På hans 
initiativ har en fiskodlingsanstalt inrättats vid Kloten, äfvensom pensionat och 
kurort på Trollbärget. Verkat för inrättande af en järnväg mellan Nora och 
Skinnskattcbärg. (iift 1885 *'/• med Alma Viktoria Sandwall. 

1‘ubl. Turistkarta öfver Ombärg. — Interiörer från svenska statsskogsförvalt- 
ningen, belysta af offentliga handlingar. (Örebro 1909, 155 sid. in 4:o); Till- 
lägg till "Interiörer" etc. (Örebro 1910, 12 sid. in 4:o); Om plockning af bär 
och kott m. m. (Örebro 1915.) Hidrag I Tidskr. f. skogshushålln., Sv. 
Jägareförbundets nya tidskrift, Skogsvårdsföreningens tidskrift 1904, Sv. 
Dagbl. 1900 (under sign. Cincinnatus: Hehöfliga reformer inom statens skogs- 
väsendc), Nv;t Dngl. Allcli. 1912. 
Hänvisa. I. Ull. Porträtt o. biografi (af H. Szs) i Jägaren 1904, i Bärgsiags- 
poatén 1908 (separat i "Vårt bygder i ord och bild." XIV. Lindesberg 1008. 
sid. 5—14) och Falu-Kurirens julläsning 1912. 

334. Jansson, (luslat Adolt. * 1852 '*/», t 1896 i Umc. Mogenhctsex. i Sträng¬ 
näs 1873. Landtmfltcriclev 1877 7m. Praktikant hos dåv. jägm. J. O. af Zcllén 
vid Söderfors. Klev vid skogsinstitutet 1878 '/«. Lämnade Ivkt 1880 utan att haf- 
va tagit examen. 
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”Driftig Iandtmätare och sympatisk personlighet, skulle han säkert blifvit be¬ 
fordrad, om han kunnat förmå sig att aflägga examen.” 

335. Carlsson, Carl Axel, * 1858 19lo i Norrköping, t 1913 2/i2 i Strängnäs. 
(Föräldrar: Fabriksidkaren Johan Ferdinand C. och Clara Josefina Jonsson.) 
Utexaminerad från Marma skogsskola 1879, elev vid skogsinstitutet s. å. Ve, ut¬ 
examinerad 1881 2/a, extra jägmästare i Skellefte revir s. å. 24/u, extra jägm. i 
Norsjö revir 1884 2e/s, t. f. jägmästare i Arjepluogs revir s. å. 19/o, e. o. tjänste¬ 
man i domänstyrelsen s. å. 12l», bitr. jägm. i Norrbottens distrikt 1887 2Sh, bitr. 
jägmästare i Norsjö revir 1890 2%, assistent i Norsjö revir 1891 19/i, jägmästare 
i södra Arvidsjaurs revir 1892 1G/12. Innehade genom k. br. 1900 21/w öfre Byske 
revir. N. afsked med pension 1913 29/s. 

Till extra elev antogs 1879 Va norrmannen Mans Månsen Strand, som utexami¬ 
nerades 1881 2/«. 

336. Berggren, Karl Menrik, * 1858 20/io i Helgesta s:n, Södermanlands län. 
(Föräldrar: Kyrkoherden, fil. dr Erik Abraham B. och Johanna Qörke.) Mogen- 
hetsex. i Nyköping 1877 12/o, elev vid skogsinstitutet 1879 Va, utexaminerad 1881 
2/e, extra jägmästare i östra Åsele revir 1881 29/a och i Råne revir 1885 18/s, t. f. 
jägmästare i östra Åsele revir 1889 2%2, tjförr. jägmästare i Fredrika revir 1890 
23/s, jägmästare i Åsele revir 1892 10/12. Jägmästare i Bjurholms revir 1903 18/o. 
R. V. O. 1907 30lu. Led. af Västerbottens läns landsting sedan 1891. Q. m. f. b. g., 
enär han räddat åtskilliga beväringar från drunkning vid öfverfarten af sjön Båf- 
ven (vid Ådö) i Södermanland. Äger gård i Umeå. Gift 1892 2l/a med Hildur 
Maria Bexelius. 

337. Norlander, Johan Magnus Thure, * 1852 Va (enl. uppgift af Gustaf Nor- 
lander, likaså i elevmatrikeln, icke Vt), t 1910 15/io nära staden Auckland på New 
Zealand. (Föräldrar: Fabrikören Samuel N. och Julia Mortana Helena Hyltén- 
Cavallius.) Intogs i Växjö skola 1861. Student af Smålands nation i Uppsala 
1871. E. o. kontorsskrifvare i postverket 1874 “/a. Elev vid skogsinstitutet 1879 
Va, utexaminerad 1881 Va, extra jägmästare i Tärändö revir 1882 2iU, landtmäteri- 
elev 1883 V11. Afreste 1885 22/i till New Zealand, där han 1907 bodde i Waikopo, 
North Cape. Tjänstledig ss. extra jägmästare 1885 2k. 

338. Tryselius, Carl Johan, * 1857 20/ia i Tryserums s:n af Kalmar län. (För¬ 
äldrar: Tullvaktmästaren Johan Gustaf Jönsson och Maria Lovisa Petersdotter.) 
Mogenhetsex. i Västervik 1877 8/e, e. o. kammarskrifvare i tullverket 1877 17M, extra 
biträde å Västerviks postkontor 1877 28/u, utexaminerad från Ombärgs skogs¬ 
skola 1879 14/i2, elev vid skogsinstitutet 1879 Ve, men lämnade kursen efter af- 
slutad mätning å Böda kronopark 1880 2/s, extra lärare vid Västerviks h. allm. 
lvk 1881, ordin, tullvaktmästare i Nyköping 1881 23/a, förflyttades i denna egen¬ 
skap till Västervik 1883. Är sedan flere år tillbaka tjänstledig på grund af sjuk¬ 
lighet. 

339. Manson, Olof Maximinas (Max), * 1844 171a å Niklasdam i Varnums s:n 
af Värmlands län, t 1884 å Gullbärgsvik i Hjulsjö s:n af Västmanlands län. (För¬ 
äldrar: Bruksförvaltaren Hans H. och Maria örnberg.) Student af Söderman- 
lands-Nerikes nation i Uppsala 1869. Genomgick H. Gadamérs skogsskola vid 
Råslätt. Elev vid skogsinstitutet 1879 Va, men lämnade lvkt utan examen 1881. 
Biträdande skogsförvaltare i reviret Ilsenburg på Harz i Tyskland. 

340. Molin, Albert Julius Axel, * 1856 29/n i Färlöfs s:n af Kristianstads län. 
(Föräldrar: Kontraktsprosten Gustaf Abraham Carlsson M. och Elisabeth Löf- 
gren.) Mogenhetsex. i Kristianstad 1877 Ve, student af Skånska nationen i Lund 
1878, elev vid Danielslunds skogsskola 1878 V11, elev vid skogsinstitutet 1879 ‘/a. 
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utexaminerad 1881 1s b. biträdde jägmästare O. Gyberg i Bohus revir 1883 ao/»— 
1887 ”/». Andre lärare vid Skurups folkhögskola i Skåne 1888 1/u, andre lärare 
vid Grebbestads kvinnliga folkhögskola i Bohuslän 1895 *•/?, andre lärare vid 
Älfsborgs läns folkhögskola i Herrljunga 1905, justerare af mått och vikter i di¬ 
striktet n:r 28 dec. 1907, i distrikten n:r 28 o. 29 (Älfsborgs län) 1912. Gift 1897 
’/• ined Sigrid Roos till Hjälmsäter. 

Publ. Bidrag i Svenska folkhögskolans årsbok för 1906. 

341. Stenberg, Carl Mauritz (Moje), * 1853 */# i Ulricehamn. (Föräldrar: 
Häradshöfdingen Gerdt Johan S. och Elisabeth Christina Tengborg.) Mogen- 
hetsex. vid lyceet i Uppsala 1874 “/&, student af Göteborgs nation vid Uppsala 
univrtet s. å. " /», elev vid Hunnebärgs skogsskola 1878 Vio, utexaminerad 1879 
l®/«. elev vid skogsinstitutet s. å. V«. utexaminerad 1881 */«, extra jägmästare i 
Svältornas revir 1881 ”/o, förordn. att handhafva tillsyn och kontroll å allm. sko¬ 
gar i Kinds härad 1882 *"/u, e. o. tjänsteman i domänstyrelscn 1884 **/», assistent 
i Hunnebärgs revir 1891 u/§. Skogsförvaltare vid Floda och Nääs 1891—1896, 
vid Rydboholm fr. o. m. 1893 samt hos Rydahls aktiebolag. Lärare i skogshus¬ 
hållning vid Såtenäs landtbruksskola. Företog 1885 en skogsvetenskaplig studie¬ 
resa till Tyskland. R. Pr. R. ö. O. 4:e kl. 1893 3*/«. Jägmästare i norra Jämt¬ 
lands revir 1898 ”la. Styrelseled. af Jämtlands läns jaktvårdsförening 1902 
'*/• och dennas vice ordförande; hedersled, af föreningen 1906 *V«. Jägmästare i 
Hunnebärgs revir och föreståndare för Hunnebärgs skogsskola 1905 °/u, R. V. O. 
1910 */». Biträdt vid ledningen af kungliga jakter. Led. af H. M. Konungens 
jaktklubb 1913 ”/». Erhållit konung Gustaf V:s namnchiffer (bröstnål). Gift 1899 
3l/« med Marianne (Majsen) Eriksson, sondotter till industriidkaren Sven Erikson 
på Rydboholm (Gernandts konvers. lex. IV, sid. 674). 

Publ. Bidrag i Sv. Jägarcförb:ts n. tidskr. 1905. 
Hänvisn. t. litl. Biografi (af H. Szs) jämte portr. i Jägaren 1904. 

342. Vcsterlund, Per Otto, * 1857 3a/a i Västerås. (Föräldrar: Byggmästaren 
Olof Otto V. och Christina Högberg.) Mogenhetsex. vid Stockholms gymnasium 
1*75 " u. Student af Västmanl.-Dala nation i Uppsala 1877 V», predikobiträde 
i Lista och Gillbärga pastorat 1877—1878, elev vid skogsinstitutet 1879 ‘/o, utexa¬ 
minerad 1881 */«, extra jägmästare i örbyhus revir 1882 "/», extra jägmästare i 
Olands revir 1884 **/•, biträde åt jägm. Martin vid örbyhus sågverk 1882—1885, 
t. f. lektor i zoologi m. m. vid skogsinstitutet 1890 a/t, bitr. jägm. i Jokkmokks 
revir 1890 '*/«, lärare i skogshushållning vid Åminne landtbruksskola 1891—1893, 
t. f. jägm. i Jokkmokks revir 1894 "/«. Jägmästare i norra Hclsinglands revir 
1899 **/». Jägmästare i Jokkmokks revir 1900 *Vi». Jägmästare i österdalarnes 
revir 1910 ”la. R. V. O. 1912 •/•. 

Skidlöpare. Bildade Nedre Jokkmokks skidlöparcklubb 1893. Led. af styrel¬ 
sen för föreningen f. skidlöpn:s främj. i Sverige. Erhöll pris vid nationella di¬ 
stanslöpningen Sundsvall—Härnösand—Sundsvall 1899, nationella budkaflclöp- 
ningen Hudiksvall—Sundsvall 1900 och nationella distanslöpningen Sollefte— 
Örnsköldsvik—Nordmaling—Umc 1902. Erhöll vid Föreningens för skidlöpningens 
främjande i Sverige 10-årsjubileum 1902 "/» föreningens stora silfvcrmcdalj. Äger 
ett större herbarium och samling af Lepidoptera. Företog 1888—1889 en bota- 
nlsIc-entomologUk studieresa till Florida. Författare. Signatur ö. V. Gift 1890 
*'/§ med Fanny Selma Alfrida (Frida) Gyllcnspctz. 

Publ, Lappmarksbilder (Luleå 1903); Skogen (i serien Svenskt Folkbibliotek, 
Sthlm 1909); skrifvit kapitlet "Vegetationen i Lappland" i ö. Bcrgqvist och 
Fr. S\enonius "Lappland" (Sthlm 1906—1908). Bidrag i Vårt Land, Svea, 
Tidskr. f. Skogshushållning (hland uppsatserna därst. märkes "Några iaktta- 
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gelser öfver skogarnes markbetäckning i Norrbotten”, årg. 1892, sid. 171— 
186), Skogsvännen, Föreningens för skogsvård i Norrland årsskrift. Botaniska 
Notiser, Svenska Turistföreningens årsskrift. Bidrag i ”Läsning för folket”, 
årg. 1896: Bilder ur lifvet i Florida; Hemvännen; Föreningens för skidlöp¬ 
ningens främjande i Sverige årsskrift, som sederm. erhöll titeln ”På skidor”, 
1904—1905 o. 1911—1912; julpublikationerna Från Nordanbygd, Vintersol 1901. 
God Jul 1901 (7:e årg., Sthlm 1901); vidare bidrag i Norrbottens-Kuriren; 
Hudiksvalls-Posten; Enköpingsposten. Bidrag jämväl i Rich. Bergströms ”En 
bok om Sverige”, G. Kolthoffs ”Vårt villebråd” II (Sthlm 1896), detta arbetes 
2:a upplaga (Sthlm 1914) o. Redogörelse för Norrbottens läns arbetsstugor: 
Bland Lapplands fattigfolk (aftryckt i På skidor 1910—1911), Skogen 1914. 
Hänvisn. t. litt. Porträtt o. biografisk skildring ur idrottssynpunkt i ”På 
skidor” 1906—1907, sid. 127—128. 

343. Hummel, Axel Fredrik, * 1860 i5ls i Nederkalix s:n af Norrbottens län, 
t 190 7 22/u i Stockholm. (Föräldrar: Brukspatronen David H. och Alida Maria 
Christina Brattberg.) Student af Norrlands nation vid Uppsala univ:tet 1877 25/s, 
elev vid skogsinstitutet 1879 1U, utexaminerad 1881 25/s, extra jägmästare i Ängel- 
holms revir 1881 7/«, afsked 1883 7U. Delägare i och verkställande direktör för 
aktiebolaget Kosta glasbruk sedan juni 1889. Jämte öfverste C. O. Bergman och 
v. konsul G. E. Broms stiftare af aktiebolaget Gellivare malmfält 1889. Landstings¬ 
man för Kronobärgs län 1893—1896 samt från 1901. Direktör i aktiebolaget Hum- 
mel & C:i i Stockholm 1899. R. V. O. 1900 V12. Led. af riksdagens Första kam¬ 
mare från 1902 15/i (vald 1901 17l9 för Kronobärgs län). Styrelseled. i aktieboi. 
De svenska kristallglasbruken 1903 i april. Afgick därifrån 1905 och grundade en 
agenturfirma (för trävaror) i Göteborg. Väckte vid 1904 års riksdag motion om 
att staten måtte inlösa Göteborgs—Borås järnväg. Afsade sig riksdagsmanna- 
skapet 1904 5U. Ägde Torsjö i Småland och hälften i Udden, Nederkalix s:n af 
Norrbottens län. Hedersled, af Jägmästarnes förening. Gift 1883 8/s med Atalia 
Lundberg. 

”På senaste tiden nervsjuk och lidit af sömnlöshet, hvilket i förening med 
delvis ogrundade ekonomiska bekymmer torde ha drifvit honom i döden i ett 
anfall af sinnesförvirring. Den aflidne var på sin tid en driftig och dugande 
affärsman med en betydande administrativ förmåga. Särskildt gjorde han sig 
under sin tid som chef för Kosta glasbruk känd för sin omtanke om sina ar¬ 
betare, för hvilkas bästa han nedlade ett intresseradt arbete.” 
Tillhör en släkt, som till följd af religionsförföljelsen under hertigen af Alba 
måste lämna sitt hemland, Flandern. Begaf sig därifrån först till Danmark 
och sedan till Sverige, där den i slutet af 1600-talet blef bofast i Varbärg. I 
Flandern hette släkten Hommel van Sipp. 

344. Janse, Erik Magnus, * 1857 6/io i Valdermarsvik, Östergötlands län. 
(Föräldrar: Konditor Erik Johan J. och Johanna Löfving.) Mogenhetsex. vid 
Stockholms gymnasium 1878 2%, elev vid skogsinstitutet 1879 1le, utexaminerad 
1881 2U; extra jägmästare i norra Lycksele revir 1881 4/s, i Råne revir 1883 8/io 
och i Åkers revir 1884 15/»; bitr. lärare vid Skogshålls skogsskola 1884 9h, före¬ 
ståndare för Skogshålls skogsskola 1885 V1 (staten öfvertog skolan från 1887 1/n 
och bekräftade 1887 19/ia skolstyrelsens tidigare förordnande), assistent i Äkers 
(Gripsholms) revir 1890 2/s, föreståndare för Böda skogsskola och tjförr. jäg¬ 
mästare i Ölands revir 1893 8/io, föreståndare för Bjurfors’ skogsskola 1895 28/b, 
jägmästare i Svältornas revir 1898 3 Is. Skogsförvaltare vid Reijmyre bruk hösten 
1892—1900. Arrenderat kronosäteriet Ollestad i Hofs s:n af Skaraborgs län se¬ 
dan 1898 UU. Anordnat af Älfsborgs läns landsting och hushållningssällskap be¬ 
kostade skogskulturer inom Svältornas revir sedan 1898 13U. R. V. O. 1906 V12. 
Jägmästare i Kinne revir 1910 18/o. Ordförande i Hofs sockens kommunalstämma. 
Gift 1886 25A med Anna Fredrika Dahlgren. 
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.*-15. Edström, Olof Hjul mur, * 1S57 */» i Sundsvall. (Föräldrar: Konsuln och 
bankdirektören Olof August F. och Eva Maria Rothman.) Mogenhetsex. i Upp¬ 
sala 1877 ?1 s, elev vid skogsinstitutet 1879 */«, utexaminerad 1881 */«, extra jäg¬ 
mästare i södra Medelpads revir 1881 *«, landtmäteriauskultant 1884 '*/&, extra 
jägmästare i mellersta Norrlands distrikt 1890 l7lu, assistent i Medelpads revir 
1891 1«. afsked ss. sådan 1897 ‘/i. Landstormsområdesbefälhafvare 1887 */«. 
Företog 1881 en skogsvetenskaplig studieresa till Tyskland. Skogskontrollör 
hos Vifsta varfs aktiebolag 1897 */»—190b. Företog år 1904 en resa för konst¬ 
studier i Tyskland, Schweiz och Tyrolen. Sysslat med landskapsmålning och 
konstsvarfning. Afförd ur domänstyrelsens matrikel öfver skogsstaten 1913 "U. 

34b. Schmidt, Peter GottUeb Koeh, * 1857 ,7/n å Rugaard i H yllest ed på .lut¬ 
land. (Föräldrar: Förvaltaren Otto Viktor S. och Julie Walter.) Kom till Sve¬ 
rige 1869, intogs i Lunds katedralskola 1870 och aflade mogenhetsex. därst. 1878 
5/», student af Skånska nationen vid univ:tet i Lund s. å. ‘/io, elev vid skogs¬ 
institutet 1879 V», utexaminerad 1881 */«, extra jägmästare i Malmöhus revir 1881 

bitr. skogsförvaltare vid Ofvedskloster från 1882 */i, ensam dylik 1886—1895 
31/i, skogsförvaltare på Hjularöd i Malmöhus län 1883—1893, på Svaneholm och 
Lindholmen 1893 'It»—1895 3l/s, på Marsvinsholm 1894 ‘/»—1895 3,/s. Assistent i 
Malmöhus revir 1890 */». Tillsyningsman vid skogsskötseln å den Kristianstads 
stad tillhöriga egendomen Bockcboda sedan 1891 Vi. Extra jägmästare i södra 
distriktet 1895 "/t, öfvcrplantör för Kristianstads läns skogsodlingsförening 1894 
1«—1895 31 i, skogsförvaltare å Trolle-Ljungby och Årup i Kristianstads län 1895 
*/». Statens skogstaxator i Smålands distrikt 1903 "/«, jägmästare i Hallands revir 
1908 ■/». Styrelsclcd. af Hallands jaktvårdsförening vid stiftandet 1914 l*h. Del¬ 
tagit i danska skogsmöten i Svendborg på Fyen 1884 och i Fredcriksvterk pä 
Sceland 1887. Idrottsman. Deltagare i Stockholms gymnastikförenings resa till 
London, Bruxelles och Kjöbenhavn 1880 samt i Lunds gymnastikförenings resa 
till Stockholm 1882. Gift 1893 *■/» med Else Ernesta Johanne Ryder från Kjö¬ 
benhavn. 

Publ. Bidrag i Zool. Jägaresällskapets i Lund festskrift 1886. Bidrag i "Landt- 
bruket i Skåne", red. af Hj. Nathorst (189b; ang. ängs- och skogsskötseln vid 
Ofvedskloster). 

347. von Eckermann, Anton Erik, se Hofjägcristatcn, sid. 156. 
Publ. Bidrag i Södermanlands läns jaktvårdsförenings årsskrift 1911. 

•*48. Cnuttingins, Jacob Edvard Samuel, * 1860 "/1 i Skeninge. (Föräldrar: 
Regementsläkaren Anders Jakob C. och hans 2. fru, Ida Maria Charlotta Peters¬ 
son.) Intagen i Linköpings h. allm. lvk 1868, mogenhetsex. i Linköping 1878 3H/», 
elev vid Tierps skogsskola s. å., student af Ostgöta nation i Lund 1879 */io, elev 
vid skogsinstitutet 1879 */• men lämnade Ivkt s. å. 'ho efter de praktiska öfningar- 
nas slut, jur. preliminärex. i Lund 1880 ••/«, hofrättsexamen därst. 1884 ”/», e. o. 
notarie i Göta hofrätt s. å. '*/• och i Svea hofrätt s. å. '/*, landskanslist i Öster¬ 
götlands län 1885, v. auditör vid andra lifgrenadiärrcg:tct 1888 *®/io, extra läns- 
notaric 1888, länsnotaric i Östergötlands län 1890, kronofogde i Göstrings och VI- 
folka fögderi 1892, auditör i nyssnämnda rcg:tc s. å. "/», auditör vid samma reg:tc 
1898 */«, kronofogde I Lyslngs och Göstrings härad 1900. Ordf. i Mjölby sockens 
kommunalstämma. Styrelseled. I Östergötlands ensk. banks afdclningskontor i 
Mjölby 19tm o. sederm. verkst. dir. därst. K. maj:ts ombud vid Mjölby—Häst¬ 
holmens järnvägsakticbol. Honom tillädes kaptens rang 1902 /«. R. V. O. 1905 
‘/i*. Äger Eggbylund vid Mjölby. 
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349. Nisser, Gustaf Robert, * 1858 15/» i Stockholm. (Föräldrar: Sjökaptenen 
Gustaf Vilhelm N. och Syster Amalia Klein.) Gick i Stockholms gymnasium. 
Aflade mogenhetsex. 1879. Elev vid skogsinstitutet 1880 Ve, lämnade lvkt utan 
examen våren 1882 och reste på sommaren s. å. till staden York i Nebraska, N. 
Amerika, där han äger stads- och landtegendomar. Gift 1881 med Alva Sundell. 

350. Carlberg, Albert, * 1859 22U i Kvistbro s:n af Örebro län. (Föräldrar: 
Folkskolläraren Per August C. och Maria Christina Olson.) Mogenhetsex. i 
Örebro 1878 3/e, elev vid skogsinstitutet 1880 Vo, utexaminerad 1882 l5/o; skogs¬ 
förvaltare vid Fagerviks, Billnäs och Skogby bruk i Finland 1883 Vu—1888 17/o; 
skogsförvaltare vid Nynäs och Degernäs i Värmland sedan 1888 Vu. Extra jäg¬ 
mästare i bärgslagsdistriktet 1891 28/i. Skogsförvaltare vid Villingsbärg, Valåsen, 
Ölsboda och Saxån i Värmland och Nerike från 1891 Vo samt vid Hellsjö masugn i 
Dalarne sedan 1892 Vi. Skogsförvaltare vid Svartå bruk 1895 Vu—1899 31/io, 
skogsförvaltare hos Hellefors och Sikfors bruks aktiebolag 1899 Vu (jämväl skogs¬ 
förvaltare vid Kolsva i Västmanland 1889 Vi—1899 och vid Gislarbo till 1904). 
Skogsförvaltare hos aktiebolaget Bofors-Gullspång 1906. Afförd ur domänsty¬ 
relsens matrikel öfver skogsstaten 1913 2A. Biträde hos öfverjägmästaren i bärgs¬ 
lagsdistriktet sedan 1914. Extra jägmästare i bärgslagsdistriktet 1914 V7. 

Fiskeriuppsyningsman öfver Kils- och Kolstrandsvikarna i Vänern 1891 5/«, 
öfveruppsyningsman öfver laxfisket inom Svart-, Let- och Gullspångsälfvarne 
1895 Vi. Gift 1892 22U med Agnes Elin Rehnberg. 

351. Lindhagen, Bror Georg Wilhelm, * 1860 28/o i Stockholm, t 1889 2/i. 
(Föräldrar: Professorn, fil. doktor Daniel Georg L. och Anna Olga Wilhelmina 
Struwe.) Elev vid skogsinstitutet 1880 Vo, lämnade lvkt hösten 1881 efter slutade 
praktiska öfningar och afreste till Amerika i okt. s. å. Hade därstädes skiftande 
öden och var vid sitt frånfälle predikant. Gift 1886 med Carrie Bystedt från 
Norra Amerika. 

352. Herlitz, Nils Elias, * 1858 Ve (i elevmatrikeln står, felaktigt, 9/e) i Visby. 
(Föräldrar: Magistratssekreteraren och auditören Gabriel Jakob H. och Hedvig 
Hermanna Cramér.) Mogenhetsex. i Visby 1879 24/s, elev vid skogsinstitutet 1880 
Ve, utexaminerad 1882 15/o, landtmäterielev 1881 15/e, extra jägmästare i Koppar- 
bärgs revir 1884 25/a. Reste år 1889 såsom jägare till Argentina, vistades där och 
i England. Disponent för Katthammarsviks kalkbruk på Gotland. ”En erkänd 
tenorsångare.” Afförd ur domänstyrelsens matrikel öfver skogsstaten 1913 2A. 

Publ. ”En tigerjagt i Argentina” (i ”Gotlänningen”). 

353. Wallmo, Gno, * 1860 29A i Ljusnarsbärgs s:n af Örebro län. (Föräldrar: 
Brukspatronen Leo W. och Birgitta Kristina Olsson.) Mogenhetsex. i Strängnäs 
1879 6/o, elev vid Ombärgs skogsskola s. å., landtmäterielev 1880 2B/i, utexamine¬ 
rad från skogsskolan 1880 14/e, elev vid skogsinstitutet 1880 Ve, utexaminerad där¬ 
ifrån 1882 15/b, extra jägmästare i Örebro revir 1882 3/s, extra jägmästare i Asker- 
sunds revir 1885 8/i, e. o. tjänsteman hos domänstyrelsen 1886 17/b, repetitör vid 
skogsinstitutet 1888 V?, assistent i Askersunds revir 1891 23A. Företog 1894 med 
offentligt anslag en skogsvetenskaplig studieresa till Frankrike. Dessutom företagit 
studieresor till Tyskland, Österrike, England, Ryssland. Sedan 1880-talet för¬ 
valtat eller haft öfverinseende öfver Högfors, Hellefors, Skogaholms, Alkvätterns, 
Rockesholms och Högsjö bruks skogar, hvilken sistnämnda förvaltning han fort¬ 
farande bibehåller. Besökte med statsanslag och såsom delegerad för Sverige 
skogskongressen i Paris 1900. Jägmästare i Jönköpings revir 1899 lfl/s. Genom 
tjänstebyte med F. E. Witt jägmästare i Örebro revir 1902 25A; styrelsesuppleant 
i Föreningen för skogsvård 1902 ®/io, styrelseled. o. vice ordf. därst. 1907 15A— 
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1913 */»; t. f. öfverjägmästare i bärgslagsdistriktet 1903 s*/i3, styrelseled. i Bärgsla- 
Kens fröklängningsak tiebolag s. å. 1B/»—1911. styrelscled. i Svenska fröklängnings- 
aktiebolaget s. å. #/io; R. V. O. 1904 */«; led. för skogsstaten (jämte H. Wedholm) 
i den s. k. löneregleringskommittén 1900 */•; jämte fil. dr Gunnar Andersson, lek¬ 
tor K. Starbäck samt jägmästarne N. G. Ringstrand och A. N. H. Wahlgren kom- 
mitterad hos jordbruksministern 1906 '*/« o. ordförande inom femmannakommitten 
för att utreda frågan om ändrad anordning af skogsundervisningen äfvensom om 
nya byggnader för skogsinstitutet och lokaler för statens skogsförsöksanstalt. 
Led. af k. kommissionen för att planlägga, ordna o. leda försökstaxeringen af 
Värmlands skogar 1910 “/», ordf. i kommissionen 1910 M/«. R. N. O. 1912 "/«, 
R. N. S:t O. O. 1914. 

Erhöll vid landtbruksutställningen i Örebro 1911 hedersdiplom för betydelse¬ 
full insats i Bärgslagens skogsvård. Ägde en tid på 1900-talet gården Norslund 
utanför Lindesbärg. Gift 1911—1912 med Bernhardina Rosendal. 

Publ. Rationell skogsafverkning. (Örebro 1897); Löjtnant Rustan Storm- 
feldt. Roman (Sthlm 1900); uppsatser i Tidskr. f. skogshushålln.. Skogsvårds- 
foreningens tidskrift, Nerikes Allehanda, Stockholms Dagblad 1909, Sv. Dagbl. 
1912—1913, Nya Dagl. Alleh. 1911—1912, Värmländska Bergsmannaförenin- 
gens Annaler 1912, Aftonbladet 1915. 
Hänvlsn. t. litt. Biografi i "Vem är det?" (Sthlm 1912). 

354. Richler, Bror Carl Ludvig, * 1855 *'/* på Johannisbärg i Tjällmo s:n 
af Östergötlands län, t 1899 ,s/i i Norbärgs s:n af Västmanlands län. (Föräldrar: 
Häradshöfdingen Carl R. och hans 2:a hustru, Ida Josefina Tisell.) Mogcnhetscx. 
vid Uppsala h. allm. lvk 1875, student af Östgöta nation vid univ:tct därst. s. å., 
elev vid Marma skogsskola 1879, utexaminerad 1880, elev vid skogsinstitutet s. å. 
’/•. utexaminerad 1882 “V«. landtmäterielev 1882 so/r, landtmäteriexamen 1886 “7». 
auskultant 1886 “Vs, landtmäterimedhjälpare i Stockholms län 1886, vice kommis- 
sionslandtmätare i \ ästmanlands län 1897 */s. Bcgrafven å Norbärgs kyrkogård. 

"I det personliga umgänget hade R. förskaffat sig stora sympatier för sitt 
hjärtevarma och vänsälla väsen. Han var en fridens man, som icke gjorde 
någon för när. och han medförde hvart han kom något af den unge studentens 
solskenslynne. som åren aldrig mäktade dämpa." (Odén, sid 635.) 

355. Ahlgren, August Johan Edvard, * 1861 **/r vid Pärsbärg i Färnebo s:n 
af Värmlands län. (Föräldrar: Brukspatronen Johan Leonard A. och Anna Eli¬ 
sabeth Norden.) Mogcnhetscx. i Stockholm 1879 “/», elev vid Tierps skogsskola 
s. å., utexaminerad 1880. elev vid skogsinstitutet 1880 ‘/«, utexaminerad 1882 “/«. 
extra jägmästare i Fryksdals revir 1882 Vu, t. f. statens skogsingeniör 1888 */e, 
assistent i Fryksdals revir 1*90 *•/», skogsförvaltare vid Stora Kopparbärgs bärgs- 
lags aktiebolags skogsförvaltning sedan 1891 “7», extra jägmästare i Qäfle-Dala 
distrikt 1893 ,7/«. Ägde 1887—1889 Mårbacka i östra Emterviks s:n af Värm¬ 
lands län. Sekreterare hos Dalarnes jaktvårdsförening 1904 “/»*—1907 Vu. Af- 
förd ur domänstyrelscns matrikel öfver skogsstaten 1913 *U. Gift 1887 ‘Va med 
Gerda Julia Elisabeth Lagerlöf, en syster till författarinnan, fil. hedersdoktor Selma 
Lagerlöf. 

Publ. Kolmilors kubikinnehåll och kolutbyte (1897); Tabeller öfver sågut- 
fallet ur olika timmerdimensioner (1898); Prisnota för timmer- och pappers- 
vcdsdrifnlng (190(1); Diknlngstabeller (Sthlm 1903). Bidrag I Tidskr. f. skogs¬ 
hushållning; bidrag i Skogsvännen (1903). 

356. Trysén, Carl Magnus Nils, * 1860 '•/• å Viggeby i Llllkyrka s:n af Upp¬ 
sala län, t 1889 */i» därst. (Föräldrar: Jägmästaren Stefan Sigge S. och hans 
l:a fru, Selma Carolina Lindholm.) Mogcnhetscx. i Uppsala 1878 »V». student 
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vid universitetet s. å. 3I», genomgick Tierps skogsskola 1879—1880, elev vid skogs¬ 
institutet 1880 Ve, utexaminerad 1882 15/e, extra jägmästare i Enköpings revir 
1882 17ls, repetitör vid skogsinstitutet 1884 5/e—1887. Var vid sin död trolofvad 
med Ebba Carolina Magdalena Wester, gift 1894 31/7 med jägmästare A. H. Nor- 
denadler. 

357. Du Rietz, Axel Ivar, * 1861 29/e i Norrköping, t 1897 21/n i Stockholm. 
(Föräldrar: Stadsmäklaren Carl Du R. och Sofie östlund.) Mogenhetsex. i Öre¬ 
bro 1879, elev v. skogsinstitutet 1880 Ve, utexaminerad 1882 15/g, extra jägmästare i 
östra Jämtlands revir 1882 °/io, landtmäterielev 1883 17A till sept. 1887, extra jäg¬ 
mästare i västra Jämtlands revir 1887 31/s, extra jägmästare i mellersta Norr¬ 
lands distrikt 1890 UU, assistent i Västerdalarnes revir 1894 13/io. Förvaltare vid 
Gällö ångsåg i Refsunds s:n, Jämtland, 1890—1891. Ägde Valsfors i Aspeboda 
s:n, Kopparbärgs län. Gift 1890 15/n med Margareta Burman. 

358. Hagström, Carl Elof, * 1859 u/s i Helsingborg. (Föräldrar: Musikdirek¬ 
tören Nicolaus H. och Annette Vilhelmina Bergström.) Mogenhetsex. 1879. Elev 
vid skogsinstitutet 1880 Ve, utexaminerad 1882 15/e, extra jägmästare i Ängel- 
holms revir 1882 7/o. Afskedad 1895 28/n. Lärare i skogshushållning vid Alnarps 
landtbruksinstitut 1890—1911. Ägde 1U mtl Markaryds gästgifvaregård med Tims- 
fors kvarn och såg i Kronobärgs län 1891—1894. Gift 1891 30/n med Berta Susanna 
Mariana Oom (f. i Bjuf 1860 22/u). 

359. Hultin, Johan Helmer, * 1860 12U i Härnösand. (Föräldrar: Fabrikören 
Johan Henrik H. och Maria Elisabeth Dafgård.) Mogenhetsex. i Stockholm 1879 
23/5, elev vid skogsinstitutet 1880 Ve, utexaminerad därifrån 1882 13/e, extra jäg¬ 
mästare i Sala revir 1882 3/s, i Vadsbo 1885 18/e och i Karlstads 1886 %, assistent i 
Karlstads revir 1890 2*U, tjförr. jägm. i Vadsbo revir 1893 12/i, statens skogs- 
ingeniör 1895 29/s. Anställd vid Kopparbärgs bärgslags skogar sedan 1896 Vio, 

intendent vid Kopparbärgs bärgslags aktiebolag sedan 1897 Vi (ang. titeln ”inten¬ 
dent” vid bärgslaget se ”Nordisk Familjebok”). Extra jägmästare i Gäfle-Dala 
distrikt 1897 31/s, styrelseled. af Föreningen för skogsvård 1902 e/io, styrelseled. i 
Dalälfvarnes strömbyggnadsaktiebolag 1904 3/s och i förlagsaktiebolaget Nedre 
Dalälfven 1905. Verkst. direktör i Dalarnes flottningsförening. Styrelseled. i 
Dalarnes jaktvårdsförening sedan 1898 %, vice ordf. s. å. o. d.—1899 2B/io samt 
sedan 1909 2/io. Afförd ur domänstyrelsens matrikel öfver skogsstaten 1913 2A. 

Sågverksförbundets representant i svenska arbetsgifvareföreningen. 
Förvaltat aktiebolaget Bofors-Gullspångs skogar 1884—1893 Va samt Bredsjö 

bruks skogar 1890—1893 V*. Företog 1886 en skogsvetenskaplig studieresa till 
Tyskland. Gift 1901 5/i med Elin Göthe. 

Publ. Bidrag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1912. 
Hänvisn. t. litt. Porträtt o. biografi i Dalarnes Jaktvårdsförenings Medde¬ 
lande 1915 (Sthlm 1915). 

360. Malmgren, Knut August Werner, * 1861 9/e i Malmö. (Föräldrar: Pos¬ 
sessionaten Per August M. och Vendla Carolina Tollin.) Mogenhetsex. i Lin¬ 
köping 1879 2%, elev vid skogsinstitutet 1880 Vo, utexaminerad 1882 15/o, extra 
jägmästare i Degerfors revir s. å. 12/io, transport till västra Åsele revir 1889 9/«; 
bitr. jägm. därst. 1890 20/i, assistent därst. 1891 19/i, tjförr. jägm. i Fredrika 
revir 1895 22li, assistent därst. 1898 UU, t. f. jägmästare därst. s. å. 12/e; jäg¬ 
mästare i västra Jämtlands (sedermera kalladt Hallens) revir s. å. 22/12, styrelse¬ 
led. af Jämtlands läns jaktvårdsförening 0. sekr. därst. sedan 1902 12/u, seder¬ 
mera dennas ordförande; led. af H. M. Konungens jaktklubb 1903 l9U; sekreterare 
i tjänstemannaföreningen i Östersund åren 1902—1910; ordf. i Jämtlands skytte- 
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förbunds verkst. utskott 1909—1912; statens skyttemörke i guld 1909; Jämtlands 
skytteförbunds guldmedalj s. R. V. O. 1911 */#. Äger gård i Östersund. Gift 
1. n. 1N91 '• ii med Anna Elisabet Hallgren, 2. k. 1910 '“/« med Aurora Norrman. 

Hänvisn. t. litt. Biografi (af H. Szs) i Jägaren 1907. 

361. Egerström, Hjalmar Axel Herman, * 185b 3,/h (tvilling) å Harg i Kisa 
s:n af Östergötlands län. (Föräldrar; Fältläkaren Oscar Wilhelm Iwan E. ocli 
Fredrika Laurentia Lindgrén.) Volontär vid Södermanlands reg:te. Mogenhetsex. 
i Nyköping 1879 7/«, elev vid skogsinstitutet 1880 Ve. utexaminerad 1882 “V*, extra 
jägmästare i Kinda revir 1882 *°/n, i Kalix revir 1885 */io och i södra Lycksele revir 
1886 *•/«, biträdande jägm. i sistnämnda revir 1890 "Vn, assistent i samma revir 
1891 'Vi, tjförr. jägm. i Fredrika revir 1892 **/n, jägmästare i södra Lycksele 
revir 1895 •/*. öfverjägmästare i Ume distrikt 1904 Sl/u, R. V. O. 1905 ‘/is. Huf- 
vudman i Ume stads sparbank. Åren 1883 och 1884 företagit skogsvetenskapliga 
studieresor i Danmark, Belgien, Frankrike, Tyskland, Böhmen, Österrike, Italien. 
Var åren 1882—1891 delägare i Hofby säteri. Västra Eneby s:n, Östergötland. 
Äger gård i Lycksele. 

362. Wikström, Ernst, * 1859 **/« på Trossnäs i Nors s:n af Värmlands län, 
t 1886 V*. (Föräldrar: Rcgementsauditörcn Carl Johan Bengt W. och friherrin¬ 
nan Emelie Carolina Cederström.) Mogenhetsex. i Karlstad 1877, student af 
Värmlands nation vid univ;tet i Uppsala s. å. Elev vid skogsinstitutet 1880 ‘/o, 
utexaminerad 1882 "V«, extra jägmästare i Karlstads revir 1882 n/». Anmäld till 
tjänstgöring i Kongostaten. 

Hänvisn. t. litt. "Från skilda marker. Jakter af Gustaf Schröder och hans 
jaktkamrater." Sthlm 1897, sid. 89; "Han var en ovanligt härdig ung man, 
full af spänstighet och jaktlust. Hans zoologiska kunskaper voro ganska 
vidsträckta och hans aktning för jaktstadgan minutiöst korrekt. Hans ovan¬ 
ligt långa fortkomstledamöter satte honom i stånd att möjligast nära följa 
drefvet, och det ville rätt mycket till för jaktkamraterna att på en stöfvarjakt 
komma i tillfälle till skott, så mycket mer som E. W. var skäligen skottsnål, 
hvilket ej var alls att undra på i betraktande af hans unga år. Han var en 
god skytt med både hagel och kula. Sannolikt hade han brutit sig en fram¬ 
gångsrik bana i Kongostaten. dit hans håg lifligt stod och där han redan blif- 
vlt anmäld till tjänstgöring, därest ej hans lif så plötsligt ändats." 

363. Andersson, Her Emil Thorgny (Tore), * 1861 ”/» på professorsboställct i 
Bcrgianska trädgården vid Stockholm. (Föräldrar: Professorn Nils Johan A. 
och Anna Elisabeth Amanda Tigerhiclm.) Volontär vid Skaraborgs reg:te, elev 
vid krigsskolan å Carlbärg 1879 m/t, afgången därifrån 1880 '/«, elev vid skogs¬ 
institutet 1881 ■/•, lämnade institutet vid slutet af vårterminen 1882 och reste till 
Amerika. Kartritarc i Chicago, aflade medicinsk examen vid Kushinstitutet efter 
3 års studier och har sedan praktiserat såsom läkare. Flyttade 1893 till Wahoo i 
Nebraska. Numera bosatt i Wyomlng i Saratoga. Gift 1 :a g. 1883 med Hanna Bro¬ 
man (+ 1893), 2:a g. 1895 med en svensk-amerikanska Brusc, 3:c g. 1900 **/i» med 
Sigrid Elisabeth Fröding. 

Broder till målaren Johan Axel Gustaf Andersson (Acke Andersson, seder¬ 
mera Acke). 

364. Fåhrwus, Ivar, * 1861 ”/• i Stockholm. (Föräldrar: Revisionssekrete¬ 
raren Hugo F. och Ida Lovisa Katarina österman.) Mogenhetsex. vid Stock¬ 
holms gymnasium 1880 ,7/», elev vid skogsinstitutet 1881 '/«, utexaminerad där¬ 
ifrån 1883 '/•. extra jägmästare i Sunncrbo revir 1883 "/« och i Ölands revir 1884 
"V10, elev vid Ultuna landtbruksinstitut 1884—1885, c. o. tjänsteman i domänsty- 
rclsen 1885 M/«, amanuens därst. 1886 '*/», extra jägmästare i bärgslagsdistriktct 
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1892 '/«, R. Pr. R. Ö. O. 4:e kl. 1893 29/o, t. f. jägmästare i Ängelholms revir 1896 
/a, t. f. jägmästare i Daga revir 1897 nU, jägmästare i Västerås revir 1901 Va. 

f Sekr. i Sv. Kennelklubben 1891 ‘Vs—1893 13/s, styrelseled. i Bärgslagens frökläng- 
ningsaktiebolag 1903 I9/7 och af styrelsen för Sv. Fröklängningsaktiebolaget, sekr. i 
Sy. Jägarförb. centralafdelning 1894 2S/,—1898 29A, sekr. vid skogsmötet i Jön¬ 
köping 1894. Sekr. hos skogsvårdsstyrelsen i Västmanlands län och länsjäg- 
mästare därst. 1904, afgick 1907, tekniskt biträde (konsulterande) hos samma 
styrelse 1908-1912. R. V. O. 1911 •/.. Led. af H. M. Konungens jaktklubb 1896. 
Forste sekreterare vid l:sta nordiska jägarekongressen i Stockholm 1897 2/7_°/7. 
En af stiftarne af Extra jägmästarnes förening. Konstruerat en s. k. dubbel- 
hålkad såddhacka. 

Hänvisn. t. litt. Porträtt i Sv. Kennelklubbens tidskr. 1899, h. 4; biografi (af 
H. Szs) m. portr. i St. Dagbl. 1911 22/„. v 

365. Klemming, Otto August. * 1860 3/i2 i Solna s:n af Stockholms län. (För¬ 
äldrar: Bleckslagaren Vilhelm Leonard K. och Margaretha Elisabeth Burman.) 
Mogenhetsex. i Stockholm 1880 18/5, elev vid skogsinstitutet 1881 Ve, utexaminerad 
1883 la, e. 0. tjänsteman i domänstyrelsen s. å. 22/o, extra jägmästare i Österda- 
larnes revir 1884 29/4, amanuens i domänstyrelsen 1887 23/i2, t. f. jägmästare i 
Härjedalens revir 1897 18/e, t. f. jägmästare i Fredrika revir 1898 24/i2, t. f. jäg¬ 
mästare i Burträsk' revir 1900 21/s, jägmästare i norra Helsinglands revir 1901 
2VS, R. V. O. 1912 •/«. Led. af styrelsen för Qäfleborgs läns jaktvårdsförening. 
Förvaltare af Hudiksvalls stads skogar. Äger gård i Hudiksvall, äfvensom del 
i hus i Stockholm. 

366. Lilliecrona. Casper Henning, * 1861 14/2 på Brunsmåla i Kronobärgs 
län. (Föräldrar: Kaptenen Adam Florus L. och Hilda Katharina Margareta Smith 
1 hennes l:a gifte.) Mogenhetsex. 1880, elev vid skogsinstitutet 1881 Vo, utexa¬ 
minerad 1883 Vo, extra jägmästare i Åhus revir 1884 14/->, assistent därst. 1890 
e/u, assistent hos öfverjägmästaren i södra distriktet 1891 B/2, extra jägmästare i 
södra distriktet 1894 /», assistent i Malmöhus revir 1900 7/«. Länsjägmästare i 
Malmöhus län och sekr. hos skogsvårdsstyrelsen därst. 1904, lärare i skogsskötsel 
vid Västraby landtbruksskola, styrelseled. af Zoologiska jägaresällskapet i Lund. 
Biträdt vid ledningen af kungliga jakter. Afförd ur domänstyrelsens matrikel 
öfver skogsstaten 1913 2U. Gift 1897 V» med Melanie Nanny Sidonia Wendt från 
Hamburg. 

367. Malmström, Claes Ludvig, 1861 2/i i Sundborns s:n af Kopparbärgs 
län, + 1911 8/i2 i Nordmaling. (Föräldrar: Bruksförvaltaren Gustaf [Göstal Em- 
merik M. och Ida Adelaide Schmiedte.) Mogenhetsex. i Karlstad 1880, genom¬ 
gick Hunnebärgs skogsskola, elev vid skogsinstitutet 1881 Vo, utexaminerad 1883 
‘/o, extra jägmästare i Älfdals revir 1883 26/-, studerade sågverksindustri i Norge 
1884 och kolning vid järnkontorets kolareskola s. å„ tjänstgjorde vid Hunnebärgs 
skogsskola 1885—1887 30A. extra jägmästare i Stockholms revir 1887 28/5, e. 0. tjän¬ 
steman i domänstyrelsen 1888 4/7, jägare och skogsförvaltare hos H. M. Konungen 
å Drottningholm 1887 Va—1894 3l/io, biträdande lärare vid Husby landtbruksskola 
i Stockholms län 1890, assistent i Stockholms revir 1891 5/a, R. Pr. R. ö. O. 4. 
kl. 1893 29/o, skogsförvaltare vid Leufsta fideicommiss 1894 V11—1906, extra jäg¬ 
mästare i östra distriktet 1895 10/i, skogsförvaltare och disponent hos Nordma- 
lings ångsågsaktiebolag 1906 (efter e. jägm. S. O. Blomquist). Ordf. i kommu¬ 
nalstämman i Nordmaling 1908. Gift 1893 30/» med Marie Louise Sillén. 

”Gladlynt, treflig, med hjärtat på rätta stället, vann M. vänner bland alla 
med hvilka kan kom i beröring. Synnerligen omtyckt var han också af sina 
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underlydande, och samtliga arbeturne vid Olofsfors följde sin afhållnc chef 
till den sista hvilan." 
Publ. Bidrag i Sv. Jägarförb:s n. tidskr. 
Hänvisn. t. Utt. Biografi (af H. Szs) i Jägaren 1904; nekrolog (af N. Ring¬ 
strand) o. portr. i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1912. 

368. Norborg. Joel (icke Johan) Albrekt Elias, * 1860 u/i i Knutby s:n af 
Stockholms län. (Föräldrar: Kontraktsprosten Hans N. och Olivia Magdalena 
Hellström.) Mogenhetsex. 1880. Elev vid skogsinstitutet 1881 V», lämnade lvkt 
vid slutet af vårterm. 1882 och reste till N. Amerika. Utflyttningsbetyg fr. Knut¬ 
by s:n till N. Amerika 1883 '*/a. Reste till Chicago och arbetade därst. på ett 
större ritkontor. Bosatte sig sedermera i Salt Lake City, Utah. och arbetade på 
en Mr Forresters office. som också var geologisk byrå för Denver-Rio Grande- 
järnvägen och bolaget Utah Fuel & C:o, som äger stora kolgrufvor. Syssel¬ 
sätter sig med upprättandet af grufkartor. Gift med en infödd amerikanska (fa¬ 
dern svensk, modern dansk-tyska). 

369. Nyman, Arvid Herman, * 1860 **/* i Västergarns s:n af Gotlands län. 
(Föräldrar: Handlanden och Skeppsredaren Olof Herman N. och Johanna Elisa¬ 
beth Olivia Westberg.) Mogenhetsex. i Visby 1879 **/», landtmäterlelev 1880 18/s, 
elev vid skogsinstitutet 1881 V«, utexaminerad 1883 V», extra jägmästare i Got¬ 
lands revir s. å. **/r, landtmäteriexamen och landtmätcriauskultant 1886 “/», c. 
o. tjänsteman i domänstyrelsen 1889 *•/#, assistent i Gotlands revir 1890 3It, vice 
kommissionslandtmätare i Gotlands län 1898 '*/», kommissionslandtmätare därst. 
1901 **/», distriktsingeniör i Gotlands södra landtmäteridistrikt 1910. Äger gård 
i Visby. Gift 1890 */n med Gerda Augusta Molander. 

370. von Schönberg, Carl Oswuld Wolf, * 1860 */« å Bolmstad i Angelstads 
s:n af Kronobärgs län. (Föräldrar: Sachsiske underlöjtnanten Hans Wolf von 
S. och hans 1 :a fru Camilla Marie Rittner.) Mogenhetsex. vid Lunds privata 
elem.-lvk 1876 I0/», student i Skånska nationens dåvarande 2:a afdelning vid Lunds 
univ:t pä hösten s. å., fil. kand. 1879 ,8/»t studerade vid forstakademlen i Tha- 
rand från hösten s. å„ afgångsex. därstädes 1880 *■/• efter att hafva tjänstgjort 
ss. volontär på sachsiska reviren Hermsdorf och Wermsdorf. Corpsstudent i 
Tharand. Elev vid skogsinstitutet 1881 V«, utexaminerad 1882 *°/io, extra jägm. 
i Sunnerbo revir 1882 u/u, e. o. tjänsteman hos domänstyrelsen 1887 ,8/io, assi¬ 
stent i förenämnda revir 1890 3tli, t. f. jägmästare därst. 1891 1B/i*. t. f. jägmästare 
i Ölands revir och t. f. föreståndare för Böda skogsskola 1893 Vt, jägmästare 
i Malmöhus revir 1893 33In. Länsskogsman och lärare vid Kronobärgs läns landt- 
bruks- och folkhögskola 1889—1894. Skogsförvaltare vid Lessebo bruk, Braås, 
rrollcholm sedan 1890, äfvensom vid Lindholmen, Svaneholm, Torup, Kragcholm, 
Rydsgård och Börringe. Led. af H. M. Konungens jaktklubb 1893. Biträdt vid 
ledningen af kungliga jakter. Grundat Alfvcsta fröklängningsanstalt samt se¬ 
dermera Svenska fröklängningsaktlebolaget (f. d. Alfvcsta, Katrineholms o. in¬ 
till 1912 Arnö frörior), där han blef ledamot af styrelsen o. verkst. direktör 1898. 
Deltagit i bildandet af Extra jägmästarnes förening. Var ordförande vid "l:a 
allmänna mötet af Sveriges extra ordinarie skogsstatstjänstemän" i Jönköping 
1891 8/u '/ii. Företog år 1899 o. 1907 med anslag af allmänna medel skogs- 
vctcnskapliga studieresor i Danmark. Styrelseled. af Zoologiska Jägarcsällskapct 
i Lund, R. ö. Fr. J. O. 1904 *°U, R. V. O. 1906 'In. Äger en saluplantskola 
vid Snogeröd, därifrån han utsändt kataloger med korta anvisningar o. råd, i 
likhet med hvad Sv. skogsfrökontorets handclsplantskola i Halmstad började 
göra enligt mönster från Danmark. Styrelsclcd. af Föreningen till skyddande 
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af Måkläppens fågelfauna. Styrelseled., skattmäst., sekr. o. direktör hos Skogs- 
vårdsföreningen för Malmöhus län 1910 4A>. Extra lärare i skogshushållning vid 
Alnarps landtbruksinstitut 1911. Adjungerad 1913 21/7 hos kommitterade för Bal¬ 
tiska utställningens jaktutställning 1914. Gift 1888 25Ai med Ottiliana Christina 
Charlotta Lagerberg. 

Piibl. Svenska skogsträd. 3. Boken och eken. (Skogsvårdsföreningens 
folkskrifter n:r 26; Stockholm 1911); Bidrag i Skogsvännen 1901 under mär¬ 
ket C. v. S.; Bidrag i Sv. Jägareförb:ts tidskrift 1913, i Skogsvårdsförenin¬ 
gens tidskrift 1911 o. 1912; i Vårt villebråd (2:a uppl., Sthlm 1914). 
Han tillhör en tysk uradlig ätt med Schönberg (nu Schönburg), vid Naum- 
burg ss. stamslott. Ätten bildade 1675 2G/io ett släktförbund, som hvarje 3:e 
år håller familjedag i Dresden i en ätten tillhörig stiftelsebyggnad. 

371. Wachtmeister till Johannishus, Axel Fredrik Gabriel, grefve, * 1858 
19/i på Trolle-Ljungby i Västra Ljungby s:n af Kristianstads län, t 1889 10/s på 
Stora Lindås i Västra Tunhems s:n af Älfsborgs län. (Föräldrar: Hofmarskalken 
och f. d. landshöfdingen, grefve Axel Knut W. till J. och grefvinnan Sofia Lovisa 
W. till J.) Volontär vid skånska husarreg:tet 1876, mogenhetsex. i Helsingborg 
1880 12/s, afsked ur krigstjänsten s. å. 18/«. Elev vid skogsinstitutet 1881 Ve, ut¬ 
examinerad 1883 V«, extra jägmästare i Hunnebärgs revir 1883 “/e. Led. af H. 
M. Konungens jaktklubb 1889 9/s. Vistades 1886—1887 i San Remo för bröstli¬ 
dande. Arrenderade Stora Lindås. Omkom genom olyckshändelse under en 
körtur. Gift 1883 “/e med Engla Elisabeth Carlsson. 

372. Witt, Fredrik Emanuel, * 1860 13/o i Helsingborg. (Föräldrar: Kontrakts¬ 
prosten, teol. doktor Höljer Anders W. och Sara Margareta Schultz.) Mogenhetsex. 
i Helsingborg 1880 13U, e. 0. kammarskrifvare i tullverket s. å. 22/«, elev vid skogs¬ 
institutet 1881 Ve, utexaminerad 1883 Ve, extra jägmästare i Eksjö revir 1883 l8/o, 
assistent därst. 1890 3h. E. o. tjänsteman i domänstyrelsen 1890 12/12. Tjförr. jäg¬ 
mästare i Jönköpings revir 1897 30/i. Skogsplant. instruktör hos Jönköpings 
läns hushållningssällsk. sedan 1891; led. af Grenna stadsfullmäktige 1888, v. ordf. 
därst. sedan 1891 Vi och ordf. sedan 1893 Vi; en bland stiftarne af ”Extra jäg- 
mästarnes förening”, bildad på möte i Örebro 1892 1h. Statens skogsingeniör 
1901 ~9U. Skogsförvaltare vid Högfors bruk. Jägmästare i Örebro revir 1902 
*/», genom tjänstebyte med U. Wallmo jägmästare i Jönköpings revir s. å. 25/«. 
Jämte dåv. jägm. G. Cassel o. G. Halldin tillkallad af domänstyrelsen 1909 för 
att jäml. k. br. s. å 27/s utarbeta förslag till förnyad arfvodestaxa för skogsför- 
rättningar. R. V. O. 1911 °/c. T. f. öfverjägmästare i Smålands distrikt 1914 ”/10. 
Gift 1889 10/e med Agnes Kristina Granlund. 

Till extra elev antogs 1881 15/io J. J. F. Gahn, som lämnade institutet utan 
examen vårterminen 1882. (Lär vara identisk med kaptenen och bruksägaren 
Henrik Jacob Fredrik Gahn, f. 1855, d. 1910 19U, g. 1888 29/s med Alice Ellen 
Silfverstolpe). 

373. Dufvenberg, Peter Leonard, * 1856 9/io i Hofvid, Alnö s:n af Väster- 
norrlands län, t 1896 24/i2 i Sollefte s:n af Västernorrlands län. (Föräldrar: Landt- 
brukaren Erik Israel D. och Margareta Charlotta Person.) Mogenhetsex. i Härnö¬ 
sand 1880, genomgick Flisbergs handelsinstitut. Elev vid skogsinstitutet 1882 Va, 
utexaminerad 1884 31/s, extra jägmästare i norra Medelpads revir 1884 31/i2, landt- 
mäterielev 1885 28/i2, extra jägmästare i mellersta Ångermanlands revir 1887 3/io, 

extra jägmästare i mellersta Norrlands distrikt 1890 24/u, afskedad 1895 4/u. Ex¬ 
porterade trävaror (löfträd) på utlandet. Skogsförvaltare hos Graningeverken. 
Gift 1891 24/a med Anna Teresia Naesström, från hvilken han blef skild. 

374. Forsberg, Per Erik, * 1860 9/« i Tuna s:n af Västernorrlands län, t 
1899 30h i Anundsjö s:n af Västernorrlands län. (Föräldrar: Smidesmästaren 
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Hrik F. och Lovisa Hörnlund.) Mogenhetsex. i Sundsvall 1881 33/», utexa¬ 
minerad från Sillrc skogsskola 1882 lV«, elev vid skogsinstitutet 1882 V*. 
utexaminerad 1884 *'/», extra jägmästare i norra Ångermanlands revir 1885 
**/». extra jägmästare i mellersta Norrlands distrikt 1890 M/u. Skogsuppsynings- 
man hos Mo & Domsjö aktiebolag samt föreståndare för bolagets år 1886 in¬ 
rättade privata skogvaktareskola. Simmagister (primus) i Sundsvall 1880 18/?, 
medverkade vid ordnandet af Trävaru- och exportföreningens skogsutställning i 
Sthlm 1897. (lift 1886 *°U med Hildegard Oscara Charlotta Westerdahl. 

375. Kindstrand, Axel fabian, * 1860 **/u i Spelviks s:n af Södermanlands 
län. (Föräldrar: Fxtra öfverjägaren. Godsägare Claes Wilhelm K. och Augusta 
Josefina Hansson, i hennes 2:a gifte.) Mogenhetsex. i Nyköping 1881 •/«, lärling 
vid Ombärgs skogsskola 1881 Vi». utexaminerad 1882 ,8/«. elev vid skogsinsti¬ 
tutet 1882 Vt, utexaminerad 1884 31 », extra jägmästare i Daga revir 1884 ”/m; 
assistent i västra Jämtlands revir 1890 w/», i Härjedalens revir 1892 ,H/i och i 
Gripsholms revir 1892 *•/«*. skogsförvaltare vid (iripsholms k. slott sedan 1893, 
plantor hos Södermanlands läns skogsodlingskommitté 1885—1889 och 1893— 
1898. lärare i skogshushållning vid Södermanlands läns folkhögskola och landt- 
mannaskola sedan 1895, lärare i skogshushållning vid Södermanlands läns landt- 
bruksskola å Nygård sedan 1894. Skogsförvaltare vid Åkers krutbruk, sedermera 
vid Fricsbärg, Forsby, Hedcnlunda och Ålbärga i Södermanland och Torpa i 
Älfsborgs län. Föreståndare vid Skogshålls skogsskola i Södermanland 1897 ,7/i». 
Jägmästare i Marks revir 1905 **/». R. V. O. 1913 */«. Gift 1904 mha med Hanna 
Rapp. 

376. Molander, Lurs Fredrik, * 1860 ,#/i i Stockholm. (Föräldrar: Posses¬ 
sionaten Lars Theodor M. och Bothilda Josephina Pettersson.) Mogenhetsex. 
vid nya elementarskolan i Stockholm 1880 "Vb, elev vid skogsinstitutet 1882 'la, 
utexaminerad 1884 3l/s, extra jägmästare i norra Pite revir 1884 ”7m, i Lule revir 
1886 "/* och i Gellivare revir 1888 30/«, bitr. jägmästare i (iellivare och Tärändö 
revir 1888 io/t, assistent i Kalix och Råne revir 1890 *°/t, bitr. jägmästare i Gelli¬ 
vare och Tärändö revir 1891 **/i, assistent i Gellivare revir 1893 ”/«, jägmästare 
i Härjedalens revir 1898 **/i», R. V. O. 1914 “/«, jägmästare i Enköpings revir 
1915 V». 

Landstormsbefälhafvare i lifkompaniets l:a afd:s område af Norrbottens fält- 
jägarecorps’ inskrifnings område 1889 30/j, afdelningsområdesbefälhafvare i Kalix 
kompaniområdes 2:a afd:s område af Norrbottens fältjägarccorps’ inskrifnings- 
område. Gift I. g. 1896 Vi med Gerda Anna Elisabeth Hammarlund (äktenskapet 
upplöst sept. 1901), 2. g. 1904 ”/• med Hilda Elsa Peterson. 

377. Ringstrand, Nils Gnstul, * 1863 **/? i Strängnäs. (Föräldrar: Läroverks¬ 
adjunkten, fil. doktor Nils Petter R. och Amelie Fredrika Dorothea Grahl.) Mo¬ 
genhetsex. i Strängnäs 1880 **/», utexaminerad från Ombärgs skogsskola 1882 u!t, 
elev vid skogsinstitutet s. å. Vt, utexaminerad 1884 3I/b, extra jägmästare i Skcl- 
Icftc revir 18*4 */«, bitr. jägmästare i Skclleftc revir 1890 *®/i, assistent i Skelleftc 
revir 1891 '*h, c. o. tjänsteman I domänstyrelscn 1892 *Vi: företog 1894 med 
offentligt anslag en skogsvetenskaplig studieresa till ThUringska staterna, Böhmen 
och Schlcslcn; t. f. jägmästare I Burträsk’ revir 1896 ”/», extra Jägmästare i 
Västerbottens distrikt 1898 **/». Skogschcf hos Mo och Domsjö aktiebolag 1897 
Vi#—1908. Styrelseledamot i Ytterstfors' trävaruaktlebolag t. o. m. 1909. Styrelse- 
suppleant i bankaktiebolaget Stockholm—öfre Norrland, styrclselcd. af samma 
bank 1902 i juni. Företog år 1900 en skogsvetenskaplig studieresa till Tyskland. 
Ordf. vid norrländska skogsmannamötet I Lule 1903 M/r. Styrelsesuppleant i 
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Kola aktiebolag vid stiftandet 1905 2#/u—1909. Styrelseled. i Munksunds såg- 
verksaktiebol. 1907—1909. Stadsfullmäktig i Ume o. vice ordf. därst. Led. af 
Västerbottens hushållningssällskaps förvaltningsutskott. Ägde gård i Ume. Skogs- 
expert (sedermera kallad skogsinspektör) hos bankaktiebol. Stockholm—öfre Norr¬ 
land 1908. Jämte doktor Gunnar Andersson och lektor K. Starbäck samt öfver- 
jägm. U. Wallmo och jägm. A. N. H. Wahlgren kommitterad hos jordbruksmi¬ 
nistern 1906 12U med uppdrag att utreda frågan om ändrad anordning af skogs- 
undervisningen, äfvensom om nya byggnader för skogsinstitutet och lokaler för 
statens skogsförsöksanstalt. Jämte fem andra personer (däribland E. G. Kin- 
berg och P. O. Welander) led. af norrländska skogskommittén 1907 med upp¬ 
drag att verkställa utredning af de åtgärder, som böra vidtagas för att åstad¬ 
komma en rätt vård af kronans och de under skogsstatens tillsyn ställda skogarna 
i Norrland och Dalarne samt att utarbeta förslag i ämnet (betänkandet afgafs 
1912 W3). Blef vid instiftandet 1908 af frimurarelogen Brödrakedjan i Ume den¬ 
nas högste styresman (OM.). Vid afgåendet från sin tjänst vid Mo och Domsjö 
aktieboi. erhöll han från dåvarande o. f. d. tjänstemän och elever inom bolagets 
skogsförvaltning en dyrbar hedersgåfva. Suppleant i styrelsen för Sävenäs 
aktieboi. 1909, var 1913 ordinarie. Styrelseled. i Guldsmedshytte a.-bol. 1909 19/a, 
styrelseled. i Älfvestorps a. bol.; styrelseled. i a. bol. Båtskärsnäs 1910, seder¬ 
mera Kalix trävaruaktiebol. 1911 18l», styrelseled. i aktiebok Skellefteå trämasse- 
fabrik 1911. R. N. O. 1912 °/«. Led. af styrelsen för skogshögskolan och statens 
skogsförsöksanstalt 1912 29/io. Afgaf år 1913 30/b på begäran 1912 7/io af chefen 
för finansdep:tet till första försvarsberedningen ett utlåtande om den framtida 
afkastningen från statens skogar i Norrland och Dalarne. Afförd ur domän¬ 
styrelsens matrikel öfver skogsstaten 1913 2/«. Jämte fem andra personer stiftare 
i juni 1913 af Norrbottens sulfataktiebolag. Medlem af svenska trävaruexportföre¬ 
ningen. Äger villa vid Islinge på Lidingön och led. af stadsplanekommissionen 
samt kommunalfullmäktig därst. Gift l:a g. 1890 9/z med Elisabeth Olivia Hägg- 
bom (t 1891 19/i), 2:a g. 1892 °/i2 med Bertha Charlotta Öhman. 

Publ. Bidrag i Tidskr. f. skogshushållning 1899; i Ekonomisk tidskrift 1900 
publicerat ”Skogskommittéens betänkande. En granskning.” (Jämväl utgifven 
separat, 62 sid., med särskildt omslag. Uppsala 1900); Granskat förestå¬ 
ende betänkande jämväl i Ekonomisk tidskrift 1902; Bidrag i Nya Dagl. 
Alleh.; Bidrag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1910—1915; Landtmanna- 
bladet 1912 (m. portr.); Norrländska skogsvårdsföreningens årsskrift 1912: II 
(Sthlm 1913). 
Hänvisn. t. litt. Biografi i Vem är det? (Stockholm 1912); Portr. o. biografi 
i Sv. Dagbl. 1913 21h och Skärgårdstidningen 1913 24/7. 

378. von Schantz, Edvard Malcolm, * 1861 29A på Lunnaby i Öjaby s:n af 
Kronobärgs län. (Föräldrar: Fil. dr Carl Johan Theodor von S. och Sigrid 
Sofia Ehrenstam.) Mogenhetsex. i Växjö 1881 31 k, utexaminerad från Ombärgs 
skogsskola 1882 15/s, elev vid skogsinstitutet 1882 Vs, utexaminerad 1884 31/s, 
extra jägmästare i Jönköpings revir 1884 "V, assistent hos öfverjägmästaren i 
Smålands distrikt 1890 31/12, förvaltare af staden Carlshamns skogar 1890; styrel¬ 
seled. 0. sekr. i Sv. Jägarförb:s afd. i Kronobärgs län 1893, styrelseled. i Krono¬ 
bärgs läns jaktvårdsförening. Bitr. jägmästare i Värends revir 1897 V3. Jäg¬ 
mästare i Kalmar revir 1901 27/o. Styrelseled. i aktieboi. Hörle bruk 1903 28/s, 
jägmästare i Värends revir genom tjänstebyte med P. F. A. Nauckhoff s. å. 31h, 
R. V. O. 1910 ®/s. Äger sedan 1898 28/io ett halft mtl Lunnaby i Kronobärgs län. 
Fövaltare af Kinnevalds häradskassa. Gift 1902 5/o med friherrinnan Eva Ulrika 
Hermelin, syster till byråchefen, friherre T. W. Hermelin. 
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379. Wahlgren, Anders Nils Henrik. 9 1861 '*/* i Lund. (Föräldrar: Pro¬ 
fessorn Fredric August W. och Clara Magdalena Lovén.) Mogenhetsex. i Lund 
1878 */e, student af Skånska nationen vid univ:tet därst. s. å., fil. kand. i Lund 
1882 “/», utexaminerad från Danielslunds (Kollebärga) skogsskola 1882, elev vid 
skogsinstitutet 1882 ‘/o, utexaminerad 1883 ,&/u, extra jägmästare i Kalmar revir 
1884 “/», vikar, lektor i naturvetenskap vid skogsinstitutet 1885 1B/io, 1886 *7io, 
1887 •“ ii o. 1889 u/i, e. o. tjänsteman i domänstyrelsen 1885 •/»o, t. f. amanuens 
därst. 1886 ,B/». extra jägmästare i härgslagsdistriktet 1892 "/r, assistent i örbyhus 
revir 1892 **/io, t. f. föreståndare för Kollebärga skogsskola 1894 1B/«, k. förordnande 
ss. skolföreståndare s. å. "/«, extra Jägmästare i södra distriktet s. å. *7#. För 
skogsvetenskapliga och konststudier besökt Danmark, Preussen, Sachsen, Böhmen 
och Frankrike åren 1885, 1888 och 1891. Redaktör och ansv. utg. af Sv. Jägar- 
förb:s n. tidskr. 1894—1907: h. I. Styrelscled. af Zool. Jägarcsällskapet i Lund 
1895. Jägmästare i norra Roslags revir 1901 a'/a. Extra lärare i skogshushållning 
i landtbruksinstitutet vid Ultuna 1901. Prisdomare vid Sv. .!ägareförb:ts utställ¬ 
ning i Stockholm 1902. Kommitterad hos Sv. Jägareförb:t 1902 3U för åväga¬ 
bringande af en fackskola för jägare o. jaktvårdare o. sederm. led. af styrelsen 
för Claestorps jägare- och jaktvårdareskola; led. af H. M. Konungens jaktklubb 
1905 '*/». Jämte fil. doktor Gunnar Andersson och lektor K. Starbäck samt öfver- 
jägmästaren U. Wallmo o. skogschcfen, e. jägm. N. Q. Ringstrand kommitterad 
hos jordbruksministern 1906 13U med uppdrag att utreda frågan om ändrad an¬ 
ordning af skogsundervisningen äfvensom om nya byggnader för skogsinstitutet 
och lokaler för statens skogsförsöksanstalt; t. f. direktör vid skogsinstitutet 1906 
3llt, hedersled, af skogsinstitutets jaktförening s. å. B1/to, R. V. O. s. å. Vt». Sty¬ 
relsesuppleant i Föreningen för skogsvård 1907 ,#/«; styrelsesupplcant i Sv. Ken- 
nelklubhcn s. å. M/u, medlem i redaktionskommittén för klubbens tidskrift s. å. 
o. d.—1908 '*/«; erhöll Sv. Jägareförbundets bclöningsnicdalj i silfver att bäras 
på bröstet 1908 */«. Jämte dåv. 1 :c hofjägmäst., grefvc Tage Thott, professor 
Einar Lönnberg och W. Zethelius af k. inaj:t 1908 "/» tillsatt såsom sakkunnig för 
utarbetande af förslag rörande revision af Jaktlagstiftningen. Till skogsinstitutets 
elevkår skänkte han 1909 “/« en konstnärligt utförd sidenfana med institutets em¬ 
blem och inskriften "För Sveriges skogar”. Suppleant i styrelsen för konstför¬ 
eningen 1909. Gruppordförandc inom skogsutställningcn vid landtbruksmötet i 
Örebro 1911 2h—•/*. Led. af landtbruksakademicn 1912. Innch. af Gustaf V:s 
Olymp, medalj 1912. Af jordbruksministern i sept. 1912 anmodad att utreda 
frågan om åvägabringandet af läroböcker o. planschverk ang. skogshushållning och 
skogsvård. Ombud för Sverige i mars 1913 (förordnad af k. maj:t samt jämväl ut¬ 
sedd af Fören. f. skogsvård att representera denna) vid den af Le Touring Club de 
France anordnade internationella skogsvårdskongressen I Paris s. å. 16—20 juni. 
Vice ordf. i Föreningen för skogsvård 1913 */«. R. N. O. s. å. */«. Ombud för Sverige 
i förenämnda le Touring-club de France’internationella permanenta kommitté 1913 
’7io. Professor vid skogshögskolan 1915 */». Led. af Sällskapet ldun. Erhöll vid ut¬ 
ställningen i Örebro 1911 hedersdiplom för intresseväckande insats med anordnande 
af skogsinstitutets utställning. Landskaps- och djurmålare. Elev af A. Kallen¬ 
berg 1885—1888 och Bruno Liljefors 1892. Idkat konststudier i Berlin o. Dresden 
1885, I Paris 1890—1891. Medlem af Svenska konstnärernas förening. Exponerat 
på tafvclutställningar i Stockholm m. fl. st., äfvensom där anordnat en separat¬ 
utställning. Bland hans taflor märkas: Afton o. Vinter (utst. 1897); När dim¬ 
morna stiga o. När änderna sträcka (1898); Flyttfåglar (1899), Aftontöcken (1900) 
samt Rimfrost o. Soldis öfver hafvet, motiv från Falsterbo (1901); Fågelhund, 
Aftonstämning o. Vintermorgon i ängsmarken (1904). 
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Gift 1894 12/s med Elisabeth Hallberg. 

PuM. Uppsatser i Tidskr. för landtmän 1891, Tidskr. f. skogshushålln. 1892, 
™PVmlnen 893 o. 1902, Skogvaktaren 1893, Sv. Jägarförb:s n. tidskr. 
1893—1907; Register till Svenska Jägareförbundets Nya Tidskrift. 21—31 

Årgången (1883—1893), Stockholm 1897. (”Minnet af Doktor J. W. Lindblad 
tillegnadt af A. Wahlgren”). Bidrag i ord och bild i ”Finn, utgifven af Lu- 

e* i „' i9®9 °- 1903. Bidrag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 
1998 .°' ,1910% Sv. Dagbl. 1908, 1912 o. 1913. Skrifvit kapitlet om ”Jakt- 
och jaktlagstiftning” i verket ”Sveriges land och folk. Historisk-statis- 
tmo l)an(lbok, utgtfven af Gustaf Sundbärg”. Bidrag i Landtmannabladet 

,.12, 'm- .Portr-), Sv. Pointerklubbens Meddelande VIII (Sthlm 1912); Redo¬ 
görelse för grupp 8, alster af skog, skogsbruk och jakt samt hjälpmedel och 
redskap vid skogshushållning och jaktvård. Berättelse öfver 21 :a allm sv 
landtbruksmötet i Örebro 1911 (Sthlm 1912); Skogsskötsel. Handledning 
vid uppdragande, vård och föryngring av skog (Sthlm 1914) 
Hanvisn. t. litt. Biografi o. portr. i Svenskt Porträttgalleri XX; biografi (af 

portr- ' Jä£aren 19°4; portr. i Sällskapet Idun 1904—1912 (Sthlm 
1912); biografi i Vem är det? (Sthlm 1912); biografi (af H. Szs) m. portr. i 

D,J911 , ,2' biografi m. portr. i Sv. Dagbl. 1911 14/2; ang. hyllningar på 
hans 50-arsdag, se Nya Dagl. Alleh. 1911 15/2; porträtt och biografi i Sv. 
Dagbl. 1915 /3. 

380. Berggren, Nicolaus Hjalmar, * 1859 22h i Nykils s;n af Östergötlands län. 
(Föräldrar: Landtbrukaren N. O. W. Berggren och Charlotte Andersson.) Mogen- 
hetsex. i Linköping 1881 24/ö, elev vid skogsinstitutet 1883 Ve, utexaminerad 1885 

/s, extra jägmästare i Finspångs revir 1885 10/i2, assistent i Finspångs revir 1890 
18/o, assistent hos öfver jägmästaren i östra distriktet 1898 2/2, assistent i Ombärgs 
revir 1902 30/i. Jägmästare i Kinda revir 1903 18/o. R. V. O. 1915 0/«. 

381. Frändén, John Petrus, * 1862 15/n i Svegs s:n, Jämtlands län. (För¬ 
äldrar: Kontraktsprosten Per Olof F. och Anna Kristina Adolfina Leiditz.) Mo¬ 
genhetsex. i Gäfle 1881 18/B, elev vid skogsinstitutet 1883 Ve, utexaminerad 1885 

/a, extra jägmästare i västra Jämtlands revir 1885 14/i2, transporterad till norra 
Jämtlands revir 1887 s/i2, extra jägmästare i mellersta Norrlands distrikt 1890 20/io, 
assistent i Härjedalens revir 1893 ^/a—1896 8A, assistent i södra Arvidsjaurs, 
Jokkmokks och södra Pite revir 1896 20/7. Skogsförvaltare vid Skönviks bruk 
1890—1893. Afförd ur domänstyrelsens matrikel öfver skogsstaten 1913 2A. 

382. Gaunitz, Viktor Didrik Theodor, * 1856 Vs å Värnäs säteri, Värna s:n, 
Östergötland. (Föräldrar; Godsägaren Carl Christian Gottfried G. och Hedvig 
Charlotta Lovisa Moll.) Mogenhetsex. Elev vid skogsinstitutet 1883 Va, utexa¬ 
minerad 1887 “/«, extra jägmästare i Västerbottens distrikt och assistent i 
Åsele revir 1890 17/s, jägmästare i Sorsele revir 1900 21/i2. Gift 1893 19/s med 
Sophie Louise Martina Pontén. 

383. Holmgren, Gustaf Fredrik, * 1860 4/8 i Stockholm, t 1899 “/a (12/a) i 
Arvidsjaurs kyrkby, Arvidsjaurs s:n af Norrbottens län. (Föräldrar: Professorn 
Hjalmar Joseph H. och Augusta Lovisa Wilhelmina Nordgren.) Mogenhetsex. 
i Stockholm 1881 16/i2, elev vid skogsinstitutet 1883 Va, utexaminerad 1885 12/a, 
extra jägmästare i södra Arvidsjaurs revir 1885 21l», bitr. jägm. i norra och 
södra Arvidsjaurs revir 1890 20/i, assistent därst. 1891 24/i. Bitr. jägmästare inom 
en del, s. k. Malmisjaure revirdel, af norra Arvidsjaurs revir 1899 2a/i. Landstings¬ 
man 1890—1892, kamrer i Arvidsjaurs sparbank 1888—1893. Gift 1897 u/i2 med 
Ellen Lastenia Petronella Peterson. 

384. Hullström, Carl Reinhold, * 1862 31/a i Göteborg. (Föräldrar: Gross¬ 
handlaren Frans Reinhold H. och Olivia Maria Elisabeth Winberg.) Mogenhetex. 

34 
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i Göteborg 1882 ,7/&. officersvolontär vid Älfsborgs reg:te 1882. elev vid skogs¬ 
institutet 1883 V., utexaminerad 1885 **/«, extra jägmästare i Bohus revir 1885 
*/io, e. o. tjänsteman i domänstyrelsen 1886 "It, extra jägmästare i Dalslands revir 
1887 15/.t, assistent därst. 1891 */•, assistent i Bohus revir 1892 */u och i Karlstads 
revir 1893 "/o. R. Pr. Kr. O. 4. kl. 1893 assistent i Vartofta revir 1895 led. af 
H. M. Konungens jaktklubb 1898 1#/«. T. f. jägmästare i örbyhus revir och t. f. 
föreståndare för Marma skogsskola s. å. ilu (upphörde med sistnämnda befatt¬ 
ning vid skolans förflyttning till Grönsinka kronopark fr. o. m. 1901 Vt). Jäg¬ 
mästare i örbyhus revir 1901 '*/». R. Wald. Förtj. O. 4. kl. 1904 *°/i R V O 
1914 

Skogsplantör hos Älfsborgs läns norra k. hushållningssällskap 1890—1892. Före¬ 

tog 1896 med offentligt anslag en skogsvetenskaplig studieresa till Tyskland. 

Äger villan Waldeck vid Älfkarleö (den af honom inköpta och ombyggda f. d. 

Marma skogsskola). Biträdt vid ledningen af kungliga jakter. Gift 1899 •/» med 
Gunhild Jonsson. 

Publ. Bidrag i Tidskr. f. skogshushälln. o. Sv. Jägareförb:ts n. tidskr. 

385. Isoz. Frans Fredrik Per, • 1861 */i på Månö i Bälinge s:n af Söderman¬ 
lands län. (Föräldrar: Godsägaren Fredrik Conrad 1. och Augusta Mathilda 
Schelin.) Studerade vid h. allm. Ivkt i Nyköping h. t. 1872—v. t. 1879. Mogen- 
hetsex. i Örebro 1881. elev vid skogsinstitutet 1883 Vt, utexaminerad 1885 "U, 
extra jägmästare i örbyhus revir 1885 */w. skogsförvaltare vid Gysinge bruk 
1892 14/». Arrenderade egendomen Hadeholm i Gestrikland 1892—1896, arren¬ 
derade egendomen Hånö i Södermanland från 1896 och äger numera densamma. 
Afsked ss. extra jägmästare 1909 “/t. R. V. O. 1910 %. Led. af Sv. Fiskareför¬ 
bundets styrelse, ordf. i styrelsen för Rönö härads hästafvelsförening. Gift 1887 
"It med grefvinnan Hedvig Louise Mörner till Morlanda. 

Publ. Bidrag i Jägaren 1906 (där hans porträtt och biografi, af H. Szs, jäm¬ 
väl blifvit införda): i Sv. Jägareförbundets tidskrift 1914—1915. 

386. Markman, Gustaf Engelbrekt, • 1863 */u i Malmö. (Föräldrar: In- 
geniören, lektor Adolf Fredrik M. och Anna Charlotta Wetterlind.) Mogenhetsex. 
i Malmö 1881 **/•, elev vid skogsinstitutet 1883 */«. utexaminerad 1885 ‘V«, extra 
jägmästare i Kalmar revir 1885 '*/». assistent därst. 1891 */i, e. o. tjänsteman hos 
domänstyrelsen 1896 assistent vid skogsinstitutet 1897 V», föreståndare vid 

BJurfors skogsskola och förvaltare af Bjurfors kronopark 1898 tnl», tjänstgjorde 
såsom t. f. lektor vid skogsinstitutet under tiden 1898 ,6/?—Viu, förestått skogs- 
clevcrnas praktiska öfningar vid Bjurfors åren 1899—1901, jägmästare i Grips- 
holms revir 1904 ,s/n. R. V. O. 1913 */«. Tillser skogsskötscln vid Åkers stycke- 
bruks och Näsby skogar i Södermanland. Arrenderat indr. jägmästarebostället 
Lettorp i Ryssby s:n af Kalmar län sedan 1892 **/*. Gift I. g. 1898 *•/• med Hulda 
Maria Thcresia (Théråse) Abelin. dtr t. fifverjfigaren Z. C. J. Abclin, 2. g. 
1914 “/• med Sigrid Cngeström, dotter till jägmästaren C. G. P. I. Kngeström. 

Hänvisn. t. litt. Portr. o. biografi I Sv. Dagbl. 1913 "/u. 

387. Nilsson, Otto, * 1861 *'/« (i domänstyrclscns matrikel felaktigt "/«) i 

Lsphults s:n af Kristianstads län. (Föräldrar: Landtbrukaren Otto Ferdinand 

N. och Sigrid Fredriquc Borgström.) Mogcnhctcx. i Lund 1881 •/«, student af 
skånska nationen vid akad. därst. s. å., utexaminerad från Ängclholms skogs¬ 

skola 1883 u/«, elev vid skogsinstitutet 1883 V», utexaminerad 1885 '*/•, extra jäg¬ 

mästare i södra Helsinglands revir 1886 ”/». extra jägmästare i Gäflc-Dala di- 

strikt 1891 “/ii, assistent i västra Helsinglands revir 1893 ,7/n, entledigad från 
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detta förordnande 1898 16/3, skogsinspektor vid Ljusne-Voxna bolag 1891 Vio, 
skogsförvaltare (skogschef) vid Ljusne-Voxna aktieboi. sedan 1896; ordf. i sty¬ 
relsen för Hennans, Gryckåns, Björnåns, Loåns, Hässjavattnets, Ullungsvattnets 
och Telningsvattnets flottningsföreningar sedan 1896. Sedermera syssloman jäm¬ 
väl för Björnåns och Tandsjöåns vattendrag. Verkst. dir. (ordförande) i I. Igg- 
lunds aktiebolag i Ljusdal. Ordförande i styr. för Ljusdals samskola. Kontrollant 
vid Helsinglands ensk. banks afdelningskontor i Ljusdal sedan 1892, led. af Hel- 
singlands ensk. banks styrelse 1909 3lU. Afförd ur domänstyrelsens matrikel öf- 
ver skogsstaten 1913 2U. Gift 1893 19/12 med Anna Carolina Igglund. 

388. Stenberg, Axel Frans Gustaf Magnus, * 1859 19h i Västerstads s:n af 
Malmöhus län, t 1915 i april å Amalietorp. (Föräldrar: Possessionaten Frans 
Georg S. och Jeannette Vilhelmina Bolinder.) Volontär vid södra skånska in- 
fanterireg:tet, mogenhetsex. i Lund 1879 30Is, student af skånska nationen vid 
Lunds univ:tet 1879 21/io, elev vid skogsinstitutet 1883 Ve, utexaminerad 1885 12la, 

extra jägmästare i Västbo revir 1886 5/o, extra jägmästare i Jönköpings revir 
1889 2Is, assistent i Jönköpings revir 1890 25/», extra jägmästare i södra distriktet 
1897 9/e. Landtbrukare å Amalietorp vid östraby i Malmöhus län. Gift 1904 
18/n med Anna Elin Maria Assarsson. 

389. Unge, Alfred Lennart, * 1862 13/u i Segersta s:n af Gäfleborgs län, t 
1915 30U i Strömsbärg, Landa, Hallands län. (Föräldrar: Öfverstelötnanten Gustaf 
Ulric U. och friherrinnan Jenny Eleonora Mathilda Åkerhielm till Blombacka.) Mo¬ 
genhetsex. i Gäfle 1882 9/e, elev vid skogsinstitutet 1883 Ve, utexaminerad 1885 12/e, 
extra jägmästare i Värends revir 1885 10/12, assistent i Värends revir 1890 6/n, 
länsskogsman i Kronobärgs län 1894 30k, assistent inom skyddskogsområdet i 
Jämtlands län 1907 9h, assistent inom skyddskogsområdet i Dalarne s. å. 27In, af- 
stängd fr. tjänsteutöfning tillsvidare 1909 19/s. Afförd ur domänstyrelsens matrikel 
öfver skogsstaten 1913 2U. Gift 1. g. 1892 23/s med Sigrid Maria Amalia Sundbergh, 
2. g. 1900 18/s med Ester Matilda Modée. 

390. Wiesler, Otto Agnes, * 1862 2'h i Lerbäcks s:n af Örebro län, t 1909 
24/« vid österby bruk i Films s:n af Uppsala län. (Föräldrar: öfverstigaren Trud- 
pert W. och Fredrika Biichle.) Mogenhetsex. i Örebro 1882 15/b, elev vid skogs¬ 
institutet 1883 Vb, utexaminerad 1885 12/b, extra jägmästare i Sala revir 1887 20/i, 

bitr. skogsförvaltare vid Söderfors 1886—1890, skogsförvaltare vid österby bruk 
1890 15/n, bevistade norra Helsinglands kolareskola vid Moviken 1892. Sedan 
1900 ih förvaltare äfven af Vigelsbo grufskogar i Stockholms län. Gift 1895 26/» 
med H. Alvina C. Hagström. 

Hänvisn. t. litt. Nekrolog (af H. Szs) jämte portr. i Skogsvårdsfören:s tidskr. 
1910. 

391. Berggren, Fredrik Mauritz, * 1864 2aU å Stora Veka i Sätuna s:n af Ska¬ 
raborgs län. (Föräldrar: Landtbrukaren Fredrik Wilhelm B. och Sofia Carolina 
Carlson.) Mogenhetsex. i Skara 1883 •/«, genomgått Hunnebärgs skogsskola 1883 
V10—1884 15/b, elev vid skogsinstitutet 1884 Vb, utexaminerad 1886 Vb, extra jäg¬ 
mästare i Slättbygds revir 1886 *h, assistent hos öfverjägmästaren i västra di¬ 
striktet 1891 8/i, bitr. jägmästare i Vadsbo revir 1896 25/«. Jägmästare i Dalslands 
revir 1903 17/e. R. V. O. 1906 20It för visade tjänster vid oron med Norge. T. f. 
öfverjägmästare i västra distriktet 1908 2*/i. Led. af styrelsen för Vänersborgs 
ensk. banks afdelningskontor i Åmål. Fullmäktig hos civilstatens pensionsinrätt- 
ning 1915. Gift 1913 i aug. med Ericha Fuglesang från Norge. 

392. Ekman, Albion, * 1864 UU å Sunnansjö bruk, Grangärde s:n, Koppar- 
bärgs län. (Föräldrar: Bruksägaren Carl Gottlieb E. och Marie Louise Richter.) 
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Aflagt mogenhetsexamen i Hudiksvall 1882 “/«. Elev vid skogsinstitutet 1884 
1 «, utexaminerad därifrån 1886 Ve, extra jägmästare i Jönåkers revir 1886 1S/», 

e. o. tjänsteman hos domänstyrelsen 1889 **/&, biträdande jägmästare i norra Lyck¬ 

sele revir 1890 *°/i, assistent i norra Lycksele revir 1891 V», bitr. jägmästare i en 

del af norra Lycksele revir. s. k. Sorsele revirdel. 1896 J,/i*. Jägmästare i Fredrika 

revir 1900 7». R. V. O. 1915 Ve. Gift 1902 *7» (icke 1895) i Stockholm med Lydia 

Mariana Blomqvist. 

393. Hanström, Kuri, * 1860 "'/« å Skultuna i Skultuna s:n af Västmanlands 

län. t 1914 7u i Stockholm. (Föräldrar: Godsägaren Per Gustaf H. och Chri¬ 

stina Lovisa Charlotta Rogberg.) Volontär vid Vcndes artillerireg:te 1878—1881. 
Mogenhetsex. i Lund 1882 7«, elev vid skogsinstitutet 1884 Vo, utexaminerad 

1886 V*. extra jägmästare i Ostkinds revir 1886 ”/t och assistent i östkinds revir 

1890 "/«, extra jägmästare i östra distriktet 1891 3th, e. o. tjänsteman hos domän¬ 

styrelsen 1891 7u, amanuens därst. 1897 u/«. Vice sekreterare i Svenska Jägar- 

förb:s centralafdelning 1896, sekr. därst. 1898 *7u och i Svenska Jägareförbun¬ 

det 1900 7«. Led. af H. M. Konungens jaktklubb 1896, bitr. sekr. vid l:sta nor¬ 

diska jägarekongressen i riddarhuset, Stockholm, 1897 Vt—1“/t. Kominitterad för 

Svenska Jägareförbundets utställning i Stockholm 1902. Extra lärare vid skogs¬ 

institutet 1903 *7i. Tjänsteman inom l:a graden hos domänstyrelscn och no¬ 

tarie å rotel III 1903 “/•. Rcgistrator och aktuarie hos domänstyrelscn 1906 
’7*. Gift 1892 *»/* med Matilda Berendt. 

Publ. Jakt-Iabell, utvisande den årstid, då jakt efter vissa djurslag är för¬ 
bjuden och tillåten i enlighet med den 10 juni 1904 gällande stadganden, gran¬ 
skad af K. Hanström. Sthlm 1904;-30 juni 1905 -Sthlm 1905; 
-1 juli 1906 -Sthlm 1906: ny upplaga Sthlm 1907. 
Hunvisn. t. litt. Nekrolog (jämte porträtt) af H. Szs i Skogsvårdsförcningens 
tidskrift 1914. 

394. Nilson, Johan FJis, • 1863 *7» i Ystad, t 1914 *7» i Helsingborg. (För¬ 
äldrar: Grosshandlaren Isak N. och Bina Holmström.) Mogenhetsex. i Lund 
1882 Ve. Sedermera under ett år till sjöss, utexaminerad från Ombärgs skogvakta- 
rcskola 1884 'Vo. Elev vid skogsinstitutet 1884 Vt, utexaminerad 1886 Vn, extra 
jägmästare i Tärändö revir 1886 Vt, e. o. tjänsteman i domänstyrelscn 1887 Vt, 
extra jägmästare i Bohus revir 1888 7«, assistent i Bohus revir 1891 Vt, assistent 
i Bleklnge-Åhus revir 1892 **/». Kartograf i domänstyrelscn 1900 ‘Vi. Extra jäg¬ 
mästare i bärgslagsdistriktct 1900 "/t, amanuens i domänstyrelsen s. å. s7*. t. f. 
jägmästare i Daga revir 1901 Va, föreståndare för Kollebärga skogsskola s. å. 
* »*. länsjägmästare i Kristianstads län 1904, ordförande i Skåne-Blekingc skog¬ 
vaktareförbund vid stiftandet i Sölvesborg 1906 7», Jägmästare I Ängelholms, se¬ 
dan kalladt norra Skånes revir 1911 “/t. 

Förvaltat Göteborgs och Bohus läns hushållningssällskaps skogar, förvaltare 

af Kongl. och Hvitfeldtska stipcndieinrättnlngcns skogar i Göteborgs och Bohus 

lan 1891, Kristianstads läns öfvcrplantör 1895 V*—1904. 
Företagit vidsträckta sjöresor, söderut till Kap. Åtföljde svenska gymnaster 

på uppvisning i Paris 1889. Medföljde år 1894 på uppdrag af Sv. sällskapet för 

geografi och antropologi hvalfångstfartyget Eclipse från Dundec till EUesmereland 

för att efterforska de förolyckade polarfararno J. A. Björlings och Ax. Kallste- 

nius’ öde; undersökte trakterna kring Baffins bay och Davls strait samt fann på 

Coneyöarne en del tält, böcker m. m., som tillhört expeditionen. Företog i april 

1899 på bekostnad af Kristianstads läns hushållningssällskap en färd till Scot- 

land för att studera skotska lärkträdet. Deltog s. å. i Nathorsts expedition till 

Jan Mayen och Ost Grönland ombord å "Antarctlc" för att efterspana Andrée. 



KUNGL. SKOGSINSTITUTETS ELEVER 1884. 533 

Enligt domänstyrelsens förordnande vägledare i juli 1902 åt ett 80-tal skotska 
medlemmar af Royal Scottish Arboricultural Society”, hvilka på hans föranle¬ 
dande företogo en studieresa i Sverige. Mottog af dessa vid afresan en heders- 
gåfva: en dyrbar marinkikare. Hedersled, af R. Scottish Arboricultural Society 

41903 28/i. Företog 1904 med anslag af allmänna medel en skogsvetenskaplig stu¬ 
dieresa i Frankrike och Scotland. 

Ägde, jämte -öfverste C. F. Hyltén-Cavallius, Ranviks plantskolor vid Ljung- 
byhed sedan 1902, äfvensom Njura fröklängningsanstalt. Direktör för aktieboi. 
Ranviks plantskolor 1911. Skogsförvaltare vid H. K. H. Kronprinsens egendom 
Sofiero 1909. Gift 1897 Vs med Ragnhild Marie Jacobsen från Norge. 

Publ. Uppsatser i Sv. Jägareförb:ts nya tidskr., bidrag i Tidskr. f. skogs- 
hushalln. 1901—1903, Sv. Dagbl. 1913. 
Hänvisn t. litt. Se ”Ymer” 1894, Ax. Ohlins ”På forskningsfärd” (Sthlm 
1895) och A. G. Nathorsts ”Två somrar i norra Ishafvet” II (Sthlm 1900). 
Nekrolog (af H. Szs) jämte portr. i Skogsvårdsförems tidskrift 1914, h. 7; 
nekrolog o. portr. i Skogvaktaren 1914, h. 8. 

395. von Porat, Ernst Fredric August, * 1860 3U på Karlsjö i Alsheda s:n 
af Jönköpings län, t 1907 5/s i Malens hafsbad vid Båstad. (Föräldrar: Öfverste- 
löjtnanten Otto Salomon von P. och friherrinnan Jeannette Constance Adelswärd.) 
Mogenhetsex. i Lund 1882 ls/i*, inskrifven vid Lunds univ:tet 1883 Vs, landtmäteri- 
elev 1885 2lU, elev vid skogsinstitutet 1884 Ve, utexaminerad 1886 Ve, extra jäg¬ 
mästare i Ängelholms revir 1886 10/o, assistent därst. 1890 3h, sekr. och plan- 
teringsförvaltare hos skogskommitterade i Hallands län 1892 29/s, extra jäg¬ 
mästare i södra distriktet 1892 13U, t. f. sekr. i Hallands läns hushållningssäll¬ 
skap 1893 Ve—1_/i2, sekr. därst. 1893 12/12; sekr. i Halmstads kapplöpningskom- 
mitté 1894 V3—1901 14/i, då kommittén upplöstes; t. f. justerare i 25:e distrik¬ 
tet (Halland) 1897 loU—1899 31/is. Hedersledamot af sällskapet ”Skogsplante¬ 
ringens vänner inom Fjäre härad” 1898 10U. Inköpte, jämte extra jägmästaren 
Gunnar Schotte, år 1900 Bolmens fröklängningsanstalt och grundade Svenska 
skogsfrökontoret i Halmstad, som ägde frörior i Bolmen, Börsås, Åtvidabärg 
och Halmstad. Svenska skogsfrökontoret erhöll på utställningen i Gäfle 1901 
mindre guldmedalj, hvarjämte dess båda innehafvare fingo mottaga personliga 
hedersdiplom. Företog år 1900 med anslag af Hallands läns hushållningssäll¬ 
skaps skogskommitté en resa i Danmark och Tyskland för att studera pilod¬ 
lingen. Länsjägmästare i Hallands län 1904 (från 1905 Vi). Sekreterare i egna¬ 
hemsnämnden i Hallands län, förvaltare af Halmstads stads skogar. Ägde villan 
Backen i Malens hafsbad vid Bastad. Gift 1893 23U med Anna Katarina Kramer, 
som i efterlämnadt testamente öfverlämnade 10,000 kr. år 1915 till Sv. Skogs- 
vårdsföreningen, hvarjämte de båda donerat 10,000 kr. till understöd åt behöfvande 
änkor efter länsjägmästare. 

”von Porat utmärkte sig särskildt för sin stora noggrannhet och ordentlig¬ 
het,, för ett lefvande intresse för det allmänna bästa med all frihet från egen¬ 
nyttiga sträfvanden, sin starka pliktkänsla samt intensiva drifvande af de 
göromål han närmast hade om händer. Sitt intresse lade han särskildt i 
dagen vid anläggandet och vården af de stora länsplantskolorna i Halland. 
Dessa gällde allmänt inom fackmannakretsar såsom verkliga mönsterplantskolor 
och blefvo ofta besökta i studiesyfte äfven af utländska skogsmän.” 
Publ. Hallands läns k. hushållningssällskaps handl. (från 1893); Årsberät¬ 
telse för Hallands läns k. hushållningssällskap (från 1893); Årsberättelse för 
Hallands läns skogskomités verksamhet (från 1892). 
Hänvisn. t. litt. Nekrolog (af Gunnar Schotte) med porträtt i Skogsvårdsför- 
eningens tidskrift 1907. 

396. Stjernspctz, Conrad lsidor, * 1864 18/s på Hamnaryd i Norra Solbärga 
församling af Jönköpings län. (Föräldrar: Auditören Gustaf Arvid S. och hans 
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2:a fru. Maria Elisabeth Nilsson.) Mogenhetsexamen i Jönköping 1883 *'/», extra 
lärling vid Ombärgs skogsskola 1883 V., utexaminerad 1884 l7/«, elev vid skogs¬ 
institutet 1884 */«, utexaminerad 1886 */«, tjförr. skogsrättare vid Marma skogs¬ 
skola 1886 13 u, e. o. tjänsteman i domänstyrelsen 1887 “/«, extra jägmästare i 
\ ästerås revir s. å. a*/n, assistent i Västerås revir 1890 11It, inspektör för hus¬ 
hållningssällskapets skogsplantörers verksamhet inom Västmanlands län 1892 18/.v 
Företog 1892 med offentligt anslag en skogsvetenskaplig studieresa till Tyskland, 
Böhmen och Danmark. Assistent hos öfverjägmästaren i bärgslagsdistriktet 1894 ‘/s. 
Bitr. jägm. i Örebro och Köpings revir 1898 i7ho. Jägmästare i Grönbo revir 1900 
”/*• Förvaltat Rockhammars bruks skogar i Örebro län 1888—1894 samt Tidö och 
Askö fideicommisskogar i Västmanlands län 1892—1900. Förvaltat 1896—1906 Hjäl- 
marc kanalskogar i Västmanlands län, 1899—1906 Ulfshytte järnverks skogar i Kop- 
parbärgs län, 1900—1906 Skultuna bruks skogar i Västmanlands län, 1900—1906 Gra¬ 
vendals aktiebolags skogar i Kopparbärgs lan och 1901—1906 Mofors bruks skogar 
i Gäfleborgs län. Afsked från jägmästaretjänsten 1906 s/io. Skogschef hos Vifsta 
varfs aktiebolag 1906. Extra jägmästare i mellersta Norrlands distrikt s. å. 14/u. 
Jägmästare i Gullbärgs revir 1910 33/u, t. f. byråchef å domänstyrelsens kame¬ 
ralbyrå 1911 ,J/io, öfverjägmästare i Smålands distrikt 1914 */io, tjänstledig ss. 
sådan o. fortfarande t. f. byråchef s. å. o. d. R. N. O. 1915 ®/b. Gift 1902 "7* med 
Anna Inez Adéle Sundberg. 

Publ. Bidrag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1906. 

397. Timberg, Carl Georg, * 1863 ,B/« i Borgunda, Skaraborgs län. (För¬ 
äldrar: Kontraktsprosten Anders T. och Sophia Dorotea Kullberg.) Mogcnhetsex. 
i Skara 1882 **/*, utexaminerad från Hunncbärgs skogsskola 1884 ulu, elev vid 
skogsinstitutet 1884 '/«, utexaminerad 1886 */•, extra jägmästare i Kinne revir 1886 
*/», extra jägmästare i Hunncbärgs revir 1888 ”/s, skogsförvaltare vid Aspa bruk i 
Nerike 1889 ‘/u—1891 a'/io, t. f. jägmästare i Hunncbärgs revir och föreståndare 
för därv. skogsskola 1890 */., assistent i Vartofta revir 1892 h/j, lärare i skogs¬ 
hushållning vid Klagstorps landtbruksskola 1892—1893, R. Pr. Kr. O. 4:e kl. 1893 
**/». assistent vid öfvcrjägmästarc-expeditionen i södra distriktet 1894 ’°/o, assis¬ 
tent i Malmöhus’ revir 1896 a/»t. Företog 1898 med anslag af allmänna medel en 
studieresa till Tyskland och Österrike för att jämlikt k. br. 1898 “/» taga känne¬ 
dom om metoderna för "nunnans bekämpande". Jämte jägmästarnc C. G. Rain- 
stedt och E. H. Barthclson 1899 X7U förordnad att i Södermanlands och Öster¬ 
götlands län leda och anordna afverkningar och andra åtgärder till skadeinsekten 
nunnans bekämpande. Bitr. jägmästare i Västerdalarncs revir (inom Klotens kro- 
nopark) 1899 J,/u. Föreståndare för Klotens skogsskola 1900 •%, föreståndare för 
Grönsinka skogsskola 1901 M/i. Jägmästare i östcrdalarncs revir 1905 '*/a, trans¬ 
port till Ombärgs revir och föreståndare för Ombärgs skogsskola 1910 *‘/io. R. 
V. O. 1914 *•/». Gift 1899 “/■> med Beata Gallander. 

Publ. Bidrag i Tidskr. f. skogshushålln. 1899. 

Till extra elev vid institutet antogs 1884 "Vio finnen Severin Lönegren, f. 1860 
” iq, som dock lämnade Ivkt utan examen vid slutet af vårterminen 1885. 

398. Herg. Carl Tycho, * 1865 '*/* i Stockholm. (Föräldrar: Handlanden 

Carl Abraham B. och Eufrosyne Fredrika Ekman.) Mogcnhetsex. i Stockholm 
1884 “/§, elev vid skogsinstitutet 1885 '/«, utexaminerad 1887 ,8/«, extra jägmästare 
i Älfdais revir s. å. w/t, assistent därstädes 1890 */n, extra jägmästare i bärgslags- 
distriktet 18% Vio. Skogsförvaltare vid Uddcholmsvcrkcn sedan 1898. Styrelse- 
Icd. af Sv. Jägarcförb:ts afdclning vid Uddeholm. Afförd ur domänstyrclscns 
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matrikel öfver skogsstaten 1913 2U. Gift 1899 8U med Gertrud Ingeborg Maria 
L-ing. 

Publ. Bidrag i Paul Waldmann's (Adil Bergströms) ”Från skogar och hagar” 
(Sthlm 1892) samt ”Priluftsbilder” (Norrk. 1893) under signatur; Bidrag i 
Svenska Kennelklubbens tidskrift 1909 (under sign. ”Tjäder”). 

Till extra elever vid institutet antogos norrmännen Emil Nielsen och P. M. 
Anker, den förre 1885 Ve, utex. 1887 15/e, den senare 1886 15/a, utan att aflägga 
examen. 

399. Edelstum, Fritz Fabian, se Hofjägeristaten, sid. 156—157. 

400. Hammarberg, Erik Isak, * 1863 15/» i Sköns socken af Västernorrlands län. 
(Föräldrar: Disponenten Erik Johan H. och Kristina Björk.) Mogenhetsex. i 
Norrköping 1883 26/s, bokhållare vid Sunds sågverk i Medelpad s. å., lärling vid 
Sillre skogsskola 1884 Vo, utexaminerad 1885 15/e, elev vid skogsinstitutet 1885 
Vo, utexaminerad 1887 15/o, extra jägmästare i norra Medelpads revir 1887 21/u, 
assistent hos öfverjägmästaren i Gäfle-Dala distrikt 1890 3lt—1893 16/7, extra 
jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 1892 10/io, assistent i norra Helsinglands revir 
1893 ”It, jägmästare i Gellivare revir 1900 21/12. Äger malmfyndigheter i närheten 
af Gellivare. Gift 1900 10U med Emilia Augusta Jonsson. 

401. Hamrcn, Anders Axel, * 1859 30/n i Hers-Tuna, Gäfleborgs län, t 1897 
20/3 i Rätans s:n af Jämtlands län. (Föräldrar: Målaremästaren Per H. och 
Anna Larsson.) Volontär vid Helsinge reg:te 1878—1881, mogenhetsex. i Falun 
1882 27/s, bokhållare vid Hudiksvalls trävaruaktiebolag 1882—1884, elev vid skogs¬ 
institutet 1885 Ve, utexaminerad 1887 15/e, extra jägmästare i norra Helsinglands 
revir 1888 ltth, skogsförvaltare vid Svartviks aktiebolag i Härjedalen 1890—1893, 
extra jägmästare i mellersta Norrlands distrikt 1891 2U, bitr. jägmästare i Härje¬ 
dalens revir (Hede och Tännäs socknar) 1894 31l 12. 

402. Hermelin, Thorsten Wilhelm, friherre, * 1864 15/s på Torsvi i Torsvi s:n 
af Uppsala län. (Föräldrar: Löjtnanten, friherre Carl Maximilian H. och grefvinnan 
Carolina Christina Elisabeth lElise] Mörner till Morlanda.) Mogenhetsex. i Upp¬ 
sala 1884 “/o, elev vid skogsinstitutet 1885 Ve, utexaminerad 1887 15/o, extra jäg¬ 
mästare i Pajala revir 1887 20/9 och i norra Pite revir 1888 22/io, bitr. jägm. i norra 
Pite revir 1889 2B/2, bitr. jägm. i södra Pite revir 1890 20/i, assistent i norra Pite 
revir 1891 24/i, extra jägmästare i mellersta Norrlands distrikt 1895 22A, skogsför¬ 
valtare hos Björkå och Offers aktiebolag i Västernorrlands län 1895 Ve. Ordf. 
i Älfsby och Sånga skytteföreningar. Landstormsområdesbefälhafvare i Sollefte 
kompaniområde. Skogsförvaltare vid Graningeverken 1900 Vi—1901 30/i, seder¬ 
mera skogschef därst. Assistent i mellersta Ångermanlands revir 1900 9/i. Jäg¬ 
mästare i Junsele revir 1901 36U. Sekreterare i Föreningen för skogsvård i Norr¬ 
land 1901—1909 6/s, jämväl styrelseled. därst. 1905 29/«. Suppleant i styrelsen för 
norrländska lungsotssanatoriet s. å. Ordförande i Sollefte skytteförening, ordf. i 
Sollefte föreläsningsförening. Ordförande i Västernorrlands läns skogsvårdssty- 
relse 1905 2,/n. Bitr. öfver jägmästare i Ume distrikt 1906 28/e, öfverjägmästare 
i Skellefte distrikt 1907 31/s, R. V. O. 1907 30/u, styrelseled. i öfre Norrlands skogs- 
vårdsförening 1908 15/is, led. i svensk-ryska Torneälfskommissionen 1908 (i fråga 
om virkesflottningen; sammanträden höllos i S:t Petersburg 111»—13/e), byråchef i 
domänstyrelsen (l:sta skogsbyrån) 1908 31/12. Domänstyrelsens representant i 
statistiska tabellkommissionen 1909 19/s. R. N. O. 1911 8/«. Styreleled. af Sv. 
Jägareförbundet 1912 Vr,. Jämte jägm. Anders Holmgren 1912 u/n tillkallad af 
kommersekollegium för att biträda vid utredningen af de norrländska arbetarnes 
lefnadsförhållanden. Styrelseled. i Sv. Jägareförb:ts Stockholmsafdelning 1914 
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■* j. Direktör för Bo landtbruksaktiebolag på Värmdön s. å. i mars. öfvar tillsyn 
öfver skogsskötseln vid östanå i Stockholms lån. Gift 1893 */* med Syrena Mar¬ 
garetha Brännström. 

Jakttabell i enlighet med nya jaktstadgan af den 8 nov. 1912 (Sthhn 
1913). Aren 1901—1908 redigerat, äfvensom medverkat i Årsskrift från För¬ 
eningen for skogsvård i Norrland: 1901 (Sthhn 1901). 1902 (Sthlm 1903) 1903 
StMniHHM) 1904 (Sthlm s. å.). 1905 (Mariestad 1905). 1906: I (Sthhn 1906), 

!H&5I,c(Sth.Lm 1?°7u)- 1907:- 1 °‘ 1914: UI-1V- Bidrag m. portr. i Jägaren 
'u tAtr rb:s !’• Mskr., Skogsvårdsföreningens tidskrift 1908, 1914 
och 1915. Skrifvit kapitlet "Lapplands djurvärld” i O. Bergqvist och Fr 
Svenonius: Lappland (Sthlm 1906—1908). Bidrag i ”Från skog och sjö" 1913* 
Landtmannabladet 1913. 

403. Maass. Alexander Edvard August Friedrich, • 1864 «/i i Stockholm. 
(Föräldrar: Bokhandlaren Filip Georg M. och Louise Mathilde Kaup.) Mogen- 
hetsex. i Stockholm 1883 ”/», extra skogslärling vid Ombärgs skogsskola 1884 l/io, 
utexaminerad 1885 **/«, elev vid skogsinstitutet 1885 ‘/«, utexaminerad 1887 1#/«, 
extra jägmästare i Stockholms revir 1887 ”“/g, tjförr. skogsrättare vid Marma 
skogsskola 1887 **/uf assistent i österdalarnes revir 1890 7/7, erhållit resestipen¬ 
dium af allmänna medel för skogsvetenskapliga studier i Tyskland 1897 •/«, lektor i 
skogshushållning och matematik vid skogsinstitutet 1898 18/u. T. f. föreståndare 
iör forstliga försöksanstalten (statens skogsförsöksanstalt) 1902 **/*, jägmästare i 
Västerdalarnes revir 1903 *•/,, företog år 1903 med anslag af allmänna medel en 
skogsvetenskaplig studieresa till Tyskland, Österrike och Schweiz. Af domän- 
st> relscn förordnad till ledare vid österrikiska riksskogsföreningens besök i Sverige 
juli—aug. 1904. R. ö. Järnkr. O. 3. kl. 1904 “/.. R. V. O. 1907 ao/i,. Jägmästare 
i Stockholms revir 1908 ,8/g. Skogsförvaltare vid Nynäs i Södertörn sedan 1909, 
skogsförvaltare vid Haga och Ulriksdals lustslott sedan 1910. Gift 1894 s/« med 
Esther Elisabeth Widegrcn. 

!>t!hl- Bidrag i Tidskr. f. skogshushållning 1901 o. 1902. (En i årg. 1902 införd 
tabell: Jabell för uppskattning af liggande stammar, är jämväl utgifven se- 
parat); Tabell för träduppskattning (Sthlm 1909, 2:dra uppl. Sthhn 1911)- 
Bidrag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1904. 1906—1909; Bidrag i Meddel 
fr. statens skogsförsöksanstalt 1904. 1906—1909. 1911, 1913. 

404. NauckhoH. Per Fredrik Adolf, • 1866 “/g å Hacksta i Enköpings-Näs s:n 
af Uppsala län. (Föräldrar: Kaptenen Carl Fredrik Alfred N. och hans l:a fru, 
Sofia Wilhelmina Loven.) Mogenhetsex. i Uppsala 1884 ,0/«, elev vid Marma 
skogsskola 1884—1885, elev vid skogsinstitutet 1885 */», utexaminerad 1887 1#/e, 
extra jägmästare i Sunnerbo revir 1887 »“/g, c. o. tjänsteman i domänstyrclsen ocli 
amanuens å skogsafdelningcns rotel IV 1890 s/«, assistent i Sunnerbo revir 1890 */t, 

assistent i \ ästbo revir 1892 */», assistent i Gripsholms revir 1898 1#/i, assistent i 

Kinda revir 1902 “/», Jägmästare i Värcnds revir 1903 17/., jägmästare i Kalmar 
revir genom tjänstebyte med E. M. von Schantz s. å. ai/r. R. V. O. 1915 */#. Före¬ 
tog 1893 en skogsvetenskaplig studieresa till Tyskland. Gift 1897 */« med Karin 
Elisabeth Charlotta Christina Segerdahl, dotter till Jflgm. C. G. F. Segcrdahl. 

405. Nordenadler. Arvid Herman, • 1865 V» å Rosersbärg i Norrsunda s:n af 
Stockholms lin. (Föräldrar: Kaptenen Carl August N. och Lovisa |LouiscJ Al¬ 
bertina Collin-Bengzon.) Mogenhetsex. I Uppsala 1884 “/g, utexaminerad från 
Munnebärgs skogsskola 1885 **/•, elev vid skogsinstitutet 1885 V*. utexaminerad 
1887 extra Jägmästare i Arvika revir 1887 ”/., repetitör vid skogsinstitutet 
1888 */», 1889 17 g o. 1890 77 1, extra jägmästare i Uppsala revir 1889 *'/» och i En¬ 
köpings revir s. å. \u, assistent i Enköpings revir 1890 '•/», e. o. tjänsteman i 
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domänstyrelsen och amanuens därst. 1901 5/12, statens skogsingeniör 1902 7/«, 
assistent i Stockholms revir 1905 12/i, jägmästare i Eksjö revir 1908 9/io. 

Skogsförvaltare vid Runsa 1891—1896, Nacka och Skarpneck 1896—1899, 
Krusenbärg 1896, Kipplingebärg 1899 och Bro 1900 (alla dessa i Uppland) samt 
vid Ehrendal i Södermanland 1901. Biträdande skogsplantör vid Södermanlands 
läns skogsodlingskommitté 1899—1900. Sekr. och skogsplantör därst. 1901. Led. 
af kyrko- och skolrådet i Norrsunda 1899. Landstormsbefälhafvare i l:a afdel- 
ningsområdet af Sigtuna kompaniområde. Upplands reg:te, 1901 Ve. Företog 1901 
med anslag af allmänna medel en skogsvetenskaplig studiefärd till Tyskland. För¬ 
valtare af Danvikens hospitalsinrättnings skogar. Fullmäktig hos civilstatens pen- 
sionsinrättning 1915. Öfversättare. Gift 1894 3'h med Ebba Carolina Magdalena 
Wester, skriftställarinna 0. öfversättarinna. 

Publ. Lämnat bidrag i form af resebref och naturskildringar till Dagens Ny¬ 
heter och Stockholms Dagblad. Öfversättare af smärre skisser och följe¬ 
tonger till åtskilliga tidningar, äfvensom utgifvit följande öfversättningar i 
bokform: Hans von Dornen, Kronprinsens kadett. En berättelse från fransk¬ 
tyska kriget 1870—1871 af C. Tanera (Sthlm 1897); Hjärtat på rätta stället, 
af Edmondo de Amicis (Sthlm 1899); Nunnan (Liparis monacha). En fram¬ 
ställning af dess lif och anvisning till dess utrotande. Öfvers. fr. tyskan (Sthlm 
1899); Skattsökaren, af E. Nespit (Sthlm 1900); ”Det reder sig nog”, af 
Beatrice Harraden (Sthlm 1901); Hoodie, af Mrs Molesworth (Sthlm 1901); 
Till sjös och lands, af R. Horsley (Sthlm 1901); Solrosen, af E. Schroeder 
(Sthlm 1901). Bidrag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1908. Bidrag med 
porträtt i Jägaren 1902. 

406. Phragmért, Carl Benedict, * 1866 '2tl-3 i Örebro. (Föräldrar: Rektorn, fil. 
dr Lars Jakob P. och Hedvig Amalia Fernander.) Mogenhetsex. i Örebro 1884 13/a, 
utexaminerad från Ombärgs skogsskola 1885 15/e, elev vid skogsinstitutet 1885 Ve, 
utexaminerad 1887 15/e, extra jägmästare i Askersunds revir 1887 20/», e. 0. tjänste¬ 
man i domänstyrelsen 1890 29/s, extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt och assis¬ 
tent i Gestriklands revir 1891 16/u, entledigad från förordnandet 1893 30/i, assistent 
i Askersunds revir 1899 V», assistent vid skyddsskogsområdet i mellersta Norr¬ 
lands distrikt 1905 2V8, assistent vid statens myrdikningsarbeten i Skellefte distrikt 
1906 3V», assistent i Österdalarnes revir 1909 2U, jägmästare i Pärlälfvens revir 

1911 10 U. 

407. Smitt, Wilhelm Wagener Rudolf Carl, * 1858 22In i Svärdsjö s:n af Kop- 
parbärgs län. (Föräldrar: Skogsförvaltaren Carl Evald August S. och Rosalie 
Holmberg.) Mogenhetsex. i Nyköping 1881 9/o, student af Västmanl.-Dala nation i 
Uppsala 1882 20/i, elev vid skogsinstitutet 1885 Ve, utexaminerad 1887 15/e, extra 
jägmästare i södra Pite revir 1887 20/9, bitr. jägm. i norra 0. södra Pite revir 
1890 20/i, assistent i södra Pite revir 1891 24/i. Landstormsområdesbefälhafvare i 
Pite distrikt 1889—1896. Besökte världsutställningen i Chicago 1893. Förvaltare 
af Pite stads skogar 1895. T. f. jägmästare i södra Arvidsjaurs revir 1899 3/s, 
assistent i södra Pite revir s. å. 15/12, jägmästare i Härnösands revir 1901 8/u; 
landstormsområdesbefälhafvare i Härnösands distrikt 1902—jan. 1915, ordf. i Här¬ 
nösands landstormsklubb, nytt förordnande 1905 20/a; styrelseled. 0. sekr. i Väster- 
norrlands nya jaktvårdsförening 1903 10U. Skogsförvaltare vid Sunds sågverk 1905. 
Led. af Västernorrlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1908, styrel¬ 
seled. vid kemiska stationen i Härnösand 1908 och styrelsens vice ordf. 1909, led. af 
styrelsen för frökontrollanstalten i Härnösand 0. styrelsens vice ordf. 1909, för¬ 
valtare af Härnösands stads skogar 1902, af domänstyrelsen utsedd till likvidator i 
Ulfviks a. bol. i likvidation 1909. Led. i styrelsen för sjunde distriktets döfstum- 
skola 1911. R. V. O. 1912 “/b. Led. af veterinärstyrelsen för Västernorrlands län 
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1915 ' i. Företagit skogsvetenskapliga studieresor i Tyskland, Österrike, Böhmen 
och Bayern årligen 1904—1907. Äger villa i Härnösand. Gift 1897 “/• med Ellen 
Johanna Wallgren. 

Inbi. P. M. öfver tider för handlingars ingifvande från revirexpeditionen; 
ined stöd af gällande reglementariska föreskrifter för skogsstaten upprättad. 
Härnösand 1910. Ny. reviderad upplaga häraf publ. Härnösand 1915. 
Hänvisn. t. litt. Biografi (af H. Szs) i Jägaren 1907. 

408. Sylvan, Johan Samuel ISam) Fredrik, * 1864 s7i i Visby. (Föräldrar: 
Jägmästaren Johan Otto S. och Sophia Lovisa Carolina Lidman.) Volontär vid 
Nerikes reg:te 1880 *7i, mogenhetsex. i Visby 1882 ‘7c, landtmätcriclev 1882 l7u. 

sergeant vid Nerikes regrte 1883 37», elev vid Karlbärgs krigsskola 1883 *«/t, ut¬ 
examinerad 1884 Vu, underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1884 s'/n, elev 
vid skogsinstitutet 1885 V#, utexaminerad 1887 “/o, extra jägmästare i Jönåkers 
revir 1888 */t, assistent i Hunnebärgs revir 1890 ,7/s, löjtnant vid Gotlands infan- 
terircg:te 1890 7ji, vikarierande 2:e lärare vid Göteborgs och Bohus läns folk¬ 
högskola vid Grcbbestad 1892 Vu, andre lärare vid Örebro läns förenade folkhög¬ 
skola och landtmannaskola vid Käfvesta i Sköllersta 1893 ,7/»—1901 ,0/« (erhöll 
dock tjänstledighet därifrån 1900 *•/«). Extra jägmästare i bärgslagsdistriktet 
1895 “/t. Löjtnant af 1. klass 1896 7*. Genomgått skjutskolan vid Rosersbärg. 
Kapten i arméen 1904 “/u, R. S. O. 1905 '/«, kapten af 2. kl. vid Gotlands infante- 
rireg:te 1906 '7», assistent vid skyddskogsområdet i Jämtlands län s. å. **/». Chef 
för lifkompanict af nämnda reg:te 1909, assistent inom skyddskogsområdet i 
Jämtlands län 1910 ”/«. Kapten i förenänmda reg:tes reserv. Förvaltare af Norr- 
torps och Bärsta skogar i Örebro län sedan 1900, medhjälpare åt kommissions- 
landtm. Gislén vid ståndskogsräkning inom Lillherrdal i Jämtland 1901 ‘Vt, för¬ 
valtare af Gotlands kalkverks skogar sedan 1907; förordnad, jämte docenten 
Hesselman, att verkställa undersökning i och för en ny skogslag på Gotland 1907 
'/»; led. af skogskommittén i Gotlands län 1908 *•/•; förvaltare af Tingstäde fäst¬ 
ningsverks skogar sedan 1909 och af Tofta skjutfälts skogar å Gotland sedan 
1910. Styrelseled. i Gotlands skarpskyttc- och jägaregille. Förvaltare af Älf- 
dalens sockens besparingsskog 1911. Befälhafvare för Filipstads rullföringsom- 
råde i mars 1915. Gift 1902 ,7/n med Ebba Axelina Lyth. 

Publ. Om skogsodling i Bohuslän (Uddevalla 1893); Om skötsel af enskilda 
skogar (Örebro 1894); Om skogsbruk. Några föredrag. (2:a uppl. Örebro 
1897, 3:e uppl. Örebro 1897, 5:c uppl. 1900); "Om skogsbruk. Vägledning af 
Sam. Sylvan, e. jägmästare och löjtnant. 6:e omarbetade och tillökade upp¬ 
lagan" (1903; öfversatt till finskan 1904): Om skogsbruk. Vägledning. 7:c 
uppl. Sthlm 1914; Vår park och trädgård; Om militär utbildning; Bidrag I 
Skogvaktaren 1906, i I idskrift för Landtmän 1906, i Skogsvårdsföreningens 
tidskrift 1906. 

409. Thum, Carl Fredrik Sebastian, * 1865 7» I Kyrkefalla s:n af Skaraborgs 
län. (Föräldrar: Hofpredikanten Casper Vollrath Viktor T. och Ulla Carolina 
Augusta Invcnius.) Mogenhetsex. i Skara 1883 7», elev vid Hunnebärgs skogs- 
skola s. å., utexaminerad 1884 '*/•. elev vid skogsinstitutet 1885 Ve, utexaminerad 
1887 “/«, extra jägmästare i Vartofta revir 1887 *°/*, assistent därst. 1890 •/», 
assistent i Svältornas revir 1893 **/«, extra jägmästare i västra distriktet 1894 "/•. 
landtmätcriclev 1894 *'/•, kontrollör vid brännvinstillverkningen Inom Skaraborgs 
län 1896—1899, lärare vid Östergötlands läns landtmanna- och folkhögskola i 
Lunncvad kursen 1896—1897. Assistent hos öfverjägmästaren i västra distriktet 
1899 ”/*. extra jägmästare i bärgslagsdistriktet s. å. ‘V», assistent i Vadsbo revir 
1900 ”/». Skogsförvaltare vid Svartå bruk i Ncrikc 1899 Vn. Skogsförvaltare 
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vid Laxå, Aspa och Skagersholms bruk i Västergötland och Nerike sedan 1900 Vii. 
Extra jägmästare i västra distriktet 1902 10/7. Afförd ur domänstyrelsens ma¬ 
trikel öfver skogsstaten 1913 2U. Gift 1899 10/i2 med Ida Maria Therése Esplund. 

410. Wedholm, Harald, * 1866 u/7 i Bromma s:n af Stockholms län, t 1914 
10/e i Sollefte. (Föräldrar: Landtbrukaren Lars W. och Eva Mathilda Falk.) 
Studerade vid Örebro elem.-lvk, mogenhetsex. i Stockholm 1883 8/m, elev vid 
skogsinstitutet 1885 Vo, utexaminerad 1887 ls/o, extra jägmästare i norra Lycksele 
revir 1887 20/o, bitr. jägmästare därst. 1890 20/i, assistent därst. 1891 19/i, t. f. före¬ 
ståndare för Sillre skogsskola och bitr. jägmästare i Medelpads revir 1892 **/i, 
föreståndare för Bispgårdens skogsskola 1898 2%. Lärare i skogshushållning vid 
landtmannaskolan i Fränsta, Västernorrlands län. Landstingsman för Ragunda 
tingslag 1903. R. Ö. Fr. J. O. 1904 30/9. Led. för skogsstaten (jämte U. Wallmo) 
i den s. k. löneregleringskommittén 1906 2U. Tillsyningsman öfver skogsförvalt- 
ningen vid Skönviks o. Sunds aktiebolag. Ordförande i styrelsen för Västernorr¬ 
lands läns skogsvårdsstyrelse 1907 21/i2. Jägmästare i Junsele revir 1907 31/12. 
Befälhafvare för Sollefte landstormsområde 1908 V*. R. V. O. 1908 16/e. Vid 
skogsvårdsstyrelsernas kongress i Stockholm 1908 10/i2 väckte han motion om taxe¬ 
ring af hela landets skogar, med anledning hvaraf kongressen tillsatte en kom¬ 
mission för att utarbeta den detaljerade planen för taxeringen. Denna kommission 
utgjordes af godsägaren friherre A. T. Adelswärd (ordf.), öfverjägm. C. G. 
Barthelson, jägm. H. Wedholm, kaptenen B. A. de Verdier samt skogscheferna, 
jägmästarne Ernst Andersson och Henrik Petterson. Led. af k. kommissionen för 
att planlägga, ordna 0. leda försökstaxeringen af Värmlands skogar 1910 31/s. 
Ordf. i Föreningen för skogsvård i Norrland 1912, sedermera — 1914 7lt — styrel¬ 
seled. i Norrlands skogsvårdsförbund. 

Företog 1881—1882 såsom kofferdisjöman en resa till England, Portugal och 
Brasilien. Företog 1899 0. 1900 skogsundersökningar i öfre permska Ural och 
kring Petschorafloden i Ryssland samt hade för trävaruexploatering besökt norra 
Ryssland, Murmankusten och Pasvigälfven. Ägde 1872—1893 del i egendomen 
Ålsten i Bromma s:n af Stockholms län. Gift 1891 14A med Amanda Katarina 
Pettersson. 

Hänvisn. t. titt. Nekrolog (jämte portr.) af H. Szs i Norrlands skogsvårdsför- 
bunds tidskrift 1914; nekrolog (jämte portr.) af H. Hn i Skogsvårdsförenin- 
gens tidskrift 1914. 

411. Gram, Karl Gustaf Alarik, * 1865 i Välinge s:n af Malmöhus län. 
(Föräldrar: vice Auditören, Godsägare Gustaf G. och Mathilda Lovisa Roth- 
stein.) Mogenhetsex. i Lund 1884 13/12, elev vid skogsinstitutet 1886 Vo, utexa¬ 
minerad 1888 16/o, extra jägmästare i Västerbottens län 1888 *h, extra jägmästare 
i Ume revir 1889 15h, bitr. jägm. i södra Lycksele revir 1890 20/2, assistent i södra 
Lycksele revir 1891 V2, bitr. jägmästare i en del af södra Lycksele revir (s. k. 
Stensele revirdel) 1896 31/i2, jägmästare i Degerfors revir 1900 21/i2. Gift 1906 “/« 
med Elsa Olsson. 

Publ. Bidrag i Fauna och Flora 1912 o. 1915. 
Hänvisn. t. litt. Porträtt och biografi i Jägaren 1904. 

Till extra elev vid institutet antogs 1886 15/7 norrmannen Paul Erik Ferdinand 
Glöersen, som utexaminerades 1888 "/o. 

412. Larsson, Adolf, * 1864 14/i i Karlstad, t 1909 4ho å Solna sjukhem vid 
Sundbybärg, Stockholm. (Föräldrar: Industriidkaren Petter Larsson Nyström 
och Lisa Nilsson.) Mogenhetsex. i Karlstad 1884 10U, elev vid skogsinstitutet 
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1886 utexaminerad 1888 1#/«. extra jägmästare i Kopparbärgs revir s. å. */», 
assistent därst. 1890 J'/*, repetitör vid skogsinstitutet 1897 s/b, biträdande jäg¬ 
mästare inom en del af Särna revir. s. k. östra Särna revirdel. 1899 */i. Jäg¬ 
mästare i Särna revir 1900 ”/i». Lärare i skogsskötsel vid Kopparbärgs läns 
landtbruksskola Vassbo i Aspeboda s:n 1894—1895. Samma år jämväl länets 
hushållningssällskaps plantor. Qift 1901 “7,0 med Emma Elisabeth Liljeroth. 

413. Olofsson, Viklor Andreas, * 1865 1#/b i Rasbo s:n af Uppsala län. (För¬ 
äldrar: Possessionaten Adolf O. och Erika Kristina Vesterlund, tidigare Anders¬ 
son.) Mogenhetsex. i Uppsala 1885 3lU, elev vid skogsinstitutet 1886 Vo. utexa¬ 
minerad 1888 "Vo. extra jägmästare i Västerbottens län 1888 "/t, extra jägm. i 
Västerbottens distrikt och assistent i norra Lycksele revir 1890 *3/», extra jägm. 
i mellersta Norrlands distrikt och assistent i södra Ångermanlands revir 1890 
*/u, extra jägmästare i Norrbottens distrikt 1895 “/». assistent i norra Pite revir 
s. å. o. d.. förordnad att jämte H. E. Nordlund verkställa undersökning å sank¬ 
marker 1897 ‘“/o, t. f. jägmästare i Arjepluogs revir 1898 u/i, assistent inom Norr¬ 
bottens distrikt (för myrafdikningar) 1899 9/i, jägmästare i Tåsjö revir 1900 
*'/1*, bitr. öfverjägmästare i Lule distrikt 1906 *•/•. Jägmästare i norra Roslags 
revir 1915 */«. Företog år 1899 med anslag af allmänna medel en skogsveten- 
skaplig studieresa till Danmark och Tyskland, (lift 1900 "7» med Märta (von) 
Hedenberg. dotter till jägmästare J. H. R. (von) Hcdcnbcrg. 

Pnbl. Bidrag i Föreningens för skogsvård i Norrland årsskrift. Bidrag i 
Fauna o. Flora 1910 o. 1912. 

414. Schmidl, Anton Wilhelm, * 1865 */o å Skogsbo i Longs s:n, Skaraborgs 
län. (Föräldrar: Landtbrukaren Sören Anton S. och Clara Vilhelmina Fläder¬ 
bom.) Mogenhetsex. i Vänersborg 1885 "/«. elev vid skogsinstitutet 1886 V«, ut¬ 
examinerad 1888 ‘"/o, extra jägmästare i Marks revir 1888 assistent därst. 
1890 */», assistent i Bohus revir 1892 Af länsstyrelsen förordnad 1895 *V» 
att inom Marks revir handhafva ledningen af. Älfsborgs läns hushållningssäll¬ 
skaps skogskulturarbeten. Skogsinspektör hos Kongl. och Hvitfeldtska stipendii- 
inrättningen 1898 öfvat tillsyn på skogsskötseln vid Floda i Skallsjö s:n 
sedan 1899, äfvensom vid Mariedal i Skaraborgs län. Kommltterad 1902 för ut¬ 
arbetande af förslag rörande Göteborgs och Bohus läns hushållningssällskaps 
förändrade verksamhet med afseende på skogsodlingen inom länet. Statens skogs- 
taxator i västra distriktet 1903 *•/». Jägmästare i Vadsbo revir 1905 ‘V». R. V. O. 
1915 •/«. Äger en frökiängningsanstalt i Borås, (lift 1907 med Anna Ohrwall. 

415. von Stroklrch, Carl Axel tngelbrecht, * 1865 •/« å Styrshult i Kors- 
bärga s:n af Skaraborgs län. (Föräldrar: Godsägaren Josef Christofer von S. 
och friherrinnan Gustafva Charlotta Ingeborg Carolina Fleetwood.) Mogen¬ 
hetsex. i Stockholm 1884 ,&/i*. extra elev vid Ombärgs skogsskola 1885 Vio, ut¬ 
examinerad 1886, elev vid skogsinstitutet 1886 ‘/o. utexaminerad 1888 ,8/o, extra 
jägmästare i Falbygds revir 1888 nh, extra jägmästare i västra distriktet 1891 

landtmäterielev 1893 **/«. Assistent i Vartofta revir 1898 */», länsjägmästare 
i Skaraborgs län 1904, sederm. bitr. länsjägmästare därst., företog 1909 med an¬ 
slag af statsmedel en skogsvetenskaplig studieresa i Danmark, ledare af statens 
dikningsarbeten i Gäfle-Dala distrikt 1911 "*/♦, jägmästare I Vartofta revir 1912 
'"/o. Arrenderat Liden i Korsbärga s:n sedan 1890 ‘V», ägare däraf 1899. Gift 
1892 '*/» med Emily Bingham från England. 

Publ. Uppsatser i landtbruk i N. L. T. (årg. 1894 o. 1895); Bidrag I Skogs- 
vårdsföreningens tidskrift 1904—1905. 
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416. Nordlund, Henning Emanuel, * 1864 20/s i Stockholm. (Föräldrar: Hof- 
predikanten, teol. doktor Joseph N. och Jeannette Maria Charlotta Berg.) Mogen- 
hetsex. i Strängnäs 1885 13U, elev vid Ombärgs skogsskola 1886 1h, utexamine¬ 
rad 1887 18/o, elev vid skogsinstitutet 1887 10/7, utexaminerad 1889 15/b; extra 
jägmästare i Jokkmokks revir, södra delen, 1889 Vs; extra jägmästare i Kalix 
revir 1889 30/12, bitr. jägmästare i Gellivare 0. Tärändö revir 1890 24/2, assistent i 
Kalix och Råne revir 1891 2V1, assistent hos öfverjägmästaren i Norrbottens di¬ 
strikt 1892 V12, bitr. jägmästare i Jokkmokks revir (norra delen) 1894 31/12, t. f. 
jägmästare i Jokkmokks revir 1899 8/12, jägmästare i Råne revir 1900 21/i2, n. af- 
sked 1905 Vs. Anställd vid Eriksund i S:t Pers s:n af Stockholms län 1911, vid 
aktiebolaget Hem på landet 1912, afreste i april 1914 till Trinidad i Västindien 
och bosatte sig där som affärsman. 

Företog åren 1888 0. 1894 skogsvetenskapliga studieresor till Danmark. På 
uppdrag af nordiska museet verkställt en forsknings- och insamlingsfärd i Lule 
0. Pite lappmarker mars—april 1891. Uppfödt rasrena lappländska spetsar: er¬ 
hållit medaljer och hederspris i Göteborg 1891, i Stockholm 1894, 1897 0. 1900. 
Prisdomare vid svenska kennelklubbens hundutställning i Stockholm 1900 0. Göte¬ 
borg 1901, äfvensom Kristiania 1904. Landstingsman för Jokkmokks socken 2- 
årsperioden 1898—1899. Arrenderade Storbacken i Jokkmokks socken 1897— 
1900. Inköpte 1899 Liden samt Åkerholmen 1 0. 2 i Edefors s:n af Norrbottens 
län. Medstiftare af och delägare i aktiebolaget Nautanens kopparfält 1900 samt 
styrelseledamot i samma bolag 1900 Va. Inköpte i okt. 1900 Meldersteins säteri 
i Råne s:n. Inköpte år 1903, jämte v. konsul G. Groth, det några mil söder om 
Hammerfest belägna Vesterdalens kobberverk. Idkat trafsport: erhöll för sitt 
finska trafvaresto ”Elsa” l:a pris och hederspris i Lule 1900 samt 2:a pris vid 
nordiska spelen i Stockholm 1901; erhöll för sitt ungerska trafvaresto ”Molly” 
flere pris, äfvensom hederspris, vid traftäflingen å Brunnsviken vid Stockholm i 
februari 1902, styrelseled. i Norrbottens läns trafklubb 1902 21/s. Gift 1895 1Blu 
med Elma Christina Wilhelmina Hjortzberg. 

Publ. Norrbottensminnen och andra diktförsök. Af Gösta Skogsman. Tryckt 
i 100 numr. ex. (Sthlm 1912); Jägarlif i Norrbotten. Af Gösta Skogsman 
(Sthlm 1914). Bidrag i N. D. Alleh., Aftonbi., Jägaren (1895 med portr., bio¬ 
grafi i årg. 1896), Sv. Jägareförb:ts n. tidskr.. Tidning för idrott. 
Hänvisn. t. litt. Porträtt 0. biogr. meddel. ang. hans inlägg i svensk trafsport, 
se Ny Tidn. f. Idrott, julnumret 1902. 

Till extra elev vid institutet antogs 1887 10/7 norrmannen Simon Sjölie, som 
utexaminerades 1889 15/g. 

417. Norling, Karl Gustaf Gunnar, * 1867 7h (tvilling) på Mälby i Frustunasm, 
Södermanlands län. (Föräldrar: Godsägaren Thure Carl N. och Carolina Beata 
[Lilly] Selenius.) Mogenhetsex. i Stockholm 1886 17U, elev vid Ombärgs skogs¬ 
skola 1886 15U, utexaminerad 1887 16/e, elev vid skogsinstitutet 1887 10h, utexa¬ 
minerad 1889 15/o, extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 1891 12/i, assistent i 
Särna revir 1894 31/i2, assistent hos öfverjägmästaren i östra distriktet 1897 18/i, 
e. 0. tjänsteman och amanuens i domänstyrelsen s. å. 15/e. Assistent i Kinda revir 
1903 18/«. Tjänsteman af första graden hos domänstyrelsen och notarie å rotel 
III 1906 S3U. 

På uppdrag af domänstyrelsen företagit skogsvetenskapliga undersöknin¬ 
gar i Norrland och Dalarne år 1894. Under 4V2 år idkat enskild verksamhet inom 
skogsmannayrket (i Västergötland, Dalarne och Södermanland). 

Publ. Bih. till Domänstyrelsens underd. berättelse 1894: ”Skogsundersöknin- 
gar i Norrland och Dalarne 1894. På uppdrag af k. Domänstyrelsen utförda 
af Alb. Nilsson och K. G. G. Norling.” (Sthlm 1895.) Bidrag i Tidskr. f. skogs- 
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hushållning åren 1889. 1891. 1893, 1895—1900, 1902 o. 1903, bl. a. 1893: ”En 
skogsuppskattning i Dalarne” och 1900: ”Afverkningsberäkning för blädnings- 
skogar , samt utarbetat ett sakregister till tidskriftens 25 första årgångar 
(1898); Bidrag i Föreningens för skogsvård i Norrland årsskrift 1898—1899 
o. 1905 (Skogsvärdering. 66 sid.), 1906: 1 o. II. 1907—1910; i Skogsvännen 
1901—1904; "Report on forestry in Sweden", en på uppdrag af general C. 
C. Andrews, f. d. amerikansk minister i Stockholm, utarbetad redogörelse 
för skogshushållningen i Sverige, öfversatt till engelska i Amerika och med 
anslag af Förenta Staternas senat tryckt i 20,000 ex. i Washington 1900; Bi¬ 
drag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1904 o. 1910; Formklasstabell för taxe¬ 
ring af växande träd, uppställd år 1905 (i Föreningens för skogsvård i Norr¬ 
land årsskrift 1906; Domänstyrelsen inköpte år 1907 inalles 243 ex. af ta¬ 
bellen för utdelning till kronojägarne söder om Norr- och Västerbotten); 
Dimensionsafverkningens inflytande på skogarnes tillväxt i Norrland och Da¬ 
larne (i Bih. t. K. Domänstyrelsens årsberättelse rör. skogsväsendet för år 
1894); Bidrag i Finansstatistiska utredningar, utg. genom Kungl. Finansdepar¬ 
tementet. V. Sthlin 1912. 

418. Ramstedi, Carl Gustaf, * 1866 •/# å Viksbärg i Salems s:n af Stockholms 
län. (Föräldrar: Godsägaren Carl Edvard R. och Augusta Elisabeth Georgii.) 
Mogenhetsex. i Stockholm 1884 landtbrukselev, elev vid Ombärgs skogsskola 
1886 “/e, utexaminerad 1887 "It, elev vid skogsinstitutet 1887 ,0/7, utexaminerad 
1889 “/•, extra jägmästare i östra distriktet 1891 uh, assistent i Jönåkers revir 
s. å. **/», e. o. tjänsteman i domänstyrelsen 1894 "U. Plantor hos skogsodlings- 
kommitterade i Södermanlands län 1890—1895, skogsförvaltare vid Tureholm i 
Södermanland. Grundat anstalter för utklängning af barrträdsfrö vid Arnö 
utanför Nyköping samt vid Katrineholm, år 1898 öfvertagna af "Svenska frökläng- 
ningsaktiebolaget" (rian vid Arnö emellertid återköpt 1911); styrelseledamot och 
delägare därst. 1898. Assistent med särskildt uppdrag i Jönåkers revir 1899 */i* 
och förordnad att leda arbetena till skadefjäriln nunnans bekämpande 1900 “/*. 
Assistent i Ombärgs revir 1904 */», bitr. jägmästare i Ombärgs revir 1906 w/»s, 
jägmästare i Grönbo revir 1907 ,B/«. Af Gustaf V erhållit bröstnål med konungens 
namnchiffer. Lcdt kungliga älgjakter. Led. af H. M. Konungens jaktklubb 1915 
l1lt, R. V. O. s. å. "/o. Äger hus i Stockholm. Gift 1901 #/i med Anna Augusta de 
Broen, dotter till jägmästaren G. de Broen. 

Publ. Berättelse öfver nunnans härjningar 1898—1902 i Södermanlands och 
Östergötlands län. (Tryckt med statsanslag, Stockholm 1904); Bidrag i 
Skogsvårdsföreningens tidskrift 1904. 

419. Samzcllas, Johan Axel Hugo. * 1867 */i i Nyköping, (Föräldrar: Läro¬ 
verksadjunkten, fil. dr Johan S. och Thccla Constantia Hollgren, syster till jäg¬ 
mästaren Carl Axel H.) Mogenhetsex. i Nyköping 1886 'It, elev vid Ombärgs 
skogsskola 1886 n/«. utexaminerad 1887 "It, elev vid skogsinstitutet 1887 toh, 
utexaminerad 1889 ,s/«. t. f. jägmästare i Pajala revir s. å. 1#/t, extra jägmästare 
därst. s. å. ”/i», assistent i Blekinge—Åhus revir 1891 "It, extra jägmästare i östra 
distriktet 1892 10It, e. o. tjänsteman i domänstyrelsen 1893 "I*—1897 "It, skogsför¬ 
valtare vid Granviks och Nordanborgs sågverk i Norrbottens län 1898 'ho—1900 *"/», 
extra jägmästare i Norrbottens distrikt 1900 **/«. student af Söd.-Nerikes nation vid 
univMct i Uppsala 1901 ”/«, assistent i Kalix och Tärändö revir s. å. V», assistent i 
Torne och Tärändö revir s. å. "Iu, på begäran afsked från denna tjänst 1904 nUa, 
inspektör hos försäkringsaktiebol. Mansa 1905 */». bolagets öfverinspektör för Norr¬ 
land 1906 'It—1908 */». Extra jägmästare i bärgslagsdistriktct 1906 */««, disponent 
för akticbol. Nynäs villastad 1908 */», åter öfverinspektör hos Hansa 1908 8,/ij— 
1909 "lu. Sekreterare i Sv. Kcnnclklubbcn 1910 */» o. styrelseled. därst. Jämväl 
redaktör af Sv. Kennelklubbens tidskrift 1910 "ht. Länsjägmästare i Stockholms 
län, äfvensom sekr. o. kassaförvaltare hos skogsvårdsstyrclsen därst., s. å. "ha. 
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Sekr. o. skattmäst. i Sv. Kennelklubbens spetshundssektion 1911 8/z. Afförd ur 
domänstyrelsens matrikel öfver skogsstaten 1913 2U, men ånyo extra jägmästare i 
bärgslagsdistriktet 1914 25/«. Led. af styrelsen för Svenska Jägareförb:ts Stock- 
holmsafdelning (efter Hofjägm. Fredr. Björkenstam) 1913 29/u. 

Biträdande skogstjänsteman hos Södermanlands läns skogskommitté 1892 
24/i, förvaltat privatskogar i Södermanland 1891 */«—1894, lärare i skogshushåll¬ 
ning vid Nygårds landtbruksskola därst. 1892 19/i-—1893 3%o, sekr. vid norrländska 
skogsmötet i Sollefte 1894 15/io—18/io. Företagit studieresor i Finland 1889—1891, 
1893, 1895, 1898—1905; Norge 1890—1891, 1896, 1898, 1913; Danmark 1900, 
1904, 1907, 1910—1915; Ryssland 1891, 1895, 1898—1905, 1910; Tyskland 1900 o. 
1914; Frankrike, Belgien och Holland 1900. Verkställde skogsundersökningar i 
norra Ryssland (guvernementet Archangelsk) 1899, Finland 1899 0. 1904 samt 
inom Permska, Vologodska och Archangelska guvernementen i Ryssland mars— 
juni 1900. Vistades i Finland och Ryssland 1904 B/io—1905 6/e. 

Företagit etnografiska studieresor i svenska och finska Lappland sommaren 
1889, i svenska, norska och finska Lappland dec. 1889—jan. 1890, inom öfver- och 
Nederkalix socknar i Norrbottens län sommaren 1890 (för nordiska museet), i 
svenska, norska, finska och ryska Lappland mars—april 1891 (på uppdrag af 
nordiska museet samt med anslag af Patriotiska sällskapet och Norrlands gille), i 
Blekinge och nordöstra Skåne hösten 1891 (för nordiska museet), i Södermanland 
1892 (för nordiska museet), inom Nederkalix, Öfverkalix, Neder- och Öfvertorne 
socknar i Norrbotten samt inom Finland sommaren 1893 (med anslag af nordiska 
museet), i Finland och Ryssland oktober—november 1895 (delvis för nord. mus.), 
i Norge januari 1896 (delvis för nord. mus.), i Norrbotten, norra finska Österbotten 
och norra Norge februari—mars 1898 (med anslag af nord. mus.). Sökte 1890 att i 
Lule bilda ett ”lapskt centralmuseum”, men sedan planen strandat anslöt sig S. 
till nordiska museet (åren 1890—1891 lämnades af honom inalles c:a 2,000 n:r 
lapponica och fennica; åren 1892—1904 ungefär lika många n:r från Lappland o. 
öfriga svenska landskap). Anordnade sommaren 1891 en utställning å nordiska 
museets Skansen af lappetnografiska föremål, hvilka han insamlat i svenska, 
norska, finska 0. ryska lappmarkerna 1889—1891. Biträdde Artur Hazelius ss. 
amanuens på Skansen 1891—1898 (åren 1895—1896 särskildt förordnad). 

Undfick 1897 Oscar II:s namnchiffer i briljanter, erhöll 1894 Föreningens för 
skidlöpningens främjande i Sverige belöningsmedalj, 1905 2e/s Helsingfors’ djur¬ 
skyddsförenings silfvermedalj att jäml. kejs. br. 1892 13/io å bröstet bäras. Verk¬ 
ställde somrarne 1902 0. 1903 med anslag af Sv. Turistföreningen etnografiska un¬ 
dersökningar 0. studier i norra svenska finnmarken samt Torne 0. Lule lappmarker; 
företog i mars 1903, på uppdrag af nämnda förening 0. med anslag af denna, en 
studiefärd genom norra svenska lappmarken till Norge. Bildade i Haparanda 1903 
31/i Tornedalens djurskyddsförening o. blef dennas ordförande, ordf. i Haparanda 
”lekstuga” s. å. Prisdomare vid Sv. Kennelklubbens utställningar 1894, 1897, 
1910, 1913 0. 1914, vid Dansk Kennelklubs utställning i Köbenhavn 1907. Korresp. 
led. af Finska Kennelklubben 1896 ul7. Jämte grefve Birger Mörner och civilin- 
geniören Knut Pauli stiftare af jaktklubben ”Pracknissarne” (å Grönskars fyrplats i 
Stockholms skärgård) 1896 7A; led. af H. M. Konungens jaktklubb 1897 19U. Led. af 
sällskapet Idun 1894 V2, Publicistklubben 1893, Sveriges författareförening 1894. 
Enligt uppdrag ordnat jaktafdelningen i Sport- och Turistpaviljongen å utställn. i 
Stockholm 1897, kommitterad för Sv. Skogvaktareförbundets möten i Stockholm 
1895 0. 1897. Bitr. sekreterare i Sv. Turistföreningen maj—dec. 1896. Hopbragte 
på sin tid ett betydande herbarium och ett stort bibliotek. Författare och publicist: 
jakt- samt norrländsk natur- och folklifsskildring, äfvensom biografiskt författare- 
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skap, Signatur H. Szs och —s. Gift 1. k. 1892 ,5/« med Albertina (Alma) Sällströin 
i hennes 1. k.. 2. g. 1912 ,#/* med Ebba Christina Lilljequist. 

Publ, "Som en hund på en basfiol" (Nyk. 1893) och "En sannfärdig och fast 
ynkelig Relation om Kanaljikcn i Bender” (Nyk. 1893, båda till förmån för Nor¬ 
diska museets vårfest å Skansen); Skogs- och jägarlif. Skildringar (Sthlm 1894); 
Erån jaktstig och turistled. En öfversikt af nordisk idrott (Sthlm 1894, tr. i 104 
numr. ex.); På skogs- och fjällstigar. Jaktskildringar från nordligaste Väs¬ 
terbotten och Lappland (Sthlm 1894); Jägaren. Nordisk årsbok för jakt- och 
naturvänner (1895—1896 årsskrift, 1897—1898 halfårsskrift [1897: II tryckt 
jämväl i 100 numr. ex. på planschpappcr], 1899—1907 årsskrift; en på jakt- 
utställningen i Odense juli 1900 exponerad serie af årg. 1—VI erhöll därst. 
medalj och hedersdiplom); Från Torneå till S:t Petersburg. Turistfärder i 
österväg (Sthlm 1896); "Till silfverbröllopsparet Holmcrz den 25 augusti 
1895" (tryckt i 100 numr. ex.); redigerat "Jägarens almanack för 1897"; 
"Skogshushållning. Praktisk hjälpreda för mindre skogsegare" (Sthlm 1897; 
ett antal ex. inlöstes af Norsk Forstforening och åtskilliga hushållningssäll¬ 
skap i Sverige: öfversatt till finskan i bibi. Kirjasia kansalaisille |Ungfinska 
klubbens populära skriftserie| n:r 10; "Metsänhoito. Ncuvoja pienten metsien 
omistajillc. Mukailcmalla suoment. E. W[ichma]nn, H:fors 1899, 24 sid.); 
Handledning i jaktvård (Sthlm 1898); Kungl. Skogs- och Jägeristaten. Bio¬ 
grafiska studier 1539—1898 jämte en historisk inledning (Sthlm 1898— ’ 
1899, tr. i 500 numr. ex.); Kongl. Skogs- och Jägeristaten 1539—1900. 
Biografiska studier. Andra delen (Sthlm 1902, tryckt i 400 ex.); Fän¬ 
riksår. Svenska bilder (Sthlm 1899); I Nordanland. Skildringar. (Sthlm 
1900); Från skog och fjäll. Litterärt album för naturvänner (Sthlm 1901); 
Mänskliga dokument. Tankar och bilder ur litteraturen (Sthlm 1901); An¬ 
teckningar om släkten Samzelius (Sthlm 1901, tr. i 25 numr. ex.); Pater- 
son & Comp. En roman om Norrland (Sthlm 1902); Luleå—Ofotbanan. 
Vägledning för turister. Utgifven af Sv. Turistföreningen (Sthlm 1903); 
Världens nordligaste järnväg. Stockholm—Narvik. Vägledning för turister, 
utgifven af Sv. Turistföreningen (Sthlm 1905); I skogen och på fjäl¬ 
let. Friluftsbilder (Helsingfors 1905); Nynäs (Sthlm 1908, anonym, ill. 
broschyr, 62 sid. + karta); Svenska Julboken (Sthlm 1910); Svenska Ken- 
nclklubbens Tidskrift (Sthlm 1911—1915, 19:e—23:e årg., 12 häften hvarje 
år); Svenska Kennelklubbens Stambok (Vill—XII, Sthlm 1911—1915); Kata¬ 
log öfver Sv. Kennelklubbens jubileumsutställning den 26—28 maj 1911 (Sthlm 
1911); Katalog <>f\cr Sv. Kennelklubbens elfte utställning den 31 maj—2 juni 
1912 (Sthlm 1912); Skogsvårdsstyrclscns inom Stockholms läns landstings¬ 
område berättelse för år 1911—1914 (Sthlm 1912—1915); Katalog öfver Sv. 
Kennelklubbens tolfte utställning den 30 maj—1 juni 1913 (Sthlm 1913); Vid 
Svenska Kennelklubbens middag den 31 maj 1913 (Sthlm 1913, tr. i 99 numr. 
ex.); Katalog öfver Sv. Kennelklubbens trettonde utställning den 22—24 maj 
1914 (Sthlm 1914); Sv. Kennelklubbens tjugufemårsjubileum 1889 t3lu 1914. 
En minnesskrift. Utarbetad af Hugo Samzelius och Arthur Wendel (Sthlm 
1914) ; Katalog öfver Sv. Kennelklubbens fjortonde utställning den 28—30 maj 
1915 (Sthlm 1915); Lagar och förordningar ang. vård af enskildes skogar 
m. m. (Sthlm 1915); Minnesskrift vid Skånska Jagt-Föreningens 50-årsjubi- 
leum den 5 juli 1915 (Sthlm 1915); Gränsmark. Ströfverier och äfven- 
tyr (Sthlm 1915); Personregister till Svenska Kennelklubbens Tidskrifts år¬ 
gångar 1—22 (Sthlm 1915); Jägeristaten. Anteckningar om svenska väldets 
skogs- och jaktväsen (Sthlm 1915); Släkten Samzelius. Anteckningar (Sthlm 
1915) . 
Bidrag i följande böcker o. tillfällighetsskrifter: Paul Waldmanns "Friluftsbil¬ 
der" (Norrk. 1893) och "Jägarlif" (Sthlm 1896), H. Wicselgrens festpublikation 
"Vår" (1894), i G. Kolthoffs "Vårt villebråd” (1896, 2:a uppl. 1914), i 
"Brage" (Nyk. 1889), i A. Hazclii "Bilder från Skansen" (1896—1898), i na- 
tionspublikationen "Från hembygden" (1897), i "Turist- och sportutställningen 
vid 1897 års utställning" (1897), i "Jägarens almanack” (1897), i Nordisk 
familjebok (supplem. samt på bokst. A. och B. i nya upplagan), i Wrangcl 
& Bergströms Sv. Adelns ättartaflor. Boken om friluftslif (Sthlm 1910); Ord¬ 
bok öfver Svenska språket, utgifven af Svenska Akademien; The Sports of 
the World (London 1902); Sv. Allm. Djurskyddsföreningens skriftserie 1. 
Jakt och fiske. Utdrag ur täflingsskrifter öfver ämnet "Hvad kan göras för 
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att vid jakt och fiske förekomma onödigt djurplågeri?” (Sthlm 1905), Kolt- 
hoff o. Jägerskiöld: Nordens fåglar (Sthlm 1898) samt supplementet: Nya 
tillägg och rättelser (Sthlm 1902); Ny svensk släktbok (af Karl o. Gustaf 
Leijonhufvud); Svenska landtmätare 1628—1900 (af Viktor Ekstrand, Umeå 
och Uppsala 1896—1903); Våra äfventyrligaste jakter (Sthlm 1913, med 
portr.); Vore Hunde (Köbenhavn 1915). 
Bidrag i tidningar: Aftonbladet 1894—1899, 1901—1905, 1908, 1911, 1912; Af¬ 
tontidningen 1913; Bergslagernas tidning 1888; Dagen 1897, 1901, 1904— 
1905; Dagens Nyheter 1904, 1908; Djurvännernas tidning 1903—1905 o. 1908; 
Femman (Lule 1902 o. 1903), kallad Illustreradt Norrland (Lule 1904); Folk¬ 
skolans barntidning 1892—1895, 1903; Från Skog och Sjö 1909—1911; För 
svenska hem 1895; Gefleposten 1903—1904; Göteborgs Aftonblad 1904— 
1905; Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1901; Göteborgs Aftonblad 
1904—1905; Haaparannanlehti 1889—1890; Haparandabladet 1902—1904; 
Helsingforsposten (H:fors 1904); Hernösands-Posten 1906—1907; Hufvud- 
stadsbladet (H:fors 1899—1906, jämväl under märket x); Hvad nytt från 
Stockholm? 1893; Hvar 8 Dag 1903—1904; Idun 1891—1892, 1895, 1897, 
1904; Kamraten 1894—1895; Landtmannabladet 1913, 1914; Leksandstidnin- 
gen 1904; Linnaea 1895—1896; Ljus (afd. Vår Jord), Sthlm 1903; Luleposten 
1899—1900; Malmberget 1889—1891, 1893—1894; Måndagen (H:fors 1905); 
Nordens Expositionstidning 1897 (jämväl under märkena Papirius Cursor och 
—s); Norrbottens-Kuriren 1890, 1900—1905; Norsk Idraetsblad (Krm 1904); 
Nya Dagligt Allehanda 1890—1891, 1894, 1911—1915; Ny Illustrerad Tid¬ 
ning 1890—1891, 1893—1899; Nya Pressen (H:fors 1899; i årg. 1900 ingår 
10 le ss. redaktionsartikel intervjuen ”En äfventyrlig färd”, hvilken färd skil¬ 
drats af H. Szs i ”1 Nordanland” [Sthlm 1900: I Urskogen] samt af löjtnant G. 
Nummelin i Finska Geografiska föreningens tidskrift 1903: Från Petschora 
och Kama): Roslagens Nyheter 1913; Skärgårdstidningen 1913; Stockholms 
Dagblad 1889—1891, 1894—1895, 1902—1904, 1908, 1910—1912, 1914; Stock¬ 
holmstidningen 1913; Sundsvallsposten 1904 o. 1906; Sundsvalls Tidning 1906; 
Svenska Dagbladet 1902—1903, 1908—1909, 1911—1912; Södermanlands läns 
tidning 1885—1894, 1897, 1901 (på 1880-talet jämväl under märkena Memor 
och Teja); Södertälje-Södertörnsposten 1908; Sörmlandsposten 1895; Tid¬ 
ning för Falu län och stad 1903—1904; Tidning för Idrott 1892, 1894—1897 
o. Ny Tidning f. Idrott 1898; Turisten 1896; Veckan 1892; Västernorrlands 
läns tidning 1903—1904; Östgöta Correspondenten 1904; östersundsposten 
1903—1904. 
Bidrag i tidskrifter: Ateneum (H:fors 1898); Bihang till Jern-Kontorets An¬ 
naler 1903; Botaniska Notiser 1884—1885, 1890—1891, 1904; Dansk Jagt- 
tidende (Kjöb. 1902 o. 1904); Den norske Turistförenings Årbog (Krm 1891— 
1893); Finlands djurskydd (H:fors 1904); Finska Forstföreningens medde¬ 
landen (H:fors 1902 o. 1905); Finska Kennelklubbens tidskrift (H:fors 1896, 
1898, 1901); Finsk Tidskrift (H:fors 1901, 1902); Föreningens för skidlöp¬ 
ningens främjande i Sverige årsskrift 1894—1895. På skidor 1904—1905 o. 
1908—1909; Geografiska föreningens tidskrift (H:fors 1902); Gula Boken. 
Noveller. (Sthlm 1902); I skog och mark 1904; Jägaren 1895—1907; Med- 
del. fr. Sällsk. f. Nordiska museets främjande 1891—1892 (Etnogr. studier 
rör. Öfverkaliks s:n) och 1902—1903 (Sagor och sägner, skrock och öfver- 
tro från finnbygder och lappmarker. I—II, Sthlm 1904—1905, 73 sid.); Må¬ 
nadsskriften Svea 1896; Nordisk Tidskrift 1902; Norrland. Ill. månadsskrift 
(Östersund 1904); Norrlands skogsmannaförbunds handlingar 1907; Norr¬ 
lands skogsvårdsförbunds tidskrift 1914: III—IV; Norsk Jaeger- og Fisker- 
Forenings Tidsskrift (Krm 1898); Norsk Kennelklubs Tidsskrift (Krm 1903); 
Nutid (H:fors 1905); Ord och bild 1892—1894; Personhistorisk tidskr. 1901— 
1902, 1904; Psyche. Organ f. esoteriskt studium (Norrtälje 1903, under mär¬ 
ket —z—J; Skogvaktaren 1894, 1902, 1904—1905, 1910; Skogsvårdsförenin- 
gens tidskrift 1903—1906, 1910—1915; Skogsvännen 1894, 1901—1904; 
Suomen Urheilulehti (H:fors 1903 o. 1905, på finska); Svensk djurskydds- 
korrespondens 1905; Svenska Jägareförbundets nya tidskrift 1891—1894, 
1898, 1910; Svenska Kennelklubbens tidskrift 1894—1898, 1903, 1905, 1910— 
1915; Svenska Turistföreningens årsskrift 1891—1892, 1895, 1897, 1902, 1904— 
1905, 1909—1910; Sydväst. Ill. veckoskrift (H:fors 1904); Theosophia 1898; 
Tidskrift för jägare och fiskare (H:fors, 1893—1894); Tidskrift för skogs- 

35 
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hushållning 1890, 1892, 1895—1903; Tidsskrift for Skogbrug (Kr:a 1902 o. 
1903); Turistföreningens i Finland årsbok 1895; Ur dagens krönika 1889, 
1890 (jämväl under märket Foresticr); Varia 1900; Vårbrodd. Tidskrift 
för unga män och kvinnor (Sthlm 1904); Årsskrift fr. Fören. f. skogsvård i 
Norrland 1902—1906, 1910; I o. II. 
Bidrag i kalendrar och julpublikationer: Almanack för ungdom 1911 (Upps. 
1910); Den 2 April 1905. Festskrift vid Handelsbiträdeföreningens i Helsing¬ 
fors lotteri (H:fors s. å.); Djurskydds-Kalender (H:fors 1904); Femmans 
julnummer 1902—1903; Fågel blå. Barnkalender (Sthlm 1905); Genom Lapp¬ 
land (ur norrländska tidskriften Femman, Lule 1903); God Jul! (1897); Ha- 
parandabladets julnummer 1902; Jul (utg. af Konstnärsklubben, 1892, 1894, 
1901—1902, 1904); Julkvällen (utg. af Publicistklubben, 1895); Jultomten 1909 
o. 1911; Jämtlands julblad 1900; Midvinter 1898, 1901, 1905; Nornan 1892— 
1900 o. 1902; Norrbottens-Kurirens julnummer 1901—1903; Olympiska säll¬ 
skapets i Örebro län jultidning 1912; Pressens aktiebolags jultidning 1910; 
Sundsvallspostens julnummer 1894—1896; Svea 1892; Svenska Julboken 1910; 
Svenska Kalendern 1911 (Upps. 1910); Vintergatan (utg. af Sv. Författar¬ 
förening 1895). 
öfversättningar till tyskan (af schweizaren Fr. von Känel) af noveller o. skis¬ 
ser med nordsvenska motiv ha varit publicerade i "Fiir’s Schweizer-Haus", 
"Aus aller Welt". "Die Sonntagspost", o. s. v. 
Hänvisn. t. litt. C. M. Carlander: Sv. Bibi. o. Ex-libris (III, 646—647 i l:a 
uppl. o. IV, 459—460 i 2:a uppl.; sista ex-libris utfördt af Axel Gallén); Levcr- 
tin: Sällskapet Iduns porträttkatalog (Sv. portr.-galleri XXIII); Lundstedts 
katalog öfver tidningsmän (Sv. portr.-galleri XVI); Victorins katalog öfver 
författare (Sv. portr.-galleri XV); portr. o. biografi (af A. Th. Böök) jämte 
en till finska öfversatt skildring i Suomen Urheilulehti 1903; portr. o. bio¬ 
grafi (af Anders Roswall) i Djurvännernas Tidn. 1904, n:r 7; portr. o. biografi 
i Finlands djurskydd (H:fors 1904, h. 9) och i Eläinsuojelus. Suomen Eläin- 
suojelusyhdistysten aikauskirja (H:fors 1904, vihk. 9); portr. i "Jul’’ (utg. af 
Konstnärsklubben, 1892), Jägaren 1895 o. Strix 1900 */*; portr. i Abl. o. Da¬ 
gen 1910 “/», i St. D. o. Aftontidningen s. å. 1711», (jämte biografi); portr. i 
Sv. Dagbl. 1912; biografi i Vem är det? (Sthlm 1912 o. 1913); portr. i Ny 
Tidn. f. idrott 1914 ,T/i*. 

420. Söderqvist, Sanfrid Viklor, * 1866 **/» i Bellcfors s:n af Skaraborgs län. 
(Föräldrar: Folkskolläraren Anders S. och Margareta Pettersson.) Mogenhetsex. 
i Skara 1886 **/», elev vid Ombärgs skogsskola 1886 **/«, utexaminerad 1887 '"/a, 
elev vid skogsinstitutet 1887 toh, utexaminerad 1889 l5/«, extra jägmästare i östra 
distriktet och assistent hos öfverjägmästaren därst. 1890 a3/a, underlärare vid Om¬ 
bärgs skogsskola 1897 ,7/u, assistent i Ombärgs revir 1898 ‘*/t, t. f. lektor vid 
skogsinstitutet 1902 */7, lektor därst. i matematik och skogsindelning 1903 •/», 
jägmästare i Askcrsunds revir 1907 **/•. öfvar tillsyn öfver skogsskötseln vid 
Sonstorps bruk i Nerikc sedan 1897, Fituna i Sorunda s:n af Stockholms län se¬ 
dan 1906 och vid örbyhus. R. V. O. 1914 ”/». Gift 1899 *“/«» med Alice Caroline 
Jacquettc Ncijber. 

421. Tilly. Uno Eugénc, * 1867 *'/• i Mörkö s:n af Södermanlands län. (För¬ 
äldrar: Possessionaten Jakob T. och Hilma Aurora Christina Vikander.) Mogen¬ 
hetsex. I Nyköping 1886 '/«, elev vid Ombärgs skogsskola 1886 “/n, utexaminerad 
1887 '•/•, elev vid skogsinstitutet 1887 l0/», utexaminerad 1889 “*/«, extra jäg¬ 
mästare i Västerbottens distrikt 1890 tlh, assistent hos öfverjägmästaren i Väs¬ 
terbottens distrikt 1890 7/m, assistent i Ascle revir 1894 *'/it, assistent i Burträsk* 
revir 1897 "/«. Disponent vid Lejonströms sågverk 1 Västerbottens län s. å. 
Skogsförvaltare hos firman A. Markstcdt & Söner i Skcllcftc 1897 '/•—1910. Del¬ 
ägare i samma firma. Styrclseled. i aktieboi. Norrlandskvarncn 1902. Land- 
stormsområdesbcfälhafvarc för Skcllcftc landstormsområde. En bland stiftarnc 
af och styrclseled. i Sävcnäs aktiebolag 1907 7/« (Sävenäs sågverk, örvlkens såg- 
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och sulfitfabrik). Upphörde med denna beställning 1909, då han blef skogstaxa- 
tor hos bolaget. Extra jägmästare i Skellefte distrikt 1910 Va, assistent hos öfver- 
jägmästaren i nämnda distrikt 1911 17h, jägmästare i Jokkmokks revir 1911 10 h, 
n. afsked 1915 3%, registrator och aktuarie i domänstyrelsen s. å. 3/s. Qift 1896 
8/i med Anna Franciska Markstedt. 

Brorson till f. d. jägmästaren Uno Tilly. 

422. Åhman, Carl Gustaf, * 1864 19U i Vist s:n af Älfsborgs län. (Föräldrar: 
Landtbrukaren Qustaf Vilhelm Å. och Anna Sophia Carlsson.) Mogenhetsex. 
vid Stockholms reallvk 1885, elev vid Ombärgs skogsskola 1886 1B/a, utexaminerad 
1887 19le, elev vid skogsinstitutet s. å. luh, utexaminerad 1889 15/o, extra jägmästare 
i Enköpings revir s. å. 30/12, extra jägmästare i mellersta Norrlands distrikt 1891 
•/s, assistent i norra Ångermanlands revir s. å. 31/3, assistent vid öfverjägmästare- 
expeditionen i mellersta Norrlands distrikt 1892 12/i2, extra jägmästare i Gäfle- 
Dala distrikt 1894 29/i. Skogsförvaltare vid Iggesund 1893—1904. Länsjäg- 
mästare i Gäfleborgs län sedan 1904. Jämväl assistent i Gestriklands revir 1905 'h. 
Föreståndare för Gäfleborgs läns skogsvårdsstyrelses kolareskola vid Finnstugan 
i Voxna s:n. Afförd ur domänstyrelsens matrikel öfver skogsstaten 1913 2U. 
Gift 1894 12/s med friherrinnan Ebba Armfelt. 

Pabl. Bidrag i Årsskrift från Föreningen för skogsvård i Norrland 1898—1899. 

423. Öhrström, Carl Adolf, se Hofjägeristaten, sid. 160. Sekr. i H. M. Konun¬ 
gens jaktklubb 1915 17/b, R. V. O. s. å. 6/a. 

Publ. Sv. Jägareförbundets Stockholmsafdelnings berättelse för åren 1914— 
1915. (Sthlm 1915.) 

424. Andersson, Ernst Laurentius, * 1867 22/u å Skagersholm i Finnerödja s:ti 
af Skaraborgs län. (Föräldrar: Jägmästaren Johan A. och Augusta Carolina 
Fredrika Groth.) Mogenhetsex. i Skara 1887 8/«. Elev vid Ombärgs skogsskola 
1887 15/o, utexaminerad 1888 1G/o, elev vid skogsinstitutet s. å. 2h, utexaminerad 
1890 ule, extra jägmästare i västra distriktet och assistent i Kinne revir 1891 2#/9, 
skogsförvaltare å Aspa bruk i Örebro och Skaraborgs län 1891 10/u—1899. Före¬ 
ståndare för och l:e lärare vid Värmlands och Örebro läns gemensamma skog¬ 
vaktareskola 1901—1907 och därmed förenade järnkontorets praktiska kolare¬ 
skola vid Lervik, Persbärg, i Värmland 1902—1907. Extra jägmästare i bärgslags- 
distriktet och assistent i Älfdals revir 1901 20/u. Skogsförvaltare vid Storfors 
bruk i Värmland 1903—1907, skogschef och intendent vid Kopparbärgs och Hofors 
sågverksaktiebolag 1907 V«—1911, konsulterande skogsman vid samma bolag 
1911, verkst. direktör i Amungen-Runns flottningsförening och styrelseled. i Da- 
larnes flottningsförening 1907—1911, extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 1908 
*/*, led. af den af rikets skogsvårdsstyrelser tillsatta rikstaxeringskommissionen 
1909—1910, led. af den af k. maj:t tillsatta kommissionen för undersökning af 
virkestillgång och skogstillväxt i Värmlands län 1910 23/i2. Afgaf 1913 3% på 
begäran 1912 7/io af chefen för finansdep:tet till första försvarsberedningen ett 
utlåtande om den framtida afkastningen från statens skogar i Norrland och Da- 
larne. Afförd ur domänstyrelsens matrikel öfver skogsstaten 1913 2U. Åter skogs¬ 
chef vid Kopparbärgs och Hofors sågverksaktiebolag 1915 i mars. Konstruerat 
såddflaskan ”Vänd”. Gift 1896 V11 med Fanny Emilia Andersson. 

Publ. Skogskolning. Stockholm 1907. (N:o 10 i serien Skogsvårdsföreningens 
folkskrifter.) Synpunkter vid skogsafverkningens beräknande (i ”Affärs¬ 
världen”, Göteborg 1907); Tabeller för beräkning af tillväxtprocenten å stå¬ 
ende träd. (Sthlm 1912); Höjd afkastning från statens skogar i Norrland? 
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(Sthlm 1913, referat af en år 1913 verkställd officiell utredning, däröfver af- 
Kifna yttranden m. m.; särtryck ur Sv. Trävarutidn.); Val af trädslag för 
skogshushållningen (Sthlm 1913). Bidrag i Tidskrift för skogshushållning 
1901, i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1911—1912 o. 1914, Landtmannabla- 
det 1912 (m. portr.); Sv. Trävarutidning 1913; Meddel. fr. Sv. Trävaruex- 
portfören. 1912—1913, Skogen 1914. 

425. Borg. Karl Gustaf Leonard <Gösta), * 1867 ,8/i i Hofva s:n af Skaraborgs 
län. (Föräldrar; Landtbrukaren Johan B. och Leonhilda Dorothea Schelin.) Mo- 
genhetsex. i Linköping 1887 7/s, elev vid Ombärgs skogsskola 1887 13/o, utexamine¬ 
rad 1888 “/•, elev vid skogsinstitutet 1888 */7, utexaminerad 1890 u/*, bitr. plantor 
hos Hallands lans hushållningssällskap 1890 17/a, extra jägmästare i Västerbottens 
distrikt och assistent i Norsjö revir 1891 17/e, t. f. jägmästare i Burträsk’ revir 
1897 ‘/io. Såsom t. f. jägmästare i Burträsk’ revir ordförande i därvarande skytte¬ 
gille. Jägmästare i Arjepluogs revir 1900 */». Jägmästare i Arvidsjaurs revir 
1900 n/it. Ordförande i Arvidsjaurs skytteförening 1902 lä/s. Bildade Gloin- 
mersträsks skytteförening s. å. 3,/a. Suppleant i Norrbottens läns landsting (för 
Arvidsjaurs tingslag). Jägmästare i Jörns revir 1907 8/». öfverjägmästare i 
Skellefte distrikt 1908 3‘/ta, R. V. O. 1909 •/#. Stadsfullmäktig i Skcllefte 1910 i dec. 
Styrelseled. i Norrlands skogsvårdsförbund 1915 3"/«. Gift 1898 30/« med Agda 
Eugenia Aurén. 

426. Borglind, Anders Daniel, * 1868 i0h i Svärdsjö s:n, Kopparbärgs län. 
(Föräldrar: Inspektören Johan B. och Johanna Henrika Westling.) Mogenhetsex. 
i Falun 1887 ”/a, elev v. Ombärgs skogsskola 1887 *8/e, utexaminerad därifrån 
1888 I8/e, elev v. skogsinstitutet 1888 3h, utexaminerad därifrån 1890 **/«, extra jäg¬ 
mästare i Norrbottens distrikt och assistent i Råne revir 1891 38/io. Förman i 
Råne folkbank och afdclningsområdesbefälhafvare inom Råne kompani under år 
1898. Biträdande jägmästare inom Gellivare socken 1899 *“/i samt inom Gellivare 
västra revirdel s. å. ,8/i». Jägmästare i Råneträsk’ revir 1900 **/«*. Ordf. i Gelli¬ 
vare skytteförening 1904 */». Eröfrat Lapplands skytteföreningars stora vandrings¬ 
pris jämte guldmedalj och sålunda vorden ”Lapplands mästerskytt". Jägmästare i 
västra Helsinglands revir 1914 ,7/i*. Gift 1896 8/u med Ida Oquist, dotter till jäg¬ 
mästaren ö. 

427. Hedenbergh, Fredrik, * 1864 13/m i Stockholm. (Föräldrar: Kamreraren 
Fredrik H. och Emilie Seybold.) Studerade vid Ladugårdslands lägre elementar¬ 
läroverk 1874—1879 och norra latinläroverket 1879—1884. Mogenhetsex. därst. 
1884 */u, elev vid Ultuna landtbruksinstitut 1885, elev vid Ombärgs skogsskola 
1887 ,8/«. utexaminerad 1888 18/e, elev vid skogsinstitutet 1888 ”h, utexaminerad 
1890 '*/«, extra jägmästare i Västerbottens distrikt 1891 1B/jo, extra jägmästare i 
härgslagsdistriktct 1896 nU. Landtbrukare i Södermanland sedan 1900. Äger 
Brottningc i Stigtomta s:n af Södermanlands län. Äger del i hus 1 Stockholm. 
Ordf. i styrelsen för Stigtomta inköpsförening. Afförd ur domänstyrelsens ma¬ 
trikel öfver skogsstaten 1913 */«. Gift 1900 34/« med Alma Anna Maria Forsselius. 

428. Utimble, Olof Ulalmar, * 1865 7V» i Solna s:n af Stockholms län. (För¬ 
äldrar: v. Häradshöfding Carl Abraham H. och Lovisa Zulima Vilhelmina Holm¬ 
berg.) Studerade vid Uppsala h. allm. lvk 1875—1879, vid Stockholms realläro¬ 
verk 1879—1884. Mogenhetsex. vid realläroverket i Stockholm 1884 ”1». Landt- 
mäterielev 1884 7/«—1884 Vu. Elev vid Ultuna landtbruksinstitut 1884 ‘/n, utexa¬ 
minerad 1886 ”/io. Elev vid Ombärgs skogsskola 1887 18/«, utexaminerad 1888 
'*/•, elev vid skogsinstitutet 1888 */t, utexaminerad 1890 ul*. Extra jägmästare i 
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Gäfle-Dala distrikt 1891 5/io, e. o. tjänsteman i domänstyrelsen 1891 8/u, extra jäg¬ 
mästare i bärgslagsdistriktet 1892 28/o. Bokförare vid Järle torfströfabrik 1892 Vs. 
Länsforstman inom Örebro län 1895. Arrenderade 1898 Vio—1902 Västgöta torf¬ 
ströfabrik vid Lagmansholm. Extra jägmästare i västra distriktet 1899 iela, as¬ 
sistent vid statens myrafdikningar i Öster- och Västerdalarnes samt Särna revir 
1902 29Ii, dikningsassistent i Gäfle-Dala distrikt 1903 22 ha, länsjägmästare i Jämt¬ 
lands län 1904 1B/ii, extra jägmästare i mellersta Norrlands distrikt 1905 iah, ord¬ 
förande i Jämtlands skogvaktareförbund sedan instiftandet s. å. 29la, undervisat 
vid Jämtlands läns folkhögskola i skogshushållning sedan hösten 1905. Afförd ur 
domänstyrelsens matrikel öfver skogsstaten 1913 2U. Jäml. uppdrag af Jämtlands 
läns landsting 1911 12la afgaf han 1913 UU jämte 4 öfriga kommitterade ”Förslag 
till lag angående vård af enskildes skogar inom Jämtlands län”. 

Gift 1892 17/n med Bertha Sofia Carolina Ljungström. 
Publ. Förslag till Brandtornssystem för Jämtlands län. Östersund 1913. 
(Idén åskådliggjordes å Baltiska utställningens i Malmö svenska skogsutställ- 
ning 1914.) Bidrag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1905 (de härstädes in¬ 
tagna ”Dikningstabeller” finnas äfven utgifna separat med särskildt omslag), 
1907, 1908 o. 1913; bidrag i Skogvaktaren 1906, Nya Dagl. Allehanda 1912, 
Norrlands skogsvårdsförbunds tidskrift 1914. 

429. Nilsson, Johan Emil, * 1866 ®/a i Söraby s:n af Kronobärgs län. (För¬ 
äldrar: Landtbrukaren Petter Erik N. och Kristina Håkansson.) Mogenhetsex. 
i Växjö 1887 29la, elev vid Ombärgs skogsskola 1887 15/o, utexaminerad 1888 10le, 
elev vid skogsinstitutet 1888 2h, utexaminerad 1890 14/a, extra jägmästare i meller¬ 
sta Norrlands distrikt 1892 18/i, bitr. jägmästare i norra Jämtlands revir med sär¬ 
skildt uppdrag i fråga om renbetesfjällen i Frostvikens och Hotagens socknar 
1898 9la, jägmästare i västra Helsinglands revir 1902 e/e. Förvaltare af Hamra 
kapellags besparingsskog. Gift 1904 91 ha med Anna Adéle Ottilia Syrén. 

430. Winge, Carl Gustaf Pettersson, * 1867 Vi i Växjö, t 1902 s/e i Trekan¬ 
ten, Ljungby s:n af Kalmar län. (Föräldrar: Bagaren Per Edvard Pettersson och 
Henriette Ekholm.) Mogenhetsex. i Växjö 1887 2eU, elev vid Ombärgs skogsskola 
1887 15/b, utexaminerad 1888 18/e, elev vid skogsinstitutet s. å. 2h, utexaminerad 
1890 14/b, extra jägmästare i Gäfle—Dala distrikt 1892 18/i, transport till Norrbot¬ 
tens distrikt och assistent i norra Arvidsjaurs revir 1892 6/a, e. o. tjänsteman hos 
domänstyrelsen 1899 2/o. Assistent i Kalmar revir 1901 24/i. Tjänstledig s. å. 5/i2. 

431. Schultz, John Eric Julius Swenson, * 1867 31/3 i Kinne Klefva s:n, Skara¬ 
borgs län, t 1896 18/4 i Töreboda. (Föräldrar: Fanjunkaren Gustaf Swenson och 
Maria Elisabeth Schultz.) Mogenhetsex. i Skara 1885 3/e, elev vid Ombärgs skogs¬ 
skola 1887 15/e, utexaminerad 1888 18/o, elev vid skogsinstitutet 1888 2h, utexamine¬ 
rad 1890 14/e, repetitör vid skogsinstitutet och extra jägmästare i västra distriktet 
1891 29h, assistent i Vadsbo revir s. å. 29la, biträdande jägmästare i Vadsbo revir 
1893 2la. Företog år 1893 med offentligt anslag en skogsvetenskaplig studieresa 
till Tyskland och Danmark. 

432. T eden, Wilhelm Ferdinand, * 1865 19la på Storfors i Kroppa s:n af Värm¬ 
lands län. (Föräldrar: Skogsförvaltaren Carl Wilhelm Ludvig T. och Brita Catharina 
Pettersson.) Mogenhetsex. i Karlstad 1885 u/e, elev vid Ombärgs skogsskola 1887 
15/e, utexaminerad från Ombärgs skogsskola 1888 18/«, elev vid skogsinstitutet 1888 
2h, utexaminerad 1890 14/a, extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 1891 5/io, repe¬ 
titör vid skogsinstitutet 1893 12/o—1896, assistent hos öfverjägm. i Gäfle-Dala 
distrikt 1894 4/i, assistent i Österdalarnes revir 1897 29h, t. f. jägmästare i Öster- 
dalarnes revir 1899 5/s o. 1900 31la, jägmästare därst. 1901 8/n; erhöll 1904 för- 
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ordnande att jämte öfverjägm. F. W. Tigerhielm verkställa undersökningar af be- 
sparingsskogarnas och sockenallmänningarnas i Kopparbärgs och Qäfleborgs län 
tillstånd. R. ö. Fr. J. O. 1904 “/#. Länsjftgmästare i Kopparbärgs län 1904. öf- 
verjägmästare i Gäfle-Dala distrikt 1904 s,/,s. Jämväl konsulterande biträde hos 
skogsvårdsstyrelsen i Kopparbärgs län 1906. R. V. O. 1906 */„. Företog 1910 
med anslag af allmänna medel en skogsvetenskaplig studieresa i Tyskland. Gift 
1901 *7u med grefvinnan Caroline (Carry) Taube. 

Sonson till öfversten och öfverjägmästaren i Pommern J. F. Teden. 
Publ. Bidrag i Dalarnes Jaktvårdsförenings Meddelande 1915. 
Hunvisn. till litt.: Porträtt 1. c. 

433. Tjäder. Gustaf, * 1S64 7U i S:t Nicolai s:n af Nyköpings län. (Föräldrar: 
Landtbrukaren Axel Theodor T. och Alina Elisabeth Sophia Lindström.) Mogen- 
hetsex. i Visby 1883 **/■, landtmätericlev 1883 **/?, elev vid Ultuna landtbruks- 
institut 1884 34/,o, utexaminerad 1886 33/>o, elev vid Ombärgs skogsskola 1887 ls/«, 
utexaminerad 1888 ‘®/*, elev vid skogsinstitutet 1888 ,h, utexaminerad 1891 36/s, 
extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 1892 7/a, e. o. tjänsteman i domänstyrelsen 
1892 *7,o. företog 1893 en skogsvetenskaplig studieresa i Tyskland, assistent 
i norra Lycksele revir 1894 3l/o, extra jägmästare i Västerbottens distrikt 1895 3B/». 
Biträdande jägmästare inom vissa delar af Degcrfors och Fredrika revir, s. k. 
Ume revirdel, 1899 *•/,. Assistent i Degcrfors och Bjurholms revir 1900 S1/i». 
Jägmästare i Arjepluogs revir 1901 3®/,. Företog år 1905 med anslag af allmänna 
medel en skogsvetenskaplig studieresa till Tyskland och Österrike. Jägmästare 
i Jörns revir 1909 "/o, jägmästare i Köpings revir 1915 ,B/s. Gift 1895 “/• med 
Signe Maria Pontin. 

Publ. Bidrag i "Jägaren” 1898, märkt Gösta. 

434. Berlin, Nils Kristian, * 1867 ”/» i Balkåkra s:n af Malmöhus län. (För¬ 
äldrar: Kyrkoherden, teol. kand. och fil. dr Erik Johan Oscar B. och Sophia 
Eskilsson.) Mogenhetscx. i Malmö 1886. Student af Skånska nationen vid Lunds 
univ:tct 1887, elev vid Ombärgs skogsskola 1888 lila, utexaminerad 1889 “7b, 
elev vid skogsinstitutet 1889 *h, utexaminerad 1891 ‘®/«, extra jägmästare i Gäfle- 
Dala distrikt 1892 3®/o, e. o. tjänsteman i domänstyrelscn 1895 38/,, extra jägmästare 
i Västerbottens distrikt och assistent i södra Lycksele revir s. å. "/». Biträdande 
jägmästare inom Jokkmokks socken 1899 3®/,t bitr. jägm. i mellersta Jokkmokks 
revirdel 1899 jägmästare i Pärlälfvcns revir 1900 3'/,», jägmästare i Åre revir 
1910 **/i*. Äger Älfsvik vid Jokkmokks kyrkplats. Styrelseledamot i Randijaure 
ångbåtsbolag samt ångslupsakticbolaget Skalka-Saggat 1901. Erhöll 1906 3B/„ 
Föreningens för skidlöpningens främjande i Sverige belöningsmedalj i silfver. 
Porträtt och biografi ur idrottssynpunkt i ”På skidor" 1906—1907. sid. 129—130. 
Bildade 1902 Kvikkjokks skidklubb, "som nu torde vara den klubb i Norrbotten, 
som kan räkna de skarpaste längdlöparne som sina medlemmar" (På skidor); 
namnet ändrades sedermera till Jokkmokks skidlöpareförening; föreningens ord¬ 
förande 1902—1910. År 1907 ingaf han till länsstyrelsen i Lule en skrift, däri han 
yrkade skydd för p:irIfisket inom Jokkmokks socken, särskildt i Pärlälfven, hvarest 
året förut upptagits för 20,000 kr. pärlmusslor. Led. af styrelsen för Förcn. f. 
skidlöpningens främjande i Sverige 1909 *7/,,. Hufvudman I Jokkmokks sparbank. 
Vice ordf., sedermera ordförande i Jokkmokks skytteförening t. o. m. 1910. Erhöll 
1911 Norrbottens skytteförhunds silfvcrmedalj att i orangegult band å bröstet 
bäras. Ordförande I Östersunds skidlöparcklubb 1913 I nov. Vice ordförande I 
Östersunds skyttegille 1913. Styrelseled. i Jämtlands läns jaktvårdsförcnlng. 
Eröfrat guldmärkc, flcre årtalsmärkcn, Norrbottens och Jämtlands skytteförhunds 
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guldmedaljer. Äger ett i det närmaste komplett skandinaviskt herbarium. Gift 1898 
7/o med Nanna Mathilda Fällman. 

Publ. Bidrag i Norrlands skogsvårdsförbiinds tidskrift 1915. 

435. Björkbom, Carl Leonard, * 1868 28/s i Malmö. (Föräldrar: Apotekaren 
Algot Magnus Julius B. och Elisabeth Charlotta Sprinchorn.) Mogenhetsex. i 
Malmö 1887 10/o, kompl. på reallinien vid högre reallvkt i Stockholm 1888 18A>, 
elev vid Ombärgs skogsskola 1888 15/b, utexaminerad 1889 15/b, elev vid skogsinsti¬ 
tutet s. å. 1h, utexaminerad 1891 15/b, extra jägmästare i Gäfle—Dala distrikt 1892 
28/si, vistades ss. landtmätare i Argentinska republiken från jan. 1893—april 1896, 
extra jägmästare i mellersta Norrlands distrikt 1896 5/io, assistent hos öfverjäg- 
mästaren därst. 1897 31/b, landtmäterielev 1898 28ls. Biträdande jägmästare i västra 
Jämtlands revir 1900 3lU. Företog år 1904 med anslag af allmänna medel en 
skogsvetenskaplig studieresa till Tyskland och Schweiz. Jägmästare i norra Jämt¬ 
lands, sedermera kalladt Östersunds revir 1906 26/i. Lärare i skogshushåll¬ 
ning vid landtmannaskolan å Frösön 1906. Företagit en studieresa i Öster¬ 
rike, Bosnien och Herzegovina i samband med öfvervarandet af en botanisk 
kongress 1905. Led. af styrelsen för Fören. f. skogsvård i Norrland 1911 28/s, 
af Norrlands skogsvårdsförbund 1914 7U. Styrelseled. i Jämtlands läns jaktvårds- 
förening. Led. af k. kommittén för utarbetande af förslag till ny lagstiftning om 
flottning 1911 10In. Företagit en studieresa (flottningsväsendet) i Sverige och 
Norge 1912. Stadsfullmäktig i Östersund. Förordnad representera Sverige vid 
The Royal Scottish Arboricultural Societys jubileum 1914 27/a—9h. Jägmästare i 
norra Skånes revir s. å. 31h. Gift 1897 30/io med Ingeborg Sofia Gran. 

Publ. Om hagmarksskötsel och dess ekonomi. I. Norra Sverige. (Skogs- 
vårdsfören:s folkskrifter n:r 34, årg. 1913); Bidrag i Skogsvårdsföreningens 
tidskrift 1906—1907, 1911, 1913; Norrländska skogsvårdsföreningens årsskrift 
1911: 11, 1912: II, Skogsvännen 1914. 

436. Eriksson, Erik, * 1866 27/s i Floda af Kopparbärgs län. (Föräldrar: Folk¬ 
skolläraren Erik E. och Karin Ersdotter.) Mogenhetsex. i Örebro 1887 9U, elev 
vid Ombärgs skogsskola 1888 15/«, utexaminerad 1889 15/b, elev vid skogsinstitutet 
1889 1h, utexaminerad 1891 15/b, extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 1892 9/u, 
bitr. skogsförvaltare hos Söderfors bruks aktiebolag 1891 28/s. Inköpte 1897 “A» 
östfora med Blackbo och Karinbo i Järlåsa s:n af Uppsala län. Skogsförvaltare 
hos Söderfors bruks aktiebolag sedan 1898 Vi, hos Guldsmedshytte aktiebolag 
1906 1/i—1907 7/s. Afförd ur domänstyrelsens matrikel öfver skogsstaten 1913 2/i. 
Gift 1893 10/n med Maria Noring. 

437. Giöbel, Carl Fredrik, * 1869 13/b å Edetorp vid Hasselfors, Skagershults 
s:n, Nerike. (Föräldrar: Jägmästaren Adrian G. och Maria Mathilda Karolina 
Frigelius.) Mogenhetsex. i Strängnäs 1888 19/s, elev vid Ombärgs skogsskola 1888 
15/e, utexaminerad 1889 15/e, elev vid skogsinstitutet 1889 1h, utan rätt att erhålla 
sådant afgångsbetyg, som berättigade till inträde i statens tjänst, hvilket emellertid 
genom k. br. 1891 23/i medgafs, utexaminerad 1891 15/e, skogsförvaltare vid Has¬ 
selfors bruk i Nerike juni 1891, extra jägmästare i bärgslagsdistriktet 1892 28l», 
assistent i Örebro revir 1898 */*, t. f. jägmästare i Örebro revir 1898 28/s. Skogs¬ 
förvaltare vid Dalkarlsbärgs grufbolag sept. 1892, vid Åkerby i Gräfve s:n aug. 
1894, vid Stribärgs grufbolag okt. 1898. Var okt. 1897—dec. 1899 skogsförvaltare 
vid Trystorp. Sedan 1898 Vio öfvat tillsyn öfver de arbeten (skogsodlingar, dik- 
ningar m. m.), som utfördes med bidrag af Örebro läns hushållningssällskap och 
landsting. Skogsförvaltare vid Schiringe och Kjesäter i Södermanland 1898. T. f. 
jägmästare i Askersunds revir 1903 27Is. öfvat tillsyn öfver skogsskötseln vid 
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östanå i Stockholms län. Byråchef i domänstyrelsen (rotel IV, sedermera kallad 
tredje skogsbyrån) 1906 ,#/i«, styrelsesuppleant i Föreningen för skogsvård 1907 
15/«, R. N. O. 1909 %. Gift 1895 “/»o med Anna Bolling. 

Publ. Bidrag och båtritningar i Tidn. för Idrott 1896 ”Arteinis” och Ny Tidn. 
för Idrott 1898 "Blanka"; bidrag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1905, i 
Norrlands skogsvårdsförbunds tidskrift 1914. 

438. Hederström, Ludvig Emil, * 1866 i7l» å Krageholin i Söfvestads s:n. 
Malmöhus län. (Föräldrar: Godsförvaltaren Gustaf Emil Wilhelm H. och Marie 
Louise Ryberg.) Stud. i Lunds elem.-skola 1877—1882, i Malmö tekniska skola 
1882—1883. i Växjö h. allm. lvk 1883—1887 3®/&, då mogenhetsex. aflades. Elev 
vid Ombärgs skogsskola 1888 '®/a, utexaminerad 1889 15/«, elev vid skogsinstitutet 
1889 ‘/t, utexaminerad 1891 15/«, extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 1892 3®/o, 
bitr. skogsförvaltare vid Söderfors bruk 1891 30/*, skogs- och godsförvaltare vid 
Söderfors bruks aktiebolag sedan 1898 */». Led. i styrelsen för Tierps södra all¬ 
männing, led. i styrelserna för Dalälfvarnes-Torsång samt nedre och mellersta 
Dalälfvarnes flottningsförening, ordf. i styrelsen för Söderfors bryggeriaktiebolag, 
suppleant i Gäfleborgs läns landsting. Företog 1896 en resa till Danmark och 
Tyskland för att studera tillverkningen af bränntorf och torfströ. Styrelseledamot 
i förlagsaktiebolaget nedre Dalälfven 1905. Afförd ur domänstyrclsens matrikel öf- 
ver skogsstaten 1913 */«. Gift 1910 3®/« med Anna Jacobsson. 

439. Kellberg, Emil Roland, * 1869 33/n i Stockholm, t 1915 3l/i i Örnskölds¬ 
vik. (Föräldrar: Läroverksadjunkten Carl Roland K. och Carolina Erika Lund¬ 
ström.) Mogenhetsex. vid reallvkt i Stockholm 1888 **/», elev vid Ombärgs skogs¬ 
skola 1888 ,4/«, utexaminerad 1889 ,s/o. elev vid skogsinstitutet s. å. ‘/t, utexamine¬ 
rad 1891 “7«. extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 1892 3®/», e. o. tjänsteman i 
domänstyrelsen s. å. 3®/io, assistent i Åsele revir 1894 ltU. Biträdande Jägmästare 
inom Vilhelmina socken af Västerbottens distrikt, s. k. Vilhelmina revirdel, 1899 
”/«. Jägmästare i Stensele revir 1900 3,/i». Jägmästare i Anundsjö revir 1913 ®/i». 
Gift 1901 ,7/» med Ida Kristina Elisabet Jonsson. 

440. Halm, Henrik John, * 1864 "7;. (Föräldrar: Grosshandlaren i Varbärg 
Alexander P. och Maria Lovisa Johanna Schalin.) Mogenhetsex. i Lund. Elev vid 
Ombärgs skogsskola 1888 “/«, utexaminerad 1889 ‘®/«, elev vid skogsinstitutet s. å. V;, 
afladc ej afgångsexamen. Landtbruksclev på Svärdsta i Södermanland, bokhållare 
på Dagsnäs i Västergötland 1895. Skogsförvaltare vid Brattfors (?) i Värmland. 

441. Petri, Axel Ivar, * 1868 ,5/i» 1 Eksjö. (Föräldrar: Rådmannen, riksdags¬ 
man Erik Axel P. och Jenny Matilda Hoflund.) Mogenhetsex. 1 Linköping 1888 
”/», elev vid Ombärgs skogsskola 1888 ‘‘/b, utexaminerad 1889 '*/*, elev vid 
skogsinstitutet 1889 V?, utexaminerad 1891 ,#/«, extra jägmästare i bärgslags- 
distriktet och assistent i Arvika revir 1892 “/u, c. o. tjänsteman i domän- 
styrelsen 1898 *•/», assistent i Skellcftc revir 1899 '*/$, t. f. Jägmästare i Ar¬ 
vika revir 1900 *•/«, assistent i Klotens revir s. å. ,l/u, t. f. jägmästare 1 Koppar- 
bärgs revir 1902 ”/•, assistent i TJust’ revir s. å. 3®/u, jägmästare i Medelpads 
revir 1904 **/». Gift 1912 l7l» med Elvira Augusta (Vivi) Petri. 

442. Westerberg, Karl August, * 1870 V» I Stockholm, t 1910 */a I Stockholm. 
(Föräldrar: Vlktuallehandlanden Frans August W. och Emma Thcrcsla Dillström.) 
Mogenhetsex. i Stockholm 1888 “/», elev vid Ombärgs skogsskola 1888 is/b, 
utexaminerad 1*89 “/t. elev vid skogsinstitutet 1889 */t, utexaminerad 1891 ltl», 
extra Jägmästare I mellersta Norrlands distrikt 1893 ”/i, extra jägmästare i Norr- 



KUNGL. SKOGSINSTITUTETS ELEVER 1889—1890. 553 

bottens distrikt och assistent i Tärändö revir 1893 10U, e. o. tjänsteman i domän¬ 
styrelsen s. å. 28A, assistent i Gellivare revir 1894 31/i2, assistent i Tärändö och 
Torne revir 1897 30/i2, assistent i Gellivare och Tärändö revir 1898 12/i2. Bitr. 
jägmästare inom Tärändö och Korpilompolo socknar, s. k. östra Tärändö revirdel, 
1899 26/2. Jägmästare i Tärändö revir 1900 21/12. Landstingsman för Korpilom¬ 
polo och Tärändö socknar 1902 19/2, tillsyningsman vid kronohäktet i Pajala 1908 
i juni. 

Hänvisn. t. litt. Nekrolog (af H. Szs) m. portr. i Skogsvårdsföreningens tidskr. 
1911. 

443. Ålund, Vilhelm, * 1867 23/i2 i Toresunds s:n af Södermanlands län. (För¬ 
äldrar: Mjölnaren Vilhelm Å. och Catharina Velander.) Mogenhetsex. i Stock¬ 
holm 1887 17/ä, elev vid Ombärgs skogsskola 1888 15/«, utexaminerad 1889 15/e, elev 
vid skogsinstitutet 1889 1h, utexaminerad 1891 15/e, extra jägmästare i Norrbottens 
distrikt 1892 21/u, assistent i Pajala revir 1893 23U, e. o. tjänsteman i domänsty¬ 
relsen 1894 6A, landtmäterielev 1895 25/«, assistent i Skellefte revir 1896 29/a, skogs¬ 
förvaltare hos Dals, Sandö, Robertsfors och Törefors sågverksaktiebolag sedan 
1899 Vi. Styrelseled. i öfre Norrlands skogsvårdsförening 1904 18/o. Inbjöd i sept. 
s. å., jämte fyra andra personer, till aktieteckning i tidningsaktiebol. Nordsvenska 
dagbladet 0. blef i nov. s. å. styrelseled. därst. Sekreterare i Västerbottens läns 
trafklubb. Konstruerat en stampyxa eller s. k. tillväxtyxa för utrönande af trä¬ 
dens tillväxt (se Skogsvännen 1902, sid. 121, 0. Skogsvårdsföreningens tidskrift 
1903, sid. 80). Jäml. k. br. 1908 18/io tillkallad af domänstyrelsen för utarbetande 
af förslag till förändringar af gällande flottningsförfattningar. Stadsfullmäktig i 
Ume dec. 1910. Suppleant i Västerbottens läns hushållningssällskaps förvaltnings¬ 
utskott 1912. Afförd ur domänstyrelsens matrikel öfver skogsstaten 1913 2A. 

Publ. Bidrag i Tidskr. f. skogshushålln. 1899—1900, Skogsvännen 1903—1904, 
Föreningens för skogsvård i Norrland årsskrift för 1903, 1905 0. 1906, Skogs- 
vårdsfören:s tidskrift 1915. 

444. Andersson, Carl Herman, * 1869 Va å ödsmål i Kville s:n, Göteborgs och 
Bohus län. (Föräldrar: Handlanden Gustaf A. och Wilhelmina Gyberg.) Mogen¬ 
hetsex. vid reallvkt i Göteborg 1888 28/s, elev vid Ombärgs skogsskola 1889 V7, ut¬ 
examinerad 1890 18/e, elev vid skogsinstitutet s. å. 14/7, utexaminerad 1892 15/«, 
extra jägmästare i västra distriktet 1893 u/«, assistent i Örbyhus revir 1894 20/i2, 
assistent i Särna revir 1896 20A, e. 0. tjänsteman i domänstyrelsen 1898 28/i, assis¬ 
tent i Degerfors och Fredrika revir 1898 33/s, bitr. jägm. i norra Jokkmokks revir 
1900 ie/i, tj.-förr. jägmästare i Storbackens revir s. å. 31/12, led. af sparbankens i 
Jokkmokk styrelse, jägmästare i Norsjö revir 1903 22/s, landstormsområdesbefäl- 
hafvare för 71 B. Bastuträsk’ landstormsområde 1907 1h, entledigad därifrån 1915 
i april. Förvaltare af Skellefte stads skogar. Gift 1902 17A med Lillie Bergendahl. 

Norrmannen Fredrik Wilhelm Keyser Kaurin antogs 1890 15/io till extra elev 
vid skogsinstitutet och utexaminerades 1892 15/«. 

445. Barthelson, Erik Herman, * 1869 21/s å Knutsbärg i Nora s:n af Örebro 
län. (Föräldrar: Bärgmästaren Christian Gustaf B. och Amalia [Amelie] Beata 
Vilhelmina Lindstedt.) Mogenhetsex. i Stockholm 1888 15/s, elev vid tekniska hög¬ 
skolan 1888, elev vid Ombärgs skogsskola 1889 V7, utexaminerad därifrån 1890 
19/o, elev vid skogsinstitutet 1890 ‘V?, utexaminerad 1892 15/o, extra jägmästare i 
västra distriktet 1893 “A, assistent i Svältornas revir 1894 '-'Vs. Assistent i Deger¬ 
fors, Fredrika m. fl. revir 1898 23/s, assistent vid nunnehärjningen 1899 lsls, e. 0. 
tjänsteman i domänstyrelsen 1901 19/e, assistent i Dalslands revir s. å. 15/s, bitr. 
jägmästare därst. s. å. 31/i2. Bitr. jägmästare i Vadsbo revir 1903 29/s, länsjäg- 
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mästare och sekreterare hos skogsvårdsstyrelsen i Skaraborgs län 1904. Jäg¬ 
mästare i Granviks revir 1907 s,/«. Gift 1908 *‘/io med Carolina Betty Fredrika 
Ekdahl. 

446. Bergström, Mårten Birger, * 1868 V* i Hille s:n af Gäfleborgs län. (För¬ 
äldrar: Kyrkoherden Johan August B. och Hedvig Magdalena Restadius.) Mo- 
genhetsex. i Gäfle 1888 •/«, elev vid Ombärgs skogsskola 1889 lh, utexaminerad 
1890 “/#, elev vid skogsinstitutet 1890 **/», utexaminerad 1892 “/•, biträdande skogs¬ 
förvaltare hos Stora Kopparbärgs bärgslags aktiebolag 1892—1896, extra jäg¬ 
mästare i Gäfle-Dala distrikt 1893 “/#, assistent i Särna revir 1896 *°/«. Assistent 
i Skellefte revir 1898 ,2/ia. Entledigad från förenämnda förordnande 1899 ,0/«. 
Skogsförvaltare för Holmsunds aktiebolag från 1899 "V«. Ordförande i Lycksele 
sockens kommunalnämnd 1901, ordförande i Lycksele skyttegille s. å., vice ord¬ 
förande i Lycksele municipalstämma 1904, kontrollant vid bankaktiebolaget Stock¬ 
holm—öfre Norrlands afdelningskontor i Lycksele 1906. Afförd ur domänstyrel¬ 
sens matrikel öfver skogsstaten 1913 */«. Gift 1903 ‘/t med Arniida Margareta 
Lundqvist. 

447. Ekberg, Karl Gustaf, * 1869 J0/m i Östersund, t 1899 **/*o i Mörsil, Mör- 
sils s:n af Jämtlands län. (Föräldrar: Landskamreraren Carl Håkan E. och Kata¬ 
rina Nordqvist.) Mogenhetsex. i Östersund 1888 nU, elev vid Ombärgs skogsskola 
1889 Vt, utexaminerad 1890 '•/«, elev vid skogsinstitutet 1890 **/?, utexaminerad 
1892 ,6/«, extra jägmästare i mellersta Norrlands distrikt 1893 “/», assistent i 
västra Jämtlands revir s. å. Mlu, assistent i österdalarnes revir 1899 ”/s. 

448. Enberg, Bernhard Henrik, * 1870 *V# i Motala. (Föräldrar: Bokhand¬ 
laren Henrik Gustaf E. och Axeline Dahlberg.) Mogenhetsex. i Stockholm 1888 
7/i», elev vid Ombärgs skogsskola 1889 lh, utexaminerad 1890 "7*, elev vid skogs¬ 
institutet 1890 M/r, utexaminerad 1892 ‘“/o, extra jägmästare i mellersta Norrlands 
distrikt 1893 “/», assistent hos öfverjägmästaren i mellersta Norrlands distrikt s. 
å. '"/it, assistent i Härjedalens revir 1896 u/«, bitr. jägmästare inom Hcde tings¬ 
lag af Härjedalens revir 1897 **/», jägmästare i Anundsjö revir 1904 ”It, af kam¬ 
marrätten 1913 "Ve dömd tjänsten förlustig. Gift 1896 7B/u med Emma Molin. 

449. Eriksson, David Emanuel. * 1867 '*/» i Vaxholm, t 1903 "/» i Älfsbyn, 
Älfsby s:n af Norrbottens län. (Föräldrar: Handlanden Erik E. och Carolina 
Wilhelmina Sandberg.) Mogenhetsex. vid södra latinläroverket i Stockholm 1887 
l7/», elev vid Ombärgs skogsskola 1889 V», utexaminerad 1890 ‘*/o, elev vid skogs¬ 
institutet s. å. u/r, utexaminerad 1892 l8/«, extra jägmästare i västra distriktet 
och assistent i Slättbygds revir 1893 *•/io, e. o. tjänsteman 1 domänstyrclsen 1896 
l7/«, assistent i norra och södra Pitc samt Lule revir 1898 ”/», assistent i Malmesjaurs 
revirdel 1899 u/u, assistent vid statens myrafdikningar i Norrbottens distrikt 1900 
*Vi». Ledare af de myrafdikningsarbctcn, som genom skogsstatens försorg verk¬ 
ställas inom Norrbottens distrikt 1901 V«, enahanda tjänst i Lule och Skellefte 
distrikt 1902 Styrelseled. i byggnadsakticbolagct Hellas 1901 B/». Erhållit 
pris vid kappseglingar i Stockholms skärgård och på Vättern. Företog 1887 en 
studieresa i Tyskland, Holland, Belgien, England och Frankrike. 

450. Giithe, Gustaf Oskar Albert, * 1868 */i» i Växjö. (Föräldrar: öfver- 
jägmästare Carl Gustaf Per G. och Lovisa Catharina Muntlie.) Mogenhetsex. vl 
Växjö 1888 •/«, elev vid Ombärgs skogsskola 1889 Vt, utexaminerad 1890 elev 
vid skogsinstitutet 1890 'Vt, utexaminerad 1892 '*/•, extra jägmästare i Smålands 
distrikt 1893 "/», assistent hos öfverjägmästaren i Smålands distrikt 1897 *"/»— 
1900 '*/1». Studerade år 1894 kulturerna å Jutlands hedar och bokskogsskötseln 
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å Seeland. Anläde Hofmantorps fröklängningsanstalt 1896 och en dylik i Värna¬ 
mo 1899. I Växjö grundat s. k. sydsvenska skogsbyrån 1900 Vio. Sekr. i Kro- 
nobärgs läns jaktvårdsförening. Styrelseled. i Växjö—Alfvesta järnvägsaktiebolag 
1910. Gift 1896 10/o med Elin Ingegerd Forsberg. 

Publ. I åtskilliga svenska tidningar och tidskrifter skrifvit artiklar i skogsfrå- 
gor under signaturen A—t—e: Skogvaktaren 1901. 

451. Hellström, Lars Leonard Axel, * 1867 8/s å Sillre skogsskola i Lidens 
s:n af Västernorrlands län. (Föräldrar: öfverjägmästaren Anders Magnus H. och 
Ingeborg Lovisa [Louise] Segerdahl.) Mogenhetsex. i Härnösand 1888 4/a. Elev 
vid Ombärgs skogsskola 1889 1h, utexaminerad 1890 18/o, elev vid skogsinstitutet 
1890 uh, utexaminerad 1892 15/o, extra jägmästare i Västerbottens distrikt 1893 
u/», assistent i södra Lycksele revir 1894 8/s, assistent vid öfverjägmästareexpe- 
ditionen i Västerbottens distrikt 1895 11/2, assistent i Burträsk’, Norsjö och Skellefte 
revir 1897 15/o, entledigad därifrån 1898 '-It. Skogsinspektor hos Mo och Domsjö 
aktiebolag 1898 Vo (förvaltare af Sörbyns egendom i Nordmaling och flottchef 
efter Öre älf). Skogsförvaltare hos Bure aktiebolag 1900 Vo. Ordförande i Bure 
skyttegille. T. f. jägmästare i Burträsk’ revir 1903 27/u, jämväl assistent i Bjur- 
holms revir 1909 3%, jägmästare i Burträsk’ revir 1910 18/2, jägmästare i Koppar- 
bärgs revir 1914 18/«. Gift 1908 28/io med Anna Nordström. 

452. Stuart, Harald, * 1868 30/7 å Dalarö i Stockholms län. (Föräldrar: Riks- 
gäldskamrer August Leonard S. och Charlotte Henriette Beskow.) Mogenhetsex. 
i Stockholm 1888 ‘Vs, elev vid Ombärgs skogsskola 1889 V7, utexaminerad 1890 
18/o, elev vid skogsinstitutet 1890 “V, utexaminerad 1892 ‘Vo, extra jägmästare i 
bärgslagsdistriktet 1893 “/o, e. 0. tjänsteman i domänstyrelsen 1894 1B/o, skogs¬ 
förvaltare och disponent på Vrethammars bruk i Nerike sedan 1894 Vu, assistent 
i Köpings revir 1897 21/i, t. f. jägmästare i Köpings revir 1899 27/i, assistent i 
Grönbo revir 1903 15/i, t. f. jägmästare i Örebro revir s. å. V7, t. f. jägmästare i 
Grönbo revir 1906 27A, assistent i Örebro revir 1907 25/«, statens skogstaxator i 
bärgslagsdistriktet s. å. 15/o, t. f. jägmästare i Örebro revir 1908 ‘Vo, jämväl tjänst¬ 
ledig assistent i Stockholms revir 1909 25/i, jägmästare i Örebro revir 1913 ‘V12. 
Skogsförvaltare vid Kolsva och Surahammar 1900, Gravendal 1902 och Gislarbo 
1904. Erhöll vid Sv. Jägareförbundets utställning i Stockholm april 1902 l:a 
pris och hederspris (signalhorn af silfver) för kollektion af älghorn; erhöll vid 
Sv. Jägareförb:ts specialutställning i Idrottsparken, Stockholm, hederspris (sköld) 
för ett älghorn 1908. Gift 1895 4/i med Edith Carolina Rhenström. 

453. Wolff, Hugo Alexander, * 1867 "U i Karlskoga s:n, Värmland. (För¬ 
äldrar: Skogsskoleföreståndaren Carl Eberhard W. och Carolina Charlotta Wil¬ 
helmina Buchholtz.) Mogenhetsex. i Karlstad 1887 2/e, elev vid Ombärgs skogs¬ 
skola 1889 V7, utexaminerad 1890 ‘Ve, elev vid skogsinstitutet 1890 iXh, utexa¬ 
minerad 1892 ‘Ve, genomgått järnkontorets äldsta kolareskola 1892 ‘/e—‘V10, extra 
jägmästare i bärgslagsdistriktet 1893 "le, förvaltat Skyllbärgs bruks skogar sedan 
1894, assistent i Karlstads revir 1895 8It, bitr. jägmästare i Karlstads revir (å 
kronop. Kungsskogen) 1900 8U, assistent med arfvode därst. s. å. 3‘/i2, förvaltare 
af Älfdals sockens besparingsskogar 1906 '/t—1911 3iU, extra jägmästare i Gäfle- 
Dala distrikt 1908 4/e, assistent i österdalarnes revir 1910 8/«, jägmästare i Slätt¬ 
bygds revir 1910 23/iz. Gift 1911 24/e med Ebba Elvira Palm. 

454. Eneberg, Frans Robert Vilhelm Anderson, * 1869 r’/s i Stockholm. (För¬ 
äldrar: Generaldirektören Frans Albert Anderson och Agnes Eugenia Eneberg.) 
Mogenhetsex. i Stockholm 1889 "U, elev vid Ombärgs skogsskola 1890 ‘/7, utexa- 
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minerad 1891 ‘Vo, elev vid skogsinstitutet 1891 Vt. utexaminerad 1893 ‘Vo, extra 
jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 189-1 ”/#, e. o. tjänsteman i domänstyrelsen 1895 

assistent i södra Lycksele revir 1896 •/#, assistent i Norsjö revir 1897 ‘*/io, 
biträdande jägmästare i Sorsele revirdel 1900 SV», assistent i Åsele revir s. å. 
•‘/i*, t. f. jägmästare i Åsele revir 1901 3V». 1901 H/u och 1902 “/«, jägmästare i 
Åsele revir 1904 **/i. Bildade 1904 Åsele jordbrukareförening och blef dennas 
ordförande. Landstormsområdesbefälhafvare för Åsele landstormsområde 1906 
'/•, nytt förordnande ss. sådan maj 1912. Gift 1903 ‘V* med Hildur Sjöholm. 

(En Eneberg, major, adlades 1719 '*/•; hade med mycket beröm deltagit i 
Carl XII :s krig.) 

Norrmännen Jacob Aars Kanrin och Agnar Johannes Bartli antogos 1891 till 
extra elever vid skogsinstitutet och utexaminerades 1893 ‘*/o. 

455. Cassel, Carl Gustaf. * 1871 3V» i Risinge s:n, Östergötlands län. (För¬ 
äldrar: Kontraktsprosten Johan Magnus C. och Ida Elisabeth Swartz.) Mogen- 
hetsex. i Norrköping 1889 V«, elev vid Ombärgs skogsskola 1890 Vt, utexamine¬ 
rad 1891 “/«, elev vid skogsinstitutet 1891 ‘/t. utexaminerad 1893 'Vo. extra jäg¬ 
mästare i Gäfle-Dala distrikt 1894 17/«, extra jägmästare i Västerbottens distrikt 
och assistent i Åsele revir 1895 “/#, jägmästare i Vilhelmina revir 1900 “/it, jäg¬ 
mästare i östra Jämtlands (sedan kalladt Bräcke) revir 1906 *•/«, bitr. öfverjäg- 
mästare i Skellcfte distrikt s. å. *•/«. Jämte jägmästame G. Halldin och F. Witt 
tillkallad af domänstyrelsen 1909 för att jäml. k. br. s. å. 37/o utarbeta förslag till 
förnyad taxa för skogsförrättningar. Företog 1910 en skogsvetenskaplig studie¬ 
resa i Tyskland med anslag af allmänna medel, öfverjägmästare i Lule di¬ 
strikt 1912 ”/*. R. V. O. s. å. ®/o. Ordf. i öfre Norrlands skogsvårdsförening, se¬ 
dermera (1914 7/«) styrelseled. i Norrlands skogsvårdsförbund. Gift 1896 1#/i* 
med Bertlia Sjöholm. 

Publ. Bidrag i Norrlands skogsvårdsförbunds tidskrift 1914. 

456. Cederberg. Sven Johan, * 1867 °/i» i Umc landsförsamling af Väster¬ 
bottens län. (Föräldrar: öfversten, t. f. Landshöfdingen Axel Fredrik Oscar C. 
och Agnes Jenny Brunström.) Mogenhctsex. i Stockholm 1888 ‘Vit, elev vid 
Ombärgs skogsskola 1890 '/t, utexaminerad 1891 ‘Vo, elev vid skogsinstitutet 1891 
Vt, utexaminerad 1893 ,&/«. extra jägmästare i Norrbottens distrikt och assistent 
i Pajala revir 1894 ,7/«. Biträdande jägmästare i Arjepluogs och Arvidsjaurs 
socknar 1899 **/* och inom en del af norra Arvidsjaurs revir, s. k. Malmesjaurs 
revirdel, s. å. V«. Jägmästare i Malmesjaurs revir 1900 31/it. Ordförande i Arvids¬ 
jaurs skidklubb. Erhöll vid Föreningens för skidlöpningens främjande i Sverige 
10-årsjubilcum 1902 ”/• föreningens stora silfvcrmedalj. Landstormsområdes- 
befälhafvare inom Arvidsjaurs landstormsområde 1907 V«—1909 "/to, jägmästare 
i Iorne revir 1909 *V». (iift 1899 V# med Ester Anna Karolina Dixclius. 

Publ. Bidrag i Föreningens för skidlöpningens främjande i Sverige årsskrift 
1698. 

457. Ilulldin, Gustaf Adolf, * 1871 3"/b i Stockholm. (Föräldrar: Sjökaptenen 
Carl Adolf H. och Ottilia Maria Ulrika öhngrcn.) Mogenhctsex. vid nya elemen¬ 
tarskolan i Stockholm 1890 'V», elev vid Ombärgs skogsskola 1890 Vt, utexamine¬ 
rad 1891 “/•, elev vid skogsinstitutet 1891 Vt, utexaminerad 1893 *“/«, extra jäg¬ 
mästare i mellersta Norrlands distrikt och assistent i norra Ångermanlands revir 
1894 'V», c. o. tjänsteman i domänstyrelsen 1898 M/i. Assistent i södra Arvids¬ 
jaurs revir 1899 *•/•. Assistent i Bjurholms revir 1901 “/«. Assistent vid statens 
myrdikningar i Umc distrikt 1902 ‘Vit. Sckr. vid skogsmötet I Hällnäs 1902 

styrclsclcd. af öfre Norrlands skogsvårdsförening 1904 '•/»—1908 ‘Via, 
jägmästare i Ängcså revir 1904 Vw, landstormsområdesbefälhafvare 1906 Vo 
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inom Gellivare landstormsområde, nytt förordnande ss. sådan maj 1912, entledi¬ 
gad jan. 1915. Jämte dåv. jägmästare G. Cassel och jägm. Fr. Witt tillkallad 
af domänstyrelsen 1909 för att jäml. k. br. s. å. 27/s utarbeta förslag till förnyad 
taxa för skogsförrättningar. Jägmästare i Tjust’ revir 1914 28/u. Ägde gård i 
Örnsköldsvik 1895—1896 samt del i Torslunda och Valla på Svartsjölandet 1888— 
1895. Gift 1900 10/io i Pite med Sigrid Elma Lovisa Lundmark. 

Publ. Om kubering af gräftiingsmassan vid afdikningsplaners uppgörande. 
Med tabeller. (Ett af Föreningen för skogsvård i Norrland utgifvet separat¬ 
häfte ur årsskriften); Bidrag i Tidskr. f. skogshushållning 1899; Bidrag i 
Årsskrift för Föreningen för skogsvård i Norrland 1904 (Stockholm 1904) och 
1905 (Mariestad 1905). 

458. Julius, Frans Johan Henrik, * 1870 i Grönby s:n af Malmöhus län. 
(Föräldrar: Bankdirektören Frans Theodor Henrik J. och Louise Hindbeck.) 
Mogenhetsex. i Lund 1889 u/e, elev vid Ombärgs skogsskola 1890 1h, utexamine¬ 
rad 1891 15/b, elev vid skogsinstitutet 1891 utexaminerad 1893 15/e. Extra 
jägmästare i västra distriktet och assistent i Dalslands revir 1894 17/s, har sedan 
1897 12/2 handhaft Älfsborgs läns norra hushållningssällskaps skogsodlingar inom 
Dalsland. Assistent jämväl i Hunnebärgs revir 1899 28/i. Underlärare vid Klotens 
skogsskola 1900 4U. Föreståndare för Bjurfors skogsskola 1905 7lt, jägmästare 
i Bohus revir 1910 25U. Gift 1901 3U med Sigrid Elisabeth Anderson, syster till 
jägmästaren F. R. V. A:son Eneberg. 

Publ. För skog och mark nyttiga och skadliga däggdjur. Efter Agnar Barth. 
Fri bearbetning med ändringar och tillägg (Stockholm 1906); De första grun¬ 
derna i skogshushållning. (Stockholm 1908; utgifven i förening med jägm. 
Ernst C:son Haller); Lärobok i skogshushållning för de mindre landtmanna- 
skolorna (Sthlm 1913; utgifven i förening med jägm. Ernst C:son Haller). 

459. Ouchterlony, Ernst Heribert Constantin, * 1869 22/» i Östersund. (För¬ 
äldrar: Jägmästaren Ernst Ulrik August O. och Anna Margareta Winnberg.) 
Mogenhetsex. i Östersund 1889 29ls, landtmäterielev s. å. 15/o, elev vid Ombärgs 
skogsskola 1890 ih, utexaminerad 1891 15/s, elev vid skogsinstitutet 1891 1h, ut¬ 
examinerad 1893 15/e, extra jägmästare i mellersta Norrlands distrikt och assi¬ 
stent i östra Jämtlands revir 1894 17/s, e. 0. tjänsteman i domänstyrelsen 1895 
*/», landtmäteriexamen och auskultant 1896 11k, assistent i södra Lycksele revir 
s. å. 4/5, assistent i Skellefte revir 1898 12lt, assistent inom Burträsk’ och an¬ 
gränsande revir (i och för undersökning och torrläggning af vattensjuk mark) 
1898 12/4, assistent hos öfverjägmästaren i Västerbottens distrikt 1898 3l/io (för¬ 
ordnandet 1901 23U återkalladt fr. 0. m. 1901 lbU). Assistent i öfre Byske och 
Arvidsjaurs revir 1902 15/i2, t. f. jägmästare i Storbackens revir 1903 14/a, jäg¬ 
mästare i Pite revir 1905 iaU, befälhafvare för Pite landstormsområde 1911 i jan. 
Jägmästare i Östersunds revir 1914 14/io. Gift 1904 5/i med Nanna Evelina Fresk. 

460. Weländer, Per Olof, * 1868 10/ö i Årsunda s:n af Gäfleborgs län. (För¬ 
äldrar: Fanjunkaren Per Pettersson och Christina Olsson.) Mogenhetsex. i Gäfle 
1890 2%, elev vid Ombärgs skogsskola 1890 1h, utexaminerad 1891 16U, elev vid 
skogsinstitutet s. å. 1h, utexaminerad 1893 15/o, anställd vid Stora Kopparbärgs 
bärgslags bolag i Falun sedan 1894 15U, extra jägmästare i Gäfie-Dala distrikt 
1895 25/2, assistent i österdalarnes och Särna revir 1897 25/b, assistent i Särna 
revir 1898 ®/s. Lärare i skogshushållning m. fl. ämnen vid Bodens folkhögskola 
s. å. 14/io. Extra jägmästare i Norrbottens distrikt 1899 28h, assistent i Lule revir 
s. å. 15/i2, assistent i Bodens revir 1900 31l 12. Erhöll i febr. 1903 ett anslag af Norr¬ 
bottens läns hushållningssällskap för särskilda skogsundersökningar. Statens 
skogstaxator i Norrbottens distrikt 1903 21U. Jägmästare i Ölands revir 1904 2eli. 
Jämte fem andra personer (däribland E. G. Kinberg 0. N. G. Ringstrand) leda- 
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mot af 1907 V7 års norrländska k. skogsvårdskommitté med uppdrag att verk¬ 
ställa utredning ang. de åtgärder, som böra vidtagas för att åstadkomma en rätt 
vård af kronans o. de under skogsstatens tillsyn ställda skogarna i Norrland o. 
Dalarne samt att utarbeta förslag i ämnet, öfverjägmästare i Lule distrikt 1909 
“/u. Lärare i skogshushållning vid Norrbottens läns landtmannaskola vid Sun- 
derbyn 1910. Styrelseled. i Sv. Jägareförb:ts afdeln. i Norrbottens län. R. V. 
O. 1910 Ve. öfverjägmästare i mellersta Norrlands distrikt 1912 **/*. Ordf. i 
Föreningen för skogsvård i Norrland s. å. I7/*, sedermera styrelseled. i Norrlands 
skogsvårdsförbund 1914 T/«. Styrelseled. i Sv. Naturskyddsföreningens Jämtlands- 
kommitté 1913 */n. Gift 1901 '*/io med Ester Elisabet Ekman. 

Publ. Bidrag i "Ord och bild" 1899: Falu koppargrufva förr och nu; Tidskr. 
f. skogshushålln. 1899—1900, 1902—1903; Svensk Tidskrift 1895; Södra Da- 
larnes tidning 1895; Norrlandsposten 1895—1896; Sv. Dagbl. 1914; Årsskrift 
från Föreningen för skogsvård i Norrland 1896—1899, 1912: II, 1913: I—II, 
1914, II; Skogsvårdsföreningens tidskrift 1905—1907, 1909 o. 1915; "För jul¬ 
helgen 1902. Af folkhögskolans i Boden elevförbund" (Luleå 1902); medarbetare 
i "Lappland", utg. af O. Bergqvist o. Fr. Svenonius (Sthlm 1906—1908); bidrag 
i Det nya Sverige 1915. h. 7: Koloniseringen på de norrländska statsskogarna. 

461. Sjöstcdt, Knut Richard, * 1867 “/» i Finnerödja s:n af Skaraborgs län. 
(Föräldrar: Handlanden Per Richard S. och Clara Mathilda Pettersson.) Mogen- 
hetsex. i Göteborg 1888 'Vn, elev vid Ombärgs skogsskola 1890 '/t, utexamine¬ 
rad 1891 'V», elev vid skogsinstitutet 1891 lh, utexaminerad 1893 ‘Vo. Landtmä- 
terielcv 1893 '*/•. Extra jägmästare i västra distriktet 1894 **/», extra jägmästare 
i mellersta Norrlands distrikt och assistent i södra Ångermanlands revir 1895 30U, 
assistent i österdalarncs revir 1902 */*. Assistent vid statens myrdikningsarbe- 
ten i Ostcr- och Västerdalarnes samt Särna revir 1902 *•/«, jägmästare i södra 
Lycksele revir 1905 '*/», jägmästare i Arvika revir 1914 b,/t. Gift 1903 w/s med 
Lilly Brantenberg. 

462. von Sydow, Frithiof Fingal, * 1870 ,l/i i Stockholm. (Föräldrar: Hamn¬ 
kaptenen Adolph Reinhold Fingal von S. och Mary-Anne Blanche Stephens.) 
Mogenhetsex. i Falun 1889 Vo, elev vid Ombärgs skogsskola 1890 V?, utexaminerad 
1891 'Vo. elev vid skogsinstitutet s. å. */t, utexaminerad 1893 ‘Ve, skogsförrättningar 
i Finland s. å., extra jägmästare i mellersta Norrlands distrikt 1894 3Vio, extra 
jägmästare i Västerbottens distrikt och assistent i Dcgerfors revir 1895 aVe, assi¬ 
stent i Fredrika revir s. å. aVi». assistent i Degerfors och Fredrika revir 1896 
**/1», assistent i norra Lycksele revir 1899 '*/». E. o. tjänsteman hos domänsty- 
rclscn och amanuens å rotel 111 1901 'Vi. Assistent i Burträsk’ revir 1902 ”/b. 

Tj.-förr. jägmästare i Burträsk’ revir 1902 */io. Jägmästare i norra Lycksele 
revir 1903 'Vn; ombud för Västerbottens län vid civilstatens pensionsinrättnings 
sammanträde i Stockholm 1907 3It, revisor därst. 1908. Landstormsområdesbc- 
fälhafvare för Lycksele landstormsområde 1906 '/o, nytt förordnande ss. sådan 
1912 i maj. Varit ordförande i skyttc- och föreläsningsförcningar i Lycksele. 
Ägde hemmansdelen V« mtl Långselc n:r 2 i örträsk’ s:n af Västerbottens län 
1897—1909. Äger sedan 1907 w/it ett hemman i Arfträsk, Lycksele s:n. Gift 1901 
”/b med Edith Oldcnburg. 

Publ. Bidrag i "Jägaren" 1895 (ni. porträtt), uppsatser I Sv. .lägarförbis n. 
tidskr. 

463. Ximmcrmun, Gerhard Henrik (Qerdt), * 1868 *‘/i» på Djursta i Klosters 
s:n af Södermanlands län. (Föräldrar: Godsägaren Gustaf Mauritz Z. och Alber¬ 
tina Augusta Sandlund.) Mogenhetsex. i Västerås 1889 ,#/e, elev vid Ombärgs 
skogsskola 189(1 ‘/t, utexaminerad 1891 “/e, elev vid skogsinstitutet 1891 '/t, utex¬ 
aminerad 1 M9.1 'V». extra jägmästare i Gäflc-Dala distrikt 1894 Vn, praktiserande 
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skogsman i Norrland 1894—1898, verkställde 1906 skogsundersökningar i finska 
Österbotten, skogsförvaltare vid Strömsbärgs bruk i Uppland 1898—1902. Skogs- 
chef (disponent) hos Korsnäs sågverksaktiebolag fr. o. m. 1902. Styrelseled. i 
Dalälfvarnes strömbyggnadsaktiebolag 1904 3U—1909, styrelseled. i förlagsaktie- 
bol. nedre Dalälfven 1905. Led. af styrelsen för Korsnäs sågverksaktiebolag o. 
verkst. direktör därst. 1908 28/i2. Suppleant i centralstyrelsen för svenska trävaru¬ 
exportföreningen och suppleant i dennas verkställande utskott; led. af sågverks- 
förbundets förbundsstyrelse och af dettas styrelse för Söderhamnskretsen, supp¬ 
leant i fullmäktige i svenska arbetsgifvareföreningen och förbundets representant 
därst. Har ägt del i Hvargarn i Lista s:n o. äger del i Fredriksdal, Vagnhärads 
s:n, båda i Södermanlands län. Afförd ur domänstyrelsens matrikel öfver skogs- 
staten 1913 2ti. Gift 1907 Vä med Signe Elina Schenström. 

464. Haller, Ernst Fridolf Carlson, * 1871 12ho i Karlskrona. (Föräldrar: 
Snickaren John Carlson och Gustava Peterson.) Mogenhetsex. i Karlskrona 1891 
2Bh, elev vid Ombärgs skogsskola 1891 1h, utexaminerad 1892 15/e, elev vid skogs¬ 
institutet 1892 1h, utexaminerad 1894 ls/«, extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 
1895 “/u, assistent i Gestriklands revir 1896 16/u, assistent i österdalarnes revir 
1900 29/s, sekreterare i Svenska Jägareförbundets afdelning i södra Helsingland 
1899 20/t—1901 15/b, föreståndare för Grönsinka skogsskola i Gäfleborgs län 1905 

15/i2, jägmästare i Aspelands revir 1910 23/«. Gift 1905 9/i2 med Elsa Maria Bing. 
Publ. De första grunderna i skogshushållning. (Sthlm 1908; utgifven i före¬ 
ning med jägm. Henrik Julius); Lärobok i skogshushållning för de mindre 
landtmannaskolorna (Sthlm 1913, utgifven i förening med Henrik Julius); Bi¬ 
drag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1911, i Skogvaktaren 1913. 

Norrmannen Erling Christian Överland antogs 1892 1h till extra elev vid 
skogsinstitutet och utexaminerades 1894 16/e. 

465. Carlsson, Carl Johan Oskar (John), * 1871 13/g å Alafors bruk i Starr¬ 
kärrs s:n, Älfsborgs län. (Föräldrar: Landtbrukaren Oscar Ludvig C. och Bertha 
Elisabeth Abrahamson.) Mogenhetsex. i Vänersborg 1890 3%, elev vid Ombärgs 
skogsskola 1891 lh, utexaminerad 1892 15/e, elev vid skogsinstitutet 1892 1h, ut¬ 
examinerad 1894 15/g, extra jägmästare i södra distriktet 1895 30/d, assistent hos 
öfverjägmästaren i södra distriktet 1896 3112, assistent i Kalmar revir 1898 °/io, 
assistent vid öfverjägmästareexpeditionen i Smålands distrikt 1900 27/9, e. o. tjän¬ 
steman och amanuens å rotel IV i domänstyrelsen 1901 14/g, bitr. jägmästare i 
Värends revir (Kosta kronopark) s. å. 14/u, jägmästare i Svältornas, sedermera 
kalladt Ulricehamns revir 1910 30lo. Gift 1910 20/i2 i Göteborg med Svea Sterner. 

466. Dahl, Anders Wilhelm, * 1871 18/s å Edebäck, Ekshärads s:n af Värmlands 
län. (Föräldrar: Handlanden Carl Georg D. och Maria Charlotta Svensson.) Mo¬ 
genhetsex. i Karlstad 1888 28/s, inspektor vid Bosjö såg och trämassefabrik i 
Värmland 1888 */»—1890 15/io. Extra elev vid Filipstads bärgsskola 1890 Vit—1890 
20/i2. Kompl. mogenhetsex. på reallinien 1891 28/s. Elev vid Ombärgs skogsskola 
1891 V7, utexaminerad 1892 15/«, elev vid skogsinstitutet 1892 Vt, utexaminerad 1894 
15/«, extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 1895 7/io, assistent i Särna revir 1896 
V3, repetitör vid skogsinstitutet 1897 3/s, assistent i Särna och Transtrands revir 
1900 31/i2. Extra jägmästare i bärgslagsdistriktet 1901 10h. Skogsförvaltare inom 
Uddeholms aktiebolags södra revir sedan s. å. Vs. Ordf. i Sunnemo kommunal¬ 
stämma 1903. Afförd ur domänstyrelsens matrikel öfver skogsstaten 1913 2U. 
Gift 1898 15/u med Anna Edla Emerentia (Emmy) Carlsson. 

467. Englund, Carl Gustaf (Gösta), * 1871 7/» i Skogs s:n af Västernorrlands 
län. (Föräldrar: Handlanden Per E. och Johanna Elisabeth Larson.) Mogen- 
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hetsex. i Uppsala 1890 **/», elev vid Ombärgs skogsskola 1891 ‘/t, utexaminerad 
1892 ,:t«, elev vid skogsinstitutet 1892 ‘/t, utexaminerad 1894 15/a, extra jägmästare i 
Gäfle-Dala distrikt 1895 •/», assistent i Qestriklands revir 1896 **/». e. o. tjänsteman 
i domänstyrelsen s. å. 31/io, assistent i österdalarnes revir s. å. l*/u, assistent hos 
öfverjägmästaren i Gäfle-Dala distrikt 1897 ‘"/a, assistent vid skogsinstitutet 1899 
*°«. bitr. jägmästare i Västerdalarnes revir s. å. 3/io, assistent i Särna och Tran- 
strands revir 1901 ■'‘U, assistent i Västerdalarnes revir s. å. ts/u, t. f. jägmästare 
därst. 1902 **/«, föreståndare för järnkontorets praktiska kolareskola i Dalarne 
(nära Orsa kyrkby) sedan 1903. Statens skogstaxator i Gäfle-Dala distrikt 1909 
**/u Jägmästare i Vfistbo revir 1910 “/». Gift 1902 ‘*/h med Elsa Eleonora Tiger- 
hielm, dotter till jägmästaren S. E. Tigerhielm. 

468. Härleman, Lars Christian, * 1870 3,/i (i elevmatrikeln och domänstyrel¬ 
sens matrikel står, felaktigt, */i) på Lilla Skattåsa, äfven kalladt Jonsgården, 
i Essunga s:n af Skaraborgs län. (Föräldrar: Landtbrukaren Paco Johan H. och 
Hedvig Christina Johanna Bergvall.) Officersvolontär vid Skaraborgs reg:te 1889 
**/«. Afsked från reg:tet 1891 %. Mogenhetsex. vid Göteborgs reallvk 1890 '/«, 
elev vid Ombärgs skogsskola 1891 lh, utexaminerad 1892 15/«, elev vid skogsin¬ 
stitutet 1892 ‘/t, utexaminerad 1894 “/#, extra jägmästare i västra distriktet 1895 
301», assistent hos öfverjägmästaren i västra distriktet 1896 3h, assistent i Blekinge— 
Åhus revir 1899 ,B/», bitr. jägmästare därst. 1900 *&/i, statens skogstaxator i södra 
distriktet 1903 ‘V», jägmästare i Blekinge—Åhus revir 1910 

Företog år 1906 med statsanslag en skogsvetenskaplig studieresa i Danmark. 
Gift 1910 *h med Anna Maria Ekvall. 

469. Rosenlund, Oskar Gerhard, * 1869 ,s/io i Kungsörs församling, Västman¬ 
land. (Föräldrar: Landtmäteriauskultantcn Axel Hjalmar R. och Hilma Gustafva 
Carolina Mårtenson.) Mogenhetsex. i Västerås 1890 ”/s, elev vid Ombärgs skogs¬ 
skola 1891 ‘/t, utexaminerad 1892 “/o, elev vid skogsinstitutet 1892 1li, utexaminerad 
1894 ,5/«. extra jägmästare i Norrbottens distrikt 1895 33/«, assistent i Kalix revir 
s. å. ,3/i», assistent i Kalix och Torne revir 1900 3,/n, t. f. jägmästare i Kalix revir 
1901 J'/&, assistent i Kalix revir 1901 *7/i». t. f. jägmästare i Kalix revir 1902 30U, 
jägmästare därst. 1905 'Vt, hufvudman i Ncdcrkalix sparbank. Erhöll 1906 V? af 
domänstyrelsen uppdrag att jämte C. G. Barthclson, E. F. Groth och C. B. Christof- 
fersson utarbeta förslag till reglcmcntariska föreskrifter för skogsstaten. Ägde 
Framnäs i Näsbyn, Nedcrkalix s:n af Norrbottens län 1900—1901. Gift 1899 *'/io 
med Valborg Maria Augusta Brodin, dotter till jägmästaren A. R. Brodin. 

470. Sylvén, Karl Axel Magnus, * 1872 */# i Finnerödja s:n af Skaraborgs län. 
(Föräldrar: Kyrkoherden Johan Benedict Haqvin S. och Carolina Eleonora von 
Sydow.) Mogenhetsex. i Skara 1890 “/•, elev vid Ombärgs skogsskola 1891 Vt, 

utexaminerad 1892 ,3/«. elev vid skogsinstitutet 1892 lh, utexaminerad 1894 10/«, 
extra jägmästare i Norrbottens distrikt 1895 */», assistent I Lule revir 1896 3,/«; 
bitr. jägmästare inom en del af Jokkmokks revir, s. k. norra Jokkmokks revirdel 
1899 *•/io; assistent med tjänstgöring inom Jokkmokks sockens allmänningsskogar 
1900 ‘*/i. Arrenderat ett hemman i byn Vuollerim af Jokkmokks s:n sedan 1900 

**/*. Styrelseledamot i Randijaurc ångbåtsbolag 1901. Bildade 1903 u/« Vuolle- 
rims skytteförening och blef samtidigt dess ordförande, bildade 1905 •/? Städdje- 
jaurs skytteförening. Jämväl skogstaxcringsledare i Arvidsjaurs socken 1906 V*, 
assistent i Gcllivarc revir 1908 ***/>», assistent i Jokkmokks, Pärlälfvcns och Stor- 
backcns revir 1909 V». Jägmästare I Transtrands revir 1909 •/«. Skyttc G. M. 
Uppfört för Sv. Turistför:s räkning turistkåtor vid Anajaurc i Jokkmokk och 
Njupcskär I Särna. Gift 1900 ”/i? med Tyra Eugenia Svartcngren. 
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Publ. Jakten i vårt land. Sthlm 1908. (Ingår i serien Svenskt Folkbibliotek, 
utg. af kanslirådet Carl Kastman.) Bidrag i Jägaren 1906, Sv. Jägareförbun¬ 
dets nya tidskr., Skogsvårdsföreningens tidskrift 1908 o. 1913, Skogen 1914, 
Skogsvännen 1914, Dalarnes jaktvårdsförenings Meddelande 1915, Från Skog 
och Sjö 1915. 
Hänvisn. till litt. Porträtt o. biografi i sistnämnda ”Meddelande”. 

471. Trahn, Gustaf Wilhelm, * 1871 20/o i Hogstad, Östergötlands län. (För¬ 
äldrar: Godsägaren Christian Fredrik [Fritz] T. och friherrinnan Linnéa Rappe.) 
Mogenhetsex. i Linköping 1891 2lU, elev vid Ombärgs skogsskola 1891 V7, ut¬ 
examinerad 1892 15/e, elev vid skogsinstitutet 1892 V7, utexaminerad 1894 15/e, 
extra jägmästare i Norrbottens distrikt och assistent hos öfverjägmästaren därst. 
1895 5/7, assistent i Jokkmokks revir 1896 31/i2, assistent i Råne revir 1899 2U, 
assistent vid statens myrdikningar i Norrbottens distrikt 1900 31/12, t. f. jägmästare i 
öfre Byske revir 1902 30U, assistent i öfre Byske revir 1902 20/i2, skogschef vid 
nordiska trävaruaktiebol. 1903 Vi—1907 30/io, sekreterare vid norrländska skogs- 
mannamötet i Lule 1903 2ih—25/7, styrelseled. af öfre Norrlands skogsvårdsförening 
1904 16/o—1908 15/i2, led. af Norrbottens läns skogsodlingsnämnd, led. af styrelsen 
för Sv. Jägareförbundets afdeln. i Norrbottens län 1904 18A), öppnade 1908 i januari 
en skogsbyrå i Stockholm. Skogsförvaltare vid Näfvekvarn och Glafva glasbruk 
sedan 1909, Reijmyre sedan 1911, Ekensbärg sedan 1912, Skokloster, Rydboholm, 
Aske och Fållnäs sedan 1915. Gift 1898 27/e med Bertha Maria örtenblad. 

Publ. Om prissättning af å allmänna skogar utstämplade träd. Luleå 1902. 

472. Asker, Jules Leonard, * 1870 2ho i Stockholm. (Föräldrar: Vice härads- 
höfding Emil A. och Augusta Sofia Landberg.) Mogenhetsex. i Linköping 1891 23U, 
elev vid Ombärgs skogsskola 1892 1h, utexaminerad 1893 15/«, elev vid skogsinsti¬ 
tutet 1893 V7, utexaminerad 1895 15/e, extra jägmästare i Norrbottens distrikt 1896 
3h, assistent i Arjepluogs revir s. å. 17/s. Jäml. k. br. 1899 23/i och 1900 10/i vika¬ 
rierande jägmästare i Arjepluogs revir under riksdagarne 1899 och 1900 (för F. 
O. Bremberg.) Assistent i Arjepluogs och Arvidsjaurs revir 1900 31/i2, assistent å 
Jokkmokks sockens allmänningsskogar 1903 15/12, assistent å Arjepluogs sockens 
allmänningsskogar 1904 23/i2, jägmästare i Råne revir 1906 16h, jägmästare i Anund- 
sjö revir 1915 ieh. Gift 1906 2lla med Signe Margareta Westermark. 

473. Coos, Olof Ohlsson, * 1870 22/i i Hellestads s:n, Malmöhus län. (För¬ 
äldrar: Landtbrukaren Jöns Ohlsson och Hanna Nilsson.) Mogenhetsex. i Lund 
1891 2215, elev vid Ombärgs skogsskola 1892 1h, utexaminerad 1893 15/e, elev vid 
skogsinstitutet 1893 1h, utexaminerad 1895 15/«, extra jägmästare i Västerbottens 
distrikt 1896 31/s, assistent i Åsele revir 1897 14/e. Assistent i södra Lycksele revir 
1899 28/3, föreståndare för Hällnäs skogsskola i Västerbottens län 1905 12/s, jäg¬ 
mästare i Ölands revir 1910 14A>. Äger sedan 1889 en del af Silfåkra gård i Malmö¬ 
hus län och en del af Karlarps egendom i Kristianstads län. Gift. 

474. Grafström, Ernst Andreas Johansson, * 1873 xl/8 i Ume, t 1896 23/i2. 
(Föräldrar: Rektorn Johan Johansson och Rosina Charlotta Grafström.) Mo¬ 
genhetsex. i Ume 1891 8/«, elev vid Ombärgs skogsskola 1892 1h, utexaminerad 
1893 15/e, elev vid skogsinstitutet 1893 V-, utexaminerad 1895 15/b, extra jägmästare i 
Västerbottens distrikt 1896 31/«. 

475. Lundholm, Karl Gustaf Gustafsson, * 1873 21/io i Edebo s:n af Stockholms 
län. (Föräldrar: Ingeniören Gustaf L. och Anna Sofia Lundeqvist.) Mogenhetsex. 
i Stockholm 1892 )8/s, elev vid Ombärgs skogsskola 1892 1h, utexaminerad 1893 
l5/e, elev vid skogsinstitutet 1893 1h, utexaminerad 1895 15/io, extra jägmästare i 
västra distriktet 1896 10/u, assistent i Vadsbo revir 1897 28/i, landtmäterielev 1897 
2eU, assistent hos öfverjägmästaren i västra distriktet 1900 u/i. Skogsinspektör 

36 
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(förvaltare af sällskapets skogsparker ocli ledare af dess skogskulturer) hos Göte¬ 
borgs och Bohus läns hushållningssällskap sedan 1901 */». Assistent i Blekinge— 
Ahus revir 1903 **«. Företog 1904 med anslag af allmänna medel en skogsveten- 
skaplig studieresa i Danmark. T. f. jägmästare i Blekinge—Åhus revir 1904 *'/«. 
Vice ordf. i Skåne—Blekinge skogvaktareförbund vid stiftandet i Sölvesborg 1906 

Vs. Förklarad ovärdig att i rikets tjänst användas 1909 i maj. 

476. Sucksdorff, August Edvard, * 1871 -3/ia i Viksta s:n af Uppsala län. 
(Föräldrar: Landtbrukaren, rådmannen Viktor Edvard S. och Julia Fredrika 
Helleday.) Mogenhetsex. i Stockholm 1892 1#/s, elev vid Ombärgs skogsskola 
1892 ‘/t, utexaminerad 1893 '7b, elev vid skogsinstitutet 1893 ‘/t, utexaminerad 1895 
‘Vt. extra jägmästare i bärgslagsdistriktet och assistent i örbyhus revir 1896 
”/»o. assistent vid statens myrdikningar inom Burträsk’. Skellefte och Norsjö revir 
1898 *7», extra jägmästare i Västerbottens distrikt 1900 l8/i, assistent i Norsjö revir 
s. å. ”/b. bitr. jägmästare i Härjedalens revir 1904 **/*, jägmästare i Arvidsjaurs 
revir 1907 Va, transporterad till Junsele revir 1914 37o. Gift 1904 *7» med Alice 
Zuleima Löfroth. 

477. Svenson, Gustaf Esbjörn, * 1870 31Ib i Östersund. (Föräldrar: Rege¬ 
mentspastorn Karl Gustaf Robert S. och Kristina Esbjörnsson.) Mogenhetsex. i 
Östersund 1891 '/a, landtmäterielev 1891 *7#, elev vid Ombärgs skogsskola 1892 
‘/t, utexaminerad 1893 ‘7*. elev vid skogsinstitutet 1893 Vt, utexaminerad 1895 ‘7s. 
extra jägmästare i mellersta Norrlands distrikt 1896 7t, repetitör vid skogsinstitu¬ 
tet s. å. o. d., assistent i Stensele revirdel 1899 *•/«, assistent vid öfverjägmästare- 
expeditionen i mellersta Norrlands distrikt 1900 3‘/7, bitr. jägmästare å renbetes- 
fjällcn inom norra Jämtlands revir 1902 *7t, assistent vid statens skogsförsöks- 
anstalt 1905 *7»: företog s. å. med anslag af allmänna medel en skogsvetenskaplig 
studieresa till Tyskland samt besökte jämväl Bosnien, Her/.egovina o. Monte- 
negro i samband med öfvervarandet af en botanisk kongress: t. f. jägmästare i 
norra Roslags revir 1906 *7?. extra lärare i skogshushållning vid Ultuna landt- 
bruksinstitutet s. å. Studieresa i Tyskland och Frankrike 1907. Jägmästare i 
Göteborgs revir 1914 ’7u. Gift 1910 "/t i Kristiania med Gudrun Aagot Kaas. 

Publ. Bidrag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1907—1908. 

478. Westin, Erik Herman Mauritz, * 1869 5Vi» i Stockholm. (Föräldrar: 
Byggmästaren Carl Erik W. och Catharina Berg.) Mogenhetsex. vid nya clem.- 
Ivkt i Stockholm 1891 71», elev vid Ombärgs skogsskola 1892 77, utexaminerad 
1893 “/t, elev vid skogsinstitutet 1893 77, utexaminerad 1895 ‘7b, extra jägmästare 
i Västerbottens distrikt 1896 3Vb, extra jägmästare i mellersta Norrlands distrikt 
och assistent i Medelpads revir 1897 7». Assistent i Medelpads och östra Jämtlands 
revir 19(11 '7s. E. o. tjänsteman i domänstyrelsen 1903 *•/», amanuens därst. s. å. 
”/§. Genomgått 1 års kurs i Schartaus handelsinstitut i Stockholm samt vistats 1 
Frankrike och Tyskland i och för handelsstudicr. Efter 1904 bosatt i Paris ss. 
sjukgymnast och massör. Afförd ur domänstyrelsens matrikel öfver skogsstaten 
1913 */«. Bodde 1905 Avenue de Montespan 7, Paris. Gift 1894 7b med Anna 
Charlotta Trotzig i hennes l:a gifte. 

479. Blompuist, Sven Olof, * 1873 Vt vid Drottningholm i Lofö s:n af Stock¬ 
holms län, t 1905 " m på Olofsfors I Nordmalings s:n af Västerbottens län. (För¬ 
äldrar: Handlanden Olof B. och Johanna Gustafva Borin.) Mogenhetsex. vid 
nya elementarskolan i Stockholm 1892 *•/»», elev vid Ombärgs skogsskola 1893 Vt, 

afgångsexamen Irån Ombärgs skogsskola 1894 ‘7b, elev vid skogsinstitutet s. å. 
Vt, utexaminerad 1896 '7b, skogsförvaltare vid Nordmalings ångsågsaktiebolag 
sedan 1897 extra jägmästare i Västerbottens distrikt 1897 “/t. Flottchef för 
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Lögde älf och styrelseledamot i Lögde älfs flottningsförening 1900 23/ia. Dispo¬ 
nent-direktör vid Nordmalings ångsågsaktiebolag och Olofsfors bruk 1903. Gift 
1900 24/7 i Nordmaling med Herta Carolina Dahlén. 

En nitisk, kunnig och praktisk skogsman, trots sina unga år högt värderad. 
Hans porträtt, jämte biografi af V. E(rnber)g, ingår i Skogsvårdsföreningens 
tidskrift 1906, sid. 42—43. Hade ”alla de goda egenskaper, som pryda en man 
i ordets vackraste betydelse, rättrådighet, duglighet, kunskapsrikedom och 
vänfasthet”. Innehade en mängd kommunala förtroendeuppdrag samt var 
medlem af flere kommunala och enskilda kommittéer. 

480. Ekman, Carl Vilhelm, * 1873 5/io på Ströms bruk i Harmångers s:n af 
Gäfleborgs län. (Föräldrar: Bärgsingeniören, bruksförvaltaren Wilhelm Ottokar 
E. och Hilda Maria Öberg.)’ Mogenhetsex. i Uppsala 1893 8/e, elev vid Ombärgs 
skogsskola 1893 117, utexaminerad 1894 15/e, elev vid skogsinstitutet 1894 1h, ut¬ 
examinerad 1896 15/b, extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 1897 3%, assistent i 
västra Helsinglands revir 1898 21U. För språkstudier företagit resor i England, 
Tyskland och Frankrike. Bevistade 1899 15/s—1900 UU, med anslag af allmänna 
medel, föreläsningarna vid forstakademien i Eberswalde. Skogsförvaltare hos 
Ströms bruks aktiebolag 1901 1B/s. Assistent i norra Helsinglands revir s. å. 2fl/s. 
Assistent i Norsjö revir 1904 28/3, statens skogstaxator i Lule distrikt 1906 31/s, 
jägmästare i Jukkasjärvi revir 1910 9U. Gift 1901 15/ti med Elsa Ragnhild Signeul. 

481. Fogelberg, Gustaf Henrik, * 1874 s/i vid Voxna bruk i Voxna s:n af Gäfle¬ 
borgs län. (Föräldrar: Disponenten Georg Henrik F. och Gerda Maria Myrin.) 
Mogenhetsex. i Falun 1893 Ve, elev vid Ombärgs skogsskola 1893 1h, utexaminerad 
1894 15/e, elev vid skogsinstitutet s. å. V7, utexaminerad 1896 15/e, landtmäterielev 
s. å. 12/io, extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 1897 3%, e. o. tjänsteman i domän¬ 
styrelsen 1897 “/o. Skogsförvaltare hos Petschorabolaget 1899 V»—1900 31/i2 med 
station i Sydvaranger. Assistent vid statens myrafdikningar i Västerbottens 
distrikt 1900 31/12. Assistent i Degerfors och Bjurholms revir 1902 15/12, assistent 
i Anundsjö revir 1904 28/e, assistent vid statens myrdikningar i Ume distrikt 1905 

2,/i, ledare af samma arbeten i Gäfle-Dala distrikt s. å. 16/s, skogsförvaltare vid 
Leufsta bruk 1906 samt jämväl förvaltare vid brukets såg och valsverk vid Carl- 
holm 1909. Afförd ur domänstyrelsens matrikel öfver skogsstaten 1913 2/«. Gift 
1900 18/e i Vardö med Gerda Brodtkorb från Norge. 

482. Lidman, Anders Johan Gottfrid, * 1874 ls/n i Loos s:n af Gäfleborgs län. 
(Föräldrar: Inspektören Magnus Gottfrid L. och Emma Elin Elisabeth Titze.) Mo¬ 
genhetsex. 1893 15/.5, elev vid Ombärgs skogsskola 1893 V?, utexaminerad 1894 15/«, 
elev vid skogsinstitutet s. å. V7, utexaminerad 1896 15/o, forstligt biträde hos Ljusne- 
Voxna aktieboi. s. å. 1h, extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 1897 8/n, skogs¬ 
förvaltare hos förenämnda bolag 1903 Vs, skogsförvaltare hos Marma sågverks- 
aktiebolag 1907. Befälhafvare för Ljusdals landstormsområde 1912. Afförd ur do¬ 
mänstyrelsens matrikel öfver skogsstaten 1913 2U. Delägare i kalkbrotten å Hin- 
dersön i Lule skärgård. Företog 1910 en resa i Spanien och norra Afrika. Äger 
ett stort europeiskt herbarium. Gift 1903 27/n med Ida Mathilda Igglund. 

483. Noreen, Erik Gustaf, * 1874 25/s i Halmstad. (Föräldrar: Jägmästaren 
Carl Gustaf N. och hans 2:a fru, Gunilla Elisabeth [Lisen] Lundin.) Mogenhetsex. 
i Halmstad 1893 10/e, elev vid Ombärgs skogsskola s. å. Vr, utexaminerad 1894 15/e; 
extra elev vid skogsinstitutet 1894 iRh, ordinarie elev s. å. 15/io, utexaminerad 
1896 15/e, extra jägmästare i Smålands distrikt 1897 ‘h, e. 0. tjänsteman i domän¬ 
styrelsen s. å. 0. d., assistent i Västbo revir 1898 2/3, assistent hos öfver jägmästaren 
i södra distriktet 1899 30/ia, amanuens å rotel IV i domänstyrelsens skogsafdelning 
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1902 "«, assistent i Dalslands revir 1903 1'l», länsjägmästare i Södermanlands Win 
samt sekreterare och kassaförvaltare hos länets skogsvårdsstyrelse sedan 1905 

1 i. extra jägmästare i östra distriktet och assistent i Jönåkers revir 1905 11U, 
entledigad frän assistentskapet 1907 ,#/i. Afförd ur domänstyrelsens matrikel 
öfver skogsstaten 1913 */«. Undervisat i skogshushållning: vid länets folkhög- och 
landtbruksskolor samt folkskollärareseminarium i Strängnäs. Gift 1905 °/o med 
Anna Mathilda Collén. dotter till jägm. E. W. Collén. 

484. Fredholm, Karl Theodor, * 1874 */« i Frösveds s:n af Skaraborgs län. 
(Föräldrar: Rektorn Karl August F. och Julia Wilhelmina Ruthberg.) Mogen- 
hetsex. i Lule 1893 */«, elev vid Ombärgs skogsskola 1894 Vr, utexaminerad 1895 

,5/«. elev vid skogsinstitutet s. å. ‘/t, utexaminerad 1897 Vr, extra jägmästare i 
Norrbottens distrikt 1898 u/e, assistent inom Norrbottens distrikt 1899 i0h, assistent 
hos öfverjägmästaren därst. s. å. “*/«, assistent i Pajala revir s. å. o. d., assistent 
i Pajala och Tärändö revir 1900 s,/l». Assistent i Pajala revir 1901 ,7/i». assistent 
i Bodens revir 1903 '*/», bitr. jägmästare i västra Jämtlands revir 1906 8/s, jäg¬ 
mästare i Särna revir 1910 Gift 1902 Vt i Stockholm med Anna Eriksson, 
dotter af f. riksdagsmannen P. O. Eriksson och hans hustru, f. Edholm. 

Norrmannen Henrik Jakob Jelstrup antogs 1895 Vr till extra elev vid skogsin¬ 
stitutet och utexaminerades 1897 ,B/o. 

485. krick, Jarl Magnus. * 1875 **/» i Enköping. (Föräldrar: Borgmästaren 
Magnus Vilhelm F. och Hilma Emerentia Kant.) Mogcnhetsex. i Västerås 1893 
”/&, elev vid Ombärgs skogsskola s. å. Vr, utexaminerad 1895 elev vid skogs¬ 
institutet 1895 Vt, utexaminerad 1897 */?, extra jägmästare i Norrbottens distrikt 
1898 “/«, assistent vid statens dikningsarbeten inom Pite, Lule, Rånc och Kalix 
revir 1898 'Vu, assistent i Arjepluogs revir 1900 B/«, assistent i öfre Byske och 
Malmesjaurs revir s. å. “/u. assistent i Malmcsjaurs revir 1902 “/u, assistent i 
öfre Byske revir 1904 "/n, jägmästare i Pajala revir 1908 »Vr, jägmästare i Bur¬ 
träsk' revir 1914 i0h. Gift 1902 **/io med Signe Maria Baudin. 

486. Holm, Otto Finar, * 1876 10/u i Lule. (Föräldrar: Läroverksadjunkten 
Otto Mauritz H. och Emma Augusta Hammarén.) Mogcnhetsex. i Lule 1894 V«, 
elev vid Ombärgs skogsskola s. å. Vr, utexaminerad 1895 •%, elev vid skogs¬ 
institutet s. å. Vr, utexaminerad 1897 Vr, lärare i skogshushållning vid Bodens 
folkhögskola läsåret 1897—1898, extra jägmästare i Norrbottens distrikt 1898 'Vo, 
assistent hos öfverjägmästaren inom Norrbottens distrikt 1899 10/i, assistent i 
västra Gcllivare revir s. å. “7». assistent i Jukkasjärvl och Ängcså revir 1900 “/i*, 
assistent i Jukkasjärvi och Gcllivare revir 1901 ,7/i», led. af bevillningsbcrcdningcn 
i Gcllivare 1904 */»; assistent i Råneträsk', Ängcså och Kalix revir med särskildt 
uppdrag att bestrida förvaltningen af Gcllivare sockens allmänningsskogar 1904 
"/«*: assistent i Råneträsk’. Ängcså och Jukkasjärvi revir 1909 nh. 

Kommunalstämmans i Gcllivare ordförande sedan 1909, vägstyrelsens där¬ 
städes ordf. sedan 1903, ordf. i taxeringsnämnden för Malmbärgct sedan 1905 och 
i Gcllivare sedan 1911, ordf. i Gcllivare municipalsamhällc sedan 1906. Led. af 
riksdagens 2:a kammare 1914. Ordförande inom Malmbärgcts skyttegille. Vid 
målskjutning eröfrat vandringspokalen mellan de olika skyttegillena i Norrbottens 
län 1893. Gift 1902 **/io med Signe Maria Eleonora Högberg. 

4N7. Johnsson, 1‘cr Jonas (Pcrcy), * 1872 '/# i Bollnäs s:n af Västcrnorrlands 
län, t 1911 */• därst. (Föräldrar: Riksdagsmannen, sågverksägare Jonas J. och 
Brita Pcrsdottcr.) Mogcnhetsex. i Gäflc 1893 /•, elev vid Ombärgs skogsskola 
1894 */;, utexaminerad 1895 elev vid skogsinstitutet s. å. Vr, men aflade icke 
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afgångsex. (Anteckning om betyg 1898 finnes i matrikeln, hvilket dock icke synes 
vara riktigt.) Biträde åt fadern i sågverksaffären. 

488. Rosén, Nils Eric, * 1873 30It, t 1897 9/a i Stockholm. (Föräldrar: Landt- 
bruksingeniören, sedermera byråchefen i landtbruksstyrelsen Johan Ludvig Skan¬ 
dinav R. och Augusta Maria Petersson.) Mogenhetsexamen. Elev vid Ombärgs 
skogsskola 1894 i/v, utexaminerad 1895 15/o, elev vid skogsinstitutet s. å. 15/io. Af- 
hände sig lifvet i ett anfall af sinnesförvirring. 

489. Rothman, Carl Anders Johan, * 1874 11U i Skeninge. (Föräldrar: Råd¬ 
mannen, v. häradshöfding Anders Nikolaus R. och Marie-Charlotte Curman.) 
Mogenhetsex. i Linköping 1893 'MU, elev vid Ombärgs skogsskola 1894 1h, ut¬ 
examinerad 1895 15/o, elev vid skogsinstitutet s. å. 1h, utexaminerad 1897 20/io, 
extra jägmästare i Norrbottens distrikt 1898 14/u, assistent i Norrbottens distrikt 
och assistent hos öfverjägmästaren därst. 1899 14/2, assistent i östra Qellivare revir 
s. å. 15/12, assistent i Gellivare och Råneträsk’ revir 1900 3l/«, assistent i Råneträsk’ 
och Ängeså revir 1901 17/i2, t. f. jägmästare i Storbackens revir 1905 2%, jägmästare 
därst. 1907 4/e. Erhöll l:sta pris för älghorn på utställningen i Norrköping 1906 
och jaktutställningen i Wien 1910. Gift 1908 29lt med Anna Lundström, dotter af 
jägm. K. H. Lundström. 

490. Schotte, Gunnar Victor, * 1874 9/a i Nyköping. (Föräldrar: Rektorn, 
fil. doktor Gustaf Victor S. och Maria Wilhelmina [Minna] Hollgren, syster till 
jägmästaren Carl Axel H.) Mogenhetsex. vid högre realläroverket i Stockholm 
1894 19U, elev vid Ombärgs skogsskola 1894 V7, utexaminerad 1895 15/b, elev vid 
skogsinstitutet s. å. th, utexaminerad 1897 15/o, extra jägmästare i södra distriktet 
och assistent i Hallands revir 1898 28/e, assistent vid forstliga försöksanstalten 
1902 ls/o, sekreterare, skattmästare och redaktör hos Föreningen för skogsvård 
s. å. 7/io, redaktör 0. ansvarig utg. af Skogsvårdsföreningens tidskrift fr. 0. m. 
1903 samt dess folkskrifter 1905—1913, e. 0. tjänsteman med särskildt uppdrag i 
domänstyrelsen 1905 313, entledigad från assistentbefattningen vid statens skogs- 
försöksanstalt s. å. 16U, notarie å extra stat i domänstyrelsen s. å. 15/n>, tjänsteman 
i l:sta graden och notarie å rotel IV därst. 1907 24/i, forstligt biträde 1907 3%— 
1908 på hösten hos norrländska k. skogsvårdskommittén, som hade till uppdrag att 
verkställa utredning ang. de åtgärder, som borde vidtagas för att åstadkomma en 
rätt vård af kronans och de under skogsstatens tillsyn ställda skogarne i Norrland 
0. Dalarne samt att utarbeta förslag i ämnet. T. f. föreståndare för statens skogs- 
försöksanstalt 1908 31/is, jägmästare i Arjepluogs revir 1909 26/o (tjänstgjorde aldrig 
i reviret), bibehållen vid befattningen ss. föreståndare för skogsförsöksanstalten 
genom k. br. 1909 15/io, tillhör landtbruksveckans styrelse och organisationskom¬ 
mitté fr. 0. m. 1911 0. sekr. i styrelsen, vice gruppordförande inom skogsutställ- 
ningen vid landtbruksmötet i Örebro 1911 3It—9/7, R. D. D. O. 1912, t. f. förestån¬ 
dare för skogsafdelningen vid statens skogsförsöksanstalt och t. f. chef för an¬ 
stalten 1912 31/i2, föreståndare för nämnda afdelning och chef för anstalten 1913 
28/s (jäml. n. instr. för anstalten följer med föreståndarebefattningen professors 
titel), suppleant i styrelsen för Svenska skogsvårdsföreningen 1913, vice ord¬ 
förande 1913 för skogsutställningen vid landtbruksmötet i Stockholm 1916 (upp¬ 
skjutet), kommissarie 1913 för skogsafdelningen vid baltiska utställningen i Malmö 
1914, redaktionskommitterad — och kommitterades ordförande — för utgifvande 
fr. 0. m. 1914 af ”Skogen. Skogsvårdsföreningens mindre tidskrift”, R. V. O. 1914 
14/io. Kommunalfullmäktig i Lidingö villastad, sedermera Lidingö köping, sedan 
1911, ordf. i styrelsen för Lidingö trädgårdsförening sedan 1913 och för Lidingö 
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kommunala samskola sedan 1914. Ägde del i Bullersta vid Nyköping t. o. in. 1900, 
ager villan Schottegårdcn å Lidingön, Islinge villasamhälle. Gift 1900 S8/w med 
Anna Charlotta Drake till Hagelsrum. 

Företog med anslag af domänstyrelsen skogsvetenskapliga studieresor 1899 
“II Danmark, Småland och Västergötland, 1900 till Bornholm, Skåne och Halland 
samt 1903 till Tyskland, Österrike och Schweiz; företog vidare på egen bekost¬ 
nad studieresor 1904 till Tyskland, Frankrike och Schweiz, 1905 till Tyskland, 
Frankrike, Schweiz och Belgien. 1907 till Danmark samt 1909 till Tyskland och' 
Frankrike; studieresa med anslag af k. maj:t till Danmark 1910, studieresa till 
Danmark 1913. erhöll 1914 -V» af k. maj:t anslag för att ss. representant för Sve¬ 
rige närvara vid skogsförsöksanstalternas kongress i Ungarn sept. 1914. Lcdt 
ett stort antal skogsexcursioner inom landet för såväl svenska som danska och 
tyska skogsmän. Inköpte, jämte extra jägmästaren Ernst von Porat, Bolmens 
fröklängningsanstalt samt var delägare i firman "Svenska skogsfrökontoret. e. 
jägmästarne von Porat och Schotte" åren 1899—1902. Firman erhöll vid landt- 
bruksutställningen i Gäfle 1901 statens pris för skogsfrö: guldmedalj och heders¬ 
diplom. Själf erhöll S. vid samma utställning l:sta pris (större silfvermedalj) för 
en samling parasitsvampar på skogsträden. Botanist och trädgårdsodlare. Inne¬ 
har ett Större herbarium och det säkerligen största privata skogsbiblioteket i 
norden. 

Publ. Priskurant från Svenska Skogsfrökontoret våren 1901 (Halmstad 1901) 
SJ* — — — våren 1902 (Halmstad 1902, båda jämte E. von Porat); J. O. af 
cellen: Vården af enskildes skogar, 2:dra oinarb. uppl. Sthlm 1907 (205 sid)- 
har i 1 :sta uppl. af samma arbete, utg. af Zellén 1904 under titel "Den nya 
fagstiftmngen ang. vård af enskildes skogar", skrifvit en 34 sid. lång afhandling 
oni bkOKens Mtre faror, dess skador och sjukdomar**; Svenska skoKarnes 
ekonomiska historia (Skogsvårdsföreningens folkskrifter n:r 1), Sthlm 1905* 
Dm skogsfrö och dess insamling (ibid. n:r 8), Sthlm 1906; Skogsplantering 

lb- I!:r a.SIwo1?,08’ £dra upph Sthlm ,9,4: Handlingar till Landtbruks- 
veckan år 1911 (Sthlm 1911, 244 sid.); Förteckning öfver försöksytor, som 
Vn,,rlm/ac. “i0.*" af. L)ansk Skovforcning under cxcursionerna i Sverige 
1912 (Sthlm 1912); Tillgången på kott och skogsfrö 1913—1914 (Statens 
skogsforsöksanstalt. Flygblad n:r 1. jan. 1914); I svenska skogshållen på Bal¬ 
tiska utställningen (Sthlm 1914); Ett observandum vid inköp af skogsfrö 
(Statens skogsförsök^nstaU. Flygblad n:r 4. dec. 1914); Svenska skogsträd. 
5. Björk och al. (N;r 36 af Skogsvårdsföreningens folkskrifter, Sthlm I915>. 
Anordnat skogsvårdsföreningens excursioncr och utgifvit program för dessa. 
m i1!* Skogsvännen 1902; Skogsvårdsföreningens tidskrift 1903—1915; 
Medd. fr. statens skogsforsöksanstalt 1905, 1906, 1909—1914- Naturwiss 
Zeitschr. f. Land- und Forstwirtschaft 1906; Nordisk familjebok (nya uppla¬ 
gan); Årsskrift fr. Fören. f. skogsvård i Norrland 1911: I och 1912: I. Skogen 
,\9 4JTo15:,. Landtmannabladet. Lidingö tidning, m. fl.; bidr. o. portr. i Svdsv. 
Dagbl. Snällpostens riksnummer 1914. 
Hänvlsn. t. lin.: Biografi i Vem är det? (Sthlm 1912 o. 1913). 

491. Sundberg. Gustaf Jucob. * 1873 */.o i Ängelholm. (Föräldrar: Skogs- 
förvaltaren I liurc Fredrik S. och Christine Persson.) Mogenhctscx. i Linköping 
1893 ”/a, elev vid Ombärgs skogsskola s. å. ‘/t, utexaminerad 1894 »%, elev vid 
skogsinstitutet 1895 '/t, utexaminerad 1897 */r, extra jägmästare i Norrbottens di¬ 
strikt 1898 11«. Assistent vid statens myrdikningsarbeten inom Pitc, Lule, Rånc 
och Kalix revir 1899 “/u, assistent i Pite revir 1901 17/it, assistent vid myrdik- 
nlngsarbctet i Lule distrikt 1904 **/«; landstormsområdesbefälhafvare I Pitc dl- 
sjrikt 1902. nytt förordnande 1905 *7»; ledare af dikningen i Lule distrikt 1905 
’*/». transport i samma beställning till Skclleftc distrikt 1907 "/», jägmästare i Frost¬ 
vikens revir 1910 Förvaltat Pitc stads skogar 1904—1910. Han stiftade i 
april 1910 i Pite boyscoutföreningen "Pltepojkarna" (se Almanack för ungdom 
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1911, sid. 82). Ordf. i Ströms vattudals turistförening. Gift 1901 9U i Jönköping 
med Didy Amalia Hahn. 

492. öfverholm, Albert Fredrik, * 1876 20/3 i Stockholm. (Föräldrar: Sjö¬ 
kaptenen August Fredrik ö. och Ida Albertina Friberg.) Mogenhetsex. i Stock¬ 
holm 1894 19/s, elev vid Ombärgs skogsskola s. å. 1h, utexaminerad 1895 16/o, 
elev vid skogsinstitutet s. å. 1h, utexaminerad 1897 15/o, extra jägmästare i bärgs- 
lagsdistriktet 1898 *1». Bitr. skogsförvaltare hos Söderfors bruks aktiebolag se¬ 
dan 1898 Vi. Skogsförvaltare hos Bärgvik-Ala nya aktiebolag 1899 Vio. Extra 
jägmästare i Gäfle—Dala distrikt s. å. 30/i2. Assistent i västra Helsinglands revir 
1905 iaU. Vice ordförande i Helsinglands skogvaktareförbund. Gift 1901 25h med 
Maria Bohman. 

493. Beronius, Carl Otto Gunnar, * 1875 17U i Stockholm. (Föräldrar: Kam¬ 
reraren, fil. dr Jonas Otto B. och Emma Gunilla Bildt, född Nordblad, förut gift 
med öfverjägmästaren C. O. Bildt.) Mogenhetsex. i Strängnäs 1894 2iU, elev vid 
Ombärgs skogsskola 1895 1h, utexaminerad 1896 15/o, elev vid skogsinstitutet s. å. 
V7, utexaminerad 1898 15/e, anställd i Mo och Domsjö sågverksaktiebolags tjänst 
s. å. o. d., extra jägmästare i Västerbottens (Ume) distrikt 1899 25/n, led. af första 
arbetssektionen (för idrott och skytteväsen) inom samfundet Brödrafolkens väl 
1904 Vi. Styrelseled. i Norrländska trädestillationsaktiebolaget 1906 13/io. R. V. 
O. 1914 30/f>. Styrelseled. i Norrlands skogsvårdsförbund 1915 28A. Dennes fader 
var en af Gunnar Wennerbergs ungdomsvänner och en af hufvudpersonerna, 
”Glunten”, i de odödliga ”Gluntarne”. Gift 1906 7/u med Henny Elvira Grahn. 

Publ. Bidrag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1906. 

494. Dahlgren, Johannes. * 1872 18/io å Graninge bruk, Graninge s:n af Väster - 
norrlands län. (Föräldrar: Skogsförvaltaren Lars D. och Märta Margreta Näs¬ 
lund.) Mogenhetsex. i Härnösand 1893 31/s, kompl. på reallinien i Stockholm 1895 
3LU, elev vid Ombärgs skogsskola s. å. 1h, utexaminerad 1896 15/«, elev vid skogs¬ 
institutet 1896 1h, utexaminerad 1898 15/b, extra jägmästare i Västerbottens di¬ 
strikt 1899 25/n. Anställd vid Mo och Domsjö aktiebolag 1900. Skogsförvaltare 
vid Björkå bruk 1900 15/«—1901 31/s. Assistent i Åsele revir 1901 Va. T. f. under¬ 
lärare vid Ombärgs skogsskola 1902 29/s. Extra jägmästare i östra distriktet 
1903 30fi, underlärare vid Ombärgs skogsskola s. å. 18/o, assistent i Ombärgs revir 
1904 7/i, jägmästare i Kosta revir 1911 30/12. Förvaltare af riddarhusets skogs- 
egendomar i Småland. 

Publ. Skogskalendern för 1913 (jämte jägm. G. Kuylenstierna; Uppsala 1912; 
2:dra årg. Uppsala 1913). Bidrag i Norrlands skogsmannaförbunds hand¬ 
lingar 1907. 

495. Ekman, Peter Wilhelm, * 1875 a’/i2 på Gustafsfors bruk i Blomskogs s:n 
af Värmlands län. (Föräldrar: Bruksägaren Johan Wilhelm E. och Julia Char¬ 
lotta Wallroth.) Mogenhetsex. vid Göteborgs reallvk 1895 8/o, elev vid Ombärgs 
skogsskola 1895 1h, utexaminerad 1896 15/o, elev vid skogsinstitutet s. å. 1h, ut¬ 
examinerad 1898 18/o. Extra jägmästare i östra distriktet 1899 15/a, assistent i 
Kinda revir 1900 10/s, assistent i Stockholms revir 1901 5/i. Repetitör vid skogs¬ 
institutets praktiska sommaröfningar 1899—1901. öfvat tillsyn öfver skogssköt- 
seln vid Lesjöfors bruk i Värmland 1898—1908. Lärare å extra stat vid skogs¬ 
institutet i skogsteknologi, geodesi, forstlig byggnadslära och bokföring 1901 31/s. 
Företog år 1904 med anslag af allmänna medel en skogsvetenskaplig studieresa 
till Danmark, Tyskland, Österrike och Schweiz. Föredragshållare vid åttonde 
internationella landtbrukskongressen i Wien 21—25 maj 1906 öfver ämnet ”Inter¬ 
nationell enhet i måttenheter, sortering och bestämmande af kubikmassa hos gagn- 
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\irke . Styrelsesuppleant i Lesjöfors aktiebolag 1907 10/«. Entledigad fr. lärare- 
bcfattn. vid skogsinst. 1908 **/«. Skogschef (disponent) hos Korsnäs sågverksaktie- 
bolag 1908 1 &. Styrelseled. i Dalälfvames strömbyggnadsaktiebolag och i Dal- 
a fvarnes flottningsförening 1909. Afförd ur domänstyrelsens matrikel öfver 
skogsstaten 1913 */«. Gift 1905 V. med Martha Gerdts. (Afrlkaresanden .1. A. 
Wahlberg var farfaderns kusin och svåger.) 

19(ts' ,ÄinstCns böjande från skogsvårdssynpunkt. Stockholm 
. 5- (Skogsyardsforeningens folkskrifter n:r 3); Bidrag i Skogsvårdsföre- 

slntiUn^nif’ !?03—l9,)8. °,ch ' Tidskrift för skogshushållning 1903; Illu- 
holm i«Ei fr,ÖSn nKarsk°Ks*knologi Vid Kungl. Skogsinstitutet (Stock¬ 
holm 1906. 28 större planscher i kartong); Bidrag i Årsskrift från Föreningen 

Sthlmkl’ioo7ardvsL' NTia?.<? ;lr 1906 (Stl,lm ,906>; Afdikning i skogsmark 
(Sthhn 907; Skogsvardsforemngens folkskrifter n:r 11); Karta öfver Sve- 
nges allmänna skogar (Sthlm 1908, utgifven med understöd från stiftelsen 
Wnn» Hcrt?s Skogsteknisk handbok (Sthlm 1908); Bidrag i Järn- 
»wil | Ctl Annalfr 19,0> jbmte G. Magnusson: Huru skall bättre tillgång på 
Sthhn i9io)na K‘rcdas den svenska järnhandteringen (tr. som manuskript 

496 Ernberg. Victor Prcdrik. * 1875 •/,. i Karlskrona. (Föräldrar: Konsuln 
Victor Ingemar Peterson och Doris Franken Christiansen.) Elev vid sjökrigssko- 
an 1890 i„, und. off. korp. 1892 ‘/io. på begäran afsked 1893 **/*, mogenhetsex. 

i Stockhohn 1895 '*», elev vid Ombärgs skogsskola s. å. Vt. utexaminerad 1896 

/«, elev vid skogsinstitutet s. å. ‘/t. utexaminerad 1898 15/e, extra jägmästare i 
Västerbottens (Ume) distrikt 1899 “/„. Skogsförvaltare vid Sandviks ångsågs- 

M K i Västerbotten sedan 1899 V.-maj 1912. Assistent i Degcrfors revir 
r°l '• S,yrelseled. af Ume flottningsförening s. å. Ordförande i styrelsen för 
^avar älfs flottningsförening. Extra jägmästare i Ume distrikt 1910 °/i*. Dispo¬ 
nent vid Nordmalings ångsågsaktiebol. och Olofsfors bruk 1912 */«. Gift 1899 

/n med grcfvinnan Hedvig Eleonora Maria Taube. 

Publ. Bidrag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1907. 

49,7: FahJfrant^ Frik Gustaf. * 1875 «/. i Norbärgs s:n af Västmanlands län. 
(roraldrar: Bärgslngemoren och disponenten Anders Erik F. och Hanna Maria 
Neuman.) Mogenhetsex. i Stockholm 1895 «/., elev vid Ombärgs skogsskola s. 
å t utexaminerad 1896 "7«. elev vid skogsinstitutet s. å. V», utexaminerad 1898 

/«. Extra jägmästare i bärgslagsdistriktet 1899 8/t, assistent i Klotens revir 
1901 e. o. tjänsteman hos domänstyrelsen s. å. •/.«, amanuens å rotel III därst 
1902 *7», notarie å extra stat i domänstyrelsen 1905 tjänsteman inom l:sta 
graden därst. 1908 placerad såsom revisor och notarie å kameralbyrån därst. 
s. å. In. Styrelseled. i Sv. Taxklubben och dennas sekreterare 1904 "In (**/»). 
Med statsanslag studerat skogsvetenskap i MUnchen 1898 samt besökt Vallom- 
brosa. 

ningensBti!Sllt.TidSkr' *' skogshushålln- 1900 1901 sanit i Geologiska före- 

(Kronolänsman yo/ion Eric Puhlcrantz förordnades 1781 “/» såsom kronoskog- 
vaktare i Nya Kopparbärgct efter Hans Eneroth.) K 

498. Prykman. Oskar Daniel. • 1876 “/. i Brålanda s:n af Älfsborgs län. 
(roraldrar: Kyrkoherden Oskar F. och Hilma Sofia Matilda I.agcrstcdt) Mo¬ 
genhetsex. vid rcallvkt i Sthlm 1895 ”/«. elev vid Ombärgs skogsskola s. å. Vt 

utexaminerad 1896 'V*. elev vid skogsinstitutet s. å. Vt. utexaminerad 1898 

Extra Jägmästare i Västerbottens distrikt 1899 *8/., assistent i Åselc revir s. å. 
o. d^assistent i I redrika revir 1900 3Vu, sekr. vid skogsmötet i Hällnäs 1902 

' *• ass*stcnt i Anundsjö revir 1904 ”/i», statens skogslngeniör 1905 "/« (då 
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ensam i landet), jägmästare i Vilhelmina revir 1906 ila, led. af Västerbottens läns 
landsting 1909. Ordf. i styrelsen för Vilhelmina arbetsstuga. Jägmästare i Älf- 
dalens östra revir 1914 17/i2. Gift 1901 23/n med Emmy Vilhelmina Forsgren. 

Norrmännen Lauritz Emil Aabert och Fredrik Elster Jenssen antogos 1896 
xli till extra elever vid skogsinstitutet och utexaminerades 1898 15/a. 

499. Holmgren, Anders Harald, * 1874 5/« i Stockholm. (Föräldrar: Profes¬ 
sorn Hjalmar Joseph H. och Augusta Lovisa Nordgren.) Mogenhetsex. i Stock¬ 
holm 1895 22/s, elev vid Ombärgs skogsskola 1895 xh, utexaminerad 1896 “/», 
elev vid skogsinstitutet s. å. xh, utexaminerad 1898 15/a. Extra jägmästare i Norr¬ 
bottens distrikt och assistent i norra Pite revir 1899 15/a, assistent i Älfsby revir 
1901 17li2, bitr. jägmästare i norra Jämtlands revir 1905 2/s; förordnad biträda 
vid syn å det interimistiskt fastställda skyddsskogsområdet i Jämtlands län 1906 
10h, 1907 7/5 och 1908 */«; biträde vid enahanda syn i Västernorrlands län 1911 
22/2; föreståndare för Bispgårdens skogsskola 1908 8/s, sekr. hos Föreningen för 
skogsvård i Norrland 1909 8/s. Red. af Föreningens för skogsvård i Norrland års¬ 
skrift fr. o. m. 1909, styrelseled. af Norrlands skogsvårdsförbund 1914 7U; sak¬ 
kunnig hos domänstyrelsen för upprättande af program för statens skogsförsöks- 
anstalt 1912 9k\ anslag af allmänna medel för en skogsvetenskaplig studieresa till 
Canada 1912 13U; jägmästare i Bräcke revir s. å. 10/s; sakkunnig hos kommerse¬ 
kollegium för utredning af frågan rörande skogsarbetarnes i Norrland ställning 
och lefnadsförhållanden s. å. u/u (jämte byråchefen T. W. Hermelin); af jord¬ 
bruksministern tillkallad juni 1915 för att inom dep:tet biträda vid uppgörande 
af förslag till plan för en allmän undersökning rörande statens för kolonisations- 
ändamål tillgängliga och därtill tjänliga marktillgångar i de sex nordligaste lä¬ 
nen med undantag af trakterna ofvan odlingsgränsen i Västerbottens och Norr¬ 
bottens lappmarker. Gift 1. g. 1904 18/io med Sofia Collberg, 2. g. 1914 1KU med 
Alexandra Sofia Collberg. 

Publ. Redigerat, äfvensoin själf med artiklar medverkat i Årsskrift från 
Föreningen för skogsvård i Norrland, från 1914 kallad Norrlands skogsvårds- 
förbunds tidskrift, 1909: 1—II, 1910: I—II, 1912: I—II, 1913: I—II, 1914: I— 
III, 1915. Redigerat, äfvensom själf medverkat i Skogsvännen. Utgifven af 
Norrlands Skogsvårdsförbund, samt Notis- och Annonsblad, utgifvet af Norr¬ 
lands Skogsvårdsförbund, 1914—1915. Bidrag i Skogsvårdsföreningens tid¬ 
skrift 1904, 1905, 1907—1909, i Nya Dagl. Alleh. 1912, St. Dagbl. 1914. 

500. Kuylenstierna, Gustuf (Gösta) Vilhelm Georg, * 1876 -'"/a i Råda s:n af 
Skaraborgs län. (Föräldrar: Stationsinspektoren Adolf Tiodolf K. och Anna 
Catharina Amalia Stael von Holstein.) Mogenhetsex. i Halmstad 1894 12l«, elev 
vid Ombärgs skogsskola 1895 1li, utexaminerad 1896 15/a, elev vid skogsinstitutet 
s. å. 1h, utexaminerad 1898 ls/o. Extra jägmästare i bärgslagsdistriktet samt assi¬ 
stent hos öfverjägmästaren därst., äfvensom assistent i Västerås revir 1899 20/e, 
bitr. jägmästare i Askersunds revir 1900 29/12, t. f. jägmästare i Askersunds revir 
1901 2B/n, statens skogstaxator i bärgslagsdistriktet 1903 8/«, bitr. jägmästare i 
Ombärgs revir 1907 13/r,, jägmästare i Karlsby revir 1911 30/n, n. afsked 1914 
2#/3. Af jordbruksministern 1911 1B/« tillkallad att ss. sakkunnig biträda vid ordnan¬ 
det af de allmänna skogarnes i mellersta och södra Sverige vård. Disponent vid 
Ramnäs bruk 1914. Extra jägmästare i bärgslagsdistriktet 1914 27h. Gift 1904 
*/11 med Iris Margareta Looström. 

Publ. Skogskalendern för 1913 (jämte jägm. Joh. Dahlgren; Uppsala 1912: 
2:dra årg. Uppsala 1913). Bidrag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1907 0. 
1909, 1910. 
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501. af Petersens. Hugo. • 1871 s8/» å Erstavik i Nacka s:n af Stockholms län. 
(Föräldrar: Förste hofjägmästaren Herman Magnus af Petersens och grefvin- 
nan Sofia Albertina Charlotta Augusta Eleonora Catharina Stenbock.) Mogen- 
lietsex. i \ isby 1895 *• *, elev vid Ombärgs skogsskola s. å. Vt, utexaminerad 
1896 18/«, elev vid skogsinstitutet s. å. Vt, utexaminerad 1898 18/#, e. o. tjänste¬ 
man i domänstyrelsen 1899 *V», extra jägmästare i bärgslagsdistriktet s. å. 15/#, 
assistent i norra Lycksele revir 1900 */«, amanuens å rotel III i domänstyrelsen 
1901 7/«, åter assistent i norra Lycksele revir s. å. 17/ia, assistent i Tjust’ revir 
1904 **/•, assistent i Bohus revir 1908 nl, och i Hallands revir 1911 ,B/i. Gift 
1906 *V« med Olga Elisabeth Tillberg. 

502. Tamm. Carl Gustaf Ludvig Hugosson, * 1876 ”/• på Forsmarks bruk 
i Forsmarks s:n af Stockholms län. (Föräldrar: Brukspatronen Hugo Petrus 
Percival T. och friherrinnan Thérése Antoinette Lizinka af Ugglas.) Mogenhetsex. 
vid Södermalms h. allm. Ivk i Stockholm 1894 ‘V#, företog 1895 en studieresa i 
Tyskland o. Österrike, elev vid Ombärgs skogsskola 1895 Vt, utexaminerad 1896 
‘V«, elev vid skogsinstitutet s. å. Vt, utexaminerad 1898 ,8/«. Företog 1899 en 
resa till England och Frankrike för språkstudier. Extra jägmästare i bärgslags¬ 
distriktet 1899 18assistent vid skogsinstitutet 1900 "/», e. o. tjänsteman hos 
domänstyrelsen s. å. “/io, assistent i Grönbo revir s. å. ^/i», assistent i Västerås 
revir 1901 *' i, assistent i Askersunds revir 1902 ®/i, styrelscsuppleant i Ström¬ 
backa bruks aktiebolag 1903 ■*/*, skogschef därst. o. led. af styrelsen 1908, skogs- 
chef vid Fagersta bruk 1909, jämväl skogsförvaltare vid Fånöö och Ekolsund 
1910. Äger hus i Stockholm, villan Ulfvaklef vid Ängelsbärg samt är delägare i 
Fånöö i Uppland. Afförd ur domänstyrelsens matrikel öfver skogsstaten 1913 s/«. 
Gift 1902 **/n med Elisabeth (Lisa) Broberg. 

Intresserad af trafsport. Ägde på Haddebo ”ett svenskt stor-trafvarstall” (se 
härom, jämte porträtt- och hästbilder. Ny Tidn. f. Idr:s julnummer 1904, sid. 
8—9). hvilket han sedermera flyttade till Ulfvaklef. Han hemförde 1908 17/j, 
vid traftäfllngarna å Brunnsviken vid Stockholm, för sina hästar Borenut och 
Nyza veterinärernas i Stockholm hederspris och l:a pris. Svenska trafsäll- 
skapets extra pris (första gången detta pris kunnat i sin helhet utdelas), äf- 
vensom (för tredje gången) prins Carls hederspris. På idrottsutställningen i 
Idrottsparken. Stockholm, exponerades våren 1908 en stor kollektion af hans 
hederspris. Vid traftäflingen å Brunnsviken 1910 ,8/» och följande dagar er¬ 
höll han hederspris o. pris för hästarne Nyanza, Carola, Nyza och Dixic 
l.avish. Under nordiska spelen i Stockholm 1913 ,e/a de främsta prisen, äf- 
vensom prins Carls hederspris. för Nyza och Nyanza. Jämte sederm. rytt- 
mäst. o. hofstallmäst. grefve Carl Bonde och fyra andra personer stiftare i 
okt. 1905 af Svenska trafsällskapets förlagsaktiebolag. 
Publ. Bidrag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1910. 
Hänvlsn. t. litt. Porträtt i Ny Tidn. f. Idrotts julnummer 1906. 

503. Angcldorfl. p.rik Wilhelm Ericsson. • 1874 ,7/» i Fjclkestads s:n af Kri¬ 
stianstads län. (Föräldrar: Godsförvaltaren B. W. Ericsson och Mathilda Hå¬ 
kansson.) Mogenhetsex. i Nyköping 1895 7/«, kompl. å reallinien 1896 elev 
vid Ombärgs skogsskola s. å. Vt, utexaminerad 1897 "7«, elev vid skogsinstitutet 
s. å. Vt. utexaminerad 1899 ,8/e, biträde vid vlrkcsstämplingar i Åsclc och Vilhel¬ 
mina revir enligt domänstyrelsens förordnande 1899 m/t, extra jägmästare i Väs¬ 
terbottens distrikt och assistent i Skellcftc revir 1900 l#/«, assistent I Jörns revir 
s. å. “/t», t. f. jägmästare i Daga revir 1907 *V», assistent i Västbo och Eksjö revir 
1908 "/t, assistent i Bohus revir 1909 ”/«, jägmästare i Älfsby revir 1912 ”7». 

Gift 1906 '*/» med Nanny Maria Sidenmark. 

504. Fougberg. Curt Adolf Maria. • 1875 ,7/» I Stockholm. (Föräldrar: Ränt- 
mästaren I statskontoret Carl Maria Falc Burc F. och Mary Schwleler.) Mogen- 
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hetsex. i Vänersborg 1895 ah2, elev vid Ombärgs skogsskola 1896 1h, utexaminerad 
1897 10/o, elev vid skogsinstitutet s. å. V7, utexaminerad 1899 15/o, extra jägmästare i 
Norrbottens distrikt och assistent i Jokkmokks revir, södra delen, 1900 27/e, assi¬ 
stent i Råne revir 1901 11U, assistent vid statens myrdikningsarbeten i Norrbot¬ 
tens distrikt 1901 17Ut, assistent i Kalix och Råne revir 1903 15/12, assistent i Bjur- 
holms revir 1905 19/o, jägmästare i Malmesjaurs revir 1909 20/o, jägmästare i Pite 
revir 1914 31/i2. Ordf. i Rånbyns skytteförening 1904 2U, erhöll idrottsmärket i 
guld 1909, landstormsområdesbefälhafvare inom Arvidsjaurs landstormsområde 
1909 23/io. Gift 1902 3/s med Signe Hahn. 

Norrmännen T horvald Axel Errtil Kicer och Knut Smith antogos 1897 till extra 
elever vid skogsinstitutet; den förre utexaminerades 1899 15/«, den senare läm¬ 
nade lvkt 1898 utan examen. 

505. Forssbeck, Ivar Hakon, * 1875 u/io i Ekeby s:n, Östergötlands län. (För¬ 
äldrar: Kaptenen Johan Gotthard August F. och Signe Ekeman.) Mogenhetsex. 
i Linköping 1894 V«, praktiserande elev vid Ljusne-Voxna aktiebolag, elev vid 
Ombärgs skogsskola 1896 V7, utexaminerad 1897 10/o, elev vid skogsinstitutet 
s. å. V7, utexaminerad 1899 15/o, extra jägmästare i Västerbottens distrikt och 
assistent i Åsele revir 1900 30/o, assistent i Stensele och Vilhelmina revir s. å. 31/12, 
assistent i Vilhelmina revir och den till Tåsjö revir hörande delen af Dorotea 
s:n 1901 Vo, assistent vid statens myrdikningar i Ume distrikt 1902 ls/i2, assi¬ 
stent i Bjurholms revir 1903 10/io, assistent vid statens myrdikningar i Ume di¬ 
strikt s. å. 22/i2, t. f. jägmästare i Anundsjö revir 1906 Vs, assistent i Anundsjö 
revir 1907 ®/s, befälhafvare för Anundsjö landstormsområde 1908 aU, bitr. jäg¬ 
mästare i norra Jämtlands revir 1908 11le, jägmästare i Älfdals revir 1911 10/.i, 
Sonson till öfverjägaren J. F. A. Forssbeck. 

506. Lindner, John Severin, * 1876 15/e i Söderköping. (Föräldrar: Gross¬ 
handlaren Selim L. och Johanna Sofia Byström.) Mogenhetsex. i Palmgrenska 
samskolan i Stockholm 1895 18/12, student af Östgöta nation vid univ:tet i Uppsala 
1896, elev vid Ombärgs skogsskola s. å. ih, utexaminerad 1897 10/o, elev vid 
skogsinstitutet s. å. V7, utexaminerad 1899 15/o, extra jägmästare i Västerbottens 
distrikt 1900 19/e, assistent i norra och södra Lycksele revir s. å. 0. d., e. 0. tjän¬ 
steman hos domänstyrelsen samt kartograf därst. 1901 4/i. Assistent vid skogs¬ 
institutet 1901 °h, assistent i Stockholms revir s. å. 3/io, extra jägmästare i östra 
distriktet s. å. V12, aflönad assistent i Bohus revir 1903 18/i, bitr. jägmästare i 
Blekinge—Åhus revir 1908 22/i, företog 1911 med anslag af allmänna medel en 
skogsvetenskaplig studieresa i Tyskland 0. Danmark. Ordf. i Skåne, Hallands och 
Blekinge skogsvårdsförbund. Föreståndare för Kollebärga skogsskola 1911 29/». 

Erhöll l:a pris för uppstoppade fåglar vid slöjd- och industriutställningen i 
Ume 1900; väckte 1905 (i Skogsvårdsföreningens tidskrift) förslag om inrättande 

af ett svenskt skogsmuseum. 
Publ. Bidrag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1903—1905, 1913. 

507. Lundman, Anton Elis Gabriel, * 1876 24/s i Romfartuna s:n af Västman¬ 
lands län. (Föräldrar: Kronolänsman Carl Gustaf L. och Elisabeth Haraldina 
Wilander.) Mogenhetsex. i Västerås 1895 28/s, elev vid Ombärgs skogsskola 1896 
1/7, utexaminerad 1897 10/o, elev vid skogsinstitutet s. å. V?, utexaminerad 1899 15/o, 

extra jägmästare i Västerbottens distrikt och assistent i Burträsk’ revir 1900 ,9/o. 
Assistent i Sorsele och norra Lycksele revir 1901 Vo, assistent i Sorsele revir s. 
å. 17/i2, assistent i Åsele revir 1902 I5/12, assistent i norra Lycksele revir 1904 
23/i2, statens skogstaxator i Gäfle-Dala och mellersta Norrlands distrikt 1906 
3l/5, i Gäfle-Dala distrikt s. å. 20/i2 och i mellersta Norrlands distrikt 1908 28/i2, 
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transport ss. sådan till östra distriktet 1910 ,8/e. Företog 1911 med anslag af all¬ 
männa medel en skogsvetenskaplig studieresa i Tyskland o. Schweiz. 

Den i biogr. arb. synliga uppgiften att han skulle antagit namnet Lundman- 
Bräms, på grund af sin härstamning från den norrländska släkten Bröms”, 
saknar enligt L:s egen uppgift riktighet, då dylik namnform icke legalt an¬ 
mälts eller ens någonsin brukats. 
Publ. Bidrag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1913. 

508. Nilsson, Arvid Napoleon, * 1877 ,7/u i Gäfle. (Föräldrar: Bryggaren 
Jeppa N. och Elisabeth Andersson.) Mogenhetsex. i Gäfle 1896 7*. elev vid Om- 
bärgs skogsskola s. å. Vt, utexaminerad 1897 *7e, elev vid skogsinstitutet s. å. 
‘/r, utexaminerad 1899 *7», extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 1900 1B/o, assi¬ 
stent i Kopparbärgs revir s. å. *7t. Lärare i skogshushållning vid Vassbo landt- 
bruksskola 1901 7*. Assistent vid skogsinstitutet s. å. *h. Assistent i Klotens 
revir 1902 u, länsjägmästare i Värmlands län och sekreterare hos skogsvärds- 
styrclsen därst. från 1905 '/»—1912, lärare i skogshushållning vid landtmanna- 
skolan i Molkom 1905, led. af styrelsen för Föreningen för skidlöpningens främ¬ 
jande i Sverige 1909 “/m. skogschef vid Hällefors bruks aktiebolag 1912, dispo¬ 
nent för Sikfors bruks aktiebolag. Afförd ur domänstyrelsens matrikel öfver 
skogsstaten 1913 7«. Gift 1903 7» med Signe Viola Indcbetou. 

Publ. Om skogssådd. (N:r 6 af Skogsvårdsföreningens folkskrifter, Stlilin 
1906, 2:a uppl. Sthlm 1915); Bidrag i Skogvaktaren 1906, Skogsvårdsföre- 
ningens tidskrift 1908 o. 1910, Sv. Dagbl. 1911. Södra Södermanlands landt- 
bruksklubhs andra föreläsningsserie i landtbruk (Nyköping 1911). 

509. Sandstedt, Axel Ewald, 1874 7» i Högsby s:n, Kalmar län. (För¬ 
äldrar: Apotekaren Reinhold Evald Theodor S. och Josefina Helena Ottiliana 
Viktoria Olson.) Mogenhetsex. i Lund 1895 7». elev vid Ombärgs skogsskola 1896 
'/t, utexaminerad därifrån 1897 '7«, elev vid skogsinstitutet s. å. Vt, utexaminerad 
1899 «, extra jägmästare i Smålands distrikt och assistent i Jönköpings revir 
1900 *7., t. f. jägmästare därst. 1901 '•/«. Afförd ur domänstyrelsens matrikel 
öfver skogsstaten 1913 */«. 

510. U'/eländer, Gustaf Adolf, *1876 7n i Årsunda s:n af Gäfleborgs län. 
(Föräldrar: Fanjunkaren Per Pettersson och Christina Olsson.) Mogenhetsex. i 

Gäfle 1896 7», elev vid Ombärgs skogsskola s. å. ‘/t, utexaminerad 1897 '7«, elev 
vid skogsinstitutet s. å. V?. utexaminerad 1899 *7•, extra jägmästare i Norrbottens 
distrikt 1900 '7«, assistent hos öfverjägmästaren i Norrbottens distrikt s. å. 7io, 
assistent i Vargiså revir 1901 '/«, assistent vid statens myrdikningsarbeten i Norr¬ 
bottens distrikt 1901 "hs, ledare af dessa arbeten i Lule o. Skcllcfte distrikt 1903 
7«, assistent vid samma arbeten i Skellefte distrikt 1905 7i, t. f. jägmästare i Daga 
revir 1906 =7», statens skogstaxator i östra distriktet 1907 7«. föreståndare för 
BJurfors skogsskola 1910 '•/», jägmästare i Karlsby revir 1914 "/.. Gift 1907 *•/« 
med Amalia Edén. 

Publ. Bidrag i Årsskrift från föreningen för skogsvård i Norrland för 1904 
(Sthlm 1904) och Skogsvårdsföreningens tidskrift 1908—1911. 

511. Wendl, Sven Viking, • 1873 '•/» I Lund. (Föräldrar: Vice häradshöf- 
dingen. Stadsnotaricn Johan Gustaf W. och hans 1. fru, Magnhild Nilsson.) Mo¬ 
genhetsex. i Lund 1894 7», student af Lunds nation vid univ:tet s. å. 7., elev vid 
Ombärgs skogsskola 1896 '/t, utexaminerad 1897 7», elev vid skogsinstitutet s. å. 

'/t, utexaminerad 1899 '7., extra jägmästare i Västerbottens distrikt och assistent 
i s. k. Vilhelmina revirdel 1900 '7a, assistent i Vilhelmina revir 1901 *7», bitr. jäg¬ 
mästare i Härjedalens revir 1907 nh, jägmästare i Hedc revir 1910 nlu. 



KUNGL. SKOGSINSTITUTETS ELEVER 1898. 573 

512. Bellander, Bror Paul Rudolf, * 1874 24/7 i Bollnäs s:n af Gäfleborgs län. 
(Föräldrar: Extra jägmästaren Bror Olof B. och Anna Hedvig Vilhelmina Hofgren.) 
Mogenhetsex. vid södra elem.-lvkt i Stockholm 1896, elev vid Ombärgs skogsskola 
1897 1h, utexaminerad 1898 ‘Ve, elev vid skogsinstitutet s. å. 2h, utexaminerad 1900 
V7, extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 1901 20/s, forstligt biträde hos Korsnäs 
sågverksaktiebolag 1901, skogsförvaltare vid Marma sågverksaktiebolag 1903, as¬ 
sistent i norra Helsinglands revir 1905 ‘V2, disponent för Skogens kolaktiebolag 
1907, led. af styrelsen för samma bolag 1908, verkst. direktör därst., verkst. direk¬ 
tör i Siljans kolaktiebolag. Styrelseled. i Helsinglands ensk. bank 1911 24/3. För¬ 
ordnandet ss. assistent återkalladt 1911 27U. I fråga om flottningskostnadernas för¬ 
delning å olika slag af virke tillkallad af regeringen mars 1912 ss. biträde åt 
flottningssakkunnige (led. af kommittén 1911 10/n). Afförd ur domänstyrelsens 
matrikel öfver skogsstaten 1913 2/«. Äger hus i Gäfle. Gift 1901 26/io i Malmö 
med Ella Maage. 

Publ. Bidrag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1909. 

513. Bohlin, Carl Olof, * 1876 2% å Annedal i Fors s:n af Jämtlands län. 
(Föräldrar: Grosshandlaren Carl Olof B. och Nanny Sofia Ydén.) Mogenhetsex. 
i Sundsvall 1896 28/s, elev vid Ombärgs skogsskola 1897 V7, utexaminerad 1898 “/s, 

elev vid skogsinstitutet s. å. 2V, utexaminerad 1900 2h. Förordnad biträda vid 
skogsutstämpling i Stensele revir från 1901 ®As, extra jägmästare i Västerbottens 
distrikt s. å. “Ar. Assistent i Stensele revir 1901 ‘V12, assistent i södra Lycksele 
revir 1905 23/i2, assistent i Anundsjö och Bjurholms revir 1908 9h, assistent i Anund- 
sjö revir s. å. 28/12. Landstormsområdesbefälhafvare inom Anundsjö landstorms- 
område 1909, nytt förordnande ss. sådan maj 1912. Bitr. jägmästare i norra och 
södra Lycksele revir 1914 V2, jägmästare i södra Lycksele revir 1914 14/io. Gift 
1908 8/i med Tyra Härdelin. 

514. Degerman, Oskar Hjalmar, * 1877 17lu i Pite s:n af Norrbottens län. 
(Föräldrar: Jägmästaren Carl Erik D. och hans 2:a fru, Amalia Ulander.) Mo¬ 
genhetsex. vid nya elementarskolan i Stockholm 1896 5/12, elev vid Ombärgs skogs¬ 
skola 1897 Vt, utexaminerad 1898 “/e, elev vid skogsinstitutet s. å. sh, afgick däri¬ 
från utan examen 1900 28/s. 

515. Delin, Nils Victor, * 1877 lbh å Iggesunds bruk i Njutångers s:n af Gäf- 
leborgs län. (Föräldrar: Grosshandlaren Johan Emil D. och Anna Gustafva Pau¬ 
lina Högberg.) Mogenhetsex. i Gäfle 1894 5/e, student af Gestr.-Hels. nation vid 
univ:tet i Uppsala s. å. ‘5/d, jur. fil. examen 1895 14/», elev vid Ombärgs skogsskola 
1897 V7, utexaminerad 1898 ‘Ve, elev vid skogsinstitutet s. å. 2h, utexaminerad 1900 
2It, e. o. tjänsteman och amanuens å rotel III i domänstyrelsen 1901 7/«, extra jäg¬ 
mästare i Gäfle-Dala distrikt s. å. “V, assistent vid statens myrafdikningar i Väster- 
dalarnes m. fl. revir 1902 29A, statens skogstaxator i östra distriktet 1903 2*/«, 
entledigad härifrån 1907 13l3. Skogsförvaltare vid Billeruds aktiebolag sedan 1907 
1la. Afförd ur domänstyrelsens matrikel öfver skogsstaten 1913 2U. Gift 1903 
23/4 i Gäfle med Elna Serrander. 

Norrmannen Arndt Anton Borchgrevink antogs till extra elev vid skogsinsti¬ 
tutet 1898 217, utexaminerad 1900 2h. 

516. Grenander, Tell, * 1877 5/# i Göteborg. (Föräldrar: Justitierådmannen 
Emil Ferdinand G. och Emma Fredrika Tornérhielm.) Mogenhetsex. vid Göte¬ 
borgs elem.-lvk 1896 4/«, kompletterat examen vid Göteborgs reallvk, elev vid Om¬ 
bärgs skogsskola 1897 1h, utexaminerad 1898 “/«, elev vid skogsinstitutet s. å. 2h, 
utexaminerad 1900 20/io, extra jägmästare i mellersta Norrlands distrikt 1901 8/io, 
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assistent i Anundsjö revir s. å. u/u, extra jägmästare i Skellefte distrikt och 
assistent i Burträsk' revir 1902 Mlu, statens skogsingeniör 1906 '®/n, styrclseled. i 
Norrlands skogsvårdsförbund 1914 V». Jägmästare i Rätans revir 1915 30/«. Gift 
1909 “/» med Gunborg Maria Magdalena Markgren. 

I ubl. Kort handledning i vården af öfre Norrlands skogar. Stlilm 1909 (pris- 
belont af Ofre Norrlands skogsvårdsförening); Samtal om skötseln af ett 
mindre skogsbruk i Norrland (af Skogsvårdsföreningen prisbelönt täflings- 
sknft. ingår ss. n:r 22 i Skogsvårdsföreningens folkskrifter. Sthlm 1910, 2:dra 
uppl Stockholm 1913); Torfmarkerna och deras afdikning för skogsbörd 
(n:r 31—32 i Skogsvårdsföreningens folkskrifter. Stockholm 1913); Bidrag i 

/Lrr? föreningen för skogsvård i Norrland 1905 (Mariestad s. å.). 
pöö: Il (Sthlm 1907), 1907: I, 1912: I äfvensom Skogsvårdsföreningens tid¬ 

skrift 1910—1913, Sv. Kennclklubbens tidskrift 1912—1915, Skogen 1914 Skogs¬ 
vännen 1914. 

517. Lindberg, Per Ferdinand, * 1877 3/« i Bräcke af Jämtlands län. (För¬ 
äldrar. Grosshandlaren Johan L. och Augusta Christina Sophia Jonsson.) Mogen- 
hetsex. vid Södermalms allm. lvk i Stockholm 1896 “/#, elev vid Ombärgs skogs- 
skola 1897 Vt. utexaminerad 1898 “/., elev vid skogsinstitutet s. å. Vt. utexaminerad 
1900 */t, extra jägmästare i Västerbottens distrikt 1901 “/t, biträdde enligt gene- 
rallandtmäteristyrelsens förordnande af s. å. ,3/t vid laga skifte i Lillherrdal intill 
s. å. 18/to, extra jägmästare i Qäfle-Dala distrikt och assistent i västra Helsing- 
lands revir s. å. •/«, repetitör (assistent) vid skogsinstitutet 1902 ”/& o. 1903 *5/s, 
assistent i öfre Byske revir 1904 *V». assistent i Malmesjaurs revir 1905 *3/u, 
assistent i Burträsk’ revir 1907 V*. statens skogstaxator i Skellefte distrikt s. å. 
31/**, föreståndare för Bispgårdens skogsskola 1912 ”/t. Gift 1910 *3/t med Märta 
Wikström. 

Om barrträdskulturer i Norrland (Skogsvårdsförcn. tidskr. 1915. Suppl.- 
haftc II). — Bidrag i Årsskrift fr. föreningen f. skogsvård i Norrland 1913: II, 
Norrlands skogsvårdsförhunds tidskrift 1915, Skogsvårdsföreningens tidskrift 
1914. Skogen 1915. 

518. Mattsson, Hugo Viktor, * 1879 */t i Stockholm. (Föräldrar: Grosshand¬ 
laren Anders Viktor M. och Ingeborg Håkansson.) Mogenhctsex. vid Stockholms 
reallvk 1897 '*!%, elev vid Ombärgs skogsskola s. å. Vt, utexaminerad 1898 n/«, 
elev vid skogsinstitutet s. å. */t, utexaminerad 1900 mUo, extra lärare i skogshus¬ 
hållning vid Ultuna landtbruksinstitut 1900 i nov. (t. o. m. nov. 1901), extra jäg¬ 
mästare i bärgslagsdistriktct 1901 ,T/io. skogsförvaltare vid Bankcbärg-Finsjö ak¬ 
tiebolag och disponent vid Finsjö träsliperi 1901 Vn—1902 30/u, extra jägmästare i 
Smålands distrikt 1902 '/., assistent i Eksjö revir 1904 Ulu assistent vid skydds- 
skogsområdet i mellersta Norrlands distrikt 1905 30/n, extra jägmästare i samma 
distrikt 1906 **/», assistent i Arvidsjaurs revir 1911 13/s. Gift 1915 V* med Hildur 
Pettersson. 

Deltog i de internationella gymnastikuppvisningarna i Norrköping 1899. 

519. al Petersens. Frank Herman. • 1877 “/• i Göteborg. (Föräldrar: öf- 
vcrstclöjtnantcn August Herman af P. och Gerda Maria Bcrgcr.) Volontär vid 
andra Svea artillcrircg:tc 1895 3V». Mogenhctsex. vid Stockholms reallvk 1896 
“/s. Sergeant vid nyssnämnda reg:te 1897 ”/•, afsked med rätt att kvarstå i 
reserven s. å. 'V». Elev vid Ombärgs skogsskola 1897 Vt, utexaminerad 1898 ‘V*. 
elev vid skogsinstitutet s. å. Vt, utexaminerad 1900 */t, extra jägmästare i Väster¬ 
bottens distrikt 1901 u/t. Biträdde enligt gencrallandtmätcristyrclscns förordnande 
af 1901 ”/, vid laga skifte I Lillherrdal intill s. å. */«o. Assistent i Västerås revir 
1902 "It. Assistent vid öfvcrjägmästarcexpeditloncn i bärgslagsdistriktct s. å. **/». 
Extra jägmästare i bärgslagsdistriktct 1902 ”In. Assistent I örbyhus revir 1904 
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15/i. Extra jägmästare i södra distriktet 1904 10/u, länsjägmästare i Blekinge län 
och sekr. hos skogsvårdsstyrelsen därst. s. å. (fr. o. m. 1905 Vi)—1913 31/io, 

jämväl assistent i Blekinge-Åhus revir 1905 al», extra lärare i skogshushållning vid 
Blekinge läns landtmannaskola i Ronneby 1908. Länsjägmästare jämväl i Kristi¬ 
anstads län 1911 samt jämväl i Malmöhus län 1913. Entledigad från assistent- 
skapet i Blekinge-Ähus revir och placerad ss. extra jägmästare i södra distriktet 
1913 29A>. Ordförande i Skåne. Hallands och Blekinge skogsvårdsförbund 1915 ilh. 
Prisdomare vid hundutställningar och jaktprof. Gift 1905 17/io med Margareta 
(Greta) Sofia Hygrell. 

Publ. Bidrag i Sv. Jägareförbundets n. tidskrift 1908; Sv. Pointer-Klubbens 
Meddelande Vill (Sthlm 1912); konstnärliga bidrag (laveringar) därst. samt i 
IX (Sthlm 1913) o. Sv. Kennelklubbens tidskrift 1912—1913. 

520. Sylvén, Erik Gustaf Hjalmar, * 1877 25la i Finnerödja s:n af Skaraborgs 
län. (Föräldrar: Kyrkoherden Johan Benedict Haqvin S. och Carolina Eleonora 
von Sydow.) Mogenhetsex. i Skara 1896 10/e, elev vid Ombärgs skogsskola 1897 
1h, utexaminerad 1898 “/b, elev vid skogsinstitutet s. å. 2h, utexaminerad 1900 2/?, 
extra jägmästare i Norrbottens distrikt 1901 t7h; assistent vid statens myrdik- 
ningar i Norrbottens distrikt s. å. 17ha, assistent vid myrdikningarna i Skellefte 
distrikt 1903 22l 12, assistent i Pite revir 1905 22/o, ledare af statens dikningsarbeten i 
Gäfle-Dala distrikt 1906 31U, föreståndare för Grönsinka skogsskola 0. förvaltare 
af Grönsinka skogsrevir 1911 10/3. Gift 1910 25/ö med Märtha Carolina Theresia 
Augusta Engdahl. 

521. af Wåhlberg, Denis Emanuel, * 1877 *h på Vij bruk, Ockelbo s:n af Gäfle- 
borgs län. (Föräldrar: Bruksdisponenten August Walter af W. och Julia Char¬ 
lotta örtengren i hennes 1. g.) Adelsman vid faderns död 1888 “/2. Mogenhetsex. 
i Gäfle 1896 27A>, elev vid Ombärgs skogsskola 1897 1h, utexaminerad 1898 u/b, 
elev vid skogsinstitutet 1898 2h, utexaminerad 1900 2h, extra jägmästare i Gäfle— 
Dala distrikt och assistent i Gestriklands revir 1901 17h, assistent i Transtrands 
revir 1902 29U, t. f. jägmästare därst. 1908 29/s, t. f. jägmästare i Särna revir 1909 
5/e, statens skogstaxator i Gäfle—Dala distrikt 1910 18/e, bitr. jägmästare i Klotens 
revir s. å. 19/io. Ordf. i De extra jägmästarnes förbund. Jägmästare i Malingsbo 
revir 1914 17/i2. Adj. led. 1905 i Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige, 
led af föreningens styrelse 1909 u/io, erhöll föreningens belöningsmedalj i silfver 
1910 10/io. Innehar Dalarnes skytteförbunds förtjänstmedalj i silfver. Gift 1902 
31/3 med Elin Lindstedt. 

Hänvisn. t. litt. Portr. 0. biografi i På skidor 1910—1911, sid. 212—213. 

522. Bergman, Per Evald, * 1872 Vo i Stockholm. (Föräldrar: Kyrkoherden, 
e. 0. hofpredikanten Anders Evald B. och Euphrosyne Elisabeth Katarina Sjöcrona.) 
Mogenhetsex. vid Beskowska skolan i Stockholm 1893 20U, volontär vid Vendes 
artillerireg:te 1893—1895, elev vid Ombärgs skogsskola 1896 1h, utexaminerad 
1897 10/o, specialelev vid skogsinstitutet s. å. 15/io, ord. elev 1898 2h, utexaminerad 
1900 2h (i matrikeln finnes antecknadt: ”Har efter tagen examen icke rätt till 
statstjänst”); e. 0. tjänsteman hos domänstyrelsen s. å. 28/i2, extra jägmästare i 
Norrbottens distrikt och assistent i Pajala revir 1902 22/7; assistent i Pajala, Torne 
och Tärändö revir 1903 15/i2, assistent i Pajala och Torne revir 1904 23/i2, assistent 
i Pajala och Tärändö revir 1906 2%2 samt i Pajala och Torne revir 1907 31/i2, jäg¬ 
mästare i Pajala revir 1914 25/«. 

523. af Zellén, Nils Carl Johan, * 1875 28/o vid Söderfors bruk i Söderfors s:n 
af Uppsala län. (Föräldrar: Byråchefen Johan Olof af Z. och Christina Augusta 
Nordgren.) Studerat vid nya latin- och reallvkn i Stockholm. Utexaminerad 
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iran Ombärgs skogsskola 1896 l0/a, elev vid forstakademien i Eberswalde i Preus¬ 
sen 1897—1898, specialelev vid skogsinstitutet 1898 */t, Renom nåd. dispens från 
de för högre skogsläroverken gällande stadgar antagen som ordinarie elev af 
högre kursen vid skogsinstitutet 1899 ‘Vi, utexaminerad 1900 Vt. Blträdt vid skogs- 
förvaltningen hos Uddeholms aktiebolag 1900 H/»t—1901 “/«. Extra jägmästare i 
bärgslagsdistriktet 1901 u/t. Assistent vid öfverjägmästareexpeditionen därst. 1902 

assistent vid statens myrdikningar i öster- och Västerdalarnes samt Särna 
revir s. å. *”«, länsjägmästare i Göteborgs och Bohus län 1904 i nov., assistent i 
Norsjö revir 1907 V»; statens skogsingeniör inom af enskilda skogslagstiftningen 
icke berörda landsdelar 1909 *%., hvilket förordnande indrogs 1912 **/io. Ledare 
för Norrbottensscouterna vid Olympiska spelen i Stockholm 1912. Gift 1904 3‘/a 
med Ingrid Margareta Busch i hennes 1. g. 

Publ. Bidrag i Föreningens för skogsvård i Norrland årsskrift år 1903 
(Sthlm 1904.) 

524. Dahlberg, Hans Severin. * 1877 J*/i» i Stockholm. (Föräldrar: Gross¬ 
handlaren Carl Severin D. och Fanny Lovisa Blackstadius.) Mogetihetsex. vid 
nya elementarskolan i Stockholm 1897 '*/b, elev vid Ombärgs skogsskola 1898 ‘/t 
utexaminerad 1899 “/«, elev vid skogsinstitutet s. å. 1li, utexaminerad 1901 10/lo, 
extra jägmästare i östra distriktet 1902 Vio, assistent i Gripsholms revir s. å. o. d., 
e. o. tjänsteman i domänstyrelsen s. å. V«, assistent i Ombärgs revir 1903 8/i«. 
Statens skogstaxator i västra distriktet 1905 ,8/»t afsked på begäran från denna 
tjänst 1912 m/b. Led af styrelsen för Alkvctterns aktiebolag. 

525. Danielsson. Erik. * 1875 '"In i Malungs s:n af Kopparbärgs län. (För¬ 
äldrar: Landtbrukarcn Gabriel D. och Anna Eriksson.) Mogenhetsex. i Falun 
1896 '/«. elev vid Ombärgs skogsskola 1898 ‘/t, utexaminerad 1899 'Ve, elev vid 
skogsinstitutet s. å. '/r, utexaminerad 1901 'Vo, extra jägmästare i bärgslagsdistrik¬ 
tet 1902 'Vo, assistent i Arvika revir s. å. w/t, assistent i Klotens revir 1905 14/i, 
bitr. jägmästare i Karlstads revir 1906 Ve, jägmästare i Kristinehamns revir 
1914 17In. 

526. (irinndal. Richard Thorvuld, * 1878 Vt i Malungs s:n af Kopparbärgs län. 
(Föräldrar: Bruksförvaltaren Richard G. och Anna Erikson.) Mogenhetsex. i 
Falun 1897 1 a, genomgick järnkontorets kolareskola 1897, elev vid Ombärgs skogs¬ 
skola 1898 V», utexaminerad 1899 'Vo, elev vid skogsinstitutet s. å. ih, utexamine¬ 
rad 1901 '°/io, extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 1902 J"/io, assistent i Koppar¬ 
bärgs revir s. å. 'Vit, lärare i skogshushållning vid Nygårds landtbruksskola i 
Södermanland sedan 1904, t. f. föreståndare för Skogshålls skogsskola 1905 17Ii, 

jämväl assistent i Gripsholms revir s. å. 77h, föreståndare för Ombärgs skogsskola 
1915 30 i. Företog 1908 med anslag af allmänna tncdcl en skogsvetenskaplig studie- 
färd i Danmark och norra Tyskland, omhänderhar skogsinspektionen vid grefvc 
Carl Bondes fideicommisscgendomar i Södermanland o. Småland. Gift 1906 V» 
med Marianne Sclldén. 

Publ. Bidrag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1909 o. 1911, i Skogen 1915. 

527. Grulmun. David, • 1878 ,4/» i Uppsala. (Föräldrar: Läraren Johan 
I'redrik G. och Augusta Josefina Lundin.) Mogenhetsex. vid Södermalms Ivk I 
Stockholm 1896 “/b, genomgick Smedmans handelsskola vintern 1896—1897, elev 
vid Ombärgs skogsskola 1898 '/t, utexaminerad 1899 'Vt, elev vid skogsinstitutet 
s. å. ‘/t, utexaminerad 1901 "/b, extra Jägmästare I östra distriktet 1902 "/t, assis¬ 
tent hos öfverjägmästaren därst. s. å. *4/t, assistent vid statens myrdikningar I 
Umc distrikt 1904 "/a, ledare af samma arbeten därst. 1906 i7/t, föreståndare för 
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Hällnäs skogsskola 1910 12/a. Qift 1. g. 1906 8/i2 med Anna Karlonia Fällman (f. i 
Ume 1862 21U), 2. g. 1914 8/« med Maja Jansson. 

528. Liedholm, Carl Gustaf Arvid, * 1878 3% på Torup i Hvitaby s:n af 
Kristianstads län. (Föräldrar: Landtbrukaren Gustaf Olof L. och Hedvig Rosa- 
munda Nathhorst.) Mogenhetsex. i Malmö 1898 2/e, elev vid Ombärgs skogsskola 
s. å. 1h, utexaminerad 1899 13/a, elev vid skogsinstitutet s. å. V?, utexaminerad 1901 
18/b, extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 1902 22h, assistent i Särna revir s. å. o. d., 
assistent i Vadsbo revir 1906 15/s, assistent i Tjust’ revir 1908 22/i, statens skogs- 
taxator i Smålands distrikt s. å. 22/e, t. f. jägmästare i Ölands revir 1909 18/«, t. f. 
jägmästare i Gullbärgs revir 1911 30/12, t. f. jägmästare i Jönköpings revir 1914 
9/io, jägmästare i Gullbärgs revir 1914 31/i2. Gift 1911 5/u med Maria Elisabeth 
Cederblad. 

529. Lindhé, Urban Eugen, * 1879 23/» i Vadstena. (Föräldrar: Löjtnanten 
Johan Eugen L. och Emelie Amalia Charlotta Christenson.) Mogenhetsex. i Stock¬ 
holm 1898 18/s, elev vid Ombärgs skogsskola s. å. V7, utexaminerad 1899 13/e, elev 
vid skogsinstitutet s. å. V7, utexaminerad 1901 18/e, extra jägmästare i Norrbottens 
distrikt 1902 22h, assistent i Arvidsjaurs revir s. å. 9A>, assistent vid öfverjägmästa- 
reexpeditionerna i Lule och Skellefte distrikt 1903 27h, assistent i Malmesjaurs 
och öfre Byske revir s. å. 2aU, assistent vid statens myrdikningar i nämnda distrikt 
s. å. 22112, enbart i Lule distrikt 1904 23/12, ledare af statens myrdikningar i Lule 
distrikt 1906 31/s, t. f. jägmästare i Arjepluogs revir 1909 31/i2. Jägmästare i Var¬ 
giså revir 1913 9/s. Styrelseled. i öfre Norrlands skogsvårdsförening 1908 15/12, 
sekr. därst. s. å. 16/i2. Gift 1910 27k med Gertrud Alma Karolina Mannberg. 

Publ. Bidrag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1908, i Årsskrift från Fören. 
f. skogsvård i Norrland 1909: I 0. II, 1910: II, 1911: I. 

530. Kollberg, Oscar, * 1878 V10 (i domänstyrelsens matrikel står felaktigt Vs) 
i Stockholm. (Föräldrar: Stadsmäklaren Carl Magnus Oscar K. och Mathilda Kri¬ 
stina Nyström.) Mogenhetsex. vid reallvkt i Stockholm 1897 17/a, elev vid Ombärgs 
skogsskola 1898 V7, utexaminerad 1899 13/o, elev vid skogsinstitutet s. å. 1h, utexa¬ 
minerad 1901 18/a, assistent vid skogsinstitutet 1902 27U, extra jägmästare i Gäfle- 
Dala distrikt s. å. 22h, assistent vid öfverjägmästareexpeditionen i Gäfle-Dala 
distrikt 1903 14/i, assistent i österdalarnes revir 1905 23/i2, statens skogstaxator i 
bärgslagsdistriktet 1909 26/i. Gift 1902 20/io i Grenna med Elsa Wetterhall. 

531. Pettersson, Carl Henrik, * 1879 20/s i Stockholm. (Föräldrar: Direktören 
Carl Fredrik P. och Edla Maria Magdalena Svensson.) Mogenhetsex. i Stockholm 
1898 18U, elev vid Ombärgs skogsskola s. å. 1h, utexaminerad 1899 13/e, elev vid 
skogsinstitutet s. å. V7, utexaminerad 1901 18/e, extra jägmästare i Västerbottens 
(Ume) distrikt 1902 27/a, assistent i Vilhelmina revir s. å. 15/12, e. 0. tjänsteman hos 
domänstyrelsen 1903 9/i, amanuens å rotel IV s. å. 30/e, vik. lektor vid skogsinstitu¬ 
tet 1904 30/7 och 1905 18/io (t. 0. m. 1906 31/s), skogsförvaltare hos Mo och Domsjö 
aktiebolag 1906 Ve, led. af styrelsen för öfre Norrlands skogsvårdsförening s. å. 
15/i2—1908 15/i2. Skogschef vid Uddeholmsverken 1908 Vu, styrelseled. 0. sekr. i 
Uddeholms tekniska förening 1909 Va, sekr. i Sv. Jägareförb:ts afdeln. vid Udde¬ 
holm, led. af k. kommissionen för att planlägga, ordna och leda försökstaxeringen 
af Värmlands skogar 1910 31/s. Afförd ur domänstyrelsens matrikel öfver skogs- 
staten 1913 2It. Gift 1909 10/io med Ellen Malmström. 

Publ. Bidrag i Årsskrift från Föreningen för skogsvård i Norrland 1903 
(Sthlm 1904), i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1906. 

532. Sahlberg, Carl Esaias (Esse), * 1876 % i Göteborg. (Föräldrar: Skepps- 
klareraren Johan Edvard S. och Eva Judith Sahlberg.) Mogenhetsex. i Linköping 

37 
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1894 * ». e. o. kammarskrifvare i tullverket från 1896 Vi, elev vid Ombärgs skogs- 
skola 1898 1h, utexaminerad 1899 ,s/«, elev vid skogsinstitutet 1899 ‘/r, utexamine¬ 
rad 1901 ‘*/«, extra jägmästare i bärgslagsdistriktet 1903 “/u, assistent i Örebro 
revir 1904 17/*, assistent i Dalslands revir 1905 S3/s, inrättade skogsvårdsbyrån i 
Ed 1908, e. o. tjänsteman i domänstyrelsen 1909 35/i, amanuens å kameralbyrån 
därst. s. å. “/*. Qift 1902 med Rosa Charlotta Kindström. 

Publ. Medverkat i Östergötlands Dagblad, Norrlandsposten o. Söderhamns 
Tidning. Dessutom bidrag i skogsfrågor i åtskilliga andra tidningar. 

533. Aae, Tage Wilhelm, * 1879 “/# i Hjortsbärga s:n af Blekinge län. (För¬ 
äldrar: Forstkandidaten Christian Peter Erhard Aae och Thora Vilhclmine Hviid.) 
Mogenhetsex. i Karlskrona 1898 3/«, elev vid Ombärgs skogsskola 1899 lh, utexa¬ 
minerad 1900 “/•, elev vid skogsinstitutet s. å. */?, utexaminerad 1902 16/#, extra 
jägmästare i bärgslagsdistriktet och assistent i Enköpings revir 1903 •/?, assistent 
i Kinda revir 1906 **/«, förvaltare af Norrköpings stads skogar sedan 1908, assistent 
hos öfverjägmästaren i bärgslagsdistriktet 1909 *°/i, bitr. jägmästare i Värcnds 
revir 1910 ”/u, t. f. underlärare vid Ombärgs skogsskola 1912 18/s, statens skogs- 
taxator i östra distriktet 1915 *9/s. 

534. Betländer, Bror Nils, * 1880 s&/» (i elevmatrikeln och domänstyrclsens 
matrikel felaktigt ”/») i Bollnäs s:n af Qäfleborgs län. (Föräldrar: Extra jäg¬ 
mästaren Bror Olof B. och Anna Hedvig Vilhelmina Hofgren.) Mogenhetsex. i 
Gäfle 1899 */§, elev vid Ombärgs skogsskola s. å. V?, utexaminerad 1900 1Ä/«, elev 
vid skogsinstitutet s. å. */?, utexaminerad 1902 IO/io, extra jägmästare i Qfifle-Dala 
distrikt 1903 ia/n, assistent i österdalarnes revir 1904 1#/i, skyddsskogsassistent i 
mellersta Norrlands distiikt 1905 **/», assistent hos öfverjägmästaren i Gäfle-Dala 
distrikt 1906 */i, assistent i mellersta Norrlands distrikt s. å. ah, assistent vid sta¬ 
tens myrdikningsarbeten i Gäfle-Dala distrikt 1908 18/&, assistent å skyddsskogs- 
området i Kopparbärgs län 1909 */». Gift 1909 ,7/« med Ellen Helena Collén, dotter 
till jägmästaren E. W. Collén. 

Publ. Bidrag i Dalarnes Jaktvårdsförenings Meddelande 1915. 

535. Carbonnier, Paul Henrik Jean, * 1879 7/« på Hanaskog i Kviinge s:n af 
Kristianstads län. (Föräldrar: Löjtnanten Paul Henri C. och Louise Hcnriettc 
de Pierre.) Mogenhetsex. i Lund 1897 ®/u, elev vid Ombärgs skogsskola 1898 */», 
utexaminerad 1899 l*/«, volontär vid skånska dragonrcg:tet 1899 **/«, sergeant i 
reg:tet 1900 3/», elev vid skogsinstitutet s. å. */t, reservunderlöjtnant i nämnda 
reg:tc 1901 “/«, utexaminerad från skogsinstitutet 1902 “/•, extra jägmästare I 
Smålands distrikt och assistent i Eksjö revir 1903 “/», länsjägmästare i Jönköpings 
län och sekreterare hos därvarande skogsvårdsstyrclse 1904, löjtnant i förenämnda 
rcg:tes reserv 1906 7n/io, afsked 1909 /». Med anslag af skogsvårdsstyrelsen i 
Jönköpings län företog han hösten 1907 en skogsvetenskaplig studieresa i Tyskland 
och Schweiz. Entledigad fr. förordnandet ss. assistent i Eksjö revir 1907 ,7/n. Af 
Fören. för skogsvård utsedd att Jämte direktör A. Wahlgren representera förenin¬ 
gen vid intern, skogsvårdskongressen i Paris 1913. Skogschef vid Finspängs- 
verken från 1914 '/i. Löjtnant i Smålands husarreg:tes reserv 1914 ,l/«. Gift 
1908 71 /» med friherrinnan Elisabeth Magdalena De Geer till Finspång. 

Publ. Bidrag i Skogsvårdsförcningcns tidskrift 1907, 1909 o. 1913. 

536. Ekmun, Ernst Ragnar, * 1876 *°/i på Ströms bruk i Harmångers s:n af 
Gäfleborgs län. (Föräldrar: Bärgsingcniörcn, bruksförvaltaren Wilhelm Ottokar 
E. och Hilda Maria Öberg.) Mogenhetsex. i Hudiksvall 1896 70/b, elev vid tekniska 
högskolan 1897 april 1898, utex. från Gäfleborgs Lins kolarcskola 1898 °/n, elev 

vid Ombärgs skogsskola 1899 */?, utexaminerad 1900 "7o, elev vid skogsinstitutet 
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s. å. V7. Utexaminerad från skogsinstitutet 1902 1G/'e, extra jägmästare i Ume di¬ 
strikt och assistent i Sorsele och norra Lycksele revir 1903 ieh, e. o. tjänsteman i do¬ 
mänstyrelsen 1904 2/i, amanuens å rotel III därst. s. å. 8/i, assistent i österdalarnes 
revir 1905 ~3k, statens skogstaxator i Ume distrikt 1906 20/i2, jägmästare i Vilhel¬ 
mina revir 19 1 5 28/2. Företog sommaren 1890 en studieresa till England, Tyskland 
och Frankrike, år 1906 med anslag af statsmedel en skogsvetenskaplig studieresa 
i Norge. Gift 1906 e/i2 med Hedvig Amanda Lindberg, syster till extra jägmästa¬ 
ren Per Ferdinand L. 

537. Gran, Gustaf Einar, * 1878 25/s i Sundsvall. (Föräldrar: Apotekaren 
Peter G! och Margrete Henriette Wilhelmine Leopoldine Hinrichsen.) Mogen- 
hetsex. i Norrköping 1898 Ve, elev vid Ombärgs skogsskola 1899 Vi, utexaminerad 
1900 151», elev vid skogsinstitutet s. å. 2/7, utexaminerad 1902 “/«, extra jägmästare i 
mellersta Norrlands distrikt och assistent hos öfverjägmästaren därst. 1903 28/e, 
assistent å skyddskogsområdet i Jämtland 1906 2B/i, bitr. jägmästare i Finspångs 
revir (Gullbärgs kronopark 0. öfriga allmänningsskogar i Gullbärgs härad) 1910 
31/i, statens skogstaxator i mellersta Norrlands distrikt s. å. 28/12. Led. i styrelsen 
för Jämtlands-Härjedalens idrottsförbund 1914 Vs. Jägmästare i Tåsjö revir 191512/s. 

538. Klein, Nils Folke Hugo, 1878 14/7 i Stockholm. (Föräldrar: Landtmäteri- 
fiskalen Johan Gustaf K. och Olga Fanny Maria Stoltz.) Mogenhetsex. vid real- 
lvkt i Stockholm 1897 9/i2, elev vid Ombärgs skogsskola 1899 1h, utexaminerad 
1900 15/e, elev vid skogsinstitutet s. å. sh, utexaminerad 1902 18/b, extra jägmästare 
i Smålands distrikt och assistent i Jönköpings revir 1903 18/g, e. 0. tjänsteman hos 
domänstyrelsen 1903 17h, amanuens å rotel IV därst. 1903 17l 12, underlärare vid 
Klotens skogsskola 1905 18/s, företog 1909 med anslag af statsmedel en skogsveten¬ 
skaplig studieresa i Tyskland, statens skogstaxator i Gäfle-Dala distrikt 19 1 0 22/«, 
lärare i skogshushållning vid Kopparbärgs läns landtbruksskola vid Vassbo 1911, 
läns jägmästare i norra Kalmar län från 1915 Vi. Deltog i Olympiska spelens 
skyttetäflingar 1912. 

539. Mailing, Ludvig Jens Henrik Arnold, * 1879 22/i2 på Skålltorp i Skärfs 
s:n af Skaraborgs län, t 1913 13U i Stockholm. (Föräldrar: Kaptenen Ludvig Jens 
Georg M. och Louise Charlotte Mailing.) Mogenhetsex. vid Göteborgs reallvk 
1899 Ve, elev vid Ombärgs skogsskola s. å. V7, utexaminerad 1900 15/e, elev vid 
skogsinstitutet s. å. V?, utexaminerad 1902 18/e, extra jägmästare i Smålands distrikt 
1913 18/e, assistent i Västbo revir s. å. 0. d., e. 0. tjänsteman hos domänstyrelsen 
s. å. 9/io, amanuens därst. 1904 31/s, notarie på extra stat därst. 1907 2th, tjänste¬ 
man af första graden och notarie å tredje skogsbyrån därst. 1909 */*. 

”En synnerligen dugande, plikttrogen och samvetsgrann tjänsteman. — — 
Högt värderad, mycket sympatisk, försynt och nobel person.” (Nekrolog i 
Sv. Dagbl. 1913 18/2); nekrolog (af H. Szs) jämte porträtt i Skogsvårdsför- 
eningens tidskrift 1914. 

540. Rasch, Johan Martin, * 1881 31U i Forssa s:n af Gäfleborgs län. (För¬ 
äldrar: vice Konsul Friedrich August R. och Sara Carolina Ferner.) Mogen¬ 
hetsex. i Hudiksvall 1898 25/s, genomgått Gäfleborgs läns kolarskola s. å. ®/u, elev 
vid Ombärgs skogsskola 1899 1h, utexaminerad 1900 15/«, elev vid skogsinstitutet 
s. å. V7, utexaminerad 1902 18/e, assistent vid skogselevernas praktiska öfningar 
1904 19/«, e. 0. tjänsteman i domänstyrelsen s. å. 10U, extra jägmästare i Gäfle- 
Dala distrikt s. å. 4/«, amanuens hos domänstyrelsen s. å. 30/n, kommissionär därst. 
för kameral- och skogsbyråerna 1909 Ii, tjänsteman af första graden hos domän¬ 
styrelsen och notarie å första skogsbyrån 1909 29/io. 

Publ. Jakt-Tabell. Sthlm 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1914 o. 1915. 
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541. von Sydow, Carl Erik Ludvig, * 1878 ®/t i Lund. (Föräldrar: Härads- 
höfdingen Jacob Ludvig von S. och friherrinnan Ingeborg Aurora Sparre.) Mogen- 
hetsex. vid katedralskolan i Lund 1897 SV», elev vid Ombärgs skogsskola 1899 Vr. ut¬ 
examinerad 1900 “/«, elev vid skogsinstitutet s. å. */t, utexaminerad 1902 10/«, extra 
jägmästare i Lule distrikt 1903 *°/«, assistent i Pärlälfvens och Storbackens revir 
s. å. ■*!t, assistent i Lule distrikt s. å. nlu, assistent i Jukkasjärvi och Qellivare 
revir 1904 **/». Jägmästare i Tärändö revir 1910 *7». Jäml. k. br. 1910 15/r be¬ 
ordrad studera och noggrant sätta sig in i renskötseln och därmed sammanhängan¬ 
de förhållanden i Sverige, Norge och Finland. Tjänstledig fr. jägmästaretjänsten 
sedan 1910 Vs. Gift 1910 M/« med Signe Fellenius. 

542. Wallmurk, Bernhard August Johan. * 1877 *Vs i Ljungby s:n af Hallands 
län. (Föräldrar: Inspektören Henning Elis W. och Anna Cecilia Johansson Lind¬ 
skog.) Mogenhetscx. i Halmstad 1898 */•, student af Göteborgs nation i Lund 1899, 
elev vid Ombärgs skogsskola 1899 ‘/t, utexaminerad 1900 1&/*, elev vid skogsinsti¬ 
tutet 1900 */t, utexaminerad 1902 ,#/e, extra jägmästare i Ume distrikt 1903 »•/?, 
assistent i norra Lycksele revir s. å. *°/io, assistent i Vilhelmina revir s. å. 15/u, 
e. o. tjänsteman i domänstyrelsen 1904 ”lu assistent i Sorsele revir s. å. **/«, 
assistent i Degerfors revir 1906 M/u, ledare af statens myrdikningsarbeten i Ume 
distrikt 1910 ‘*/io, befälhafvare vid Degerfors landstormsområde maj 1914. Jäg¬ 
mästare i Jörns revir 1915 ”/o. Konstruerat ett s. k. yxlås. 

Sonson till öf ver jägmästaren Carl Otto Wallmark. 

543. ödman, Einar, 1877 sVt i Härnösand. (Föräldrar: öfverläkaren, e. o. 
professor Svante ö. och hans 2. fru, Johanna Katarina Sofia | Jenny] Kempe.) 
Mogenhetsex. vid Lunds h. allm. Ivk 1897 7/u, student af Värmlands nation vid 
Lunds univ:tet v. t. 1898, student af Värmlands nation vid Uppsala univ:tet h. t. 
1898, elev vid Ombärgs skogsskola 1899 V», utexaminerad 1900 “/«, elev vid skogs¬ 
institutet 1900 Vt, utexaminerad 1902 ”/», assistent vid skogselevernas praktiska 
öfningar 1903 *•/» o. 1904 “/«, extra jägmästare i södra distriktet och assistent vid 
öfverjägmästareexpeditionen därst. 1903 ‘V., assistent i Blckinge-Åhus revir 1904 
IB/u, e. o. tjänsteman i domänstyrelsen 1908 ‘Vs, amanuens därst. 1908 Vs, assistent 
i Tjust’ revir s. å. 30l•, t. f. jägmästare i Blekinge-Åhus revir s. å. *°/u, assistent 
hos öfverjägmästaren i södra distriktet 1909 *7», statens skogstaxator i södra 
distriktet 1910 *•/*, notarie å 3:dje skogsbyrån i domänstyrelscn 1913 *®/a. Före¬ 
tog 1910 med anslag af allmänna medel en skogsvetenskaplig studieresa i Tysk¬ 
land. Gift 1909 ’7» med Eira Sclidén. 

544. Olrog, Claus Christian (Claes). * 1876 **/u i Stockholm. (Föräldrar: 
Grosshandlaren Thorvald O. och Anne Marie Schlytter.) Mogenhetsex. i Väners¬ 
borg 1898 >l/s, elev i lägre kursen vid Ombärgs skogsskola 1899 ‘/t, utexaminerad 
1900 elev af lägre kursen vid skogsinstitutet s. å. */r, elev af högre kursen vid 
skogsinstitutet 1901 Vt, utexaminerad 1903 **/«, extra jägmästare I bärgslagsdi- 
striktet 1904 **/•, assistent i Västerås och Köpings revir 1904 “/t, detta förord¬ 
nande återkalladt 1908 •/«. Delägare i firman Thv. Olrog. Styrclsclcd. I aktieboi. 
Runns ångsåg. Afförd ur domänstyrelsens matrikel öfver skogsstaten 1913 *U. 
Äger villan Fridhem i Djursholm. Gift 1908 “/« med Sigrid Erika Ida Pctrowna 
Tcrsmcdcn. 

545. Aminoll, Feodor, * 1881 *'/• (i elevmatrikeln och domänstyrclscns ma¬ 
trikel felaktigt JV.) i Stockholm. (Föräldrar: Kaptenen Tönnes Feodor A. och 
Mathilda Josefina Lindström.) Mogenhetsex. vid nya elementarskolan I Stock¬ 
holm 1899 “/«, elev vid Klotens skogsskola 1900 ‘/t, utexaminerad därifrån 1901 
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15/e, elev vid skogsinstitutet s. å. ih, utexaminerad 1903 16U, extra jägmästare i Ume 
distrikt och assistent i Vilhelmina revir 1904 18/e, assistent i Åsele revir s. å. 
23/i2, extra jägmästare i östra distriktet 1905 21/i2, assistent vid statens skogsför- 
söksanstalt 1906 9/i, företog år 1907 med anslag af allmänna medel en skogsveten- 
skaplig studieresa i Tyskland. Assistent i västra Jämtlands och Härjedalens 
revir 1908 2t/i, bitr. jägmästare i västra Jämtlands revir 1910 23ls, assistent i Åre 
revir s. å. 2Slm, företog med anslag af allmänna medel en skogsvetenskaplig stu¬ 
dieresa i Danmark o. Tyskland 1911. Statens skogstaxator i västra distriktet 
1912 8h. R. Ö. Fr. J. O. 1914 18/i, landstormsområdesbefälhafvare vid Sköfde 
landstormsområde s. å. 2/s. öfverassistent, lärare i skogs- och fältmätning samt 
ledare af den förberedande kursen vid skogshögskolan 1915 13la. 

Publ. Skogens vård och af verkning. Sthlm 1907. (Utgör n:r 12 af Skogs- 
vårdsföreningens folkskrifter). Svenska skogsträd. I. Granen. Sthlm 1909. 
(N:o 17 i förenämnda serie); IV. Tallen. Sthlm 1912. (N:o 29 i samma se¬ 
rie); Programm der Studienreise der österreichschen Staatsforstbeamten in 
Schweden 1913 (Sköfde 1913). Bidrag i Skogsvårdsföreningens Tidskrift 
1905, 1907, 1912; Årsskrift fr. Fören. f. skogsvård i Norrland 1911: II; Landt- 
mannabladet 1912 (m. portr.); Skogen 1914. 

546. Aschan, Birger Johan Nilsson, * 1877 29/s (i elevmatrikeln felaktigt 27/s) 

på Gransholms bruk i öja s:n af Kronobärgs län. (Föräldrar: Bruksägaren, extra 
jägmästare Elof Johan Lorentz Aschan och Ottilia Sophia Ulrica Hildegard Da- 
nielsson-Aschan.) Mogenhetsex. i Växjö 1898 9/e, elev vid Ombärgs skogsskola 
1900 1/7, utexaminerad 1901 15/e, elev vid skogsinstitutet s. å. 1h, utexaminerad 
1903 18/e, extra jägmästare i Smålands distrikt 1904 22/e, assistent i Kalmar revir 
1906 15/2, bitr. jägmästare i Kalmar revir 1910 15/i2, föreståndare för Hammarsebo 
skogsskola 1913 18/s. 

547. Dybeck, Carl Wilhelm, * 1877 11U i Gäfle. (Föräldrar; Inspektören 
Fredrik D. och Wilhelmina Augusta Bergfors.) Mogenhetsex. i Gäfle 1897 10/12. 
Student af Gestrike-Helsinge nation vid Uppsala univ:tet 1899 27lo, elev vid Klo¬ 
tens skogsskola 1900 1h, utexaminerad 1901 15/e, elev vid skogsinstitutet s. å. 
V7, mottog 1903 2/s det af honom s. å. 18U eröfrade Wahlbergska vandringspriset, 
utexaminerad från skogsinstitutet s. å. 18/o. Forstligt biträde hos disponenten för 
Korsnäs sågverksaktiebolag 1903 1h—1905 3il 12. Extra jägmästare i Gäfle-Dala 
distrikt 1904 23h, assistent i Kopparbärgs revir s. å. 27/i2. Skogsförvaltare 
vid Ulfshytte järnverksaktiebolag 1906—1913. Länsjägmästare vid skogs- 
vårdsstyrelsen i Kopparbärgs län 1905 10/i2. Sekreterare i Dalarnes jakt- 
vårdsförening 1907 1/n, sederm. jämväl skattmästare därst. Entledigad från 
assistentförordnandet i Kopparbärgs revir 1911 27U. Ordförande i Falu jakt¬ 
klubb 1913. Afförd ur domänstyrelsens matrikel öfver skogsstaten 1913 
2/«, extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 1914 19/». Konstruerat en s. k. 
finnplog, ställbar för olika höjd och tillverkad med särskild tanke på markbered¬ 
ning (tillerkändes l:sta pris vid utställningen i Örebro 1911). Befälhafvare för 
Borlänge landstormsområde 57 b 1915 i jan. Gift 1910 18U i Mustic, Conn., N. Am., 
med Karin Sundahl. 

Publ. Om insamling och hemklängning af tall- och grankott (i Landtbrukstid- 
skrift för Dalarne 1908; utgifven separat af skogsvårdsstyrelsen i Kopparbärgs 
län, Hedemora 1909, 8 sid.); Meddelande från Skogsvårdsstyrelsen i Koppar¬ 
bärgs län samt upplysning om de förmåner, styrelsen erbjuder (tryckt i 20,000 
ex., Falun 1909, 36 sid.); Finnplog för beredning af skogsmark (Falun 1910); 
Meddelande från Dalarnes jaktvårdsförening år 1908—1913 samt 1915; Kort 
handledning vid folkskolebarns undervisning i skogssådd, skogsplantering och 
plantskoleskötsel (Falun 1912, 10 sid.; 2:a uppl., Falun 1912; 3:dje uppl. Fa¬ 
lun 1913, 4:e uppl. Gefle 1914, 5:e uppl. Gefle 1915, 41—50:e tusendet); Jakt- 
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stadga och författningar rörande jakt af den 8 nov. 1912 (Falun 1912, 2 a 
uppl. Fa un 1912. 6:e uppl. Falun 1913); Utgifvit Matrikel öfver Sveriges 
skogsvardsstyrelser. Ledamöter och tjänstepersonal 1914. (Falun 1914); Da- 
larnes Jaktvårdsförenings Meddelande 1915 (Sthlin 1915). Bidrag i Skogs- 
yårdsforeningens tidskrift 1909. 1911—1912 o. 1915; Skogen 1914. Dalarnes 
jaktvardsförenings Meddelande 1915. 
Hänvisn. t. litt. Porträtt o. biografi i sistnämnda ”Meddelande". 

548. Engströmer, Osvald Gustaf. * 1880 "/. i Hudiksvall. (Föräldrar: Dispo¬ 
nenten John Nikolaus E. och Beda öhnian.) Mogenhetsex. i Hudiksvall 1899 **/», 
elev vid Ombärgs skogsskola 1900 Vt, utexaminerad 1901 elev vid skogsin¬ 
stitutet s. å. Vt, utexaminerad 1903 1#/«, extra jägmästare i östra distriktet och 
assistent hos öfverjägmästaren därst. 1904 “/«, extra jägmästare i Gäfle-Dala di¬ 
strikt och assistent i norra Helsinglands revir 1905 ”7*. Bitr. skogsförvaltare hos 
Hudiksvalls trävaruaktiebolag sedan 1905 Vi. Assistent i Norsjö revir 1906 30/», 
t. f. jägmästare i öfre Byske revir 1908 38/», assistent därst. 1909 ‘Vt, t. f. jäg¬ 
mästare därst. 1909 **/t, jägmästare i Arjepluogs revir 1913 l3/«. Gift 1907 30/u 
med Kerstin Maria (Maja) örtendahl. 

549. Estberg. Jakob Olof Mathias. * 1879 V. i Ljusdals s:n af Gäfleborgs län. 
(Föräldrar: Bankkamreraren Claes Fredrik E. och Karin Hallgren.) Mogen¬ 
hetsex. i Hudiksvall 1899 -'V», elev vid Klotens skogsskola 1900 Vt, utexaminerad 
1901 “/•, elev vid skogsinstitutet s. å. ‘/t, utexaminerad 1903 18/«, extra jägmästare 
i mellersta Norrlands distrikt 1904 1#/., assistent i Anundsjö och Junsele revir 
1906 30 j, assistent i Junsele och Tåsjö revir 1907 31/i», assistent i Junsele revir 
1908 -3Lärare i skogshushållning vid Hola landtmannaskola i Västernorrlands 
län 1906. Assistent i Medelpads revir 1911 10/«. Jägmästare i Stensele revir 
1914 *V». 

550. Falck, Knut Ulrich Moritz Rudolf, • 1880 ,7/io i Malmö. (Föräldrar: 
Fördelningslfikaren, med. doktor Johan Henrik F. och Charlotta Åberg.) Mogen¬ 

hetsex. i Malmö 1899 V«. Elev vid Klotens skogsskola 1900 ‘/t, utexaminerad 1901 
“/., elev vid skogsinstitutet s. å. Vt. Afbröt hösten 1902 sina studier för att på 
grund af bröstlidande vårda sin hälsa. Utexaminerad från skogsinstitutet 1904 

«. Extra jägmästare i Lule distrikt 1905 33/o, assistent i mellersta Norrlands 
distrikt s. å. Vi», assistent hos öfverjägmästaren därst. 1906 *7«, assistent å skydd¬ 
skogsområdet i Jämtland 1906 s. å. o. d., assistent i norra Jämtlands revir 1908 
"/«. assistent i Östersunds revir 1910 ”/h, statens skogstaxator i Smålands di¬ 
strikt och södra distriktet 1913 */u. Gift 1. g. 1906 ,B/io med skådespelerskan 
Signe Margareta Petronella Carlson, 2 g. 1911 Vn, i Berlin, med Ingrid Hultgrcn. 

551. F edeler, Rudolph T hcodor, • 1878 V» i Stockholm. (Föräldrar: Verk¬ 
mästaren Heinrich Christofcr F. och Anne Marie Johannc Wolters.) Mogen¬ 

hetsex. vid Södermalms h. allm. lvk i Stockholm 1898 ”/». Elev vid Klotens skogs¬ 

skola 1900 */t, utexaminerad 1901 elev vid skogsinstitutet s. å. ‘/t, utexaminerad 
1903 'Vt, extra jägmästare i bärgslagsdistriktet och assistent i örbyhus revir 
1904 ” t, e. o. tjänsteman i domänstyrclsen 1908 Vio, amanuens å byrå III därst. 
s. å. 13 to, assistent hos öfverjägmästaren i västra distriktet 1909 *Vi, t. f. jäg¬ 
mästare i Tivedens revir 1911 ’*/•, assistent I Bohus revir 1912 Vt, statens skogs¬ 
taxator i västra distriktet 1915 *V». 

552. Hallgren. Lars Gustaf (Gdstaf. * 1877 “/• (tvilling) i Stockholm. (För¬ 
äldrar: Jägmästaren Lars Johan H. och Lydia Augusta Charlotta Lcnnqvist.) 
Mogenhetsex. i Vänersborg 1900 »•/», elev vid Klotens skogsskola s. å. ‘/t, utexa¬ 
minerad därifrån 1901 “/«, elev vid skogsinstitutet s. å. Vt, utexaminerad 1903 
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16/e, extra jägmästare i Smålands distrikt 1904 7h, assistent i Eksjö revir s. å. 15/s>, 
assistent i Hunnebärgs revir 1906 lsh, assistent i Dalslands revir 1909 28/i. För¬ 
valtare af Vänersborgs stads skogar. 

553. Hyckert, Bror Anders, * 1878 21Is i Gäfle. (Föräldrar: Kamreraren Bror 
Edvard H. och Clara Wilhelmina Fredrika Lindgren.) Mogenhetsex. vid högre 
reallvkt i Stockholm 1899 17/s, elev vid Ombärgs skogsskola 1900 1h, utexaminerad 
därifrån 1901 15/o, elev vid skogsinstitutet s. å. V?, utexaminerad 1903 18/e, extra 
jägmästare i mellersta Norrlands distrikt 1904 18/b, assistent i Älfsby revir 1905 
24/s, statens skogstaxator i Skellefte distrikt 1912 31U, jägmästare i öfre Byske 
revir 1913 14/u. Gift 1907 14/i2 med Laura Matilda Lagerlöf. 

554. Jernberg, Magnus Gustaf, * 1880 17/n i Söderhamn. (Föräldrar: Köp¬ 
mannen Lars Magnus J. och Maria Jakobina Sundman.) Mogenhetsex. vid 
Södermalms h. allm. lvk i Stockholm 1899 18/s, elev vid Klotens skogsskola 
1900 V7, utexaminerad därifrån 1901 15/e, elev vid skogsinstitutet s. å. V7, utexa¬ 
minerad 1903 l8/«, extra jägmästare i Lule distrikt och assistent i Bodens revir 
1904 18/e, assistent i Råneträsk’ och Ängeså revir 1905 23/i2. Genom tjänstebyte 
med H. Stahre assistent i Bodens revir 1906 27/2, tjänstförrättande jägmästare i 
Bodens revir 1906 20U, assistent i Bodens revir 1907 *V12, assistent i norra Hel- 
singlands 0. Gestriklands revir 1909 25/i. Gift 1909 71U med Olga Cecilia (von) 
Melifskoff. 

555. Jonson, Tor William, * 1880 13/u i Edsvära s:n af Skaraborgs län. (För¬ 
äldrar: Godsägaren Karl Albert J. och Emma Göthilda Lagergren.) Mogenhetsex. 
i Skara 1899 Ve. Elev vid Ombärgs skogsskola 1900 1h, utexaminerad 1901 l5/e, 
elev vid skogsinstitutet s. å. 1h, utexaminerad 1903 18/e, extra jägmästare i Gäfle- 
Dala distrikt och assistent i västra Helsinglands revir 1904 18/o, assistent vid sta¬ 
tens dikningsarbeten inom Gäfle-Dala distrikt 1905 18/s, assistent i Åsele revir 
1906 25/i, t. f. lektor i matematik och skogsindelning vid skogsinstitutet 1907 21/«, 
professor i skogsuppskattning och skogsindelning vid skogshögskolan 1915 30h. 
Upprättat beräkningar rörande expropriationen af mark för kraftledningen från 
Trollhättan. Gift 1907 31/i2 med Hildur Löfstrand. 

Publ. Om uppskattning af skog (Skogsvårdsföreningens folkskrifter 1908, n:r 
15, 32 sid.); Massatabeller för träduppskattning. Stora upplagan (Sthlm 1911, 
2:a uppl. Sthlm 1912), Mindre upplagan (1911); Supplement innehållande af- 
smalnings- och tillväxttabeller (Sthlm 1912); Bidrag om ”Värdet af Sveriges 
skogar” i Finansstatistiska utredningar, utg. genom Kungl. Finansdep:t, V, 
Sthlm 1912. Bidrag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1906, 1908, 1910—1914. 
Bidrag i Årsskrift fr. Föreningen för skogsvård i Norrland 1912: I (Sthlm 
1912), Landtmannabladet 1912 (m. portr.), Skogen 1914. 

556. Lindahl, Axel Ragnar, * 1881 3/e i Ume. (Föräldrar: Läroverksadjunk¬ 
ten Erik Georg L. och Julia Märta Gustafva Grenholm.) Mogenhetsex. i Ume 
1899 8/e, elev vid Ombärgs skogsskola 1900 V7, utexaminerad 1901 15/e, elev vid 
skogsinstitutet s. å. th, utexaminerad 1903 18/e, extra jägmästare i Ume distrikt 
och assistent i Bjurholms revir 1904 Ve, e. 0. tjänsteman i domänstyrelsen 1905 
2fl/i2, amanuens därst. s. å. 0. d., företog år 1907 med anslag af allmänna medel 
en skogsvetenskaplig studieresa i Tyskland, assistent i Härnösands och Medel¬ 
pads revir 1908 21/i, lärare i skogsvård vid folkskoleseminariet i Härnösand, assi¬ 
stent i Härnösands revir 1910 28/i2. Företog 1915 med anslag af allmänna medel, 
en skogsvetenskaplig studieresa i Danmark. 

557. Lothigius, Wilhelm, * 1878 7/io i Jönköping. (Föräldrar: Justitieborg- 
mästaren, f. d. hofrättsassessorn Carl Axel Rudolf L. och Wilhelmina Henrietta 
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von Malmborg.) Mogcnhetsex. i Norrköping 1899 •/„. elev vid Klotens skogsskola 
1900 ‘/t, utexaminerad därifrån 1901 elev vid skogsinstitutet s. å. Vi, utexa¬ 
minerad 1903 w/«, extra jägmästare i mellersta Norrlands distrikt 1904 *%, assi- 
Ment i norra och västra Jämtlands revir s. å. so/*, skyddskogsassistcnt i Jämt¬ 
lands län 1906 -*/i, assistent i västra Jämtlands (Hallens) revir 1910 M/i», statens 
skogstaxator i Smålands distrikt 1912 T/r, entledigad från detta förordnande 1913 
/io. Länsjägmästare i Jönköpings län 1913. Deltog i internationella gymnastik¬ 

uppvisningarna i Köbenhavn 1898 och i Norrköping 1899. Gift 1912 “7# med 
Syster Ingrid Hård till Segerstad. 

lö/?- j HidraK i Årsskrift fr. Fören. f. skogsvård i Norrland 1911: II och 

558. Modin, Sven Olof Arvid, * 1880 ,0/io i Sundsvall. (Föräldrar: Kon¬ 
traktsprosten Olof M. och Anna Johanna Matilda Afzelius.) Mogcnhetsex. i Gäfle 
1899 »/., elev vid Ombärgs skogsskola 1900 ‘/t, utexaminerad 1901 18/0, elev vid 
skogsinstitutet s. å. ‘/t, utexaminerad 1903 “7., extra jägmästare i Skellefte di¬ 
strikt och assistent i Burträsk revir 1904 assistent i norra och västra Hel- 
singlands revir 1908 *‘/i, lärare i skogshushållning vid Ålsta landtmannaskola i 
Västernorrlands län. assistent i västra Hälsinglands revir 1908 JH/,». Gift 1909 
1T/i» med Svea Berghmark. 

559. al Petersens, Gustaf, * 1878 l0/s på Säfsjöströms bruk i Lenhofda s:n af 
Kronobärgs län. (Föräldrar: Bruksägaren, vice häradshöfding Gustaf Herman 
P. och Christina Charlotta Ribbing.) Mogcnhetsex. i Jönköping 1898 ®/o, elev vid 
Eberswalde forstakademi i Tyskland 1899 “/io—1900 *«/•, företog våren 1900 en 
resa till Hatz, elev vid Ombärgs skogsskola 1900 lh, utexaminerad därifrån 1901 

elev vid skogsinstitutet s. å. ‘/t, utexaminerad 1903 lVt, extra jägmästare i 
mellersta Norrlands distrikt 1904 ”h, förvaltare sedan 1908 Vt för Bärgvik-Ala nya 
aktiebolags och Sandarne aktiebolags egendomar och rörelse inom Härjedalen, 
syssloman för Ljusne älfs och Solnsåns flottningsföreningar 1908 i januari. Ordf. 
i Härjedalens skidlöpareförbund 1908 •/*—1911 «/,. Led. i styrelsen för Förcn. f! 
skidlöpningens främjande i Sverige 1909 M/io; ordningsman 0. ordf. i styrelsen 
för Svegsmons municipalsamhälle 1909 *•/», ordf. i hälsovårdsnämnden därst. s. å. 
“/«. Afförd ur domänstyrelsens matrikel öfver skogsstaten 1913 */». Gift 1909 
V. med friherrinnan Märta Emilia Johanna Rappe. 

Hänvisn. t. litt. Porträtt i "På skidor" 1908—1909. 

560. Sletiengren, Gustaf Ivar, • 1880 */• i Kalmar. (Föräldrar: Postmästaren 
Herman Georg Algot S. och Ragnhild Maria Burman.) Mogenhetsex. i Gäfle 
1898 *'/•, elev vid Klotens skogsskola 1900 Vi, utexaminerad 1901 ls/«, elev vid 
skogsinstitutet s. å. Vt, utexaminerad 1903 19lt, extra jägmästare i västra distriktet 
och assistent hos öfverjägmästaren därst. 1904 Vt, assistent i Svältornas revir 1906 
“/*. assistent i Klotens revir s. å. •/., t. f. Jägmästare i Bodens revir 1915 Vi. Före¬ 
tog 1906 med statsanslag en skogsvetenskaplig studieresa i Danmark. Gift 1907 
”/» i Charlottenburg vid Berlin med Hertha Eunikc från Tyskland. 

561. Stenbom, Karl Otto Frlthlof. • 1877 “/« vid Saltvik I Idenors s:n af 
<i.iflcborgs län. (Föräldrar: Handlanden Otto S. och Christina Andersson.) Mo¬ 
genhetsex. i Gäfle 1908 Vt. Elev vid apoteket "Kronan" i Hudiksvall 1898 V#_ 
1899 * io. Elev vid Ombärgs skogsskola 1900 Vi, utexaminerad 1901 *“/«, elev 
vid skogsinstitutet s. å. Vi. utexaminerad 1903 anställd hos Nordiska trävaru- 
akticbolaget s. å. Vi, extra jägmästare i Lule distrikt 1904 *%, assistent i Lule dl- 
'frikt 1905 Vt, skogstaxator hos aktiebolaget Bodträskfors 1906 V». assistent i 
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Bodens revir s. å. 23/io, e. o. tjänsteman i domänstyrelsen 1907 12U, assistent i 
Bodens revir s. å. 2V 12, statens skogsingeniör 1908 23/«. Gift 1907 24/o med Anna 
Elisabeth Larsson. 

Publ. Bidrag i Årsskrift från Fören. f. skogsvård i Norrland 1909: 1 0. 1910: II. 

562. Stahre, Carl Arvid, * 1880 29/d i Stockholm. (Föräldrar: Registratorn 
och aktuarien i domänstyrelsen Axel Wilhelm S. och Fernanda Regina Hähnel.) 
Mogenhetsex. vid norra latinlvkt i Stockholm 1899 18/s, elev vid Klotens skogs- 
skola 1900 1h, utexaminerad 1901 15/e, elev vid skogsinstitutet s. å. 1h, utexamine¬ 
rad 1903 16/e, e. 0. tjänsteman i domänstyrelsen 1904 ll/o, extra jägmästare i Små¬ 
lands distrikt s. å. 22/«, amanuens hos domänstyrelsen 1905 8/o, assistent i Sväl- 
tornas revir 1909 2G/i, assistent i Kinne revir 1910 15/i2. Företog 1914 med offent¬ 
ligt anslag en skogsvetenskaplig studieresa i Tyskland och Schweiz. 

563. Strandberg, Georg Wilhelm (Vil), * 1879 13/s i Katarina församling af 
Stockholms stad. (Föräldrar: Fondmäklaren Knut Georg S. och Jane Maria 
Kempff.) Mogenhetsex. vid Södermalms h. allm. lvk 1898 18/s. Student af Stock¬ 
holms nation vid univ:tet i Uppsala 1899 UA>. Elev vid Ombärgs skogsskola 1900 
xh, utexaminerad 1901 15/e, elev vid skogsinstitutet s. å. 1h, utexaminerad 1903 
16/e, anställd vid Gideå-Husumverken s. å. 17U och vid Robertsfors våren 1904, 
extra jägmästare i Ume distrikt 1904 ®/s, anställd vid Mo och Domsjö aktiebolags 
skogsförvaltning s. å., skogsförvaltare vid Dals ångsågs aktiebolags skogar inom 
Västernorrlands län 1905—1907 30U, skogstaxator hos Svanö och Sprängsvikens 
aktiebolag 1907 V?—1908 31/s, assistent å skyddsskogarne i Jämtlands län 1908 2/o, 
assistent i Vargiså revir 1909 20/i, bitr. jägmästare i Vargiså och Malmisjaure 
revir 1913 30/12, bitr. jägmästare i Vargiså södra revirdel fr. 0. m. 1915 1/i. Gift 
1905 28/n med Maria (Maja) Göransson, syster till extra jägm. J. W. Run- 
qvists fru. 

564. Wikander, Uno, * 1878 4/a (tvilling) i Tierps s:n af Uppsala län. (För¬ 
äldrar: Apotekaren Ernst Hugo Hjalmar W. och Selma Sofia Peterson.) Mo¬ 
genhetsex. i Gäfle 1899 3/e, elev vid Ombärgs skogsskola 1900 1h, utexaminerad 
1901 15/o, elev vid skogsinstitutet s. å. ih, utexaminerad 1903 l6/o, anställd hos 
Mo 0. Domsjö sågverksaktiebolag s. å., extra jägmästare i mellersta Norrlands 
distrikt 1904 4%. Afförd ur domänstyrelsens matrikel öfver skogsstaten 1913 2U. 
Gift 1914 la med Ingrid Wijkson. 

565. Fellenius, Wilhelm, * 1877 10h på Silje i Selångers s:n, Medelpad. (För¬ 
äldrar: Jägmästaren Gustaf Vilhelm Valter F. och Sally Helena Amalia Hoffman.) 
Landtbrukselev 1898 */?—1899 7la, mogenhetsex. vid Södermalms h. allm. lvk i Stock¬ 
holm 1899 12/i2, elev vid Ombärgs skogsskola 1900V7, utexaminerad 190115/o, elev vid 
skogsinstitutet s. å. V7, utexaminerad 1903 lö/o, extra jägmästare i mellersta Norr¬ 
lands distrikt samt assistent i Junsele och Härnösands revir 1904 18/o, skyddsskogs- 
assistent i Jämtlands län 1905 23/«. Deltog i nordiska spelen i Idrottsparken vid 
Stockholm 1897, bildade en filokoristförening i Sollefte 1904. Assistent i Hede 
revir 1910 28/i2, assistent i Hallens revir 1912 “/a. Sekr. i Jämtlands läns jaktvårds- 
förening. Led. i styrelsen för Åre bobsleighklubb 1914 ak. Gift 1914 14/io med Olga 
Moss. 

566. Fornell, Bror Knut, * 1879 20/u å Ekholmen i Ljungs s:n af Östergötlands 
län. (Föräldrar: Majoren och fältintendenten Johan Magnus Eduard F. och Char¬ 
lotta Kinnander.) Intogs i Linköpings h. allm. lvk 1890, mogenhetsex. därst. 1899 

®/a, elev vid Ombärgs skogsskola s. å. Vt, utexaminerad 1900 15/e, elev vid skogs¬ 
institutet 1901 V?, utexaminerad 1903 18/b. Extra jägmästare i östra distriktet och 
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assistent i Kinda revir 1904 “/», assistent hos öfverjägmästaren i nämnda distrikt 
s. å. “ i», assistent i Stockholms revir 1908 “/», assistent i Kinda revir 1909 *7», 
assistent i Junsele revir 1911 “/b. Gift 1909 ‘7b med Elsa Forssbeck, syster till 
jägmäst. I. H. Forssbeck. 

567. Hägg, Oskar Hjalmar, * 1879 s7b å Hedvigsfors i Bjuråkers s:n af Gäf- 
leborRs län. (Föräldrar: Bruksförvaltaren, sederm. bankdirektören Oskar Wil¬ 
helm H. och Aqvilina Hallengren.) Mogenhetsex. i Lund 1899 *7b, elev vid Ombärgs 
skogsskola 1900 lh, utexaminerad 1901 ‘7a, elev vid skogsinstitutet s. å. Vr, ut¬ 
examinerad 1903 *•/*, extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 1904 *7«, assistent 
i Fredrika revir s. å. *7i», assistent i Degerfors revir 1910 ‘7io, assistent i öster¬ 
dalens revir 1911 ‘7». Befälhafvare för Mora landstormsområde 1915 i jan., ent¬ 
ledigad s. å. i maj. Jägmästare i Malmesjaurs revir 1915 “/s. Gift 1908 7/» i 
Hudiksvall med Maria Wallström. 

568. Almlöf, Nils. 0 1880 *7u i Dannemora s:n af Uppsala län. (Föräldrar: 
Civilingenjören o. trafikchefen Abel Nicolaus A. och hans 2. fru, Eva Charlotta 
Jacobsson.) Mogenhetsex. vid högre reallvkt i Stockholm 1899 ‘7b. Student af 
Söderm.-Nerikes nation vid Uppsala univ:tet s. å. på hösten. Elev vid Klotens 
skogsskola 1901 1h, utexaminerad 1902 ‘Ve, elev vid skogsinstitutet s. å. 1h, ut¬ 
examinerad 1904 *7o, extra jägmästare i Skellcfte distrikt 1905 *•U, assistent i 

Norsjö revir s. å. o. d., assistent å (förvaltare af) Arjepluogs sockens allmän- 
ningsskogar 1906 1#/«; assistent inom Storbackens, Pärlälfvcns o. Jokkmokks re¬ 
vir samt förvaltare af Jokkmokks sockens allmänningsskogar 1909 *7io. Statens 
skogsingeniör i Västerbottens län 1915 7«. Hemställde 1912 hos k. maj:t om rätt 
att bearbeta en förekomst af sjömalm (limonit) i sjön Kerkejaur eller Sinkal på 
kronoparken Pärlan i Jokkmokk. Gift 1906 med Astrid Irene Oscara Jacobsson. 

569. lieer, Oscar Adolf. • 1881 “/« i Klara församling af Stockholms stad. 
(Föräldrar: Musikhandlaren George Wilhelm B. och Hedvig Maria Sandahl.) 
Mogenhetsex. i Skara 1900 7*. Studerade sommaren 1900 med anslag af ento¬ 
mologiska föreningen och sällskapet Fauna i Stockholm skadeinsekten nunnans 
härjningar i Södermanland. Elev vid Ombärgs skogsskola 1901 Vi, utexaminerad 
1902 ‘7b, elev vid skogsinstitutet s. å. ‘/t, extra kronojägare med arfvode i Sväl- 
tornas revir 1904 ‘Ve, utexaminerad fr. skogsinstitutet s. å. *7io, bitr. länsjäg- 
mästare i Älfsborgs län 1905 *7i», extra jägmästare i västra distriktet 1906 “/i, 
assistent i Svältornas revir s. å. o. d., länsjägmästare i Göteborgs och Bohus län 
samt sekr. hos skogsvårdsstyrclsen därst. 1907 *7*. Lärare i skogshushållning 
vid Göteborgs o. Bohus läns Iandtmannaskola å Tyft 1909. Led. af interimssty- 
rclsen för svenska skogsmäns pensionskassa vid dennas bildande i Stockholm 1909 
*7». På hans förslag o. under hans ledning verkställdes våren 1909 för första 
gången skogsplanteringar med tillhjälp af beväringskompanicr, liksom fallet är i 
Danmark. Forstlig studieresa i Danmark 1909, i Tyskland o. Norge 1910. Skogs¬ 
förvaltare hos Göteborgs stad, Kungälfs stad, Gustafsbärgs barnhus och östads 
barnhus. En af initiativtagarne till bildandet af sydvästra Sveriges skogssäll- 
skap 1911, sekr. o. styrclsclcd. i sydvästra Sveriges skogsvårdsförbund vid konst, 
sammanträdena i Göteborg 1912 7b o. ‘7a—1913. Afförd ur domänstyrclsens ma¬ 
trikel öfver skogsstaten 1913 */«. Jämte tre andra personer stiftare i dec. 1914 
af Svenska skogsbrandförsäkringsbolaget. Gift 1906 *7? med Elsa Victoria Nilson. 

Habl. Skogsvårdskommittéerna. Sthlm 1909. (N:r 20 i serien Skogsvårds- 
förcnlngens folkskrifter): Västra Sveriges skogsvårdsförbunds årsskrift (Ud¬ 

devalla 1909); Ett sydsvenskt skogsbruk (prisbelönt af Föreningen för 
skogsvård: n:r 23 i Skogsvårdsföreningens folkskrifter, Sthlm 1910); Ung¬ 
domens skogsbok. En läsebok om Sveriges skogar och deras vård. (Sthlm 
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1914, utgifven i förening med L. G. Sjöholm). — Bidrag i Almanack för 1909, 
utgifven Uddevalla 1908: Jordegare i Bohuslän; i Sv. Dagbl. 1910—1912; 
Göteborgs Hand. o. Sjöf:tidn. 1910; Landtmannabladet 1912 (m. portr.); Nya 
Dagl. Alleh. 1912; Skogsvårdsföreningens tidskrift 1911. 

570. Berg, Per Åke Edvard, * 1879 29h i Christinae församling af Göteborgs 
stad. (Föräldrar: Kamreraren, sederm. byråchefen Georg Wilhelm B. och Ul¬ 
rika Charlotta Emerentia Gumaelius.) Mogenhetsex. vid högre reallvkt i Stock¬ 
holm 1899 15/s. Student af Stockholms nation vid Uppsala univ:tet s. å. 21/s. Elev 
vid Klotens skogsskola 1901 V?, utexaminerad 1902 15/«, elev vid skogsinstitutet s. 
å. 1h, utexaminerad 1904 21/io. Extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 1906 25/i, 
assistent i Råne revir s. å. o. d., statens skogstaxator i Lule distrikt 1910 14/s. 
Sekr. i öfre Norrlands skogsvårdsförening 1912. Gift 1907 l8/i2 med Barbro 
Christina Gyllenhammar, dotter till jägmästaren A. G. Gyllenhammar. Sonson 
till ekplantören Lars Gustaf B. 

Publ. Bidrag i Årsskrift från Föreningen för skogsvård i Norrland 1909 o. 
1912: I samt i Norrlands skogsvårdsförbunds tidskrift 1914, Skogsvännen 
1914—1915. 

571. Blomberg, Axel Rudolf, * 1882 10/n i Arboga. (Föräldrar: Grosshand¬ 
laren Gustaf Adolf B. och Anna Sofia Lundquist.) Mogenhetsex. i Örebro 1901 
13/e. Elev vid Ombärgs skogsskola s. å. V7, utexaminerad 1902 ls/«, elev vid skogs¬ 
institutet s. å. V7, utexaminerad 1904 15/e, anställd vid Mo 0. Domsjö samt Korsnäs 
aktieboi. 1904—1905, assistent vid skogselevernas praktiska öfningar 1905 2%, 
extra jägmästare i bärgslagsdistriktet s. å. 0. d., e. 0. tjänsteman i domänstyrel¬ 
sen s. å. 9/io, assistent hos öfverjägmästaren i västra distriktet 0. extra jägmästare 
i samma distrikt 1906 25/i, assistent i Tivedens revir 1908 30/i; länsjägmästare i 
Skaraborgs län 0. sekr. hos skogsvårdsstyrelsen därst. s. å. 1/s, afgick ss. läns¬ 
jägmästare i Skaraborgs län 1911 31/i2; skogsförvaltare vid Ribbingsfors, Hassel¬ 
fors m. fl. egendomar 1906—1910, skogsförvaltare 1910—1911 dessutom vid Erics- 
bärgs fideicommiss; disponent för Ericsbärgs fideicommiss med Forssjö bruk se¬ 
dan 1911 Vu; medstiftare i nov. 1913 af Forssjö trävaruaktiebolag, Katrineholm. 

572. Danielson, Per Konrad Uno, * 1880 24/s å Tveta gård i Tveta s:n af Kal¬ 
mar län. (Föräldrar: Kaptenen Per Alfred D. och friherrinnan Wilhelmina Ottilia 
Teodora Rosalie [Rosa] Åkerhielm till Margretelund.) Mogenhetsex. i Västervik 
1900 14/«. Elev vid Ombärgs skogsskola 1901 1h, utexaminerad 1902 15/e, elev vid 
skogsinstitutet s. å. ih, utexaminerad 1904 15/«, extra jägmästare i Smålands di¬ 
strikt 1905 20/6, assistent i Tjust’ revir s. å. 28Is, e. 0. tjänsteman i domänstyrelsen 
s. å. 23/u, t. f. jägmästare i Ölands revir 1908 17/e. 

Länsjägmästare i Kalmar läns södra landstingsområde och sekr. hos skogs¬ 
vårdsstyrelsen därst. 1911. Led. af skogslagstiftningskommittén 1914. Gift 1909 
21/s med Ingrid Bohman. 

Publ. Bidrag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1906; i Nya Dagl. Alleh. 1912. 

573. Elfvik, Ernst Gunnar, * 1879 19/s å Hjulsjö kyrkoherdeboställe i Hjulsjö 
s:n af Örebro län. (Föräldrar: Kyrkoherden Per August E. och Maria Carolina 
Boman.) Mogenhetsex. i Västerås 1899 25/s. Elev vid Ombärgs skogsskola 1901 
ih, utexaminerad 1902 15/«, elev vid skogsinstitutet s. å. 1h, utexaminerad 1904 16ls, 
forstligt biträde hos Sunds sågverksaktiebolag s. å. Vs, extra jägmästare i meller¬ 
sta Norrlands distrikt 1905 29/e, assistent vid skyddsskogsområdet i Jämtland 1906 
29/5, e. 0. tjänsteman i domänstyrelsen 1907 15/2, assistent i Jörns revir s. å. V®. 
Gift 1909 25/s med Ellen Maria (Maj) Moberg. 
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574. \Volters. John Gerhard Ericsson, * 1876 'V« i Stockholm. (Föräldrar: 
Grosshandlaren John Gustaf E. och Emma Cederholm.) Mogenhetsex. vid real- 
Ivkt i Stockholm 1897 'Vis, studerande vid Ebcrswalde forstakademi i Tyskland 
1901—1902. elev af högre kursen vid skogsinstitutet 1902 7?, enl. af k. maj:t s. å. 
•'/• erhållen n. dispens från genomgående af förberedande skogsskola, äfvensom 
aldersdispens. Af k. maj:t 1905 V« vägrad fortsätta kursen vid skogsinstitutet. 
Affärsman i Stockholm. Kallar sig jägmästare (!) och har ändrat namnet Erics¬ 
son till Wolgers. 

S75. Fischer, Knut Emil Gunnar, * 1880 '7b i Klara församling af Stockholms 
stad. (Föräldrar: vice Häradshöfdingen Gustaf F. och Hildur Fredrika Abenius.) 
Mogenhetsex. vid Beskowska skolan i Stockholm 1900 '7b. Elev vid Klotens skogs¬ 
skola 1901 'h, utexaminerad 1902 '7b. elev vid skogsinstitutet s. å. Vt, utexaminerad 
1904 «, extra jägmästare i bärgslagsdistriktet 1905 *7a, skyddsskogsassistent i 
mellersta Norrlands distrikt s. å. "/» och *Vu, assistent i Karlstads revir 1906 'Vt, 
assistent (repetitör) vid elevernas vid skogsinstitutet praktiska öfningar s. å. Vt, 
assistent i Askcrsunds revir 1907 'V», assistent i Sunnerbo revir 1909 *7b, tjänste¬ 
fri från detta förordnande 1913 */io, länsjägmästare i Blekinge län 1913. Sckr. i 

Blekinge läns jaktvårdsförening. Gift 1907 "7b med Greta Lokrantz. 

576. Geete, Erik Axelsson, • 1881 Vt i Väse s:n af Värmlands län. (Föräldrar: 
Kaptenen Carl Erik Axel G. och Lydia Strokirk.) Mogenhetsex. vid högre real- 
Ivkt i Stockholm 1900 ‘7b. Elev vid Otnbärgs skogsskola 1901 V?, utexaminerad 
1902 ’7.. elev vid skogsinstitutet s. å. Vt, utexaminerad 1904 'Vt, extra jägmästare 
i mellersta Norrlands distrikt 1905 nU, skyddsskogsassistent därst. s. å. ”/b, as¬ 
sistent i Särna revir 1906 *7*. e. o. tjänsteman i domänstyrelsen och amanuens 
å rotel III därst. 1908 J'/s, assistent hos öfverjägmästaren i Gäfle-Dala distrikt 1909 
M/i. assistent i Åre revir 1912 '7». 

Eubl. öfversatt Prinz Christian. Roman af Marie-Madelcinc. (Sthlm 1915’ 
- Bidrag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1907 o. 1911; På skidor 1808- 

1909 (Sthlm 1909) o. 1911—1912: Årsskrift från Föreningen för skogsvård 
Norrland 1913: I (Sthlm 1913) o. II (Sthlm 1913), Skogen 1914—1915, Norr 
lands skogsvårdsförbunds tidskrift 1914—1915, Skogsvännen 1914: IV o 1915 
II. Sv. Turistföreningens årsskrift 1915; Från Skog och Sjö 1915 

577. Guntcrbcrg, Eolke. * 1880 l1li i Skcllcfte. (Föräldrar: Läroverkskollegan, 
t. f. telcgrafkommlssarien Sven Johan G. och Petra Laura Erica Spcndrup.) Mo¬ 
genhetsex. i Ume 1898 Vs. Elev vid Klotens skogsskola 1901 '/?, utexaminerad 
1902 '7b. elev vid skogsinstitutet s. å. llt, utexaminerad 1904 extra jägmästare 
i Lule distrikt 1905 7«, assistent i Tärändö och Kalix revir s. å. “/», assistent I 
lärändö revir 1910 "/«*, t. f. jägmästare därst. s. å. *°/i*, 1911 37i» o. 1912 *'/«, 
jägmästare i Råneträsk' revir 1915 *7». 

578. Göthe, Albert Isak, * 1880 '7u i Klara församling af Stockholms stad. 
(Föräldrar: Bokhandlaren Isak Mauritz G. och Anna Hildur Charlotta Schedin.) 
Mogenhetsex. vid högre reallvkt i Stockholm 1900 '7b. Elev vid Klotens skogs¬ 
skola 1901 'h, utexaminerad 1902 'Vo. elev vid skogsinstitutet s. å. '/t, utexaminerad 
1904 “/b. bitr. skogsförvaltare vid Söderfors bruks aktieboi. s. å. 1906 *‘/i, c. o. 
tjänsteman 1 domänstyrelscn 1905 7b. extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt s. å. 

”/b, bitr. länsjägmästare i Värmlands län 1906 V»—*Vii, länsjägmästare i Väster- 
norrlands län o. sckr. hos skogsvårdsstyrclscn därst. s. å. "'/*»—1911 "/♦, lärare i 
skogshushållning vid Nordviks landtbruksskola därst. 1907—1911, skogsförvaltare 
för Borgviks aktiebolag o. förvaltare vid Brunsbärgs bruk sedan 1911 '/b. 
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Gift 1908 2A» med Astrid Larsson (dotter till majoren, disponent Knut L. och 
Therese Lyrholm). 

Publ. Bidrag i Årsskrift från Föreningen för skogsvård i Norrland 1909: I, 
1910: II. 

579. Hultmark, David Wilhelm Primus, * 1878 V* å Hultsäter i Skeda s:n af 
Östergötlands län. (Föräldrar: Folkskoleläraren Fredrik Alfred Andersson och 
Emma Katarina Person.) Mogenhetsex. i Linköping 1899 9/«. Elev vid Ombärgs 
skogsskola 1901 1h, utexaminerad 1902 15/e, elev vid skogsinstitutet s. å. 1h, utexa¬ 
minerad 1.904 15/b, extra jägmästare i östra distriktet 1905 20/«, skyddsskogsassistent 
i mellersta Norrlands distrikt 1905 18/», assistent hos öfverjägmästaren i östra di¬ 
striktet 1906 29/3, i Kinda revir 1907 25U, i Finspångs revir s. å. 23U och i Stockholms 
revir s. å. 6/e, assistent vid skyddsskogsområdet i Jämtlands län s. å. 13h, assistent 
i Örebro m. fl. revir 1911 1U. 

Följande notis syntes i pressen hösten 1902: 
"Rikt dekorerad värnpliktig. På första kompaniet af Första lifgrenadierrege- 
mentet fullgör skogseleven David Hultmark sitt andra års vapenöfning såsom 
värnpliktig. Herr Hultmark är dekorerad med statens skyttemarken i brons, 
silfver och guld, Östergötlands skytteförbunds medaljer i brons, silfver och 
guld, innehafvare af riksskyttemedaljen i silfver samt bronsmedalj i grönt 
band eröfrad vid skandinaviska skyttefesten i Köpenhamn 1902. Vid nu på 
Malmen företagen prisskjutning har herr Hultmark äfven gjort sig berättigad 
till erhållande af arméens skjutmedalj.” 
Inom skogsinstitutets jaktförening eröfrade H. sedermera hederspris 1902 22/u. 

580. Lindhe, Albert Carl, * 1878 V» å Vallbylund i östra Klagstorps s:n af 
Malmöhus län. (Föräldrar: Inspektören Jöns Anders L. och Annette Löfwall.) 
Mogenhetsex. i Malmö 1900 25U. Elev vid Ombärgs skogsskola 1901 1h, utexami¬ 
nerad 1902 15/e, elev vid skogsinstitutet s. å. 1h, utexaminerad 1904 15/o, extra 
kronojägare i Hallands revir s. å. 15/t>, volontär vid Smålands husarreg:te 1905 *h, 
extra jägmästare i Smålands distrikt och assistent i Eksjö revir 1905 16/n, under¬ 
löjtnant i Smålands husarreg:tes reserv 1906 14/i2, löjtnant därst. 1910 xl/io. 
Assistent i Finspångs revir 1909 27/s, assistent i Härjedalens revir 1910 27U, assistent 
i Rätans revir s. å. 28/i2, jägmästare i Jokkmokks revir 1915 13/7. Gift 1909 30/io i 
Hvetlanda med Märtha Sofia Margaretha Luitgard Sparre till Rossvik. 

581. Lundberg, Gustaf, * 1882 29/io å Södra Lyckås i Baldringe s:n af Malmö¬ 
hus län. (Föräldrar: Förvaltaren Andreas L. och Augusta Pettersson.) Mogen¬ 
hetsex. i Ystad 1901 4/s. Elev vid Ombärgs skogsskola s. å. 1h, utexaminerad 1902 
JS/a, elev vid skogsinstitutet s. å. x/t, utexaminerad 1904 ls/«, extra jägmästare i 
östra distriktet 1905 2%, assistent i Stockholms revir s. å. 28/i2, assistent (repetitör) 
vid skogsinstitutets elevers praktiska öfningar 1906 Vs o. 1907 23U, e. o. tjänsteman 
hos domänstyrelsen 1906 V12; extra lärare vid skogsinstitutet i skogsteknologi, 
geodesi, forstlig byggnadslära och bokföring 1908 “/a; föreståndare för Bjurfors 

skogsskola 1914 25/s. 
Företog 1913 med anslag af allmänna medel en skogsvetenskaplig studieresa till 

Tyskland. Idrottsmärket i guld 1914. Skogsförvaltare vid Ekebyholm, Vängsjöbärg, 
Ekebyhof och Geddeholm. Medarbetare i Ny Tidning för Idrott 1908. Sekr. i Sv. 
Pointerklubben 1911 30U, styrelsesuppleant därst. s. å. 2iU, redaktör för Svenska 
Pointerklubbens Meddelanden 1911—1913. Gift 1909 15/« med Maria Ter-Borch. 

Publ. Handbok i skogsdikning (Sthlm 1914); Trädstammens byggnad och 
virkets användning. II. Virkets viktigaste egenskaper med hänsyn till dess 
användning. (I n:r 35 af Skogsvårdsföreningens folkskrifter, Stockholm 1914); 
Om stubbrytning (Skogsvårdsfören. tidskr. 1915. Suppl.-häfte I). — Bidrag i 
Ny Tidning för Idrott 1908—1909; Skogsvårdsföreningens tidskrift 1910 och 
1915; Svenska Pointerklubbens Meddelanden 1911—1913 (Sthlm s. å.). 
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582. Lyman, Gustaf. * 1880 S5/« i Sundsvall. (Föräldrar: Handlanden Gustaf 
Leonard L. och Emma Sofia Carolina Boström.) Mogenhetsex. i Giifle 1899 5/e. 
Student af Gestrike-Helsinge nation vid Uppsala univ:tet 1900 *V». Elev vid Klo¬ 
tens skogsskola 1901 Vt, utexaminerad 1902 “/«, elev vid skogsinstitutet s. å. ‘/t, 
utexaminerad 1904 15/«, extra jägmästare i västra distriktet 1905 3V», assistent i 
Marks revir s. å. ”/t, assistent i Svältornas revir 1906 so/#, företog 1908 med an¬ 
slag af allmänna medel en skogsvetenskaplig studiefärd i Tyskland, assistent hos 
öfverjägmästaren i östra distriktet 1909 *Vi, underlärare vid Klotens skogsskola 
1910 ”/». jägmästare i Ängeså revir 1915 18/.. Gift 1913 «/• ined Dolly Mathilda 
Maria Sjöberg 

583. Liibcck. Oskar Ragnar. * 1881 M/a i Hedvig Eleonora församling af 
Stockholms stad. (Föräldrar: Sjökaptenen Edvard Wilhelm L. och Hilma Ottilia 
Kruckcnberg.) Mogenhetsex. vid nya elementarskolan i Stockholm 1900 S1/». Elev 
vid Ombärgs skogsskola 1901 ‘/t, utexaminerad 1902 15/«, elev vid skogsinstitutet 
s. å. ‘/t, utexaminerad 1904 *•/«. Extra jägmästare i Skellefte distrikt 1905 **/«, 
assistent i lems revir s. å. o. d., assistent i Degerfors revir 1906 *8/i, assistent i 
mellersta Norrlands distrikt s. å. u/s, assistent i Jörns revir s. å. *°/is, bitr. länsjäg- 
mästare i Älfsborgs län 1907 V», extra jägmästare i västra distriktet s. å. u/r, 
assistent i Marks revir s. å. o. d„ länsjägmästare i Uppsala län o. sekr. hos skogs- 
vårdsstNrelsen därst. sedan 1909 Vi. Extra jägmästare i bärgslagsdistriktet och 
assistent i Enköpings revir 1909 ”/i. Sekr. i Uppsala läns jaktvårdsförening 1914 
*/». Gift 1909 V* med Kerstin Edlund. 

Rubl. Bidrag (m. portr.) i Nya Dagl. Alleh. 1912; bidrag (m. portr.) i Landt- 
mannabladet 1912; bidrag i Skogvaktaren 1913; Skogen 1915. 

584. Pfeifl. Gustaf Alexander, friherre. * 1878 »U på Eneboga i Lilla Malma 
s:n af Södermanlands län. (Föräldrar: Godsägaren, friherre Alexander Thcodor 
P. och hans 2:a fru. Sigrid Fredrika Oldberg.) Mogenhetsex. vid h. allm. Ivkt i 
Nyköping 1900 J#/». Elev vid Klotens skogsskola 1901 ‘/t, utexaminerad 1902 18/«, 
elev vid skogsinstitutet s. å. Vt, utexaminerad 1904 *•/•, extra jägmästare i Gäfle- 
Dala distrikt 1905 ”/•, assistent i Hallands revir 1906 u/«, förvaltare af Sperlings- 
holms skogar i Halland o. Småland 1906, länsjägmästare i Hallands län o. sekr. 
hos skogsvårdsstyrelsen därst. 1907, tjänstefri fr. förordnandet ss. assistent i Hal¬ 
lands revir och placerad ss. extra jägmästare i södra distriktet 1913 ™U. Styrelsc- 
lcd. och sekr. i Hallands jaktvårdsförening vid stiftandet 1914 ,#/t. Gift 1907 '*/• 
med Maria Fredrika Gadd. 

pub}- Bldmu i Hallands läns hushållningssällskaps hundraårsbcrättclse (Halm¬ 
stad 1912). 

585. Runqvist, Jakob Wilhelm, * 1881 “/» i ödens by inom Helgums s:n af 
Västcrnorrlands län. (Föräldrar: Skogsförvaltaren Nils Wilhelm R. och Märta 
Brita Håkansson.) Mogenhetsex. i Härnösand 1900 6/o. Elev vid Ombärgs skogs¬ 
skola 1901 ‘/t, utexaminerad 1902 *•/•, elev vid skogsinstitutet s. å. Vt, utexamine¬ 
rad 1904 “/«. Länsjägmästare i Västcrnorrlands län från 1905 Vi. extra jägmästare 
i mellersta Norrlands distrikt s. å. *•/.. Lärare i skogshushållning vid Nordviks 
landtbruksskola i Västcrnorrlands län 1905—1906. Afsked från länsjägmästare- 
tjänsten 1906 w/u. Anställd vid Svanö akticbol. sedan 1907 V», skogschcf därst. 
sedan 1909 Vi». Styrelseled. af Norrlands skogsmannaförbund 1907 i0U och sam¬ 
tidigt redaktör af Norrlands skogsmannaförbunds handlingar, styrelsens ord- 
f'>randc 1909 1 oktober. Led. af styrelsen för Ångcrmanälfvcns tumningsförening, 
dennas vice ordförande sedan hösten 1912. Gift 1907 ,0/i med Ellen (Elin) Görans¬ 
son, syster till jägm. G. W. Strandbergs fru. 
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Publ. Norrlands skogsmannaförbunds handlingar för åren 1907 och 1908. 
Bidrag i Årsskrift från Föreningen för skogsvård i Norrland 1907: I. 

586. Sjöberg, Harald, * 1881 25A> (icke 25/i) i Nederkalix s:n af Norrbottens 
län. (Föräldrar: öfverjägmästaren Nils S. och Selma Ulrika Eleonora Berg¬ 
ström.) Mogenhetsex. i Lule 1900 8/«. Elev vid Klotens skogsskola 1901 1h, ut¬ 
examinerad 1902 15/o, elev vid skogsinstitutet s. å. 1h, utexaminerad 1904 15/e, extra 
jägmästare i Skellefte distrikt 1905 22/e, assistent hos öfverjägmästaren därst. s. å. 

30lu, assistent i Kalix revir 1906 7/s, assistent i norra Lycksele revir 1906 20/i2, 

assistent i Arvika och Karlstads revir 1912 22U, bitr. jägmästare därst. s. å. 31/iar 

bitr. jägmästare i Fryksdals revirdel 1914 29/i2. Gift 1909 23/io med Ida Anna 
Edith Johanson (dotter till förste landtmät. J. F. Johanson). 

Publ. Bidrag i Svensk Tidskrift: De norrländska statsdomänernas kolonise¬ 
rande (1911), Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1914. 

587. Stahre, Nils Hakon, * 1883 22/i i Adolf Fredriks församling af Stockholms 
stad. (Föräldrar: Professorn Nils Ludvig S. och Gertrud Sofia Karolina Tes- 
dorpf.) Mogenhetsex. vid norra latinlvkt i Stockholm 1900 17/s. Elev vid Klotens 
skogsskola 1901 1h, utexaminerad 1902 15/e, elev vid skogsinstitutet s. å. 1h, ut¬ 
examinerad 1904 21/io, extra jägmästare i Skellefte distrikt 1905 12/i2, assistent i 
Bodens revir 1906 25/i, genom tjänstebyte med G. Jernberg assistent i Råneträsk’ 
och Ängeså revir s. å. 27/2, assistent i Bodens revir 1909 t. f. jägmästare därst. 
1911 20/i, jägmästare i Arvidsjaurs revir 1914 “/12. Gift 1913 4/i2 med Maria Char¬ 
lotta (Maja) Meyer. 

588. Zetterberg, Johan Hilmer, * 1879 27U i Strängnäs’ landsförsamling af Sö¬ 
dermanlands län. (Föräldrar: Skogvaktaren Johan Elof Z. och Johanna Mathilda 
Andersson.) Mogenhetsex. i Strängnäs 1899 23U. Elev vid Klotens skogsskola 
1901 ih, utexaminerad 1902 15/o, elev vid skogsinstitutet s. å. 1h, utexaminerad 1904 
15/o, extra jägmästare i Ume distrikt 1905 22U, assistent i Stensele revir s. å. 0. d. 
Jämte några andra personer ingaf han i febr. 1908 till länsstyrelsen i Ume stiftelse¬ 
urkund för aktiebolaget Stensele malmfält. Bitr. jägmästare i södra och norra 
Lycksele revir 1914 20/i2. Gift 1914 30/s med Etty Ljunggren. 

Publ. Bidrag i Från skog och sjö 1914. 

589. Björkman, Nils, * 1881 16/i2 i Klara församl., Stockholm. (Föräldrar: 
Lektorn Per Alfred B. och Ragnhild Maria Bouvin.) Mogenhetsex vid nya elem.- 
skolan i Stockholm 1901 ISU, elev vid Ombärgs skogsskola 1902 V7, utexaminerad 
1903 ls/e, elev vid skogsinstitutet 1903 1h, utexaminerad 1905 15/o, extra jägmästare 
i Ume distrikt 1906 28/a, assistent i Vilhelmina revir s. å. 0. d., assistent i Sorsele 
revir s. å. 20/i2, assistent i södra Lycksele revir 1908 22/s, assistent i Slättbygds 
m. fl. revir 1913 30U. Gift 1909 28/i2 i Rölanda med Maria (Maj) Stenberg. 

590. Björklund, Erhard Gotthard, * 1882 19A> i Ljusdal, Gäfleborgs län. (För¬ 
äldrar: Jägmästaren Erhard Rupert B. och Ida Elisabeth Miltopaeus.) Mogen¬ 
hetsex. i Vänersborg 1901 28/s, elev vid Klotens skogsskola 1902 1h, utexaminerad 
1903 15/s, elev vid skogsinstitutet s. å. 1h, utexaminerad 1905 15/o, extra jägmästare 
i mellersta Norrlands distrikt 1906 4/», assistent i östra Jämtlands revir 1907 Vu, 

assistent i östra och norra Jämtlands revir s. å. 31/12, åter assistent i östra Jämt¬ 
lands revir 1908 2lU, assistent i Bräcke revir 1910 2Sht, assistent hos öfverjäg¬ 
mästaren i östra distriktet 1911 V2, assistent i Jönköpings m. fl. revir 1913 2712. 

Publ. Bidrag i Sv. Stöfvare-Klubbens Meddelande II. 1915. 

591. Bratt, Axel Hjalmar, * 1879 12ln i Skellefte. (Föräldrar: Fabrikören 
Carl Alfred B. och Anna Johanna Henriksson.) Mogenhetsex. vid Södermalms 
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lvk i Stockholm 1899 u/u, student af Stockholms nation vid univ:tet i Uppsala 1901 
17Ii, elev vid Ombärgs skogsskola 1902 Vt, utexaminerad 1903 ,5/«. elev vid skogs¬ 
institutet s. å. Vt, utexaminerad 1905 “/«. extra jägmästare i mellersta Norrlands 
distrikt 1906 lllt, assistent inom skyddsskogsområdet i Jämtlands län s. å. 30/», 
assistent i Jörns revir 1907 V», e. o. tjänsteman i domänstyrelsen 1908 */u, amanu¬ 
ens å byrå V därst. s. å. o. d., assistent i Jörns och Norsjö revir 1909 ialia, assistent 
endast i Jörns revir 1910 *7». Gift 1909 17/« med Sigrid Henrietta Danielson. 

592. Hjorlh, Edvard, * 1881 Vio i Hedcmora. (Föräldrar: öfverläraren Her¬ 
man August H. och Agnes Christina Zetter.) Mogenhctsex. i Falun 1901 Vt, elev 
vid Ombärgs skogsskola 1902 Vt, utexaminerad 1903 13/«. elev vid skogsinstitutet 
s. å. ‘/t, utexaminerad 1905 “/•, extra jägmästare i Ume distrikt 1906 ,7/u. Anställd 
hos Ytterstfors trävaruaktiebol. sedan 1905, men engagerade sig juli 1905—maj 
1907 hos Mo och Domsjö aktiebolag, skogsförvaltare för Ytterstfors och Munk¬ 
sunds bolags skogar sedan 1907. Afförd ur domänstyrelsens matrikel öfver skogs- 
staten 1913 */«. Led. af styrelsen för Föreningen för skogs- och trävarumän i 
öfre Norrland vid stiftandet 1913 u/io. Gift 1909 “/• med Rota Elisa Svedmark. 

593. von Krusenstlerna, Filip Bertil Hjalmarsson, * 1882 “/a i Torpa s:n af 
Östergötlands län. (Föräldrar: Skogsförvaltaren Otto Hjalmar von K. och Ven¬ 
dela Christina Viktoria Åberg.) Mogenhetsex. i Uppsala 1901 so/», student af Öst¬ 
göta nation i Uppsala 1902 V*. Elev vid Klotens skogsskola s. å. Vt, utexaminerad 
1903 “/., elev vid skogsinstitutet s. å. Vi, utexaminerad 1905 l8/«, extra jägmästare 
i mellersta Norrlands distrikt 1906 Vt, assistent i Härnösands revir s. å. 3*li, lä¬ 
rare i skogshushållning vid Hola landtmannaskola 1906—1907, assistent i västra 
Jämtlands revir 1907 Vt, assistent i Burträsk’ revir 1908 SV». Gift 1909 5*/i» med 
Maria Louise Liljenroth. 

594. Larson, Torsten Zakurias, * 1879 ,3/g i Fors s:n af Jämtlands län. (För¬ 
äldrar: Landtbrukaren Anders Johan L. och Magdalena Kristina Hjelm.) Mogen¬ 
hetsex. i Östersund 1901 ”/». elev vid Klotens skogsskola 1902 Vt, utexaminerad 
1903 ‘Va, elev vid skogsinstitutet s. å. Vt, utexaminerad 1905 'Vo, assistent (repetitör) 
vid skogsinstitutets elevers praktiska öfningar 1906 '/o, extra jägmästare i mel¬ 
lersta Norrlands distrikt s. å. ”/», assistent i norra Jämtlands revir 1907 ‘/o, assi¬ 
stent hos öfver jägmästaren i mellersta Norrlands distrikt 1909 *Vi, assistent inom 
skyddsskogsområdet i Jämtlands län 1910 3/s, assistent i Bräcke revir 1911 7/». 

595. Livstadius, Herman tilip, * 1881 “/ta i Lule. (Föräldrar: Skomakaren 
Herman F. och Hilda Christina Holm.) Mogenhctsex. i Lule 1900 Ve, landtinäterl- 
clev s. å. 71», elev vid Ombärgs skogsskola 1902 Vt, utexaminerad 1903 1#/o, elev 
vid skogsinstitutet s. å. Vt, elev vid landtmätcriskolan 1904 ,&/io. utexaminerad från 
skogsinstitutet 1905 extra jägmästare i Lule distrikt 1906 “/#, assistent i Jörns 
revir s. å. o. d., assistent vid statens myrdikningar i Lule distrikt s. å. 
assistent hos öfverjägmästaren i Lule distrikt 1909 *7», ledare af statens myrdik¬ 
ningar i nämnda distrikt 1910 *'/*, statens skogslngenlör i Skelleftc distrikt 1912 
"/». jägmästare i Råne revir 1915 Vt. Gift 1911 "I, med Edit Helena Brändström. 

5%. Lttjeberg, Lredrik Wilhelm, * 1881 7/n i Stockholm (i institutets matrikel 
står felaktigt "/u). (Föräldrar: Skräddarmästarcn Carl Fredrik L. och Hedvig 
Matilda Berggren.) Mogenhetsex. i Norrköping 1901 '*/«, elev vid Klotens skogs¬ 
skola 1902 Vi, utexaminerad 1903 elev vid skogsinstitutet s. å. Vt, utexaminerad 
1905 '*/«, anställd vid Lcufsta bruks skogsförvaltning s. å. o. d., extra jägmästare 
i bärgslagsdistriktet 1906 ”It, assistent I Enköpings revir s. å. o. d., e. o. tjänsteman 
i domänstyrelsen 1907 •/«, amanuens därst. s. å. o. d., assistent 1 Råneträsk’ och 
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Ängeså revir 1909 8/«, assistent i Norsjö revir s. å. 31/s. Gift 1911 27k med Signe 
Sofia Sandin. 

597. Lundberg, Sven, * 1881 14/s i Baldringe s:n af Malmöhus län. (För¬ 
äldrar: Förvaltaren Andreas L. och Augusta Pettersson.) Mogenhetsex. i Ystad 
1901 ®/o, elev vid Klotens skogsskola 1902 1h, utexaminerad 1903 15/o, elev vid 
skogsinstitutet s. å. 1h, utexaminerad 1905 15/e. Extra jägmästare i södra distriktet 
1906 27 U, assistent i Malmöhus revir s. å. o. d. Assistent hos öf ver jägmästaren i 
södra distriktet 1909 21/i. Företog 1912 med anslag af allmänna medel en skogs- 
vetenskaplig studieresa i Tyskland. Skogsförvaltare å Tosterup och Rydsgård. 
Assistent i norra och södra Skånes samt Blekinge revir 1912 7/io. 

598. Martin, Knut Edvard, * 1880 i Öster-Löfsta s:n af Uppsala län. (För¬ 
äldrar: f. d. Sågverksdirektören, extra öfverjägare Thure Bernhard August M. och 
Charlotta Margaretha Holmgren.) Mogenhetsex. i Gäfle 1899 3/e, landtmäterielev 
1901 13/o, elev vid Ombärgs skogsskola 1902 1h, utexaminerad 1903 15/e, elev vid 
skogsinstitutet s. å. utexaminerad 1905 15/«, anställd hos Korsnäs sågverksaktie- 
bol. s. å.15/7, extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 1906 28/a, assistent i Gestrik- 
lands revir s. å. 30/io, amanuens i domänstyrelsen å rotel V 1908, skogsförvaltare 
hos Gäfle stad sedan 1910 1h. 

599. Melin, Ragnar August, * 1882 10/12 i Visby. (Föräldrar: Landskamrera- 
ren Johan Oscar M. och Anna Maria Hermanna Lindström.) Mogenhetsex. i Visby 
1901 15/o (latinlinien) 0. 1902 14/e (reallinien), elev vid Ombärgs skogsskola 1902 
1h, utexaminerad 1903 15/«, elev vid skogsinstitutet s. å. 1h, utexaminerad 1905 låU, 
extra jägmästare i mellersta Norrlands distrikt 1906 12/b, assistent vid skyddskogs¬ 
området i Jämtlands län s. å. 30/e, assistent i Burträsk’ revir s. å. 27/«, assistent i 
Vargiså revir 1907 V2, länsjägmästare i Gotlands län samt sekr. 0. kassaförvaltare 
hos skogsvårdsstyrelsen därst. 1908 7/u, styrelseled. i Gotlands skarpskytte- och 
jägaregille. Gift 1914 28/u med Ulla Hilma Elisabeth Malmström. 

Publ. Bidrag i Nya Dagl. Alleh. 1912, Skogsvårdsföreningens tidskr. 1911. 

600. Nettelbladt, Carl Gustaf Theodor, * 1879 8/n i Björkviks s:n af Söder¬ 
manlands län. (Föräldrar: Handlanden Robert Theodor N. och Hilda Maria Chri¬ 
stina Ekholm.) Mogenhetsex. i Örebro 1900 22/s, elev vid Klotens skogsskola 1902 
V7, utexaminerad 1903 15/b, elev vid skogsinstitutet s. å. ih, utexaminerad 1905 15/o, 
extra jägmästare i Skellefte distrikt 1906 17h, assistent i Pite revir s. å. 0. d., assi¬ 
stent i Anundsjö revir 1914 Gift 1910 25/s med Sara Helena Engman. 

601. Nicander, Per, * 1878 24/s i Oscarshamn. (Föräldrar: Hotellägaren 
Philip Alexander N. och Maria Larsson.) Mogenhetsex. i Örebro 1898 11/«, student 
af Söd.-Nerikes nation vid univ:tet i Uppsala 1899 25/i, elev vid forstakademien i 
Eberswalde 1900 15/io—1901 31la, elev vid Ombärgs skogsskola 1902 1l7, utexamine¬ 
rad 1903 “/b, elev vid skogsinstitutet s. å. 1h, utexaminerad 1905 l/u, extra jäg¬ 
mästare i bärgslagsdistriktet 1906 15/n, assistent inom skyddsskogsområdet i 
Jämtlands län 1907 25/s, assistent i Åsele revir 1909 2/s, amanuens å domänstyrel¬ 
sens kameralbyrå 1913 2/o. Företog 1915, med anslag af allmänna medel, en skogs- 
vetenskaplig studieresa i Danmark. 

602. Normelli, Per Uno Ludvig, * 1883 25/b i Söderfors s:n af Uppsala län. 
(Föräldrar: Jägmästaren Per Emil Theodor N. och Elisabeth Maria Alexandra 
Swenson.) Mogenhetsex. i Uppsala 1902 i juni, elev vid Ombärgs skogsskola 1902 
V7, utexaminerad 1903 18/b, elev vid skogsinstitutet s. å. 1h, utexaminerad 1905 15/b, 
extra jägmästare i Ume distrikt 1906 28/b, assistent i Åsele revir s. å. 0. d., assistent 
hos öfverjägmästaren i Ume distrikt 1909 20/i, assistent i Bjurholms revir 1911 27/s, 

38 
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assistent i Kopparbärgs in. fl. revir 1913 *•/«, assistent i Kinne och Slättbygds 
revir 1915 7/t. 

603. Sahlberg, Oskar Ture, * 1878 "/. i Göteborg. (Föräldrar: Skeppsklare- 
raren Johan Edvard S. och Eva Judith Sahlberg.) Mogenhetsex. i Strängnäs 1898 
11 «. genomgick 1900 en kurs i bokhålleri vid Björstedtska handelsinstitutet, vistades 

i Uppsala och aflade fil. kand. ex. i matematik för professor Falk, elev 
vid Klotens skogsskola 1902 ‘/t, utexaminerad 1903 ‘V», elev vid skogsinstitutet s. å. 
'/?, utexaminerad 1905 ‘/u. extra jägmästare i bärgslagsdistriktct 1906 “/u; assi¬ 
stent i Fredrika revir 1910 «/., assistent i Vilhelmina revir s. å. »V». assistent i 
Alfdalens båda revir 1915 V». Gift 1913 SV. med Anna Maria Wilhelmina Segerbrand. 

604. Tisell. Samuel Gustaf (Sam), * 1880 Vt å Ekeby i Halla s:n af Söderman¬ 
lands län. (Föräldrar: Kaptenen Halvar August T. och Elsa Sofia Wahlund.) 
Mogenhetsex. i Nyköping 1899 •/«, elev vid Klotens skogsskola 1902 V7, utexamine¬ 
rad 1903 ”/•. elev vid skogsinstitutet s. å. ‘/t, utexaminerad 1905 ‘Ve. Extra jäg¬ 
mästare i Smålands distrikt 1906 ‘Vo, assistent hos öfverjägmästarcn därst. s. å. 
o. d., statens skogstaxator i Gäfle-Dala distrikt 1915 "V». Gift 1910 17/io med Elsa 
Ingeborg Maria Gyllenkrok, dotter af öfverjägmästare C. A. F. Gyllenkrok. 

605. Törnblom. Paul Fredrik. * 1881 “/• i Eksjö. (Föräldrar: Handlanden 
Samuel Fredrik Johansson och hans 1. fru, Lotten Alexandra Hägg.) Mogen¬ 
hetsex. i Jönköping 1900 /«, student af Smålands nation vid univ:tct i Uppsala s. å. 
,r/B. elev vid Ombärgs skogsskola 1902 ‘/t, utexaminerad 1903 ‘8/«, elev vid skogs¬ 
institutet s. å. ‘/t, utexaminerad 1905 'Ve, extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 
1906 Vt. assistent i Burträsk’ revir 1907 Va, assistent i Bjurholms revir 1913 ‘Ve. 
Gift 1911 7V« med Signe Elisabet Bcrghmark. 

/V/W. Bidrag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1908. Skogen 1914. 

606. Törngren. Erik Mattias. * 1882 “/t i Fredrika s:n af Västerbottens lån. 
(Föräldrar: Jägmästaren Axel Oscar Otto Octavius T. och Hedvig Katarina Fors¬ 
sell.) Mogenhetsex. i Gäfle 1901 Va, elev vid Klotens skogsskola 1902 Vt, utexa¬ 
minerad 1903 “/a. elev vid skogsinstitutet s. å. Vt. utexaminerad 1905 'Va. forst- 
ligt biträde vid Sandviks ångsågsaktiebolag s. å. V», extra jägmästare i Ume di¬ 
strikt 1906 "Va, assistent i norra Lycksele revir s. å. 0. d., assistent I Vilhelmina re¬ 
vir 1907 assistent i Bjurholms revir 1910 *‘/a. Gift 1911 V. med Anna Dahlstedt. 

607. Wibeck. Johan Edvard. * 1877 V. i Kållerstads s:n af Jönköpings län. 
(Föräldrar: Kronofogden Carl Johan W. och Emma Lovisa Broberg.) Mogen¬ 
hetsex. i Jönköping 1896 */a, student af Smålands nation vid univ:tet i Lund s. å. 
/lo, fil. kandidat därst. 1901 *'/i, elev vid Klotens skogsskola 1902 '/t, utexaminerad 

1903 1 U, elev vid skogsinstitutet s. å. ‘/t, utexaminerad 1904 11 ho, assistent vid 
Matens skogsförsöksanstalt 1905 “/«. extra jägmästare i Smålands distrikt s. å. 
'"/u. e. o. tjänsteman hos domänstyrelsen 1906 7/u, amanuens å rotel IV därst. s. å. 
o. d.. assistent vid statens skogsförsöksanstalt 1908 V», erhöll riksförbundets idrotts- 
märke i guld 1909, företog 1911 med anslag af allmänna medel en skogsveten- 
skaplig studieresa i Tyskland, t. f. jägmästare i norra Koslags revir 1915 V». 

f"?/; nT!H"*en Pä oc'i skogsfrö 1914-1915 (Statens skogsförsöksan- 
stalts fl>gblad n:r 3, 1914). Bidrag i Sv. Jägareförbundets nya tidskrift 1904; 
,au1na ‘Jn1!, l,.,r;i l9®6* I.9,3 o. 1915; Skogsvårdsföreningens tidskrift 1907— 
1911 o. 1914; Årsskrift från föreningen för skogsvård i Norrland 1907; Svensk 
i!li idskrift I90N; Meddel. från Statens Skogsförsöksanstalt 1909, 1911 — 
1913, 1915; Skogen 1914—1915; Sveriges natur 1915. 

608. Widcheik. Enewald Sven Samuel, • 1879 V« i Strängnäs, t 1906 Vt därst. 
(Föräldrar: Läroverksadjunkten Isak August W. och Malla Carolina Augusta 
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Thorborg Svinhufvud i Wästergötland.) Mogenhetsex. i Strängnäs 1898 13/«, vik. 
lärare vid lvkt i Strängnäs h. t. 1899, elev vid Filipstads bärgsskolas högre afdel- 
ning 1900—1901. Elev vid Klotens skogsskola 1902 V?, utexaminerad 1903 15/o, elev 
vid skogsinstitutet s. å. 1h, utexaminerad 1905 15/a. Afled i tuberkulos. 

”Rustad med mångsidiga kunskaper samt en mindre vanlig energi och arbets¬ 
förmåga, parade med godt hufvud.” 

609. ödman, Per Jakob, * 1879 5/u> i Hedvig Eleonora församl., Stockholm. 
(Föräldrar: Grosshandlaren Axel Gottlieb ö. och Sophie-Louise Treffenberg.) 
Mogenhetsex. vid norra latinlvkt i Stockholm 1898 18/s, student af Stockholms nation 
vid Uppsala univ:tet s. å., jur. preliminärex. därst. 1899 31/i, hofrättsexamen 1902 
31/s, e. o. notarie i Svea hofrätt s. å. 6/b, elev vid Ombärgs skogsskola 1902 1h, 
utexaminerad 1903 15/«, e. o. tjänsteman hos domänstyrelsen s. å. 17/o, elev vid skogs¬ 
institutet s. å. ih, utexaminerad 1905 31/i, biträde å länsstyrelsens i Malmö domän- 
afdelning s. å. V2, extra jägmästare i södra distriktet 1906 u/i, assistent vid öfver- 
jägmästareexpeditionen därst. s. å. 0. d., företog 1906 med statsanslag en skogs- 
vetenskaplig studieresa i Danmark, assistent i Bjurholms revir 1907 V2; under 
hans ordförandeskap stiftades 1908 10U, vid sammanträde på skogsinstitutet, ”De 
extra jägmästarnes förbund”; länsjägmästare i Västernorrlands län 0. sekr. hos 
skogsvårdsstyrelsen därst. 1911; entledigad fr. förordnandet ss. assistent s. å. 2nU, 
extra jägmästare i mellersta Norrlands distrikt s. å. 3/5. 

Utarbetat program (jämte jägm., professor G. Schotte) för skogsvårdsstyrel- 
sernas deltagande i Baltiska utställningen Malmö 1914 och (ensam) för Väster¬ 
norrlands läns skogsvårdsstyrelses deltagande i (den uppskjutna) utställningen 
Örnsköldsvik 1915. Gift 1911 17/io med Anna Engströmer. 

Syssling till jägmästare Einar Ödman. 

610. Kolmodin, Lars Gustaf Israel, * 1875 (18U felaktigt) i Visby. (För¬ 
äldrar: Läroverksadjunkten, Fil. Doktor Lars K. och Sigrid Wilhelmina Nathalia 
Maria Sundahl.) Studerade i Visby intill 1891, landtbruks- och brukselev vid 
österby bruk i Uppland 1891—1892, bruksbokhållare vid Strömbacka bruk mars 
1892—juni 1894, elev vid Ombärgs skogsskola 1894 1h, utexaminerad 1895 15/«, 
elev vid skogsinstitutets lägre kurs s. å., utexaminerad 1896 20/s, biträdde skogs- 
intendenten vid Kopparbärgs bärgslag 1898 Va—1902 28U, mogenhetsex. vid real- 
lvkt i Stockholm 1903 V12, student vid Stockholms högskola 1904, extra elev vid 
skogsinstitutets högre kurs 1904 Vs, utexaminerad 1905 15/e, erhöll s. å. 22U n. dis¬ 
pens från praktisk verksamhet under ett år efter ex. fr. skogsinstitutet före för- 
ordn. ss. extra jägmästare, extra jägmästare i Ume distrikt 0. assistent i Åsele 
revir s. å. 10/io, skogstjänsteman hos Robertsfors m. fl. aktiebolag 1906 Vi—1907 
31/7, skogschef hos Hudiksvalls trävaruaktiebolag 0. aktiebolaget Iggesutids bruk 
1907 Vs—1908 31/s, extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 1908 12/s, skogsförvaltare 
för Orsa sockens besparingsskog 1910 Vs; afförd ur domänstyrelsens matrikel öf- 
ver skogsstaten 1913 2U. Gift 1909 4A> med Sigrid Elisabeth (Lisa) Ahrbom. 

Publ. Promemoria vid dikning och bäckrensning å Orsa sockens besparings¬ 
skog. (Orsa 1912); Tabeller för dikeskubering (Orsa 1912); Bidrag i Dalar- 
nes jaktvårdsförenings meddelande 1912 o. 1915, i Från Skog och Sjö 1913, 
Skogsvännen 1914, Norrlands skogsvårdsförbunds tidskrift 1915: III. 
Hänvisn. till litt. Porträtt 0. biografi i förenämnda ”Meddelande” 1915. 

611. Alm, Magnus Fredrik, * 1884 7/o i Stockholm. (Föräldrar: Landtränt- 
mästaren Fredrik Frithiof A. och Anna Georgina Cordelia von Wedderkop.) Mo¬ 
genhetsex. vid norra latinlvkt i Stockholm 1902 14/s, elev vid Klotens skogsskola 
1903 1B/io, utexaminerad 1904 V», elev vid skogsinstitutet s. å. V10, utexaminerad 
1906 19/i2, extra jägmästare i Lule distrikt 1907 31/12, assistent i norra Lycksele 
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revir 190S assistent i Desertörs revir 1912 »/•, statens skogstaxator i Ume 
distrikt 1915 "/«. Gift 1911 *•/», med Alfa Emilia Ritzén. 

612. Bill, Masling Einar Alexander. * 1879 V» i Viksjö s:n af Våsternorrlands 
lan, t 1909 *°/u på serafimerlasarettet, Stockholm (i tidningarna, felaktigt, Vu). 
(Föräldrar: Kontraktsprosten Alexander Emanuel B. och Fanny Lucie Armida 
Wästfelt.) Mogenhetsex. i Härnösand 1899 */., elev vid Ombärgs skogsskola 
1903 15 to, utexaminerad 1904 V», elev vid skogsinstitutet s. å. Vio, utexaminerad 
1906 19 u, extra jägmästare i bärgslagsdistriktet 1907 ,7/r, assistent i norra Ros¬ 
lags revir s. å. ‘“/n, assistent i Åsele revir 1908 so/i, assistent vid statens diknings- 
arbeten i Skellefte distrikt 1909 w/«. Ådrog sig i tjänsten rheumatisk sjukdom, 
för hvars skötande han sistnämnda år ‘"/to erhöll tjänstledighet tillsvidare under 
året och som slutligen bortryckte honom. Ligger begrafven på Säbro kyrkogård. 

Hunvisn. t. litt. Nekrolog (af H. Szs) i Skogsvårdsföreningcns tidskrift 1910. 

613. Bolander. Georg Gustaf, * 1881 aVe i Kristinehamn. (Föräldrar: Fabri¬ 
kören Peter B. och Sofia Vilhelmina Tullgren.) Mogenhetsex. i Sundsvall 1900 
“/o, student af Norrlands nation vid univ:tet i Uppsala 1902, elev vid Ombärgs 
skogsskola 1903 1B/io, utexaminerad 1904 V», elev vid skogsinstitutet s. å. Vio, ut¬ 
examinerad 1906 M/u, extra jägmästare i Lule distrikt 1907 Vo, assistent i Bodens 
re\ ir s. å. o. d.; assistent i Storbackens, Pärlälfvens och Jokkmokks revir s. å. 
*Vi», assistent i Jörns revir 1908 1#/o. 

614. Carlgren, Mauritz (Moje), * 1883 a“/« i Härnösand. (Föräldrar: Lektor 
Wilhelm Mauritz C. och Bcda Emma Karlholm.) Mogenhetsex. i Härnösand 1901 
Vo, elev vid Ombärgs skogsskola 1903 “/io. utexaminerad 1904 V», elev vid skogs¬ 
institutet s. å. Vio, utexaminerad 1906 ‘Vu, anställd hos Marma och Skönviks 
aktiebolag 1907—1908, extra jägmästare i mellersta Norrlands distrikt 1908 */i, 
assistent å skyddsskogarna i Jämtlands län s. å. Vo, assistent hos öfverjägmästa¬ 
ren i Skellefte distrikt 1909 *•/«, assistent i Fredrika revir 1910 »°/i», entledigad 
från sistnämnda förordnande 1913 Vo. Qift 1911 «/» (icke ,#/«) med Fanny Char¬ 
lotta Kempe. 

Tog initiativ till utgifvandet af arbetet "Kungl. Skogsinstitutet 1904—1906". 
(Portr. i ljustryck samt biografier.) Norrköping u. å. 
Bubl. Bidrag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1913 o. 1915. 

615. Engman, Erik Adolf, • 1880 */■ i Pite. (Föräldrar: Handlanden Adam 
E. och Anna Erika Olsson.) Mogenhetsex. i Härnösand 1900 Vo, anställd å såg- 
verkskontor vid Skuthamn och Munksund 1900 Vt—1903 V*. landtmäterlclev i 
Värmlands län 1903 Vio, elev vid Klotens skogsskola 1903 ‘Vio, utexaminerad 1904 
' o, elev vid skogsinstitutet s. å. ‘/»o, utexaminerad 1906 1#/n, extra jägmästare i 

Skellefte distrikt 1907 “/o, assistent i Malmesjaurs revir 1908 *%, assistent i De- 
gerfors revir 1911 “/o, amanuens å domänstyrelsens kameralbyrå 1912 *7/r, assi¬ 
stent i Bjurholms revir 1914 **/», statens skogstaxator i Skellefte distrikt s. å. **/t». 

616. Essecn. Gunnar, • 1880 V» i Falun. (Föräldrar: Kronofogden Anders 
Gunnar Samuel E. och Anna Aurora de Laval.) Mogenhetsex. i Falun 1901 V«. 
Elev vid Ombärgs skogsskola 1903 ,6/io. utexaminerad 1904 V», elev vid skogs¬ 
institutet s. å. 1 /io, utexaminerad 1907 "/i, bitr. forstman hos Kopparbärgs bärgs- 
lag s. å., extra jägmästare i Gäflc-Dala distrikt s. å. Vu, assistent i Särna revir 
1908 J'U, assistent i Pite revir 1914 */., assistent i Älfsby revir s. å. aVi», statens 
skogsingeniör i Skellefte distrikt 1915 V». 

lian upptäckte år 1907 ett bestånd af ormgran, Plcea cxcelsa virgata, vid 
nornbärga by i Orsa s:n, bcskrlfvet af H. Hessclman i Mcddcl. fr. statens 
skogsförsöksanstalt 1908, sid. 585—616. 
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617. Fries, Gunnar Magnus Elias, * 1883 8/is i Uppsala. (Föräldrar: Profes¬ 
sorn Theodor Magnus F. och Catharina Gustava Anjou.) Mogenhetsex. i Upp¬ 
sala 1902 111o, elev vid Klotens skogsskola 1903 15/io, utexaminerad 1904 Vo, elev 
vid skoginstitutet s. å. Vio, utexaminerad 1906 19hs, extra länsjägmästare i Värm¬ 
lands län 1907 Vi, extra jägmästare i bärgslagsdistriktet 1908 4/i, länsjägmästare 
i Skaraborgs län o. sekr. hos skogsvårdsstyrelsen därst. 1911 14/n, länsjägmästare 
i Värmlands län o. sekr. hos skogsvårdsstyrelsen därst. 1912 Vio. 

Lärare i skogshushållning vid landtbruksskolan å Varpnäs vid Nor i Värm¬ 
land sedan 1907, undervisat i skogshushålln. vid Värmlands läns folkhögsskola o. 
landtmannaskola sedan 1908, förvaltare af Karlstads stads skogar 1907 29/io—1911. 
Led. af folkparken Mariebärgsskogens styrelse i Karlstad, enl. stadsfullmäktiges 
beslut, sedan 1913 Vi; styrelsesuppleant i Värmlands läns trädgårdsförening. Gift 
1911 14/io med Elsa Malin Maria Herin. 

618. Hedemann-Gade, Erik Karl-Gustaf, * 188 2 25/io å Björkesåkra, Gustafs 
s:n af Malmöhus län. (Föräldrar: Handlanden Wilhelm H.-G. och Ida Franciska 
Borg.) Mogenhetsex. i Lund 1900 29/s, student af Lunds nation vid univ:tet därst. 
s. å. Vo, elev vid Ombärgs skogsskola 1903 15/io, utexaminerad 1904 Vo, elev vid 
skogsinstitutet s. å. Vio, utexaminerad 1906 19/i2, extra jägmästare i bärgslagsdistrik¬ 
tet 190 7 27/7, assistent i Grönbo revir s. å. o. d., assistent i Örebro m. fl. revir 
1909 28/i, af domänstyrelsen 1910 17/s förordnad biträda öfverjägmästaren i bärgs¬ 
lagsdistriktet med anordnandet af en skogsutställning vid 21 :a allm. sv. landt- 
bruksmötet i Örebro 1911 (anordnade därst. bärgslagsdistriktets samt Alkvetterns 
och Högsjö skogsutställningar), assistent vid öfverjägmästareexpeditionen i nämn¬ 
da distrikt 1911 SU, planlade och ledde Föreningens för skogsvård excursion 1911, 
förvaltar Lagmansö fideicommiss’ skogar sedan 1911, sekr. i De extra jägmästar- 
nes förbund sedan 1912. 

Publ. Bidrag i Hjulsport 1899, Nordiskt idrottslif 1900—1901, Eko 1901, Skogs- 
vårdsföreningens tidskrift 1908—1911, 1914—1915. Skrifvit sid. 21—107 i 
Program för Föreningens för skogsvård 7:e excursion (Sthlm 1911). Bergs- 
lagsdistriktets kollektivutställning vid 21:sta allm. sv. landtbruksmötet i Örebro 
1911 (separattryck ur Skogsvårdsföreningens tidskr. 1911). 

619. Hederström, Bo Sune, * 1883 20ls i Pajala s:n af Norrbottens län. (För¬ 
äldrar: Jägmästaren Otto Robert H. och Wilhelmina [Mina] Montell.) Mogen¬ 
hetsex. i Lule 1903 6/e, elev vid Klotens skogsskola s. å. 15/io, utexaminerad 1904 
Ve, elev vid skogsinstitutet s. å. Vio, utexaminerad 1907 11/i, extra jägmästare i 
mellersta Norrlands distrikt s. å. 23/n, assistent i Härnösands revir s. å. o. d., as¬ 
sistent i Härnösands och Medelpads revir 1908 28/i, assistent i Tåsjö revir s. å. 
23/s. Gift 1910 27/u (27/12) i Visby med Elin Petersson. 

620. Kallin, Karl Erik, * 1882 31/s i Stockholm. (Föräldrar: Direktören Erik 
Johan Ludvig K. och Anna Eleonora Kristina Ålund.) Mogenhetsex. vid södra 
latinlvkt i Stockholm 1902 “Vs, elev vid Klotens skogsskola 1903 15/io, utexamine¬ 
rad 1904 Vo, elev vid skogsinstitutet s. å. V10, utexaminerad 1906 1B/i2, extra jäg¬ 
mästare i östra distriktet 1907 27/o, e. 0. tjänsteman i domänstyrelsen 1908 ‘Vo, 
assistent å skyddsskogarna i Jämtlands län s. å. 2/a, amanuens å 3:e skogsbyrån 
därst. 1909 23/2, assistent inom skyddsskogsområdet i Jämtlands län 1910 "/*, as¬ 
sistent i Frostvikens revir s. å. 28/i2. Gift 1910 3/u med Anna Bode Lindquist. 

Publ. Om skogens skydd mot yttre faror. Sthlm 1909. (N:r 19 af Skogs¬ 
vårdsföreningens folkskrifter.) Bidrag i Från Skog och Sjö 1909, Skogsvän¬ 
nen 1914. 
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621. Lundberg. Edvard, f 1884 *7t å Högestad i Baldringe s:n af Malmöhus 
lan. (Föräldrar: Förvaltaren Andreas L. och Augusta Pettersson.) Mogen¬ 
hetsex. i Vstad 1903 H«, elev vid Klotens skogsskola 1903 ‘7io, utexaminerad 1904 

' *• e*ev vid skogsinstitutet s. å. Vio, utexaminerad 1906 «/u, extra jägmästare i 
södra distriktet 1907 37 U, assistent hos öfverjäginästaren därst. s. å. o. d., assi¬ 
stent i Burträsk' revir 1908 27s, e. o. tjänsteman i domänstyrelsen 1909 *7i, ama¬ 
nuens å 2:a skogsbyrån därst. s. å. **/», assistent i Gripsholtns revir 1911 30/u. 

Lärare i skogshushållning vid Ulfhälls landtmannaskola. 

Publ. Matrikel öfver Kungl. Domänstyrelsens, Skogsstatcns, Skogslärover- 
Ptatcns Skogsförsöksanstalts ämbets- och tjänstemän år 1911. 

lotnini 1911.) 

622. Lindgren, Nils Emil. • 1884 2Vt (icke »V») i Landskrona. (Föräldrar: 
Styckjunkaren Johannes L. och Ingrid Thorsén.) Mogenhetsex. i Helsingborg 
1902 *7», elev vid Ombärgs skogsskola 1903 ‘Vio, utexaminerad 1904 7», elev vid 
skogsinstitutet s. å. 1/io. utexaminerad 1906 “/t», skogsförvaltare vid Uddeholms- 
verken 1907 “/», extra jägmästare i bärgslagsdistriktet s. å. aVi», assistent i Älfdals 
revir s. å. o. d., entledigad från sistnämnda förordnande 1911 '*/«. Gift 1911 «/, 
med Astrid Hilma Frykman, syster till jägm. O. D. Frykman. 

623. Oldenburg, Elimar Quatuordecimus, * 1883 *7» i Stockholm. (Föräldrar: 
Kontorschefen Johan Frans Henrik O. och Gustafva Charlotta Aberg.) Mogen¬ 
hetsex. vid Palmgrenska samskolan i Stockholm 1903 *7», elev vid Ombärgs 
skogsskola s. å. ‘7io, utexaminerad 1904 7», elev vid skogsinstitutet s. å. 7io, ut¬ 
examinerad 1906 ‘7», extra jägmästare i Ume distrikt 1908 “/*, assistent i Tran- 
strands re\ir s. å. "/« (1910 '“/»), assistent i Grönbo och Västerås revir 1914 **/». 

624. Rehlin, Karl Gustaf, * 1883 *7u (i domänstyrelsens matrikel felaktigt 
”/“) ' Arboga. (Föräldrar: Verkmästaren Gustaf Axel R. och Anna Lovisa Pet¬ 
tersson.) Mogenhetsex. i Västerås 1902 Ve, elev vid Ombärgs skogsskola 1903 
15,0* utexaminerad 1904 7», elev vid skogsinstitutet s. å. Vio, utexaminerad 1906 
’7i», lärare i skogshushålln. vid Tärna landtmannaskola 1907 M/e—1911, extra 
jägmästare i bärgslagsdistriktet 1907 *7io, länsjägmästare i Västmanlands län o. 
sekr. hos skogsvårdsstyrclsen därst. 1907 Vu (efter jägmästare I. Fåhraeus), jäm¬ 
väl assistent i Västerås revir 1908 7i, t. f. assistent i Tärändö revir 1911 17/i, assi¬ 
stent hos öfver Jägmästaren i Ume distrikt s. å. 7». 

625. Rääf, Helis. 1880 3V« i Stockholm. (Föräldrar: Civilingeniörcn Carl 
Gustaf Wilhelm R. och Erica Mathilda Kellander.) Mogenhetsex. vid Palmgrenska 
samskolan i Stockholm 1901 **/», student vid Stockholms högskola 1902, elev 
vid Ombärgs skogsskola 1903 ‘7i«, utexaminerad 1904 7», elev vid skogsinstitutet 
s. å. 1 io, utexaminerad 1908 7«, extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 1908 *°/i*, 

indelningsassistent i östra distriktet 1913 “/., Gift 1913 Vu med Ingrid Fagcr- 
holm. 

Publ. Bidrag i Sv. Kcnnclklubbens tidskrift 1915. 

626. Tilländer, Bertil Petersson, • 1882 nU i Ystad. (Föräldrar: Borgmästa¬ 
ren Berndt Rudolf Petersson och Thora Tilländer.) Mogenhetsex. i Ystad 1901 
*/•» elev vid Klotens skogsskola 1903 ‘7io, utexaminerad 1904 7*. elev vid skogs¬ 
institutet s. å. Vio, utexaminerad 1906 ’7u, extra jägmästare I södra distriktet 1907 

assistent i Burträsk’ revir s. å. “/«, extra länsjägmästare i Kristianstads län 
1908. skogsförvaltare inom Gustafsfors förvaltningsområde af Uddeholms aktie¬ 
bolags skogar sedan s. å. Vi. Afförd ur domänstyrelscns matrikel öfver skogs- 
staten 1913 7». Gift 1909 **/• med Elisabeth Nilsson Forsberg. 
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627. Wadstein, Einar Olof Albert Petersson, * 1884 3/n i Filipstad. (För¬ 
äldrar: Jägmästaren Per Fritz Olof Petersson och Helena Elisabeth Wadstein.) 
Mogenhetsex. i Linköping 1903 25/s, elev vid Klotens skogsskola s. å. 15/io, utexa¬ 
minerad 1904 1la, elev vid skogsinstitutet s. å. Vio, utexaminerad 1906 19/i2, extra 
jägmästare i östra distriktet 1907 19/a, assistent hos öfverjägmästaren i östra di¬ 
striktet s. å. 27le, t. f. assistent i Stockholms revir 1909 25/i, assistent i Slättbygds 
revir 1912 7U, assistent hos öfverjägmästaren i östra distriktet 1913 ®/3. 

628. Wahlgren, Karl Göran, * 1883 16/7 i Lule. (Föräldrar: Tullförvaltaren 
Lars Petter August W. och Maria Mathilda Ortman.) Mogenhetsex. i Lule 1901 
llle, elev vid Ombärgs skogsskola 1903 15/io, utexaminerad 1904 Vo, elev vid skogs¬ 
institutet s. å. Vio, utexaminerad 1907 30/i, extra jägmästare i Lule distrikt 1907 
21/ia, assistent i Bodens revir 1908 9/o; assistent i Storbackens, Pärlälfvens o. Jokk¬ 
mokks revir 1909 28/i, assistent vid öfverjägmästareexpeditionen i Lule distrikt 
1910 7le, assistent i Jukkasjärvi revir 1912 3V12. 

629. örtenblad, John Herman, * 1883 11 /« i Lule. (Föräldrar: Rådmannen 
Olof Herman Thorsten Ö. och Carolina Atilda [Lina] Bergström.) Mogenhetsex. 
i Lule 1902 10/«, idkade sedermera forstliga studier i Tyskland, elev vid Klotens 
skogsskola 1903 15/io, utexaminerad 1904 Vo, elev vid skogsinstitutet s. å. V10, 
utexaminerad 1907 u/i, extra jägmästare i Skellefte distrikt 1907 20/?, assistent i 
Arvidsjaurs revir s. å. 0. d., assistent i Råneträsk’ och Ängeså revir 1909 4A>, 
assistent i Gellivare, Råneträsk’ och Ängeså revir 1912 3V12, assistent i Bjurholms 
revir 1914 2/o. Qift 1907 17/io med Fanny Augusta Berggren. 

630. Andersson, Bror Elof, * 1881 19/« å Trossnäs i Nors s:n af Värmlands 
län. (Föräldrar: Godsägaren Jonas A. och Charlotta Wilhelmina Lindberg.) Stu¬ 
derade i Karlstad 1890—1897. Mogenhetsex. i Lund 1901, elev vid Ombärgs 
skogsskola 1904 V10, utexaminerad 1905 31/s, elev vid skogsinstitutet s. å. 2/io, 
utexaminerad 1907 23/i2, extra jägmästare i bärgslagsdistriktet 1908 uh, assistent 
i Karlstads revir s. å. 0. d., student vid univ:tet i Uppsala 1909, entledigad från 
assistentförordnandet 1911 27U, assistent vid skyddsskogsområdet i Jämtlands län 
1912 2<Y5. Gift 1909 med Sigrid Karlström. 

631. Berggren, Frans August, * 1882 20/io i Linköping. (Föräldrar: Fältskä¬ 
ren Anton Leonard B. och Hilda Amalia Lundberg.) Mogenhetsex. i Linköping 
1902 22Is, student af Östgöta nation vid univ:tet i Uppsala 1903 2/n, elev vid Om¬ 
bärgs skogsskola 1904 V10, utexaminerad 1905 3ile, elev vid skogsinstitutet s. å. 
V10, utexaminerad 1907 23112, extra jägmästare i östra distriktet 1908 13It; för¬ 
ordnad af landtmäteristyrelsen ss. förrättningsman vid ståndskogslikvid i Lill- 
herrdals laga skifte i Härjedalen 1908 28h—26/u; assistent i Gripsholms revir s. 
å. 28/u, assistent å skyddsskogsområdet i Jämtlands län 1909 23/o, assistent i Råne 
revir 1910 31/s, assistent i Bodens revir 1914 2/o. Gift 1911 l9A med Signe Val¬ 

borg Pihlgren. 

632. Bergstedt, Per Albrekt, * 1883 25h å Alvik i Bromma s:n af Stockholms 
län. (Föräldrar: Ingeniören Pehr B. och Agneta Maria Kihlmark.) Mogenhetsex. 
vid Södermalms lvk i Stockholm 1902 15/s, elev vid Ombärgs skogsskola 1904 
V10, utexaminerad 1905 31U, elev vid skogsinstitutet s. å. “/10, utexaminerad 1907 
23/i2, anställd vid Skönviks aktiebohs skogsmätningar 1908 'Is—1909 31/s, extra 
jägmästare i mellersta Norrlands distrikt 1908 24/n, assistent i Burträsk revir 
1909 25/s, assistent vid öfverjägmästareexpeditionen i Skellefte distrikt 1911 “/«, 
assistent i Malingsbo revir 1915 23U. Gift 1911 31/io med Sara Ingegerd Backman. 
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633. Betländer, Bror Bengt Filip. • 1882 V« i Bollnäs s:n af Gäfleborgs län. 
(Föräldrar: Jägmästaren Bror Olof B. och Hedvig Vilhelmina Hofgren.) Mogen- 
hetsex. i Qäfle 1902 **/*, volontär vid Helsinge reg:te 1903 "U, student af Gestrike- 
Helsinge nation vid univ:tet i Uppsala 1904 ‘V*. elev vid Klotens skogsskola s. å. 
‘/io, reservofficersex. 1905 "h, utexaminerad från skogsskolan 1905 "It, reserv- 
underlöjtnant i förenämnda reg:tes reserv s. å. "ha, elev vid skogsinstitutet s. å. 

*/io. utexaminerad 1908 "h, anställd i Korsnäs aktieboi. s. å. Ha—"lo, anställd i 
Kramfors aktieboi. sedan s. å. 'h, extra jägmästare i mellersta Norrlands distrikt 
1909 7«. afsked från militärtjänsten 1912 *7»; afförd ur domänstyrelsens matrikel 
öfver skogsstaten 1913 7«. Gift 1908 "lu med Marie Louise Carlsson, syster till 
extra jägmästaren Lars Henrik Carlsson. 

634. Brun, John. * 1882 Vio i Hudiksvall. (Föräldrar: Apotekaren Johan 
August B. och Anna Rosina d’Estelle.) Mogenhetsex. i Hudiksvall 1902 "/», elev 
vid Ombärgs skogsskola 1903 ‘Vio, utexaminerad 1904 V», elev vid skogsinstitutet 
1905 7io, utexaminerad 1907 "ha, extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 1908 
"h, assistent i öfre Byske revir s. å. Vt, assistent i Hede revir 1912 ‘*/«. Gift 
1914 "ho med Maja Swensson. 

635. Carlsson. Lars Henrik, * 1884 "ho i Stockholm. (Föräldrar: Källar¬ 
mästaren Bengt Helin C. och Sofia Albertina Arfvin.) Mogenhetsex. vid latinlvkt 
å Norrmalm i Stockholm 1902 “/*, student af Stockholms nation vid univ:tet i 
Uppsala 1903 *•/», elev vid Klotens skogsskola 1904 Vio, utexaminerad 1905 3lh, 
elev vid skogsinstitutet s. å. */io, utexaminerad 1907 "ha, extra jägmästare i Ume 
distrikt 1908 Vu, e. o. tjänsteman i domänstyrelsen s. å. "ha. Anställd hos Mo 
och Domsjö aktiebolag 1908 ‘/i—1"In, anställd 1909 Vi—14/» vid agenturaffär i 
London för försäljning af trävaror och pappersmassa, anställd 1909 ‘Vo—1910 

"lo vid liknande affär i Diisseldorf. Anställd hos Mo och Domsjö aktiebolag på 
försäljningsafdclningen 1910 "U och sedan s. å. i juli chef för träafdelningen därst. 
t. o. m. 1912 "lu. Företog under denna tid ett flertal resor till kontinenten och 
i mars 1912 jämväl till Amerika. Sedermera studerat trävaruförhållandena i 
Frankrike, Ryssland, Tyskland o. s. v. Afförd ur domänstyrelsens matrikel öfver 
skogsstaten 1913 *•/*. 

636. Dahl. Emil Konrad, * 1882 "ha i Finspång i Risinge s:n af Östergötlands 
län. (Föräldrar: Ingeniören Johan Adolf D. och Emma Amalia Dahl.) Mogen¬ 
hetsex. i Norrköping 1902 "U. elev vid Klotens skogsskola 1904 ‘/io, utexaminerad 
1905 "I», elev vid skogsinstitutet s. å. Vio, utexaminerad 1907 "ha, extra jäg¬ 
mästare i östra distriktet 1908 "ha, c. o. tjänsteman i domänstyrclsen 1909 
assistent i Åscle revir s. å. “/», assistent i Degerfors revir 1915 “/». Gift 1912 "It 
med Bertha Teodora Cecilia Andersson. 

637. Dahlberg, Folke. * 1883 ‘7« i Malmö. (Föräldrar: vice Häradshöfdin- 
gen, notarius publieus Arvid Knut Gustaf D. och Carolina Möllandcr.) Mogen¬ 
hetsex. i Malmö 1901 */«, elev vid Ombärgs skogsskola 1904 ‘/io, utexaminerad 
1905 “U, elev vid skogsinstitutet s. å. */io, utexaminerad 1907 "ha, extra jäg¬ 
mästare i mellersta Norrlands distrikt 1908 "hi, assistent i Norsjö revir 1909 
"lo, c. o. tjänsteman i domänstyrelsen 1910 *'/», assistent i Norsjö revir s. å. "U. 
Gift 1910 "h med Elin Fredrika Wcjdllng. 

638. Groth. Biörn Fredrik, * 1844 *Vt i Falköping-Ranten. Skaraborgs län. 
(Föräldrar: Trafikinspektören Carl Gustaf G. och Helena Charlotta Carolina Hå¬ 
kansson.) Mogenhetsex. i Linköping 1902 "It, elev vid Klotens skogsskola 1904 
'/io, utexaminerad 1905 "lo, elev vid skogsinstitutet s. å. */io, utexaminerad 1907 
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23/i2, extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 1908 2h, e. o. tjänsteman i domän¬ 
styrelsen 1909 12/3, assistent inom skyddsskogsområdet i Jämtlands län s. å. 7 la, 

assistent i Klotens revir 1910 19/i, assistent hos öfverjägmästaren i mellersta Norr¬ 
lands distrikt s. å. "A, assistent i södra Lycksele revir 1913 12/o. Gift 1914 5/i med 
Esther Forssgren. 

639. Hagelstein, Alf Henrik, * 1882 23A i Finspång, Östergötlands län. (För¬ 
äldrar: Grosshandlaren Hugo Adolf Jakob Sixten H. och Hilda Carolina Fors¬ 
lund.) Mogenhetsex. vid reallvkt å Norrmalm i Stockholm 1902 14/s, student af 
Östgöta nation i Uppsala 1903, elev vid Ombärgs skogsskola 1904 Vio, utexamine¬ 
rad 1905 31/s, elev vid skogsinstitutet s. å. 2/io, utexaminerad 1907 23/i2, extra jäg¬ 
mästare i västra distriktet 1908 2A, assistent i Dalslands revir s. å. 9/7, assistent 
inom skyddsskogsområdet i Jämtlands län 1909 23/a, amanuens å 3:e skogsbyrån 
i domänstyrelsen 1910 Vs, assistent i Medelpads revir 1914 29/12. 

Farfadern var öfverjägmästare Carl Hugo von Hagelstein. 

640. Hammarstrand, Einar Wilhelm, * 1884 28/7 på Lyckorna i Ljungs s:n af 
Göteborgs och Bohus län. (Föräldrar: Kronouppbördskassören Gustaf Vilhelm 
H. och Sigrid Sjövall.) Mogenhetsex. vid Göteborgs reallvk 1902 3%, elev vid 
Klotens skogsskola 1904 V10, utexaminerad 1905 31A, elev vid skogsinstitutet s. å. 
2/io, utexaminerad 1907 23/i2, extra jägmästare i östra distriktet 1908 2li, assistent 
vid skogsinstitutets elevers sommaröfningar s. å. 15A, assistent i Sorsele revir s. å. 
V», amanuens å kameralbyrån i domänstyrelsen 1910 27/i2, assistent i Fredrika re¬ 
vir 1913 12/b. Gift 1912 8A med Ellen (Elsa) Helena Nordgren. 

Publ. Bidrag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1914. 

641. Jansson, Ernst Theodor, * 1881 7A i Fägreds (Bellefors) s:n af Skara¬ 
borgs län. (Föräldrar: Godägaren Karl Johan J. och Charlotta Christina Eriks¬ 
son.) Mogenhetsex. i Skara 1903 30/s, elev vid Ombärgs skogsskola 1904 V10, 

utexaminerad 1905 3Vs, elev vid skogsinstitutet s. å. 2/io, utexaminerad 1907 23/12, 

extra jägmästare i västra distriktet 1908 30h, assistent i Granviks revir s. å. 12/u, 
assistent å skyddsskogsområdet i Kopparbärgs län 1910 24A, assistent i norra Lyck¬ 
sele revir 1912 31/i2. 

642. Lundborg, Olof Henrik, * 1883 19/io å Guldsmedshyttan i Lindesbärgs 
s:n af Örebro län. (Föräldrar: Bruksdisponenten Carl Henrik L. och Sofia Ja¬ 
cobson.) Mogenhetsex. i Örebro 1903 23A, elev vid Klotens skogsskola 1904 1/io, 

utexaminerad 1905 31/s, elev vid skogsinstitutet s. å. 2Ao, utexaminerad 1907 23/i2, 

extra jägmästare i bärgslagsdistriktet 1908 18/7, assistent i Örebro revir s. å. 30A, 

assistent i örbyhus revir 1909 12A, assistent i Stockholms revir 1910 28/s. 

643. Nilsson, Nils Axel, * 1881 20A i Backe, Fjällsjö s:n af Västenorrlands 
län. (Föräldar: Gästgifvaren Sven N. och Maria Katarina Eriksson.) Mogen¬ 
hetsex. i Härnösand 1901 8/o, student af Norrlands nation vid univ:tet i Uppsala 
1904 15Ii, elev vid Klotens skogsskola s. å. V10, utex. 1905 31/s, elev vid skogsin¬ 
stitutet s. å. 2/io, utexaminerad 1907 23/i2, extra jägmästare i mellersta Norrlands 
distrikt 1908 30/i2, assistent i Arvidsjaurs revir 1909 25A, extra jägmästare i bärgs¬ 
lagsdistriktet 1911 31/b. Anställd vid Leufsta bruks skogsförvaltning. Gift 1915 

27la med Fanny Schmidt. 

644. Nordfors, Klas Daniel, * 1882 11ha i Nagpur, Indien. (Föräldrar: Mis¬ 
sionären, sederm. vice pastorn och komministern Petrus N. och Josefina Christina 
Claesson.) Mogenhetsex. i Uppsala 1902 u/o, elev vid Klotens skogsskola 1904 V10, 
utexaminerad 1905 31/s, elev vid skogsinstitutet s. å. 2A», utexaminerad 1907 23l 12, 
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extra jägmästare i mellersta Norrlands distrikt 1908 30/u, assistent i norra Roslags 
revir 1909 T/«, c. o. tjänsteman i domänstyrelsen s. å. ”/a, assistent inom skydds- 
skogsområdet i Jämtlands län s. å. */«; assistent i Pärlälfvens, Jokkmokks o. Stor¬ 
backens revir 1910 37a. Gift 1914 '•‘‘V» med Anna Engelmark. 

645. Sundberg, Carl Gustaf, * 1884 7J» i Mariestad. (Föräldrar: Byggmästa¬ 
ren Carl Gustaf S. och Maria Christina Johansson.) Mogenhetsex. i Skara 1903 */«, 
elev vid Ombärgs skogsskola 1904 ‘/»o, utexaminerad 1905 *7*. elev vid skogsinsti¬ 
tutet s. å. */io, utexaminerad 1907 **/u, extra jägmästare i västra distriktet 1908 */», 
assistent inom skyddsskogsområdet i Jämtlands län 1909 37a, assistent i norra 
Jämtlands revir 1910 ”/», assistent i Jukkasjärvi o. Gellivare revir s. å. ao/i», 
assistent hos öfverjägmästaren i Gäfle-Dala distrikt 1912 a7#. Gift 1912 r/« med 
Dagmar Esseen. 

646. Wigelius, Matts Alfred, * 1882 30/« (icke **/«) i Åmål. (Föräldrar: Borg¬ 
mästaren Sven W. och Selma Kristina Sandström.) Mogenhetsex. i Göteborg 
1902 37U, elev vid Klotens skogsskola 1904 7»o, utexaminerad 1905 31Is, elev vid 
skogsinstitutet s. å. */io, utexaminerad 1907 a3/i», extra jägmästare i västra distriktet 
1908 */?, assistent hos öfverjägmästaren därst. s. å. o. d., assistent i Tivedens revir 
1909 13/«, e. o. tjänsteman i domänstyrelsen s. å. */», amanuens å l:a skogsbyrån i 
domänstyrelsen s. å. aB/io, entledigad fr. amanuenstjänsten 1913 uh\ sekreterare 
och ombudsman hos Sydvästra Sveriges skogssällskap 1913 V*. Verkställde åren 
1910—1911 norrländska skogskommitténs statistiska utredningar rörande stats- 
skogsförvaltningen, har tjänstgjort ss. notarie hos kommitterade för statsdeparte- 
mentens omorganisation 1911 Vio—1913 as/» och handhaft de skogsstatistiska utred¬ 
ningarna åt skogskommittén för södra Sveriges allmänna skogar. Gift 1911 nl» 
med Aagot Sönsteby. 

Hunvisn t. litt. Citerad och medverkande i Th. A. Askcrgrens "Handbok för 
nordisk trävaruindustri", Sthlm 1913. 
Piibl. Bidrag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1913. 

6467». Bosceus, Nils Einar, * 1884 ’*/« i Hjorteds s:n af Kalmar län. (För¬ 
äldrar: Disponenten Nils Walfrid B. och Olga Hulda Maria Hallen.) Mogen¬ 
hetsex. i Lule 1903, extra elev af högre kursen vid skogsinstitutet 1905 u/io, utexa¬ 
minerad 1907 ”/«. bitr. länsjägmästarc i Jönköpings län 1908, skogsförvaltare vid 
Strömsnäs bruks aktiebolag. "Jägmästare." Gift 1911 a3/« med Anna Melln. 

647. Amilon, Johan Anders, * 1885 3*h i Tryde s:n af Kristianstads län. (För¬ 
äldrar: Godsägaren Johan A. och Ida Ekstdcn.) Mogenhetsex. i Ystad 1904 */r, elev 
vid Klotens skogsskola 1905 Vio, utexaminerad 1906 37«, elev vid skogsinstitutet 
s. å. utexaminerad 1908 '•/»». e. o. tjänsteman i domänstyrclscn 1909 “/», extra 
jägmästare i Gäfle-Dala distrikt s. å. 7h, assistent i Degcrfors revir 1910 aVs, 
assistent i Ängclholms revir 1911 1B/i, assistent i Jokkmokks m. fl. revir 1912 ”/#, 
assistent hos öfverjägmästaren i södra distriktet s. å. **/u, t. f. lektor vid skogs¬ 
institutet 1914 ,B/i. Lektor i skogsskötsel, skogsuppskattning och skogsindelning 
med undervisningsskyldighet därjämte i matematik vid skogshögskolan 1915 ‘7«. 
Företog 1913—1914 med anslag af allmänna medel skogsvetenskapliga studieresor 
i Danmark och Tyskland o. s. v. 

Publ. Bidrag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1910, 1912, 1914. 

648. Berggren, Einar Johannes, * 1882 7» I Gustaf Adolfs s:n af Värmlands 
län. (Föräldrar: Kyrkoherden Olof B. och Alma Wicl.) Mogenhetsex. i Karl¬ 
stad 1903 */•. elev vid Ombärgs skogsskola 1905 7io, utexaminerad 1906 "V», elev 
vid skogsinstitutet s. å. 3/io, utexaminerad 1908 ,B/i», anställd hos Uddeholms aktie- 
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bolag s. å. 20/i2—1910 30 k, extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 1910 28/i, assistent 
i Kalix m. fl. revir s. å. 24A>, assistent i Bjurholms och Degerfors revir 1911 30U, 
t. f. assistent i Tärändö revir s. å. 5/s, assistent vid öfverjägmästareexpeditionen i 
Lule distrikt 1913 4A. Gift 1914 14A med Inez Stenberg. 

Publ. Skogens viktigaste parasitsvampar (N:r 30 i Skogsvårdsföreningens folk¬ 
skrifter, Stockholm 1912). — Bidrag i Skogsvårdsföreningens tidskr. 1911, 
Årsskrift från Föreningen för skogsvård i Norrland 1913: II; Skogen 1915. 

649. Boberg, Sven, * 1884 12/2 i Falun. (Föräldrar: Laffogden Hans Viktor 
B. och Maria Augusta Vestlund.) Mogenhetsex. i Falun 1903 2aU, student af 
Västm.-Dala nation vid univ:tet i Uppsala 1903 7/a, elev vid Ombärgs skogsskola 
1905 Vio, utexaminerad 1906 31/s, elev vid skogsinstitutet s. å. 3/io, utexaminerad 
1908 19/i2, extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 1909 23/e, assistent å skyddsskogs- 
området i Jämtlands län s. å. o. d., assistent i Västerdalarnes revir s. å. 30/i2. Gift 
1910 *Vio med Gerda Borner. 

650. Bolin, Sten Vilhelm, * 1884 6/u i Follkärna, Kopparbärgs län. (För¬ 
äldrar: Landtbrukaren John Otto B. och Helena Emilia Åkerblom.) Mogenhetsex. 
i Uppsala 1904 27/s, inskrifven i Västmanlands-Dala nation vid univ:tet därst. s. å. 
på hösten, elev vid Ombärgs skogsskola 1905 Vio, utexaminerad 1906 31/s, elev vid 
skogsinstitutet s. å. 3/io, utexaminerad 1908 19/i2, extra jägmästare i Skellefte distrikt 
1909 V12, e. o. tjänsteman i domänstyrelsen 1910 20U, assistent inom skyddsskogs- 
området i Jämtlands län s. å. 25/s, amanuens å 2:dra skogsbyrån i domänstyrelsen 
1911 28/i2, assistent hos öf ver jägmästaren i västra distriktet 1912 19/b. 

651. (af) Ekenstam, Gustaf Reinhold Viktor, * 1885 10In i Linköping. (För¬ 
äldrar: Stationsinspektoren Otto Reinhold Leopold Stanislaus [af] E. och Anna 
Maria Wilhelmina [af] E.) Mogenhetsex. i Linköping 1904 10le, elev vid Om¬ 
bärgs skogsskola 1905 Vio, utex. 1906 31/s, elev vid skogsinstitutet s. å. 5/io, ut¬ 
examinerad 1908 19/i2, extra jägmästare i östra distriktet 1909 15/b, assistent i Ny¬ 
köpings revir s. å. o. d., assistent vid skyddsskogarna i Jämtlands län 1910 25A>, 
assistent i Åsele revir 1912 28/s, assistent i Ombärgs revir 1914 */i, assistent i Bo¬ 
dens revir s. å. 28/2. 

652. Eckerbom, Nils, * 1884 W2 i Hofva s:n af Skaraborgs län. (Föräldrar: 
Förste provincialläkaren Axel E. och Anna Helena Joachimsson.) Mogenhetsex. 
i Örebro 1903 Vo, elev vid Klotens skogsskola 1905 V10, utexaminerad 1906 31/b, 
elev vid skogsinstitutet s. å. 3/io, utexaminerad 1908 lfl/i2, extra jägmästare i bärgs- 
lagsdistriktet 1909 23/a, assistent i Askersunds revir s. å. 2lh, assistent i Örebro 

revir 1910 17 la. 
Publ. Bidrag i Från Skog och Sjö 1913. 

653. Erhardt, Per Hjalmar, * 1881 3/? i Filipstad. (Föräldrar: Lasaretts- 
läkaren, med. lic. Erik Wilhelm Bernhard E. och Hildegard Fredrika Pettersson.) 
Mogenhetsex. vid norra reallvkt i Stockholm 1900 15/s, student vid Stockholms 
högskola 1904 21/i, volontär vid lifregementets dragoner s. å. 28/s, elev vid Om¬ 
bärgs skogsskola 1905 V10, utexaminerad 1906 3lls, elev vid skogsinstitutet s. å. 
3/io, underlöjtnant i nämnda dragonreg:tes reserv s. å. 14/12, utexaminerad från 
skogsinstitutet 1908 19/i2, extra jägmästare i östra distriktet 1909 23/o, assistent i 
Stockholms revir s. å. 0. d., e. 0. tjänsteman i domänstyrelsen s. å. 13/s, amanuens 
därst. s. å. 1SA», assistent vid skyddsskogsområdet i Jämtlands län 1913 2“/o, sist¬ 

nämnda förordnande återkalladt s. å. 30/o. 

654. Hagström, Samuel Johannes (Sam), * 1882 8/o i Oskarshamn. (Föräldrar: 
Sjökaptenen Johan Erik H. och Stina Lovisa Andersson.) Mogenhetsex. i Kalmar 
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1903 *7I&. student af Kalmar nation vid univ:tet i Uppsala 1904 l7/»o, elev vid Klotens 
skogsskola 1905 '/to, utexaminerad 1906 a'la, elev vid skogsinstitutet s. A. a/io. ut¬ 
examinerad 1908 w/u, extra jägmfistare i Smålands distrikt 1909 */7, e. o. tjänste¬ 
man i domänstyrelsen s. å. ”/*, extra amanuens å andra skogsbyrån därst. 1910 

”/«, amanuens därst. 1911 **/»*, assistent i norra Lycksele revir 1912 **/#. Gift 
1913 **/• med Hedvig Nauckhoff. 

655. Helmers, Gustaf Erik Bernhard, * 1885 ®/u i Västervik. (Föräldrar: Di¬ 
rektören Anders Bernhard H. och Anna Charlotta Grähs.) Mogenhetsex. vid nya 
samskolan i Stockholm 1904 *°/», elev vid tekniska högskolan s. å., elev vid Om- 
bärgs skogsskola 1905 '/to, utexaminerad 1906 3l/«, elev vid skogsinstitutet s. å. */io, 
utexaminerad 1908 ula, extra jägmästare i Smålands distrikt 1909 */7, assistent i 
Värends revir s. å. *°/7, transport till Eksjö revir 1911 1/ii, assistent i Burträsk* 
revir 1913 V7. Gift 1. g. 1912 */s med Greta Hesselgren, 2. g. 1915 B/o med Tekla 
Signe Boman. 

656. Kinnman, Ragnar Fritz Gunno, * 1885 *°/i» i Norrtälje. (Föräldrar: Apo¬ 
tekaren Gunno Petrus K. och Alma Elisabet Hallberg i hennes 1. g.) Mogen¬ 
hetsex. i Uppsala 1904 30/a, student af Västmanland-Dala nation vid univ:tet i Upp¬ 
sala s. å. ,7/io. elev vid Klotens skogsskola 1905 Vio, utex. 1906 3,/«, elev vid skogs¬ 
institutet s. å. */10, utex. 1908 “/u, extra jägmästare i Ume distrikt 1909 “7#, assi¬ 
stent i Bjurholms revir s. å. **/», e. o. tjänsteman i domänstyrelsen 1910 **/», 
assistent i Sorsele revir 1911 31/i. T. f. lektor vid skogshögskolan i skogsteknologi 
samt byggnads- och afdikningslära jämte skogs- och fältmätning samt kartritning 
1915 "U. Äger Gunnerud vid Sorsele. Gift 1912 V# med Anna Margareta 
Eleonora (Margit) Cliöler. 

657. Liifgren, Claes Daniel. * 1884 **/• i Ludgo s:n af Södermanlands län. 
(Föräldrar: Direktören Claes Johan L. och Marie Louise Bergman.) Realskolcex. 
vid nya elem.-skolan i Stockholm 1900 */•, mogenhetsex. i Nyköping 1904 '*/«, elev 
vid Ombärgs skogsskola 1905 Vio. utexaminerad 1906 3,/b, elev vid skogsinstitutet 
s. å. */io, utexaminerad 1908 13/u, anställd vid Skönviks aktieboi. 1909 “/#—1910 '*/«. 
extra jägmästare i mellersta Norrlands distrikt 1909 ”/1», assistent i Stockholms 
revir 1910 nU, assistent vid skyddsskogsområdet i Jämtlands län s. å. Mh, assistent 
i Pitc revir 1911 ”/». Gift 1912 u/is med Hilda Maria Lovisa (Marie-Louise) Geete. 

658. Mählén, Erik Herman. * 1883 "/* i Östcr-Våla s:n af Västmanlands län. 
(Föräldrar: Kontraktsprosten Carl Olof M. och Emelie Sofia Gawell.) Mogen¬ 
hetsex. i Uppsala 1903 V», elev vid Ombärgs skogsskola 1905 ‘/10, utexaminerad 
1906 3I/», elev vid skogsinstitutet s. å. */io, utexaminerad 1908 *"/i*, extra jäg¬ 
mästare i Gäflc-Dala distrikt 1909 Mh, amanuens å kanicralbyrån i domänstyrelscn 
s. å. *•/1», företog 1910 med anslag af allmänna medel en skogsvetenskaplig studie¬ 
resa i Tyskland, assistent i Kalix revir 1911 ,7/i. Assistent I Tärändö revir 1915 
•/». Gift 1913 Vi med Ruth Gohde. 

659. Nilsson, Einar, * 1886 7*/i i Hedemora. (Föräldrar: Länsveterinären 
Erland Josef N. och hans 2:a fru, Anna Arvedson.) Mogenhetsex. i Västerås 1905 
'*/•, elev vid Klotens skogsskola s. å. V10, utex. 1906 *'/», elev vid skogsinstitutet 
s. å. */,«. utexaminerad 1908 ‘•/h, extra jägmästare 1 västra distriktet 1909 "/«, 
assistent i Tivedens revir s. å. o. d., assistent för indelning af kronoparker i västra 
distriktet 1913 “/§, assistent vid förberedande kursen till skogshögskolans jäg¬ 
mästarekurs 1915 7/». (iift 1910 '*/11 med Ebba Josefina Kristina Tössberg. 

660. Balm, Emil Ber Oskar, * 1885 V* i Söfdc s:n af Malmöhus län. (För¬ 
äldrar: Godsförvaltaren Oscar P. och Agnes Marie Louise Hcdcrström.) Mo- 
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genhetsex. i Ystad 1904 13la, elev vid Klotens skogsskola 1905 Vio, utexaminerad 
1906 3ils, elev vid skogsinstitutet s. å. 3/io, utexaminerad 1908 19/i2, extra jägmästare 
i östra distriktet 1909 2%, assistent i Qripsholms revir 1910 fl/«, assistent vid skydds- 
skogsområdet i Jämtlands län 1913 2<sk, assistent i Sunnerbo revir s. å. 3/n. Före¬ 
tog år 1914 med offentligt anslag en skogsvetenskaplig studieresa i Danmark. 

661. Sjöquist, Axel Wilhelm, * 1883 % i Alnö s:n af Västernorrlands län. 
(Föräldrar: Possessionaten Per S. och Maria Persson.) Mogenhetsex. i Sunds¬ 
vall 1902 Ve, student vid Uppsala univ:tet 1905, elev vid Ombärgs skogsskola 
s. å. Vio, utexaminerad 1906 31ls, elev vid skogsinstitutet s. å. 3/io, utexaminerad 
1908 19/i2, skogsförvaltare vid Jössefors aktieboi. i Värmland sedan maj 1909, 
extra jägmästare i bärgslagsdistriktet 1909 17/u, assistent i Arvika revir s. å. 22/12, 
assistent vid skyddsskogarna i mellersta Norrlands distrikt 1914 4A, assistent i 
Vargiså revir s. å. 31/i2. Gift 1911 V7 med Eyvor Rhodin. 

662. Pettersson, Karl Gustaf Birger, * 1887 4/o i Stockholm. (Föräldrar: 
Guldsmeden Gustaf P. och Edla Kristina Nyström.) Mogenhetsex. vid nya ele¬ 
mentarskolan i Stockholm 1905 19/s, elev vid Ombärgs skogsskola s. å. V10, utexa¬ 
minerad 1906 3Vs, elev vid skogsinstitutet s. å. 3/io, delegerad för skogsinstitutet i 
Stockholms studentkårs direktion 0. sekr. i nämnda studentkårs direktion, ut¬ 
examinerad 1908 19/i2, extra jägmästare i östra distriktet 1909 25/io, e. 0. tjänste¬ 
man i domänstyrelsen s. å. 24/i2, assistent i Härnösands och Medelpads revir 1910 
i7U, extra jägmästare i mellersta Norrlands distrikt och assistent i Härnösands 
revir 1911 29U, föredragshållare i skogsvård hos Västernorrlands läns skogsvårds- 
styrelse 1911 V*—lä/s, undervisat i skogsvård vid Härnösands folkskollärarese¬ 
minarium vintern 1910—1911, assistent i Malmesjaurs revir 1911 30/s. Gift 1911 
28/io med Elsa Vilhelmina Christerson. 

663. Schager, Carl Axel Nils, * 1884 19/u i Stockholm. (Föräldrar: Revisor 
Axel Conrad S. och Frida Helena Nyström.) Mogenhetsex. vid norra latinlvkt i 
Stockholm 1903 16/s, elev vid Klotens skogsskola 1905 V10, utexaminerad 1906 31/», 
elev vid skogsinstitutet s. å. 3/io, utexaminerad 1908 19/i2, extra jägmästare i södra 
distriktet 1909 23/e, e. 0. tjänsteman i domänstyrelsen s. å. 24/12, assistent i Blekinge- 
Åhus revir 1910 16/a, bitr. jägmästare därst. 1912 2/i, amanuens å 2:dra skogsbyrån 
i domänstyrelsen 1912 31/i2, sekr. hos sydsvenska skogskommittén 1914. Gift 1913 

19/io med Greta Neaga Hallström. 
Publ. Om hagmarksskötsel och dess ekonomi. II. Södra Sverige. (Skogs- 
vårdsfören:s folkskrifter 1913, n:r 2); Bidrag i Skogsvårdsföreningens tid¬ 
skrift 1910. 

664. Schenström, Johan Magnus (John), * 1886 19/« i S:t Ilians s:n af Väst¬ 
manlands län. (Föräldrar: Majoren Carl August S. och Edla Elisabeth Ottilia 
Mossberg.) Mogenhetsex. i Uppsala 1904 30U, student af Västmanlands-Dala na¬ 
tion vid univ:tet därst. s. å. Vo, elev vid Ombärgs skogsskola 1905 Vio, utexamine¬ 
rad 1906 31/s, elev vid skogsinstitutet s. å. 3/io, utexaminerad 1908 19/i2, extra jäg¬ 
mästare i bärgslagsdistriktet 1909 18/o, assistent å skyddsskogsområdet i Jämtlands 
län s. å. 23/e, assistent hos öf ver jägmästaren i mellersta Norrlands distrikt 1910 V2, 
amanuens i domänstyrelsen 1911 24A, assistent i öfre Byske revir 1912 28/s, assistent 
i Gellivare m. fl. revir 1914 27/e. Gift 1912 3/u med Thyra Theresia Ellström. 

665. Utterström, Carl, * 1884 14/o i Älfsby s:n af Norrbottens län. (Föräldrar: 
Handlanden Jonas August U. och Johanna Carolina Sundström.) Mogenhetsex. 
i Lule 1904 13/e, elev vid Klotens skogsskola 1905 V10, utexaminerad 1906 31/o, elev 
vid skogsinstitutet s. å. 3/io, utexaminerad 1908 19/12, extra jägmästare i Skellefte 

distrikt 1909 22/o, assistent i Älfsby revir s. å. 0. d. 
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666. Vange. Alrik. 1884 3/» i Falun. (Föräldrar: Grosshandlaren Gustaf 
Pettersson och Wilhelmina Elisabeth Sundberg.) Mogenhetsex. i Falun 1903 3#/&, 
volontär vid Dalregrtet 1904 V». elev vid Ombärgs skogsskola 1905 ‘/io, utexami¬ 
nerad 1906 **/•, elev vid skogsinstitutet 1906 Vio, underlöjtnant i nämnda reg:tes 
reserv s. å. u/u, utexaminerad frän skogsinstitutet 1908 ,#/it, afsked frän militär¬ 
tjänsten 1909 “/t, extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt s. å. 3B/o, assistent vid 
skj ddsskogsområdet i Kopparbärgs län s. å. ii/t, assistent i Kopparbärgs revir s. å. 
"/“• ass'stent i Bodens revir 1912 "/», assistent hos öfverjägmästaren i Umc di¬ 
strikt 1914 *•/«. Gift 1912 V« med Elvie Maria Elisabeth Johansson. 

Publ. Bidrag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1910. 

667. Chatillon-Winbergh. Arne, * 1885 ,s/8 i Stockholm. (Föräldrar: Grosshand¬ 
laren Carl August Leonard Winbergh och Hedvig Maria Chatillon-Dahl.) Mo¬ 
genhetsex. vid Södermalms lvk i Stockholm 1903 “/», volontär vid fortifikationen 
s. å. */«, elev vid Klotens skogsskola 1905 Vio, underlöjtnant i fortifikationens re¬ 
serv s. å. 14/i*, utexaminerad från nämnda skogsskola 1906 **/», elev vid skogs¬ 
institutet s. å. Vio, utexaminerad 1908 'Vit, extra jägmästare i bärgslagsdistriktet 
1909 *V., assistent å skyddsskogsområdet i Jämtlands län s. å. o. d., e. o. tjänste¬ 
man i domänstyrelsen s. å. ”/#, assistent i Burträsk’ revir 1911 ‘Vo. afsked från 
militärtjänsten 1911 n/o, amanuens i domänstyrclsen 1913 Vo. 

/V/W. Bidrag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1913, Norrlands skogsvårds- 
forbunds tidskrift 1915, Skogen 1915. 

668. Winbladh, AU Theodor, * 1883 */a å Strömsnäs i Avesta s:n af Koppar- 
härgs län. (Föräldrar: Regementsläkaren Johan Theodor W. och Alfhild Pctré.) 
Mogenhetsex. i Falun 1904 */«, student af Västmanlands nation vid unlv:tet i Upp¬ 
sala s. å. “/io. elev vid Klotens skogsskola 1905 Vio, utexaminerad 1906 “/a, elev 
vid skogsinstitutet s. å. */io, utexaminerad 1908 ‘Vi*. extra jägmästare i Smålands 
distrikt 1909 **/•, assistent i Värends revir s. å. Vt, t. f. statens skogstaxator i 
Smålands distrikt s. å. o. d., assistent i Jönköpings revir 1912 Vo, länsjägmästarc i 
Skaraborgs län sedan 1913 Vi. Gift 1912 ‘"/o med Lisa Trolle. 

669. Bäckman. Nils Albin. * 1882 w/t i Ume. (Föräldrar: Sjökaptenen Nils 
Edvard B. och Jakobina Sofia Yttcrgren.) Mogenhetsex. i Ume 1903 10/o, extra 
elev af högre kursen vid skogsinstitutet 1905 'Vu, elev vid Ombärgs skogsskola 
1906 '/io. utexaminerad 1907 *'/•, ord. elev vid skogsinstitutet s. å. 7io, utexamine¬ 
rad 1908 *°/it, skogschef vid Sävenäs aktiebolag sedan 1909 *Vto. Led. af styrel¬ 
sen för Föreningen för skogs- och trävarumän i öfre Norrland vid stiftandet 1913 
"/io. Gift 1910 *Vt med Elma Wilhelmina Rclmman. 

670. Alexanderson. Axel Rikard. • 1885 V? på Vänngarn i S:t Olofs s:n af 
Stockholms län. (Föräldrar: Öfvcrstclöjtnantcn Knut Erik Johan A. och Agnes 
Mathilda Gtinthcr.) Mogenhetsex. vid nya clem.-skolan i Stockholm 1904 “/#, 
student vid Stockholms högskola 1905 i okt., elev vid Ombärgs skogsskola 1906 
'/io. utexaminerad 1907 *'/«, elev vid skogsinstitutet s. å. */io, utexaminerad 1909 

e. o. tjänsteman i domänstyrclsen 1910 ,0/«, extra jägmästare i Gäfle-Dala 
distrikt s. å. '*/., assistent i Västerås revir 1911 ,&/t. länsjägmästare i Västman¬ 
lands län 1911 V» o. sekr. hos skogsvårdsstyrelsen därst., lärare i skogshushåll¬ 
ning vid Tärna folkhögskola 1911 i maj, vid landtmannaskolan i Kolbäck 1913 o. 
vid landtbruksskolan i Tomta s. å. Sekr. i Västmanlands läns jaktvårdsförening. 
Gift 1911 */n med Elisabeth (Lisa) Åberg. 

671. Bergman, krans Fredrik Achates, • 1886 »V» I Kalmar. (Föräldrar: Kro¬ 
nofogden Rudolf Achates B. och Ulrica Margareta Rebecka Wahlgren.) Mogen- 
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hetsex. i Kalmar 1905 9/«, elev vid Ombärgs skogsskola 1906 Vio, utexaminerad 
1907 31/8, elev vid skogsinstitutet s. å. Vio, utexaminerad 1909 20/12, extra jägmästare 
i Smålands distrikt 1910 7h, assistent i Kalmar revir s. å. 28/7, assistent vid förbere¬ 
dande kursen till skogshögskolans jägmästarekurs 1915 7k. 

672. Björk, Ernst, * 1885 13U i Högsjö, Västernorrlands län. (Föräldrar: 
Folkskolläraren Erik B. och Lucia Jonsson.) Mogenhetsex. i Östersund 1903 25A>, 
student af Norrlands nation vid Uppsala univ:tet 1906 13h, elev vid Klotens skogs¬ 
skola 1906 V10, utexaminerad 1907 3Vs, elev vid skogsinstitutet 1907 V10, lämnade 
kursen för sjukdom s. å. u/n, e. 0. kammarskrifvare vid tullkammaren i Storlien 
1910 10/ii. 

673. Blohm, Bernhard Rikard, * 1885 19Ii i Västerås. (Föräldrar: Köpman¬ 
nen Otto Rikard B. och Karin Olsson.) Mogenhetsex. i Västerås 1903 10/g, språk- 
ligt-merkantila studier vid handelsakademi i Berlin 1903—1905, elev vid Ombärgs 
skogsskola 1906 V10, utexaminerad 1907 31/s, elev vid skogsinstitutet s. å. V10, ut¬ 
examinerad 1909 20/i2, extra jägmästare i bärgslagsdistriktet 1910 22/o, assistent i 
Örebro revir s. å. o. d., skogsindelningsassistent i bärgslagsdistriktet 1913 12/o, för¬ 
ordnandet återkalladt s. å. 30h men förnyadt 1914 28/i. Gift 1912 31li i Uddevalla 
med Ingrid Svensson. 

674. Eneroth, Karl Olof, * 1886 2/n i Arboga. (Föräldrar: Civilingenjören 
Carl Olof E. och Eva Helena Rönngren.) Mogenhetsex. i Ume 1905 27/s, elev vid 
Ombärgs skogsskola 1906 V10, utexaminerad 1907 31/s, elev vid skogsinstitutet s. å. 
V10, utexaminerad 1909 20/12, anställd hos Kopparbärgs bärgslag sedan 1910; extra 
jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 1911 18/2. Gift 1912 V10 med Linnéa Charlotta 
Jonson. 

Publ. Bidrag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1914, Skogen 1914. 

675. Engströmer, Tage, * 1885 19/o i Sollefte, t 1910 28/s i Torsfjärden, Ströms 
s:n af Jämtlands län. (Föräldrar: Bankkamreraren Thure E. och Anna Högberg.) 
Mogenhetsex. i Härnösand 1905 i juni, elev vid Ombärgs skogsskola 1906 1/io, ut¬ 
examinerad 1907 31/s, elev vid skogsinstitutet s. å. 1/io, utexaminerad 1909 20/i2, 
extra jägmästare i mellersta Norrlands distrikt 1910 22/e, assistent inom skydds- 
skogsområdet i Jämtlands län s. å. 37U. 

Blef ihjälskjuten af våda under en jakt. Föräldrarne instiftade till minne af 
honom ett stipendium vid skogsinstitutet. 
Hänvisn. t. litt. Nekrolog (af H. Szs) jämte portr. i Skogsvårdsföreningens 
tidskrift 1912. 

676. Fogelström, Henrik, * 1884 10/i2 i Stockholm. (Föräldrar: Revisorn 
Otto Albert F. och Louise Charlotte Hérouard.) Mogenhetsex. vid norra latinlvkt 
i Stockholm 1902 15/s, student af Söd.-Nerikes nation vid univ:tet i Uppsala 1905, 
elev vid Klotens skogsskola 1906 V10, utexaminerad 1907 31/s, elev vid skogsinsti¬ 
tutet s. å. 1/io, utexaminerad 1910 10U, extra jägmästare i östra distriktet 1910 Vs, 
taxator af kronoparker i Ume distrikt 1912 20U, assistent i södra Lycksele revir 
1914 *U, assistent i Burträsk’ revir s. å. 2/«. Gift 1913 17/u med Alma Ingeborg 

Spjuth i hennes 2. g. 

677. Hollström, Lennart Olof Ragnar, * 1883 27/o i Neder-Lule s:n af Norr¬ 
bottens län. (Föräldrar: Kommissionslandtmätaren Gustaf H. och Albertina 
Elisabeth Holm.) Mogenhetsex. i Lule 1902 10/s, landtmäterielev i Norrbottens län 
s. å. 5/s—1903 18/s, elev vid Ombärgs skogsskola 1906 V10, utexaminerad 1907 31/s, 
elev vid skogsinstitutet s. å. V10, utexaminerad 1909 20/12, extra jägmästare i Lule 
distrikt 1910 25/s, assistent i Tärändö revir s. å. 0. d., assistent i Jukkasjärvi revir 
1911 30/u, assistent i Storbackens revir 1912 31/i2. Gift 1914 */» med Anna Wickbom. 
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678. Hlelmström, Karl Ivar. * 1883 */u i Söderhamn. (Föräldrar: Tullförval¬ 
taren Carl Adolf H. och Anna Cecilia Härdelin.) Mogenhetsex. i Härnösand 1901 
5.. e. o. kammarskrifvare vid tullkammaren i Härnösand s. å., bokhållare vid 
Salsåkers ångsågsaktieboLs skogskontor i Ramsele 1902 ‘/a—1903 30/«; afmätare 
hos KunRSRården-MariebärRs aktieboi. 1904 V», extra tummare hos Ångermanälf- 
vens flottningsförening s. å. lU. genomgick propedeutisk kurs i kemi i Uppsala och 
studerade matematik därst. 1905, bokhållare vid Qranlngeverken 1906 V», elev vid 
Klotens skogsskola 1906 ‘/»o, utexaminerad 1907 ilU, elev vid skogsinstitutet s. å. 
1 .o, utexaminerad 1909 10In, extra jägmästare i Lule distrikt 1910 18/«, assistent i 
Hodens revir s. å. o. d.. assistent i Stensele och Åsele revir 1911 “/#, assistent i 
Degerfors revir 1912 :n,5. Anställd hos Sandvikens ångsågsaktiebolag 1912 l/u. 

Åter assistent i Degerfors revir 1914 */«, assistent i Råne revir s. å. *7/o. Gift 1912 
”/t med Edla Christina Marcusson. 

679. Holm. Ernst Vilhelm, * 1883 '-’Vio i Härnösand. (Föräldrar: Härads- 
höfding Ernst Fredrik H. och Anna Margareta Ulander.) Mogcnhetsex. i Härnö¬ 
sand 1903 ”/o, student af Norrlands nation vid univ:tet i Uppsala v. t. 1906, elev 
vid Klotens skogsskola 1906 ‘/io, utexaminerad 1907 3,/«, elev vid skogsinstitutet 
s. å. ‘/io, utexaminerad 1909 *7i», extra jägmästare i Umc distrikt och assistent i 
Fredrika revir 1910 *V., assistent i Arjepluogs revir 1911 “/a, taxator af krono- 
parker i Ume distrikt 1912 M/«, assistent i Åsele revir 1913 */», assistent i mellersta 
Norrlands distrikt s. å. ‘Vt. assistent i Vilhelmina revir 1915 7o. 

680. Högbom. Nils Magnus, * 1886 Vt i Pite. (Föräldrar: Rektorn Magnus 
Gideon H. och Thérése Dorotea Norrbom.) Mogenhetscx. i Ume 1904 ‘7#, 
student af Norrlands nation vid univ:tet i Uppsala 1906 a/t, elev vid Ombärgs 
skogsskola 1906 Vio, utexaminerad 1907 3‘/», elev vid skogsinstitutet s. å. ‘/io, 
utexaminerad 1909 *°/u, extra jägmästare i östra distriktet 1910 sVs, e. o. tjänste¬ 
man i domänstyrelsen 1911 ‘Vi, t. f. assistent i Burträsk’ revir s. å. *7», assistent i 

södra Lycksele revir 1913 V», assistent i Bjurholms revir 1914 *U, assistent i Särna 
revir s. å. *•/«. 

681. Karlsson. Einar, * 1887 "/o i Göteborg. (Föräldrar: Handlanden Karl 
Gustaf K. och Hildegard Josefina Hcllgrcn.) Mogenhetsex. i Göteborg 1906 "/o, 

elev vid Ombärgs skogsskola s. å. ‘/io, utexaminerad 1907 81/», elev vid skogsin¬ 
stitutet s. å. ‘/io, utexaminerad 1909 *®/i», extra jägmästare i västra distriktet 1910 
”/«, assistent i Marks revir s. å. o. d. 

682. Larsson, Lars, * 1886 ”/o i Boda s:n af Kopparbärgs län. (Föräldrar: 
Hoffotografcn Lars L. och Anna Eriksson.) Mogenhetsex. vid norra latlnlvkt i 
Stockholm 1903 '*/%, elev vid Klotens skogsskola 1906 ‘/io, utexaminerad 1907 “/•, 
elev vid skogsinstitutet s. å. ‘/io, utexaminerad 1910 V», extra jägmästare i östra 
distriktet 1911 ”/«, assistent vid skyddsskogsområdet i mellersta Norrlands distrikt 
s. å. Vt, assistent i Arjepluogs revir 1914 */«. 

683. Lölvén, Olol Gustal, * 1883 **/• i Klara församl., Stockholm. (Föräldrar: 
Rektor Johan L. och Anna Eriksson.) Mogenhetsex. vid Beskowska skolan I 
Stockholm 1904 **/», elev vid Ombärgs skogsskola 1906 ‘/io, utexaminerad 1907 **/•, 
elev vid skogsinstitutet s. å. ‘/io, utexaminerad 1910 ,0/». extra jägmästare I Gäflc- 
Dala distrikt 1910 **/•, e. o. tjänsteman 1 domänstyrelsen s. å. ‘Vu, kronoparks- 
taxator i Umc distrikt 1912 **/*, assistent i Kalix m. fl. revir 1913 **/•, assistent I 
Örebro revir 1914 *V*. 

684. Pichl, Sven Otto, * 1883 ,8/t I Brännkyrka s:n af Stockhoms län. (För¬ 
äldrar: Direktören Carl Gustaf P. och Sofia Amalia Henrietta Neumiiller.) Mo- 
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genhetsex. vid Södermalms lvk i Stockholm 1903 12/i2, volontär vid fortifikationen 
1904 Vg, elev vid Klotens skogsskola 1906 Vio, underlöjtnant i fortifikationens 
reserv s. å. 14/12, utexaminerad från skogsskolan 1907 31/s, elev vid skogsinstitutet 
s. å. Vio, utexaminerad 1910 18/i, afsked från militärtjänsten s. å. 4/2, biträde hos 
skogsexperten i aktieboi. Norrlandsbänken s. å. 6/s—1911 9/u, extra jägmästare i 
västra distriktet 1911 23/2, kronoparkstaxator i Ume distrikt 1912 20U, biträde i 
domänstyrelsen 1913 7/i, assistent hos skogschefen vid Hällefors bruk 1914. 

Publ. Bidrag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1911; Sv. Dagbl. 1912. 

685. Rudbäck, Einar Gabriel, * 1884 iaU i Ullervads s:n af Skaraborgs län. 
(Föräldrar: Kyrkoherden Sven Gustaf R. och Augusta Sofia Jonsson.) Mogen- 
hetsex. i Skara 1903 3/«, elev vid Klotens skogsskola 1906 Vio, utexaminerad 1907 
31/s, elev vid skogsinstitutet s. å. Vio, utexaminerad 1909 21/i2, extra jägmästare i 
västra distriktet 1910 21h, assistent i Kinne revir s. å. 0. d., skogsindelningsassi- 
stent i västra distriktet 1913 12/«, assistent hos öfverjägmästaren i Smålands di¬ 
strikt 1915 7h. 

686. Samuelsson, August Waldemar, * 1884 Vs i Sala. (Föräldrar: Kyrko¬ 
herden Johan S. och Sigrid Smitt, dotter till t. f. öfverjägmästaren, skogsförval- 
taren C. E. A. Smitt.) Mogenhetsexamen i Västerås 1903 14/o, elev vid tekniska 
högskolan 1904—1905, elev vid Klotens skogsskola 1906 Vio, utexaminerad 1907 

31/s, elev vid skogsinstitutet s. å. Vio, utexaminerad 1910 10/i, extra jägmästare i 
bärgslagsdistriktet 1910 19/io, assistent i Köpings revir s. å. 28/i2, sistnämnda förord¬ 
nande återkalladt 1914 19/n. 

687. Wikandcr, Richard, * 1887 Vio (i domänstyrelsens matrikel felaktigt Vs) 
i Kristinehamn. (Föräldrar: Rektorn Nils W. och Hilma Carolina Andersson.) 
Mogenhetsex. vid södra latinlvkt i Stockholm 1905 15/s, student af Stockholms na¬ 
tion vid univ:tet i Uppsala 1906 18/1. elev vid Klotens skogsskola s. å. Vio, utexa¬ 
minerad 1907 31/s, elev vid skogsinstitutet s. å. Vio, utexaminerad 1909 21/i2, extra 
jägmästare i östra distriktet 1910 7h, assistent i Kinda och Gullbärgs revir 1911 
23/2, asisstent i Åsele revir 1914 13/i. Gift 1915 12Is med Olga Hällén. 

688. Barnekoxv, Folke Carl Edward, friherre, * 1885 18/o i Strö s:n af Kristian¬ 
stads län. (Föräldrar: Godsägaren, friherre Louis Casimir Fabian Ernst B. och 
Matilda Ulrika Augusta Montgomery.) Mogenhetsex. i Nyköping 1905 2ek, volon¬ 
tär vid Svea artillerireg:te s. å. 31/s, elev vid Klotens skogsskola 1907 Vio, un¬ 
derlöjtnant i nämnda reg:tes reserv 1908 9/i, utexaminerad från skogsskolan s. 
å. 31/s, elev vid skogsinstitutet s. å. Vio, utexaminerad 1911 2212, e. 0. tjänsteman i 
domänstyrelsen s. å. 16/io, extra jägmästare i östra distriktet 1912 29h, biträde i 
domänstyrelsen s. å. 22/a, t. f. amanuens därst. s. å. 31/12, sekreterare i Sv. Pointer- 
klubben s. å. 1912—1913, assistent i Kalix revir 1914 4/i, assistent i Bjurholms revir 
s. å. 5/s. Direktör för Bo landtbruksaktiebolag på Värmdön 1912—1914 i mars. Gift 
1911 5lt med Louise Mathilda Annerup i hennes 2. g. 

689. Barth, Carl Eric, * 1885 18/s å Forshaga, Grafva s:n af Värmlands län. 
(Föräldrar: Ingeniören Wilhelm Boeck B. och Sofia Henrietta örn.) Mogen¬ 
hetsex. i Sundsvall 1904 ‘/o, elev vid Klotens skogsskola 1907 Vio, utexaminerad 
1908 3Vs, elev vid skogsinstitutet s. å. Vio, utexaminerad 1910 2l/12, extra jägmästare 
i mellersta Norrlands distrikt 1911 9/o; skogsförvaltare hos Uddeholms aktiebok, 
vid Brattfors, 1913 Va. Gift 1914 24/i med Vivian Kay. 

690. Bergman, Klas Axel, * 1885 14/a i Axbärgs s:n af Örebro län. (För¬ 
äldrar: Hemmansägaren Carl Gustaf B. och Carolina Jonsson.) Mogenhetsex. 
i Örebro 1905 2*7s, elev vid Ombärgs skogsskola 1907 Vio, utexaminerad 1908 3ils, 

39 
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elev vid skogsinstitutet s. å. ‘/io, utexaminerad 1910 “‘/w, extra jägmästare i östra 
distriktet 1911 #/7. skogsindelningsassistent i Ume distrikt 1912 ao/«. assistent vid 
skyddsskogarna i mellersta Norrlands distrikt 1913 *"/», assistent i öfre Byske 
revir 1914 **/7. Gift 1912 *7.. med Ebba Elisabet Bergman. 

691. Danielsson. Carl August. * 1885 *°/u å Bofors. Karlskoga s:n af Örebro 
län. (Föräldrar: Disponenten Carl Leonard D. och Sigrid Lagerhjelm.) Mo- 
genhetsex. i Karlstad 1904 ®/e; volontär vid lifreg:tets husarer s. å. **/•; student 
af Värmlands nation vid univ:tet i Uppsala h. t. 1905—h. t. 1906; underlöjtnant i 
förenämnda reg:tes reserv 1906 **/u; elev vid Klotens skogsskola 1907 ‘/l0, ut¬ 
examinerad 1908 **/», elev vid skogsinstitutet s. å. ‘/io, utexaminerad 1910 ai/iS, 

skogsförvaltare vid Uddeholmsverken sedan 1911 ‘/1. Gift 1911 “Va med Marga¬ 
reta (Greta) Katarina Wrern-Kay. 

692. De Geer till Finspäng, Dug. friherre, * 1887 V10 i Stockholm. (Föräldrar: 
Professorn och prorektorn, friherre Gerard Jakob De G. och hans 1. fru, Mary 
Elisabeth Erskine.) Mogcnhetsex. vid Beskowska skolan i Stockholm 1906 '•'Vn, 
student vid Stockholms högskola s. å. l8/io, elev vid Ombärgs skogsskola 1907 

‘/•o, utexaminerad 1908 *‘/», elev vid skogsinstitutet s. å. ‘/io, utexaminerad 1910 
/**• L>xtra jägmästare i östra distriktet 1911 7/i», deltog sommaren 1911 i Värm- 

landstaxcringen samt förestod vintern 1911—1912 bearbetningen af taxeringsma- 
terialet, skogstaxeringsassistent i Ume distrikt 1912 *"/«, skogsindelningsassistent 
i Ume distrikt 1914 V«, assistent i Degerfors revir s. å. **/7. Gift 1913 I7/i« med 
Gurli Åhgrcn. 

693. Fuxén. John Birger Erik, * 1883 *•/• i Näskotts s:n af Jämtlands län. 
(Föräldrar: Landtbrukarcn Olof Jonsson och Kristina Eriksdotter.) Mogen- 
hetsex. i Östersund 1906 3‘/», student af Norrlands nation vid univ:tet i Uppsala 
1907 “/», elev vid Ombärgs skogsskola s. å. ‘/»o, utexaminerad 1908 3l/», elev vid 
skogsinstitutet s. å. ‘/io. utexaminerad 1910 31 ha, extra jägmästare i mellersta Norr¬ 
lands distrikt 1911 “V». assistent vid skyddskogsområdet därst. 1914 V», assistent i 
Burträsks revir 1915 ,7/*. assistent i Åsele revir s. å. Vo. Gift 1912 ,0/j med Hildur 
Johnsson. 

694. Fornander. Nils Primus. * 1887 ‘Vo i Mönsterås köping. (Föräldrar: 
Kassören Carl Erik Fabian F. och Ida Carolina Svensson.) Mogcnhetsex. vid 
reallvkt i Stockholm 1906 ‘Vo. elev vid Klotens skogsskola 1907 ‘/io. utexaminerad 
1908 “/o. elev vid skogsinstitutet s. å. */», utexaminerad 1910 “/»*, extra jäg¬ 
mästare i mellersta Norrlands distrikt 1912 7/». kronoparkstaxator i Ume distrikt 
s. å. K/o, extra länsjägmästare i Värmlands län 1913 “/«. Gift 1914 17/u med Hilda 
Petterson. 

Puhl. Bidrag i Skogen 1914. 

695. Hagman. August Vilhelm, • 1885 *°l, i Norra Råda s:n af Värmlands 
län. (Föräldrar: Bagaren Anders Johan H. och Christina Sofia Åhström.) Mo¬ 
gcnhetsex. i Karlstad 1905 *V«, student af Värmlands nation vid univ:tet I Upp¬ 
sala 1906 /», elev vid Ombärgs skogsskola 1907 */to, utexaminerad 1908 *'/*. 
elev vid skogsinstitutet s. å. ‘/io. utexaminerad 1910 uh$, extra jägmästare i bärgs- 
lagsdistriktct 1911 ”/«, skogsindelningsassistent därst. 1913 ‘*/«, assistent hos öfver- 
jägmästaren i södra distriktet 1915 V». 

6%. Hallin. Sven. * 1883 **/* I Svärdsjö s:n af Kopparbärgs län. (Föräldrar: 
Handlanden Johan Herman H. och Kristina Olsdotter.) Mogcnhetsex. i Falun 
1904 */«, student af Västm.-Dala nation vid univ:tct i Uppsala s. å. ‘Vu>, genomgick 
järnkontorets kolarcskola i Dalarnc 1906, elev vid Ombärgs skogsskola 1907 '/io, 

utexaminerad 1908 *'/•, elev vid skogsinstitutet s. å. Vm, utexaminerad 1910 tlha, 
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extra jägmästare i bärgslagsdistriktet 1911 23/», t. f. jägmästare i örbyhus revir 
1912 2%, skogsindelningsassistent i Gäfle-Dala distrikt 1913 12/«, assistent i Kalix 
revir 1915 27/i, assistent hos öfverjägmästaren i mellersta Norrlands distrikt s. å. Vo. 

697. Holmgren, Arvid Leo, * 1886 iaU i Strand, Vännäs s:n af Västerbottens 
län. (Föräldrar: Landtbrukaren Nils Johan H. och Amalia Eugenia Eriksson.) 
Mogenhetsex. i Ume 1905 29U, student af Norrlands nation vid univ:tet i Uppsala 
s. å. 19/io, vik. adjunkt i matematik och fysik vid h. allm. lvkt i Ume v. t. 1906, 
elev vid Ombärgs skogsskola 1907 Vio, utexaminerad 1908 31/s, elev vid skogsin¬ 
stitutet s. å. Vio, utexaminerad 1910 21/12, extra jägmästare i Ume distrikt 1911 
V7, assistent i Kalix m. fl. revir s. å. 5/s, skogstaxeringsassistent i Ume distrikt 
19 1 2 20/4, assistent i Älfsby och Vargiså revir 1914 V*. 

698. Lamprecht, Gustaf Constantin, * 1884 27/s i Stockholm. (Föräldrar: Ho¬ 
tellägaren Constantin L. och Johanna Jansson.) Mogenhetsex. vid Palmgrenska 
samskolan i Stockholm 1903 23/s, student af Norrlands nation vid univ:tet i Upp¬ 
sala hösten s. å., elev vid Klotens skogsskola 1907 V10, utexaminerad 1908 31/s, 
elev vid skogsinstitutet s. å. Vio, utexaminerad 1910 2Viz, extra jägmästare i Lule 
distrikt 1911 20/s, assistent i Tärändö revir 1913 V*. 

699. Lindeberg, Knut Johan Iwar, * 1885 27U i Ängelholm. (Föräldrar: Kap¬ 
tenen Johan Hjalmar L. och Sophie Mathilda Elisabeth von Post.) Kadett vid 
sjökrigsskolan 1900 V10, afgick 1904 20/o, mogenhetsex. vid Palmgrenska samsko¬ 
lan 1907 18/s, elev vid Klotens skogsskola s. å. V10, utexaminerad 1908 31/s, elev 
vid skogsinstitutet s. å. V10, utexaminerad 1911 10/i, e. 0. tjänsteman i domänsty¬ 
relsen s. å. 12/&, extra jägmästare i östra distriktet s. å. V7, elev vid handelshög¬ 
skolan i Stockholm s. å. V10, diplomerad 1913 17/o, assistent vid skyddsskogarna 
i mellersta Norrlands distrikt 1912 29/s. Studerat forstpolitik vid forstakademien 
i Miinchen 1913 15/io—1914 10l3, idkat studier hos Price and Pierce i London våren 
1914, sekr. i statens skogsbokföringskommitté s. å. Ve, assistent vid skyddsskogs- 
området i mell. Norrlands distrikt s. å.; förordnad åtfölja chefen för Canadas 
skogsväsen, R. H. Campbell, på studieresa i Sverige s. å. 18A>, extra lärare i skogs¬ 
politik och skogsstatistik vid skogshögskolan 1915 i juni. Qift 1911 28/2 med Greta 
Sofia Hallquisth. 

Publ. Bidrag i Skogen 1914. 

700. Lindell, Karl, * 1886 19/n i Örebro. (Föräldrar: Fabrikören Johan Con¬ 
rad Theodor L. och Fanny Josefina Salmonsson.) Mogenhetsex. i Örebro 1906 
“/b, elev vid Klotens skogsskola 1907 V10, utexaminerad 1908 31/s, elev vid skogs¬ 
institutet s. å. V10, utexaminerad 1910 21/12, extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 
1911 19/?, assistent vid skyddsskogsområdet i mellersta Norrlands distrikt 1912 
29/s, extra jägmästare i sistnämnda distrikt 1913 V12, skogsindelningsassistent 
därst. 1914 4/«, assistent i Hamra och Grönsinka revir 1915 14/e. 

701. Mellquist, Karl Ferdinand, * 1886 2A i Edsbyn, Ofvanåkers s:n af Gäfle- 
borgs län. (Föräldrar: Handlanden Carl Hjalmar M. och Catharina Johnson.) 
Mogenhetsex. i Gäfle 1905 3/a, student af Gestrike-Helsinge nation vid univ:tet i 
Uppsala 1906 28/io, elev vid Klotens skogsskola 1907 Vio, utexaminerad 1908 31/a, 
elev vid skogsinstitutet s. å. Vio, utexaminerad 1910 21/i2, extra jägmästare i bärgs¬ 
lagsdistriktet 1911 21/o, deltog i Värmlandstaxeringen s. å. 20/«—31/io, extra läns- 
jägmästare i Värmlands län 1912 V2, länsjägmästare i Älfsborgs län 1913 I0/12. 

702. Nyblom, Andreas Edvin A.son, * 1888 24/2 i Stockholm. (Föräldrar: 
Skräddaremästaren Klaes Johan Andersson och Betty Pyk.) Mogenhetsex. vid 
Södermalms lvk i Stockholm 1907 ‘Vs, erhöll därvid den s. k. Linnémcdaljen, elev 
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vid Ombärgs skogsskola s. å. ‘/io. utexaminerad 1908 “/«, elev vid skogsinstitutet 
s. å. 1 »o, utexaminerad 1910 *‘/u, extra jägmästare i östra distriktet 1911 so/u, 

assistent i Arjepluogs m. fl. revir 1912 2®/&, e. o. tjänsteman i domänstyrelsen 1913 

i, assistent i Arjepluogs revir s. å. 8/s, assistent i Örebro och Askersunds re¬ 
vir 1915 u/i. 

703. Nylén, Gustaf Bertil, * 1883 ®/t å Hinsnoret, Torsångs s:n af Koppar- 
bärgs län. (Föräldrar: Löjtnanten. Godsägare Gustaf Theodor N. och Alma Sofia 
Melkersson.) Mogenhetsex. i Stockholm 1905 ”/», volontär vid Dalreg:tet 1905 

student af Västm.-Dala nation vid univ:tet i Uppsala s. å. ,3/i0, elev vid Om¬ 
bärgs skogsskola 1907 */io, underlöjtnant i nämnda reg:tes reserv s. å. ut¬ 
examinerad från Ombärgs skogsskola 1908 37«, elev vid skogsinstitutet s. å. Vio, 

utexaminerad 1910 *V«, extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 1911 2®/„, n. af- 
sked från militärtjänsten s. å. V», assistent i Jukkasjärvi revir 1912 *•/», assistent 
i Särna och Transtrands revir 1914 27/». 

704. Rabenius, Gösta Carl Mathias, * 1885 *7s i Uppsala. (Föräldrar: Pro¬ 
fessorn Olof Mathias Theodor R. och hans 2. fru, Olena Ida Theresia Falkman.) 
Mogenhetsex. i Uppsala 1903 */«, student af Västml.-Dala nation vid univ:tet därst. 
1904 u/j, elev vid Klotens skogsskola 1907 Vio, utexaminerad 1908 31/s, elev 
vid skogsinstitutet s. å. ‘/io, utexaminerad 1910 21/«, extra jägmästare i Gäfle-Dala 
distrikt 1911 *®/«, extra biträde å domänstyrelsens kameralbyrå 1912 “U, extra 
amanuens å 2:dra skogsbyrån därst. s. å. 3,/i*. Gift 1912 7* med Gurli Mollén i 
hennes 2. g. Tillhör adl. ätten n:r 2311. 

Publ. Bidrag i Sv. Kennelklubbens tidskr. 1911. 

705. Rydbeck, Clas Wilhelm Arne, * 1886 **/i i Sundsvall. (Föräldrar: Stads- 
ingeniören Claes Oscar Emil R. och Johanna Maria [Jenny] Björck.) Mogen¬ 
hetsex. i Jönköping 1905 3/o, student af Smålands nation vid univ:tet i Lund 1905 
■7/io och i Uppsala 1907 “/», elev vid Ombärgs skogsskola s. å. Vio, utexaminerad 
1908 3,/o, elev vid skogsinstitutet s. å. Vio, utexaminerad 1910 21/it, extra jägmästare 
i mellersta Norrlands distrikt 1911 3"/r, skogsindclningsassistent i Ume distrikt 
1913 V«. 

706. Söderström, John Kristian, * 1884 u/n 1 Stockholm. (Föräldrar: Sko¬ 
handlanden Viktor S. och Maria Johansson.) Mogenhetsex. vid reallvkt å Norr¬ 
malm i Stockholm 1905 ‘7», student vid Stockholms högskola s. å. 3/io, elev vid 
Klotens skogsskola 1907 ‘/io, utexaminerad 1908 31/a, elev vid skogsinstitutet s. å. 
7m. utexaminerad 1910 ”/i», extra jägmästare i bärgslagsdistriktet 1911 ”/«, e. o. 
tjänsteman i domänstyrelsen 1912 3‘/», biträde därst. 1913 2*/u, extra amanuens å 
2:dra skogsbyrån därst. 1914 •/». amanuens därst. s. å. 37i». Gift 1914 ,4/i„ med 
Margareta Sofia Fahlström. 

707. Tilländer, Gunnar Petersson. • 1887 */i* i Ystad, t 1911 2®/, å Gustafs- 
fors i Gustaf-Adolfs s:n af Värmlands län. (Föräldrar: Borgmästaren Berndt 
Rudolf Petersson och Thora Tilländer.) Mogenhetsex. i Ystad 1906, elev vid 
Klotens skogsskola 1907 Vio, utexaminerad 1908 3I/», elev vid skogsinstitutet s. å. 
Vio, utexaminerad 1910 »Vi». Anställd vid Värmländska Inmätningsföreningen jan. 
1911. Var vid sitt frånfällc trolofvad med Irma Westrell. 

Hönvisn. t. litt. Nekrolog (af Gösta Grönberg) med portr. I Skogsvårdsföre- 
nlngens tidskrift 1912, sid. 33—34, där det yttras: "plikttrogen i sitt arbete, 
bcgåfvad och vaken, och därtill glad och hurtig med detta öppna och ljusa 
öfver sitt väsen, som vinner hjärtan, efterlämnar T. bland lärare och kam¬ 
rater minnet af en I ovanlig grad sympatisk personlighet". 
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708. Tjernberg, Ragnar Sigurd, * 1884 25/» i Alsens s:n af Jämtlands län. 
(Föräldrar: Sjökaptenen Johan Olof T. och Kristina Liljefelt.) Mogenhetsex. 
i Östersund 1903 27/s, student af Norrlands nation vid Uppsala univ:tet 1906 10h, 
elev vid Klotens skogsskola 1907 Vio, utexaminerad 1908 31U, elev vid skogsinsti¬ 
tutet s. å. Vio, utexaminerad 1910 21/i2, extra jägmästare i mellersta Norrlands di¬ 
strikt 1911 21/e, skogsindelningsassistent därst. 1913 12le, assistent i Råne revir 
1914 4A, assistent i Pajala och Tärändö revir 1915 28/i. 

709. Wahlström, Ragnar, * 1885 24/o i Kårböle, Färila s:n af Gäfleborgs län. 
(Föräldrar: Handlanden Per Erik W. och Karin Larson.) Mogenhetsex. i Upp¬ 
sala 1904 3%, student af Gestr.-Helsinge nation vid univ:tet i Uppsala 1904 8/n, 

fil. kand. därst. 1907 14/o, elev vid Klotens skogsskola s. å. Vio, utexaminerad 1908 

31/s, elev vid skogsinstitutet s. å. Vio, utexaminerad 1910 2V12, extra jägmästare i 
mellersta Norrlands distrikt 1911 7Is, assistent i Stensele revir 1914 4A, assistent i 
Åsele och Anundsjö revir 1915 27U, t. f. amanuens i domänstyrelsen s. å. 27h. 

710. Wiström, Eskil Gunnar, * 1886 12Is i Stockholm. (Föräldrar: Litogra- 
fen Oscar Alfred W. och Selma Maria Johanson.) Mogenhetsex. vid reallvkt i 
Stockholm 1'905 17k, student vid Stockholms högskola 1906 13/o, med. fil. examen 
(första afdeln.) 1907 8/o, elev vid Klotens skogsskola s. å. V10, utexaminerad 1908 
3Vs, elev vid skogsinstitutet s. å. V10, utexaminerad 1910 21l 12, assistent hos skogs- 
experten i aktieboi. Norrlandsbänken s. å. 15/12, extra jägmästare i mellersta Norr¬ 
lands distrikt 1911 21 le, assistent i Särna och Transtrands revir s. å. 29/«, assistent 
i norra och södra Lycksele samt Stensele och Sorsele revir 19 1 2 29U, skogsindel¬ 
ningsassistent i Ume distrikt 1913 6/s, assistent i Stensele revir s. å. 27ls, assistent 
vid skyddsskogsområdet i mellersta Norrlands distrikt 1914 4A, assistent i Åsele 
revir 1915 27U. Gift 1914 iaU med Astrid Wilhelmina Hallquisth. 

711. Busck, Erik Gustaf, * 1885 2Is i Jönköping. (Föräldrar: Handlanden 
Gustaf B. och Hilda Christina Sophia Malmborg.) Mogenhetsex. i Jönköping 
1904 Ve, student af Smålands nation i Lund 1905 17/io och i Uppsala 1907 19ls, elev 
vid Klotens skogsskola 1908 V10, utexaminerad 1909 31/s, elev vid skogsinstitutet s. 
å. V10, utexaminerad 1911 19/i2, extra jägmästare i Smålands distrikt 1912 V7, 

assistent i Kopparbärgs revir 1915 14/s. 

712. Dixen, Adolf Waldemar, * 1886 13/o i Gillbärga s:n af Södermanlands 
län. (Föräldrar: Landtbrukaren Adolf Hammerich D. och Maria Elisabet Eken¬ 
berg.) Mogenhetsex. i Örebro 1905 24/ä, elev vid Klotens skogsskola 1908 Vio, 
utexaminerad 1909 3Vs, elev vid skogsinstitutet s. å. V10, utexaminerad 1911 19/i2, 
extra jägmästare i bärgslagsdistriktet 1912 10h, skogsindelningsassistent i bärgs- 
lagsdistriktet 1913 12/e. Gift 1914 21/i2 med Elsa Borg. 

713. Hallström, Erik Otto, * 1886 24/s (Elgenstierna har felaktigt 23/s) i Ja¬ 
cobs församl., Stockholm. (Föräldrar: Rektorn Paul Otto Leonard H. och hans 
1. fru, Hilda Teresia Simonsson.) Mogenhetsex. vid Södermalms lvk i Stockholm 
1905 16/5, student af Stockholms nation vid univ:tet i Uppsala 1906 18/i, inskrifven 
vid Stockholms högskola 1907 Va, elev vid Klotens skogsskola 1908 V10, utexamine¬ 
rad 1909 31la, elev vid skogsinstitutet s. å. V10, utexaminerad 1911 lfl/i2, extra jäg¬ 
mästare i Ume distrikt 1912 V?, taxeringsassistent i Stensele och norra Lycksele 
revir s. å. “A, taxeringsassistent i Bodens revir 1913 eU, assistent därst. s. å. 9/d, 
skogsindelningsassistent i Lule distrikt 1914 4/i, assistent i Storbackens och Kalix 
revir s. å. 23le, afreste i nov. s. å. till Schwerin och blef volontär i mecklenburgska 
grenadierreg:tet n:r 89, blef korpral därst. s. å., unteroffizier 1915 27U, tjänstgjort 
vid en af de Hindenburgska arméerna i Polen. 
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Under sin studietid någon tid tjänstgjort vid forstväsendet i Mecklenburg 
SK- ■ med motiv fr. kriget i Polen (o. porträtt) i Veckojournalen 
IVlo, Slu. 7yo. 

714. hammarström. Kurt. * 1885 •/. i Kristinehamn. (Föräldrar: Stadslä¬ 
karen Johan Alexander H. och Maria Karström.) Mogenhetsex. i Karlstad 1905 

student af Värmlands nation vid univ:tet i Uppsala 1907 aVto. elev vid Klotens 
skogsskola 1908 ‘/io, utexaminerad 1909 31/«. elev vid skogsinstitutet s. å. Vio, ut- 
examinerad 1911 ,B/u, extra jägmästare i västra distriktet 1912 u/7, assistent i 
(iranviks revir 1913 -'Is, skogsindelningsassistent i mellersta Norrlands distrikt 
s. å. ‘Vo, assistent i Tåsjö revir 1915 *•/». 

715. holmbuck. Magne Bure, * 1888 Vn i Östersund. (Föräldrar: Adjunkten 
Magnus H. och Emilia Kunigunda Burman.) Mogenhetsex. i Östersund 1906 “/o, 
elev vid Ombärgs skogsskola 1908 Vi», utexaminerad 1909 a'/a, elev vid skogsin¬ 
stitutet s. å. 1 io, utexaminerad 1911 ‘Via, e. o. tjänsteman i domänstyrelsen 1912 

«, extra jägmästare i mellersta Norrlands distrikt s. å. */t, assistent vid skydds- 
skogsområdet därst. 1913 ‘Vt. skogsindelningsassistent i mell. Norrlands distrikt 
1914 */., assistent i Bräcke revir 1915 aV«. 

716. Linden, Johan Hlalmar, * 1887 V* i Norrköping. (Föräldrar: Stadsfiska- 
len. vice häradshöfding Carl Axel L. och hans 2. fru, Augusta Rydberg.) Mogen¬ 
hetsex. i Norrköping 1905 ”/o, elev vid Ombärgs skogsskola 1908 ‘/to, utexamine¬ 
rad 1909 »‘/o, elev vid skogsinstitutet s. å. ‘/to, utexaminerad 1911 ‘Via, extra jäg¬ 
mästare i östra distriktet 1912 *h, assistent i Finspångs revir s. å. o. d., biträde i 
domänstyrelsen s. å. ”/u, skogsindelningsassistent i Ume distrikt 1913 Vs, assistent 
i Stensele revir 1915 *°/s. 

717. Lindner. Selim Harald. * 1885 *'/» i Söderköping. (Föräldrar: Gross¬ 
handlaren Sclim L. och Johanna Sofia Byström.) Mogenhetsex. vid reallvkt i 
Stockholm 1904 ‘*/s, hospitant vid forstakademien i Tharandt nov. 1906—aug. 
1907, elev vid Klotens skogsskola 1908 ‘/to, utexaminerad 1909 a'/8, elev vid skogs¬ 
institutet s. å. '/to, utexaminerad 1911 ‘Via, extra jägmästare i östra distriktet 
1912 7, e. o. tjänsteman i domänstyrelsen 1913 Vs, skogstaxeringsassistent i 
Ume distrikt s. å. V», skogsindelningsassistent i mell. Norrlands distrikt 1914 4/«, 
assistent i Bodens revir 1915 a7/i. 

71*. Lindquist, Gustaf Elis, * 1888 w/7 i Arvidsjaurs s:n af Norrbottens län. 
(Föräldrar: Skogsinspektoren Per Jacobsson L. och Emma Kristina öhlund.) 
Mogenhetsex. i Ume 1908 'V., elev vid Ombärgs skogsskola s. å. */io, utexamine¬ 
rad 1909 “/», elev vid skogsinstitutet s. å. ‘/to, utexaminerad 1911 ‘Via, extra jäg¬ 
mästare i Skellefte distrikt 1913 ‘"/a, bitr. assistent i Malmcsjaurs revir s. å. «/», 
skogstaxeringsassistent i Ume distrikt s. å. */a, skogsindelningsassistent i Skellefte 
distrikt 1914 */«, assistent i Stensele revir 1915 *7/«. 

719. ljunggren. Krister Karl Rudolf, • 1888 ‘Via i Karlsdals kapellförsamling 
af Örebro län. (Föräldrar: Trafikchefen Karl Herman L. och Selma Maria An- 
drietta Lidén.) Mogenhetsex. i Karlstad 1907 7/«. student af Värmlands nation vid 
univ:tct i Uppsala s. å. JI/io, elev vid Klotens skogsskola 1908 ‘/m, utexaminerad 
1909 ■*/•, elev vid skogsinstitutet s. å. ‘/m, utexaminerad 1911 '•/», extra Jägmästare 
i I.ule distrikt 1913 “/». 

720. Lundborg. Nils Ludvig. * 1887 M/r å Guldsmedshyttan i Llndesbärgs s:n 
af Örebro län. (Föräldrar: Bruksdisponenten Carl Henrik L. och Sofia Jacob¬ 
son.) Mogenhetsex. i Örebro 1906 "/., elev vid Klotens skogsskola 1908 •/«>, ut¬ 
examinerad 1909 **/•. elev vid skogsinstitutet s. å. ‘/io, utexaminerad 1912 '*/•, 
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extra jägmästare i Lule distrikt 1913 4A>, skogsindelningsassistent i Bodens revir 
s. å. ®A>, assistent i Tärändö revir s. å. 2/o, skogsindelningsassistent i Lule distrikt 
1914 "U, assistent i Tärändö revir 1915 27U. Gift 1915 med Tora Olson Sörby. 

721. Magnevill, Martin, * 1886 23 U i Grangärde s:n af Kopparbärgs län. (För¬ 
äldrar: Kontraktsprosten Anders M. och Augusta Kristina Nordström.) Mogen- 
hetsex. i Falun 1905 7/«, student af Västm.-Dala nation vid univ:tet i Uppsala s. å. 
23/d, elev vid Klotens skogsskola 1908 Vio, utexaminerad 1909 31/s, elev vid skogs¬ 
institutet s. å. Vio, frånvarande från kursen på grund af sjukdom 1911 12U—1912 
18/o, utexaminerad 1913 10U, extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 1914 26U, bi¬ 
träde i domänstyrelsen s. å. Vs. 

722. Nordfors, Georg Ansgar, * 1887 18/i i Uppsala. (Föräldrar: Vice pastor 
Petrus N. och Josefina Christina Claesson.) Mogenhetsex. i Uppsala 1906 29/s, 
elev vid Klotens skogsskola 1908 Vio, utexaminerad 1909 31/s, elev vid skogsinsti¬ 
tutet s. å. Vio, utexaminerad 1911 19/12, e. o. tjänsteman i domänstyrelsen 1912 
5/o, extra jägmästare i Lule distrikt s. å. 18/o, assistent vid skyddsskogarna i mel¬ 
lersta Norrlands distrikt 1914 *U. Assistent i Degerfors revir 19 1 5 27U. Företog 
1915, med anslag af allmänna medel, en skogsvetenskaplig studieresa i Danmark. 

Publ. Bidrag i Ny Tidning för idrott 1914. 

723. Olsson, Seth Daniel, * 1888 2/i i Adolf Fredriks församl., Stockholm. 
(Föräldrar: Förste vaktmästaren Alfred Hjalmar O. och Hilma Karolina Sund¬ 
berg.) Extra geolog somrarna 1905—1907. Mogenhetsex. vid reallvkt å Norr¬ 
malm i Stockholm 1907 14/ä, elev vid Ombärgs skogsskola 1908 V10, utexaminerad 
1909 3Vs, elev vid skogsinstitutet s. å. V10, utexaminerad 1911 19/12, extra jägmästare 
i Lule distrikt 1913 */*, skogstaxeringsassistent i Bodens revir s. å. 6/s, assistent 
i Råne revir s. å. 2/s», skogsindelningsassistent i Lule distrikt 1914 4/«, assistent i 
Tärändö revir 1915 28/i. Gift 1915 13/s med Sigrid Thorslund. 

724. Rossander, Bror Ludvig Eugen, * 1886 u/s i Kråkshult s:n af Jönköpings 
län. (Föräldrar: Fanjunkaren Anders Johan Larsson Rossander och Matilda Ka¬ 
tarina Klang.) Mogenhetsex. i Linköping 1908 13/e, elev-vid Ombärgs skogsskola 
1908 V10, utexaminerad 1909 3Vs, elev vid skogsinstitutet s. å. V10, utexaminerad 
1911 19/i2, extra jägmästare i Ume ditsrikt 1912 18/?, skogsindelningsassistent i 
Ume distrikt 1913 Vs. Gift 1915 i maj med Ruth Sundqvist. 

725. Sjögren, Nils Waldemar Teofilus, * 1886 14/io i Hjärsås s:n af Kristian¬ 
stads län. (Föräldrar: Folkskolläraren Nils Johan S. och Anna Trulsson.) Mo¬ 
genhetsex. i Kristianstad 1904 2%, student af Kristianstads nation vid univ:tet i 
Lund s. å., elev vid Klotens skogsskola 1908 V10, utexaminerad 1909 31/s, elev vid 
skogsinstitutet s. å. V10, utexaminerad 1911 19/i2, extra jägmästare i södra distrik¬ 
tet 1912 7/s>, skogsindelningsassistent i Smålands och södra distrikten 1913 21U, 

t. f. assistent hos öfverjägm. i södra distr. 1915 14/s. Företog 1915, med anslag af 
allmänna medel, en skogsvetenskaplig studieresa i Danmark. 

726. Skoog, August, * 1886 26ho i Leksands-Noret, Leksands s:n af Koppar¬ 
bärgs län. (Föräldrar: Hemmansägaren Fisk Lars Persson och Anna Sund.) 
Mogenhetsex. vid Södermalms lvk i Stockholm 1903 u/i2, extra kronojägare å 
skyddsskogarne i Kopparbärgs län 1907 10/12, entledigad därifrån 1908 •°/io, elev 
vid Ombärgs skogsskola 1908 1/io, utexaminerad 1909 31/s, elev vid skogsinstitutet 
s. å. Vio, utexaminerad 1911 19/12, extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 1912 2h, 

skogsindelningsassistent i mellersta Norrlands distrikt 1913 ’■/«. Gift 1914 l« 

med Blända Maria Hildur Lovisa Ström. 
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727. Smedberg. Cid Helge. • 1885 a/8 i Malmö. (Föräldrar: Arkitekten, rek¬ 
tor John S. och Nanna Karolina Jacobsson.) Mogenhetsex. i Malmö 1903 ä8/», 
student af Malmö nation vid univrtet i Lund s. å. i sept., fil. kandidat 1907 15/w, 
elev vid Ombärgs skogsskola 1908 ‘/.o, utexaminerad 1909 ai/8, elev vid skogsinsti¬ 
tutet s. å. 1 io, utexaminerad 1911 1#/i», anställd hos Kramfors aktiebolag 1912 7h, 
extra jägmästare i Ume distrikt s. å. */.. Gift 1913 =7» med Ruth Eva Linnéa 
Törnsten. 

728. Södergrann, Josef Anders, * 1884 */r i Nerpes s:n af Vasa län, Finland. 
(Föräldrar: Handlande Josef S. och Amanda Wilhelmina Siin|m]ons.) Mogen¬ 
hetsex. i Hudiksvall 1903 ■*/», skogsinspektor vid Saltviks trävaruaktiebolag 1908, 
elev vid Ombärgs skogsskola s. å. l/io, utexaminerad 1909 a,/s, elev vid skogsin¬ 
stitutet s. å. ‘/.o, utexaminerad 1912 10/i, extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 
s. å. 3», assistent i Kalix revir s. å. */*, skogstaxeringsassistent i Bodens revir 
1913 •/*. skogsindelningsassistent i Lule distrikt 1914 «/«, assistent i Bodens revir 
S. å. **/e. 

729. Thees, Malte Sture Pettersson, * 1888 "/. i Vallby s:n af Kristianstads 
län. (Föräldrar: Kantorn Ehrenfrid Pettersson och Maria Svensson.) Mogen¬ 
hetsex. i Ystad 1907 1TU, student af Ystads nation vid Lunds univ:tet s. å. 
elev vid Klotens skogsskola 1908 ‘/»o, utexaminerad 1909 ai/8, elev vid skogsin¬ 
stitutet s. å. ‘/io, utexaminerad 1912 "7., extra jägmästare i södra distriktet s. L 
"/>», indelningsassistent i Smålands och södra distrikten 1913 1#/n. 

730. Vestermark, Gustaf Engelbert, * 1885 ,a/« i Arjepluog, Norrbottens län. 
(Föräldrar: Inspektören Eric Wcstermark och Clara Maria Malm.) Mogenhetsex. 
i Umeå 1905 M/&, student af Norrlands nation vid univ:tet i Uppsala 1907 ,a/«, elev 
vid Ombärgs skogsskola 1908 ‘/io, utexaminerad 1909 a,/8. elev vid skogsinstitutet 
s. å. ‘/io, utexaminerad 1911 w/i», extra jägmästare i Skelleftc distrikt 1912 V?, 
assistent i Arjepluogs revir 1913 *7i. kronoparkstaxator i Ume distrikt s. å. %. 
Ombud i mars 1913 vid socialstyrelsens skogsarbetareundersökning. Skogsindel¬ 
ningsassistent i Skelleftc distrikt 1914 */«, assistent vid öfverjägmästareexpedi- 
tionen i nämnda distrikt 1915 a7/«. 

731. Westman, Erik Andreas. * 1886 *‘/« i Västerhus, Själevads s:n af Västcr- 
norrlands län. (Föräldrar: Sågvcrksägaren Jonas Vestman och Christina Marga¬ 
reta Hellström.) Mogenhetsex. i Härnösand 1906 7., student af Norrlands nation 
vid univ:tet i Uppsala s. å. Vio, elev vid Ombärgs skogsskola 1908 ‘/io, utexamine¬ 
rad 1909 **/•, elev vid skogsinstitutet s. å. Vio, utexaminerad 1911 ,#/i», extra jäg¬ 
mästare i östra distriktet 1914 a<7». 

732. Wärn, Erik Gunnar. * 1887 ,T/» i Sundsvall. (Föräldrar: Borgmästaren, 
vice Häradshöfding Axel Gustaf Andersson och Maria Berggren.) Mogenhetsex. i 
Sundsvall 1905 7o, volontär vid Södermanlands reg:tc s. å. */«, student af Norrlands 
nation vid univ:tct i Uppsala s. å. ,0/io, underlöjtnant i nämnda reg:tes reserv 1907 
a‘/i», elev vid Klotens skogsskola 1908 ‘/io, utexaminerad 1909 "*/«, elev vid skogs¬ 
institutet s. ä. ‘/.o, utexaminerad 1911 'V.», extra jägmästare i mellersta Norrlands 
distrikt 1912 *•/», assistent i Åre revir s. å. o. d.. anställd vid trävaruakticbol. 
Svartviks skogsförvaltning 1913 V». Gift 1914 ‘7o med Inger Gulbrandscn. 

733. Ahlgren, Gustaf Hlrger, • 1888 “/. på Mårbacka i östra Emtervlks s:n 
af Värmlands län. (Föräldrar: Extra Jägmästaren August Johan Edvard A. och 
Gerda Julia Elisabeth Lagerlöf.) Mogenhetsex. i Falun 1908 “/o, elev vid Om- 
bärgs skogsskola 1909 '/io, utexaminerad 1910 •*/., elev vid skogsinstitutet s. å. Vid, 



KUNGL. SKOGSINSTITUTETS ELEVER 1910. 617 

utexaminerad 1913 8/i, extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt s. å. 19/?, skogsindel- 
ningsassistent i nämnda distrikt 1914 4/<, assistent i västra Helsinglands m. fl. 
revir s. å. 13/e, skogsindelningsassistent i Gäfle-Dala distrikt 1915 2%. Gift 1915 
5/e med Märta Augusta Carlquist. 

734. Barthelson, Torsten, * 1889 27Ib i Halna s:n af Skaraborgs län. (För¬ 
äldrar: öfverjägmästaren Clemens Gustaf B. och Anna Wallin.) Mogenhetsex. i 
Skara 1908 15/a, elev vid Ombärgs skogsskola 1909 Vio, utexaminerad 1910 30l% 

elev vid skogsinstitutet s. å. Vio, utexaminerad 1912 30/12, extra jägmästare i västra 
distriktet 1913 31/i2. 

735. Bergsten, Erik Georg, * 1887 21/o i Finspång, Östergötlands län. (För¬ 
äldrar: Folkskoleläraren Erik B. och Anna Cecilia Danielsson.) Mogenhetsex. i 
Norrköping 1907 8/e, student af Östgöta nation vid univ:tet i Uppsala s. å. 16/o, 

elev vid Klotens skogsskola 1909 V10, utexaminerad 1910 30/s, elev vid skogsinstitu¬ 
tet s. å. 5/io, utexaminerad 1912 30/12, e. 0. tjänsteman i domänstyrelsen 1913 18/e, 
extra jägmästare i östra distriktet s. å. 6h, biträde i domänstyrelsen s. å. 24/u; 
skogsindelningsassistent i Smålands och södra distrikten 1914 'U, extra jäg¬ 
mästare i Smålands distrikt 1915 28/i. Gift 1915 25V med Anna Carlsson. 

736. Blom, Gustaf Fredrik Wilhelm, * 1887 201« å Solängsbärg, Österplana s:n 
af Skaraborgs län. (Föräldrar: Kamreraren Fredrik Albin B. och Ida Sandwall.) 
Mogenhetsex. i Sundsvall 1906 29/s, elev vid Klotens skogsskola 1909 V10, utexami¬ 
nerad 1910 3%, elev vid skogsinstitutet s. å. V10, utexaminerad 1912 30/12, extra 
jägmästare i mellersta Norrlands distrikt 1913 717, skogsindelningsassistent i Skel- 
lefte distrikt 1914 4/«, assistent i Sorsele, Wilhelmina och södra Lycksele revir 
1915 -7U. 

737. Bång, Carl Fredrik Daniel, * 1887 25/i i Jönköping. (Föräldrar: Bank¬ 
kassören Carl Oscar Fredrik B. och Maria Oliva Sjöberg.) Mogenhetsex. i Malmö 
1906 15/i2, student af Smålands nation vid univ:tet i Uppsala 1907, elev vid Klotens 
skogsskola 1909 V10, utexaminerad 1910 3%, elev vid skogsinstitutet s. å. 7/io, ut¬ 
examinerad 1912 30/i2, extra jägmästare i mellersta Norrlands distrikt 1913 7h, 

• assistent i Bodens revir s. å. 16h, extra jägmästare i Smålands distrikt 1914 ls/i, 
skogsindelningsassistent i västra distriktet 1915 */«. 

738. Carlson, Ivar Davidsson, * 1887 V2 i Gäfle. (Föräldrar: Bankdirektören 
Johan David C. och Esther Thurdin.) Mogenhetsex. i Gäfle 1905 2/e, student af 
Gestrike-Helsinge nation vid univ:tet i Uppsala s. å. 28/io, extra kronojägare inom 
skyddsskogsområdet i Kopparbärgs län 1909 17/7, elev vid Klotens skogsskola 1909 
V10, utexaminerad 1910 30 k, elev vid skogsinstitutet s. å. V10, utexaminerad 1913 
73h, extra jägmästare i Skellefte distrikt och assistent i öfre Byske revir s. å. 
7717, skogsindelningsassistent i Skellefte distrikt 1914 “U, assistent i södra Vargiså 
revir 1915 7D. Gift 1914 22/e med Frida Gurli Sjöström. 

739. Cedergren, Carl Isak Henrik, * 1887 27U i Ljusdals s:n af Gäfleborgs län. 
(Föräldrar: Flottningschefen Carl David C. och Bertha Fanny Elisabeth Wesche.) 
Mogenhetsex. vid Södermalms läroverk i Stockholm 1906 10/s, utex. från Gäfleborgs 
läns kolareskola 1906 25/io, student af Gestrike-Helsinge nation vid univ:tet i 
Uppsala 1907 8/io, elev vid Klotens skogsskola 1909 V10, utexaminerad 1910 30 U, 

elev vid skogsinstitutet s. å. 1lu>, utexaminerad 1912 3%■>, extra jägmästare i bärgs- 
lagsdistriktet 1913 10/7, assistent i Örebro m. fl. revir s. å. 77U, skogsförvaltare vid 
Ericsbärgs fideicommiss samt Forssjö trävaruaktiebolag 1915 1U. 
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740. Eckerbom. Sten, * 1888 */« i Örebro. (Förste Provincialliikaren Axel E. 
och Anna Helena Joachimsson.) Mogenhetsex. i Örebro 1907 ia/e, elev vid Klotens 
skogsskola 1909 l/io, utexaminerad 1910 “/s, elev vid skogsinstitutet s. å. ‘/io, ut¬ 
examinerad 1913 w/u, extra jägmästare i Ume distrikt 1914 **/«, skogsindelnings- 
assistent i Ume distrikt s. å. o. d. 

741. Eden, Johan Anders, * 1888 ai/5 i Högeruds s:n af Värmlands län. (För¬ 
äldrar: Regementspastorn Anders Botvid E. och Johanna Elisabeth Magnell.) 
Mogenhctsex. i Karlstad 1907 ~U, elev vid Klotens skogsskola 1909 ‘/to. utexamine¬ 
rad 1910 ”/«, elev vid skogsinstitutet s. å. &/io, utexaminerad 1912 ”/u, extra jäg¬ 
mästare i östra distriktet 1913 “/r, extra jägmästare i mellersta Norrlands distrikt 
s. å. */u. 

742. Eklund, John Mattias, * 1886 17h i Hudiksvall. (Föräldrar: Handlanden 
Per Adolf E. och Anna Cecilia Charlotta Estrin.) Mogenhctsex. i Hudiksvall 1905 
ia/«, elev vid Ombärgs skogsskola 1909 */io, utexaminerad 1910 “/», elev vid skogs¬ 
institutet s. d. ‘/io, utexaminerad 1912 37u, extra jägmästare i Ume distrikt 1913 
*h, skogsindclningsassistcnt i Gäfle-Dala distrikt s. å. ao/». 

743. F.lgstrand, Axel August Ferdinand, * 1890 as/»o i Örebro. (Föräldrar: 
Bokhållaren vid statens järnvägar Axel Ferdinand E. och Maria Olivia Jungmar- 
ker.) Mogenhctsex. i Örebro 1908 */», elev vid Klotens skogsskola 1909 ‘/io, ut¬ 
examinerad 1910 *“/«, elev vid skogsinstitutet s. å. Vio, utexaminerad 1912 s0/u, 
extra jägmästare i Skellefte distrikt 1913 ls/u, assistent i Älfsby revir 1914 ao/t, 
skogsindclningsassistcnt i Skellefte distrikt s. å. */«, assistent i Älfsby revir 1915 ,a/s. 

744. Enander, Kurl Martin. * 1889 a,/« i Tängs s:n af Skaraborgs län. (För¬ 
äldrar: Kyrkoherden Karl Petter E. och Zelma Åhman.) Mogenhctsex. i Väners¬ 
borg 1908 10/«i, student af Västgöta nation i Uppsala 1909 i febr., elev vid Ombärgs 
skogsskola s. å. ‘/io, utexaminerad 1910 *"/*, elev vid skogsinstitutet s. å. ‘/io, ut¬ 
examinerad 1912 “/h, extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 1913 7h, skogsindel- 
ningsassistent i mell. Norrlands distrikt 1914 */«, assistent i Stcnscle revir 1915 
17U, assistent vid skogshögskolans sommaröfningar s. å. Gift 1914 17/u med Rut 
Tidman. 

745. von Essen, Allan Gustaf Hugo, friherre, * 1885 i Darctorps s:n af 
Skaraborgs län. (Föräldrar: Godsägaren, friherre Johan Gustaf von E. och fri¬ 
herrinnan Louise Carolina Eugenia Reinholdina Amalia Rudbcck.) Mogenhctsex. 
i Jönköping 1906 **/•, volontär vid Dalrcg:tet s. ä. **/■, underlöjtnant I reg:tets reserv 
1908 “/u, elev vid Ombärgs skogsskola 1909 ‘/io, utexaminerad 1910 ”/«, elev vid 
skogsinstitutet s. å. Vio, utexaminerad 1913 **/i, extra jägmästare i västra distriktet 
s. å. **/». Underlöjtnant i Skaraborgs rcg:tcs reserv 1915 aa/i. Gift 1914 *% med 
Margit Amundson. 

746. Ifissing, Karl Ivar, " 1889 **/• i Kung Carls s:n af Västmanlands län. 
(Föräldrar: Källarmästaren I.ars Hising och Louise Wilhelmina Hagström.) Mo- 
genhetsex. i Falun 1908 ,0/«. elev vid Ombärgs skogsskola 1909 */»o, utexaminerad 
1910 "/». elev vid skogsinstitutet s. å. */io, utexaminerad 1912 *°/u, extra jägmästare 
i Gäfle-Dala distrikt 1913 ,7/». assistent vid skogsinstitutet 1914 "/«, underlärare 
vid Klotens skogsskola s. ä. w/u, assistent i Klotens revir 1915 **/•. 

747. Jacobsson, Tor, * 1889 */• i Dandcryds s:n af Stockholms län. (För¬ 
äldrar: Landtbrukarcn Carl Johan J. och Albertina Nilsson.) Mogenhctsex. vid 
norra latinlvkt i Stockholm 1907 **/», student vid Stockholms högskola s. å. ialio, 

elev vid Klotens skogsskola 1909 Vi», utexaminerad 1910 “/», elev vid skogslnsti- 



KUNQL. SKOGSINSTITUTETS ELEVER 1910. 619 

tutet s. å. Vio, utexaminerad 1913 20/i2, extra jägmästare i Ume distrikt 1914 23/o, 
skogsindelningsassistent i Ume distrikt s. å. o. d. 

748. Klinga, Johan Einar, * 1889 'k i Hargs s:n af Stockholms län. (För¬ 
äldrar: Stationsinspektoren Johan K. och Hilda Kristina Broberg.) Mogenhetsex. 
i Uppsala 1908 Vo, elev vid Klotens skogsskola 1909 Vio, utexaminerad 1910 30U, 

elev vid skogsinstitutet s. å. 7/io, utexaminerad 1912 30/w, extra jägmästare i Lule 
distrikt 1913 15h, assistent i Tärändö och Råne revir s. å. o. d., skogsindelnings¬ 
assistent i Lule distrikt 1914 4/«, assistent i Råne revir 1915 27A. 

749. Lindblad, Gustaf Oscar Emanuel, * 1888 17l3 i Tunabärgs s:n af Söder¬ 
manlands län. (Föräldrar: Domänintendenten Ernst August L. och Anna Maria 
Östberg.) Mogenhetsex. vid norra Iatinlvkt i Stockholm 1906 18/5, volontär vid for¬ 
tifikationen 1907 10/o, underlöjtnant i fortifikationens reserv 1909 31/12 (placerad å 
Bodens ingeniörskår), elev vid Ombärgs skogsskola 1909 V10, utexaminerad 1910 
3%, elev vid skogsinstitutet s. å. V10, utexaminerad 1912 30/i2, e. 0. tjänsteman i 
domänstyrelsen 1913 16/o, extra jägmästare i västra distriktet s. å. 5h, assistent i 
Kinne m. fl. revir s. å. 25/io, skogsindelningsassistent i Lule distrikt 1914 4A. 

Publ. Bidrag i Skogen 1914, Skogsvårdsföreningens tidskrift 1915. 

750. Lunderqvist, Thorsten, '* 1886 17/n i Bolstads s:n af Älfsborgs län. (För¬ 
äldrar: Kyrkoherden Anders Magnus L. och Maria Kristina Larsson [enl. annan 
uppgift, i tryck, Maria Rune].) Mogenhetsex. 1904 —, volontär vid Värmlands 
reg:te 1905 10Is, distinktionskorpral 1906 28/s>, fanjunkare 1907 2%, underlöjtnant i 
reg:tets reserv 1907 3V12, elev vid Ombärgs skogsskola 1909 V10, utexaminerad 
1910 30/s, elev vid skogsinstitutet s. å. 5/io, utexaminerad 1912 30/i2, extra jägmästare 
i Ume distrikt 1913 -6h, assistent i Åsele revir s. å. 0. d., skogsindelningsassistent i 
Ume distrikt 1914 4A, assistent i Sorsele revir 1915 3h. 

751. Norén, Gunnar Johan August, * 1886 24/o i Forsa s:n af Qäfleborgs län. 
(Föräldrar: Kontraktsprosten Qustaf Richard N. och Sofia Pettersson.) Mogen¬ 
hetsex. vid Södermalms lvk i Stockholm 1906 16/s, elev vid Klotens skogsskola 
1909 V10, utexaminerad 1910 30/«, elev vid skogsinstitutet s. å. V10, utexaminerad 
1912 30/i2, anställd vid Bärgvik-Ala nya aktiebolag 1913 Vi—1914 Vs, extra jäg¬ 
mästare i Gäfle-Dala distrikt 1914 i9li, skogsindelningsassistent därst. s. å. 4/*, 

assistent i Sorsele m. fl. revir 1915 25/s. 

752. Pählson, Bernhard, * 1886 28A i Stockholm. (Son till Grosshandlare Axel 
Viktor P.) Mogenhetsex. 1906 22/s, student vid Stockholms högskola 1907, elev 
vid Ombärgs skogsskola 1909 V10, utexaminerad 1910 30l», elev vid skogsinstitutet 
s. å. V10, utexaminerad 1912 30/t2, extra jägmästare i Lule distrikt 1913 V?, skogs- 
taxeringsassistent i Bodens revir s. å. 0. d., assistent i Kalix’ revir 1914 5/s. 

753. Romberg, Einar C:son, * 1889 26/o i Lycksele, Västerbottens län. (För¬ 
äldrar: Apotekaren Carl Anders R. och Fanny af Schmidt.) Mogenhetsex. i Upp¬ 
sala 1907 27/s, student af Norrlands nation vid univ:tet i Uppsala, elev vid Klotens 
skogsskola 1909 V10, utexaminerad 1910 30/s, elev vid skogsinstitutet s. å. V10, ut¬ 
examinerad 1912 30/i2, extra jägmästare i Ume distrikt 1913 skogsindelnings¬ 

assistent i Ume distrikt 1914 4/«. 

754. Ronge, Eric Wilhelm, * 1889 7 G i Prästbol i Frykeruds s:n af Värmlands 
län. (Föräldrar: Agenten Per Adolf R. och Hilda Christina Öström.) Mogen¬ 
hetsex. i Karlstad 1907 7/«, elev vid Ombärgs skogsskola 1909 V10, utexaminerad 
1910 30ls, elev vid skogsinstitutet s. å. V10, utexaminerad 1912 30/12, anställd vid 
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Kramfors aktiebolags skogsförvaltning 1913 V», extra jägmästare i Ume distrikt 
s. å. Vt. 

Publ. Bidrag i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1914—1915. 

755. Alarik, Alf Hjalmar L.son, * 1887 i9l* vid Stribärg i Nora s:n af Örebro 
län. (Föräldrar: Qrufingeniören Henning Alarik Larson och Ebba Maria Wibell.) 
Mogcnhetsex. i Örebro 1907 ‘Ve, elev vid Klotens skogsskola 1910 Vio, utexami¬ 
nerad 1911 ”/■, elev vid skogsinstitutet s. å. */io, utexaminerad 1913 *°/i», extra jäg¬ 
mästare i Lule distrikt och skogstaxeringsassistent därst. 1914 30/o, assistent i 
Jokkmokks revir 1915 *°/t. 

756. Hamre, Erik Oskar Arthur Andersson, * 1889 ®/i (elevmatrikeln har fel¬ 
aktigt •/») i Långsele s:n af Västernorrlands län. (Föräldrar: Lokomotivföraren 
Erik Andersson och Emma Matilda Andersson.) Mogenhetsex. i Lule 1907 8/o, 
student vid Stockholms högskola 1910 ”/i, elev vid Ombärgs skogsskola 1910 Vio, 
utexaminerad 1911 V». elev vid skogsinstitutet s. å. */io, utexaminerad 1913 Vi», 
extra jägmästare i Lule distrikt och skogsindelningsassistent därst. 1914 18/t, as¬ 
sistent i Kalix revir 1915 ‘Ve. 

757. Anderson, Axel Einar, * 1891 ‘V« i Västra Tunhems s:n af Älfsborgs län. 
(Föräldrar: Landtbrukaren Vilhelm A. och Antonie Andersen.) Mogenhetsex. i 
Vänersborg 1909 */e, elev vid Klotens skogsskola 1910 Vio, utexaminerad 1911 so/«, 
elev vid skogsinstitutet s. å. Vio, utexaminerad 1913 '■'“/u, extra jägmästare i södra 
distriktet 1914 Vt, skogsindelningsassistent i Uitic distrikt 1915 s"/«. 

Publ. Bidrag i Skogen 1914. 

758. von Arnold, Werner Herman Reinhold, * 1886 “/io pä Tiirpsal, Jewe 
(icke Jerve), Estland. (Föräldrar: Godsägaren Fredrik Johan Reinhold von A. 
och Molly Hclene Constance von Lilienfcld [Lilljenfclt].) Mogenhetsex. vid Palm¬ 
grenska samskolan i Stockholm 1907 ,8/a, student af Stockholms nation vid univ:tet 
i Uppsala 1908 ‘Va, elev vid Ombärgs skogsskola 1910 Vio, utexaminerad 1911 V», 
elev vid skogsinstitutet s. å. Vio, utexaminerad 1914 •/», extra jägmästare i meller¬ 
sta Norrlands distrikt s. å. ”/«, assistent vid skyddsskogsområdet därst. s. å. o. d„ 
extra länsjägmästare i Stockholms län 1914 *“/*». Gift 1915 *7» med Ester Anna 
Maria Wallin. 

759. Berglund, Ragnar, * 1880 V» i Nätra s:n af Västernorrlands län. (För¬ 
äldrar: Sågverksägaren Jonas B. och Amalia Christina Hultman.) Mogenhetsex. 
i Härnösand 1907 Ve, student af Norrlands nation vid univ:tet i Uppsala s. å. */«, 
elev vid Ombärgs skogsskola 1910 Vi», utexaminerad 1911 V», elev vid skogsinsti¬ 
tutet s. å. Vio, utexaminerad 1914 ‘V». extra jägmästare i Ume distrikt s. å. *Vu, 
skogsindelningsassistent i Lule distrikt 1915 37U. Gift 1911 **/• med Maria Josefina 
Sellberg. 

760. Brolin, Johan Gösta, * 1887 ”/» i Stockholm. (Föräldrar: Direktören 
Lorentz Gustaf B. och Clara Isacsson.) Mogenhetsex. vid norra reallvkt i Stock¬ 
holm 1906 **/», student af Gcstrikc-Hclsinge nation vid univ:tet i Uppsala 1907 V», 
elev vid Klotens skogsskola 1910 Vio, utexaminerad 1911 *°/», elev vid skogsinsti¬ 
tutet s. å. Vio, utexaminerad 1913 *°/i», t. f. assistent vid statens skogsförsöksanstalt 
1915, extra jägmästare i bärgslagsdistriktct s. ä. •/«. 

761. Bandy, Otto Ludvig, * 1887 Vt i Burlöfs s:n af Malmöhus län. (För¬ 
äldrar: Kamrcrarcn Fredrik B. och Maria Helena Mcnander.) Mogenhetsex. i 
Malmö 1906 ‘/o, volontär vid södra skånska infanturireg:tet s. å. Vo, student af 
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Malmö nation vid univ:tet i Lund 1906 15/io, underlöjtnant i reg:tets reserv 1908 
31/i2, elev vid Ombärgs skogsskola 1910 Vio, utexaminerad 1911 Vn, elev vid skogs¬ 
institutet s. å. 2/io, utexaminerad 1913 20/i2, extra jägmästare i mellersta Norrlands 
distrikt och skogsindelningsassistent därst. 1914 27/e. 

762. Carlander, Johan Arvid, * 1889 u/i i Ullervads s:n af Skaraborgs län. 
(Föräldrar: Källarmästaren John Folke Werner C. och Augusta Maria Julin.) 
Mogenhetsex. i Qäfle 1909 2tU, elev vid Ombärgs skogsskola 1910 Vio, utexamine¬ 
rad 1911 Vo, elev vid skogsinstitutet s. å. 2/io, utexaminerad 1913 20/i2, extra jäg¬ 
mästare i mellersta Norrlands distrikt 1914 15/s, skogsförvaltare vid Hudiksvalls 
trävaruaktiebolag sedan juni 1914. 

763. Carlsen, Carl Gustaf, * 1887 11112 i Smedstorps s:n af Kristianstads län. 
(Föräldrar: Landtbrukaren Carl Gustaf C. och Emma Falkman.) Mogenhetsex. i 
Malmö 1907 Vo, student af Malmö nation vid univ:tet i Lund s. å. 19ho, elev vid 
Klotens skogsskola 1910 V10, utexaminerad 1911 30Is, elev vid skogsinstitutet s. å. 
2/io, utexaminerad 1913 20/12, extra jägmästare i östra distriktet 1914 25/o, skogs¬ 
indelningsassistent i Gäfle-Dala distrikt 1915 26U. 

764. Carlsson, Vilhelm Ruben, * 1889 */* i Fogdö s:n af Södermanlands län. 
(Föräldrar: Virkeshandlaren Carl Fredrik C. och Christina Albertina Lindberg.) 
Mogenhetsex. i Enköping 1909 7/o, elev vid Klotens skogsskola 1910 V10, utexami¬ 
nerad 1911 3%, elev vid skogsinstitutet s. å. 2/io, utexaminerad 1914 V12, extra jäg¬ 
mästare i Skellefte distrikt 1915 19/o, skogsindelningsassistent därst. s. å. 0. d. 

765. Edlund, Ernst Otto, * 1886 10/io i Svärdsjö s:n af Kopparbärgs län. (För¬ 
äldrar: Skogsförvaltaren Ernst Agathon E. och Anna Amalia Grafström.) Mo¬ 
genhetsex. i Gäfle 1905 3/e, anställd vid Kopparbärg-Hofors aktiebolag s. å. 
10/e—1910 10/io, student af Gestrike-Helsinge nation vid univ:tet i Uppsala 1909 
18/o, elev vid Ombärgs skogsskola 1910 V10, utexaminerad 1911 Va, elev vid skogs¬ 
institutet s. å. 2/io, utexaminerad 1913 20/i2, extra jägmästare i Ume distrikt 1914 
23U, skogstaxeringsassistent i Ume distrikt s. å. 0. d., assistent i Stensele revir 

1915 20U. 

766. Granström, Erik Uno Ove, * 1886 25U vid Bärgvik i Söderala s:n af Gäf- 
leborgs län. (Föräldrar: Disponent Carl Evald G. och Emmy Wolff, dotter till 
skogsskoleföreståndaren, extra jägmästare Carl Gustaf W.) Mogenhetsex. i Upp¬ 
sala 1906 15/12, student af Gestrike-Helsinge nation vid univ:tet i Uppsala 1907 •/», 
student vid Stockholms högskola 1909 uh, elev vid Klotens skogsskola 1910 V10, 
utexaminerad 1911 30le, elev vid skogsinstitutet s. å. 2/io, utexaminerad 1913 20/i2, 
extra jägmästare i mellersta Norrlands distrikt och skogsindelningsassistent därst. 

1914 27le. 

767. Grenholm, Sverker Emanuel, * 1887 2/a i Öster-Jörns s:n af Västerbottens 
län. (Föräldrar: Kronolänsman Johan Olof G. och Amanda Mathilda Lundberg.) 
Mogenhetsex. i Ume 1907 nle, student vid Stockholms högskola 1908 18/io, elev vid 
Ombärgs skogsskola 1910 V10, utexaminerad 1911 Va, elev vid skogsinstitutet s. å. 
2/io, utexaminerad 1913 20/i2, extra jägmästare i Skellefte distrikt 1914 23/o, skogs- 
taxerings(skogsindelnings-)assistent i Skellefte distrikt s. å. 0. d. 

768. Jungstedt, Bengt Olof, * 1888 27le i Pite. (Föräldrar: Tullförvaltaren 
Carl August Torgny J. och Alexandra Sophia Bernhardina Clementina Barthel- 
son.) Mogenhetsex. i Halmstad 1907 17le, student af Göteborgs nation vid univ:tet 
i Lund 1909 17ho, elev vid Ombärgs skogsskola 1910 V10, utexaminerad 1911 ‘/a, 
elev vid skogsinstitutet s. å. 2/io, utexaminerad 1913 20/i2, extra jägmästare i Ume 
distrikt 1914 23le, skogstaxeringsassistent i Ume distrikt s. å. 0. d. 
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769. Jönsson. Karl Simon. * 1887 “/. i Fryksände s:n af Värmlands län 
(Föräldrar: Landtbrukaren Johan J. och Karolina Kingren.) Studerade i Karlstad 
1898—1905. Mogenhetsex. i Lund 1907 »V», student af Värmlands nation vid univ:tel 
i Uppsala s. å. "/», elev vid Klotens skogsskola 1910 */io, utexaminerad 1911 *0/«, 
elev vid skogsinstitutet s. å. Vio, utexaminerad 1914 *•/», extra jägmästare i Skel- 
lefte distrikt s. å. “/*, skogsindelningsassistent därst. s. å. o. d. Gift 1915 i april med 
Anna Henrika Kjellström. 

770. Leldström. Arne Waldemar Carl. * 1887 *7» i Stora Tuna s:n af Koppar- 
b.irgs län. (Föräldrar: Brukspatron Carl Oskar L. och friherrinnan Rika Minna 
Rosina Åkcrhielm till Margrethelund.) Mogcnhctsex. i Strängnäs 1908 *7/», student 
af Västmanland-Dala nation vid univ:tet i Uppsala 1908 V». elev vid Klotens skogs- 
skola 1910 Vio, utexaminerad 1911 *°/o, elev vid skogsinstitutet s. å. Vio, utexamine¬ 
rad 1913 *71*, extra jägmästare i Ume distrikt 1914 ss/«, skogsindelningsassistent 
därst. s. å. o. d., assistent i Lycksele och Åsele revir 1915 •/». 

771. Petrini. Sven Julius Jonsson. * 1891 “/« i Pjetteryds s:n af Kronobärgs 
län. (Föräldrar: Hemmansägaren Johan August Jonsson och Anna Svensson.) 
Mogenhetsex. i Kristianstad 1909 Vu, elev vid Klotens skogsskola 1910 Vio, ut¬ 
examinerad 1911 “/8, elev vid skogsinstitutet s. å. Vio. lämnade Ivkt pä grund af 
sjukdom v. t. 1913, utexaminerad 1914 V», extra jägmästare i Lule distrikt 1915 
**/«, skogsindelningsassistent därst. s. å. o. d. 

772. Streyffert, Karl Thorsten, * 1892 Vn i Nora socken af Örebro län. (För¬ 
äldrar: Bärgsingeniör Karl Axel S. och Rosa Amalia Kristina Rydberg.) Mogen¬ 
hetsex. i Västerås 1910 IO/o, elev vid Ombärgs skogsskola 1910 Vio, utexaminerad 
1911 ‘/o, elev vid skogsinstitutet s. å. Vio, utexaminerad 1913 *%», extra jägmästare 
i Ume distrikt 1914 *7/o, skogsindelningsassistent i mellersta Norrlands distrikt 
1915 *■/«. 

773. Wickman. Bertil Edvard William, * 1887 ilh i Sunne s:n af Värmlands 
län. (Föräldrar: Jägmästaren Johan Kdvard Joachim W. och Fanny Emelie 
Westcrgrcn.) Mogenhetsex. vid reallvkt i Stockholm 1907 “/»», student af Söder- 
manl.-Ncrikes nation vid univ:tet i Uppsala 1908 ,#/«. elev vid Klotens skogsskola 
1910 '/.o, utexaminerad 1911 “/., elev vid skogsinstitutet s. ä. Via, utexaminerad 
1913 ■ u, extra jägmästare i Skcllcfte distrikt och skogsindelningsassistent därst. 
1914 " 7, assistent i Jörns revir s. å. ‘V», skogsindclningassistcnt i Skellefte distrikt 
1915 ,7/o. 

774. Wretlind, Joi‘l Efraim, * 1888 V» i Klara församl., Stockholm. (För¬ 
äldrar: Med. Doktor Erik Wilhelm W. och Emma Kristina Lénström.) Mogen¬ 
hetsex. vid norra latinlvkt i Stockholm 1908 *°/», elev vid Klotens skogsskola 1910 
'/io, utexaminerad 1911 ”/«, elev vid skogsinstitutet s. å. Vio, utexaminerad 1913 
''In, extra jägmästare i Ume distrikt 1915 10/«, skogsindelningsassistent i Lule di¬ 
strikt s. å. ”/«. 

775. Barkström. Thore. * 1890 V» i Karlskrona. (Föräldrar: Marinläkaren 
Johan Carl Fredrik B. och Helena Christina Hyllander.) Mogenhetsex. i Karls¬ 
krona 1909 ‘/o, elev vid Klotens skogsskola 1911 Vio, utexaminerad 1912 s,/o, elev 
vid skogsinstitutet s. å. Vio, utexaminerad 1914 “/it, extra jägmästare i bärgslags- 
distriktet 1915 Vo. 

776. Bager, Johan Peter Emil, * 1892 */io i Stenkvista s:n af Södermanlands 
län. (Föräldrar: Godsägaren Ernst Erliard B. och Jcanncttc Hélönc Elise Hjort.) 
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St. skyttem. i silfver 1908. Mogenhetsex. i Linköping 1911 12/e, elev vid Klotens 
skogsskola s. å. 2/io, utexaminerad 1912 31/s, elev vid skogsinstitutet s. å. 3/io, 
utexaminerad 1914 16/12. 

777. Bromée, Folke Laurentius, * 1888 13la i Sveg, Jämtlands län. (Föräldrar: 
Landsfiskalen Olof B. och Brita Kristina Kjellsson.) St. skyttemärke i guld 1907. 
Mogenhetsex.. i Hudiksvall 1908 2tU, student vid Stockholms högskola s. å. i sept., 
elev vid Ombärgs skogsskola 1910 2/io, utexaminerad 1911 31/s, elev vid skogsinsti¬ 
tutet s. å. V10, utexaminerad 1914 17/i2, extra jägmästare i mellersta Norrlands di¬ 
strikt 1915 19/e, assistent vid skyddsskogarna därst. s. å. 0. d. Eröfrat idrotts- 
märke 1909—1912, årtalsmärke i guld 1911 0. 1912, medalj för gymnastik i 
Bruxelles 1913. 

778. Cassel, Karl Hjalmar Eugén, * 1888 9/s i Stockholm. (Föräldrar: e. 0. 
Hofrättsnotarien Edvard C. och Signe Tekla Olivia Carlsson.) Mogenhetsex. i 
Halmstad 1909 14/e, idrottsmärke 1910, elev vid Klotens skogsskola 1911 2/io, utexa¬ 
minerad 1912 S1/s, elev vid skogsinstitutet s. å. 7/io, utexaminerad 1914 17/i2, extra 
jägmästare i Ume distrikt 0. skogsindeln.-assistent därst. 1915 20/7. 

779. Chöler, Ernst Anders Carl-Gustaf, * 1888 fl/i2 på Qårdsjö, Östra Emter- 
viks s:n af Värmlands län. (Föräldrar: Godsägaren Ernst Fredrik C. och Emelie 
Sofia Timberg.) Mogenhetsex. i Karlstad 1907 6/e, student af Värmlands nation vid 
univ:tet i Uppsala s. å. i sept., fil. kandidatex. 1911 12h, elev vid Ombärgs skogs¬ 
skola 1911 2 ho, utexaminerad 1912 31/s, elev vid skogsinstitutet s. å. 1/io, utexamine¬ 
rad 1914 20/i2, extra jägmästare i bärgslagsdistriktet 1915 23/e. 

780. Darle, Eric Herman, * 1888 23h i Falun. Mogenhetsex. i Lund 1908 29/s, 
elev vid Ombärgs skogsskola 1911 2/io, utexaminerad 1912 31/s, elev vid skogsinsti¬ 
tutet s. å. V10. 

781. Edblad, Nils Thorsten, * 1889 8/u i Sundsvall. (Föräldrar: Handlanden 
Thorsten E. och Anna Thomson.) Mogenhetsex. i Sundsvall 1909 Ve, elev vid Klo¬ 
tens skogsskola 1910 V10, utexaminerad 1911 30U, elev vid skogsinstitutet 1912 9ho, 

utexaminerad 1914 17/i2, extra jägmästare i Skellefte distrikt 0. indelningsassist. 

därst. 1915 V7. 

782. Fränkel, Reinhold, * 1892 10/i i Gäfle. (Föräldrar: Grosshandlare Albert 
F. och Ida Miinnich.) Mogenhetsex. i Gäfle 1910 3tU, elev vid Klotens skogsskola 
1911 2Uo, utexaminerad 1912 31 la, elev vid skogsinstitutet s. å. V10, utexaminerad 

1914 16/i2. 

783. Gadd, Hemming Gabriel, * 1890 14/i i Torups s:n af Hallands län. (För¬ 
äldrar: Kyrkoherden Karl Johan G. och Anna Olivia Kristina Kjellman.) Mogen¬ 
hetsex. i Halmstad 1909 14/e, elev vid Klotens skogsskola 1911 2ho, utexaminerad 
1912 3Vs, elev vid skogsinstitutet s. å. V10, utexaminerad 1914 V12, extra jägmästare 

i Ume distr. 0. indeln.-assist. därst. 1915 1h. 

784. Hallgren, Karl-Hugo, * 1889 24/io i Gullholmens s:n af Göteborgs och 
Bohus län. (Föräldrar: Bruksägaren Gustaf R. H. och Anna Esping.) Mogenhetsex. 
i Karlstad 1908 29/s, elev vid Ombärgs skogsskola 1911 2lw, utexaminerad 1912 31/s, 
elev vid skogsinstitutet s. å. V10, utexaminerad 1914 20l 12. 

785. Karsberg, Axel, * 1891 5/n i Finspång, Risinge s:n af Östergötlands län. 
(Föräldrar: Skogschefen Johan K. och Anna Bromberg.) Mogenhetsex. i Norr¬ 
köping 1910 14/s, st. skyttemärke i silfver, elev vid Klotens skogsskola 1911 2/i«, 
utexaminerad 1912 31/s, elev vid skogsinstitutet s. å. V10, utexaminerad 1914 10/i2. 
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^6. Lindbeck, Per Gustaf (Gösta), * 1888 *77 i Alnö s:n af Väs t ernorr lan ds 
län. (Föräldrar: Skogsförvaltaren Lars Gustaf L. och Louise Charlotta Petters¬ 
son.) Mogenhetsex. i Sundsvall 1909 m/b, elev vid Ombärgs skogsskola 1911 7,0, 
utexaminerad 1912 ”/*, elev vid skogsinstitutet s. å. Vio, utexaminerad 1915 18/i. 

787. Undeberg, Erik Fredrik Leopold, * 1889 ‘Vs i Gäfle. (Föräldrar: Biblio¬ 
tekarien Johan Wilhelm L. och Agda Amanda Sjöberg.) Mogcnhetscx. i Gäfle 
1908 Ve, elev vid Ombärgs skogsskola 1911 */io, utexaminerad 1912 sl/8. elev vid 
skogsinstitutet s. å. 7io, utexaminerad 1914 *71». Ansvarig utgifvare i nov. 1913 af 
den fr. o. m. 1914 utkommande "Skogen. Skogsvärdsföreningens mindre tidskrift”, 
publicerad under rubrik "Skogen. Populär tidskrift” samt redaktionssekreterare 
vid redaktionen. Assistent vid förberedande kursen till skogshögskolans jäg¬ 
mästarekurs 1915 7In, extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt 1915 ‘/7. 

788. Linder, Karl Martin. * 1890 771» i Leksand, Kopparbärgs län. (Föräldrar: 
Folkskoleläraren Anders L. och Kerstin Jacobson.) St. skyttemärke i silfver 1907, 
idrottsmärket 1908. Mogenhetsex. i Falun 1910 7«, elev vid Klotens skogsskola 1911 
7io, utexaminerad 1912 **/•, elev vid skogsinstitutet s. å. ‘/io, utexaminerad 1914 Vu, 
extra jägm. i Ume distr. o. skogsindcln.-assist. därst. 1915 */7. 

789. Lundcberg, Åke, * 1888 uh» i Gäfle. (Föräldrar: Handlanden Jakob 
Fredrik Nore L. och Ebba Steffenburg.) St. skyttemärke i guld 1907. Idrotts- 
märke 1908. Mogenhetsex. i Karlstad 1908 "/b, volontär vid Dalrcg:tet s. ä. */«, 
underlöjtnant i reserven 1910 “/w, årtalsmärken i guld 1910—1912, elev vid Klotens 
skogsskola 1911 */i„, utexaminerad 1912 3lU, elev vid skogsinstitutet s. ä. Vio, ut¬ 
examinerad 1914 '*/]*, löjtnant i nämnda reg:tes reserv s. å. '"/la. Inneh. Olymp, 
med. 1912. Extra jägmästare i Gäfle-Dala distrikt o. skogsindclningsassistent därst. 
1915 *77. Vid olympiska spelen i Stockholm 1912 eröfrade han l:sta pris för dubbel- 
skott å löpande hjort, 2:dra pris för enkclskott å löpande hjort äfvensom guld¬ 
medaljen vid lagskjutning ä löpande hjort: pristagare jämväl vid baltiska spelen 
i Malmö 1914. 

Hänvisn. till litt. Biografi i "Vem är det?” (Sthlm 1912, sid. 189). 

790. Mattsson. Ludvig Harald, • 1892 *7* i Maria församl., Stockholm. (För¬ 
äldrar: Ofvcrmaskinisten Frans Ludvig Leonard M. och Emma Augusta Maria 
Carlsson.) Simmagistcr 1907. Mogenhetsex. vid reallvkt å Östermalm i Stock¬ 
holm 1910 ‘7b, elev vid Ombärgs skogsskola 1911 7io, utexaminerad 1912 »Vn, elev 
vid skogsinstitutet s. ä. ‘/io, utexaminerad 1914 *7i*. 

791. Montell, Arvid Gunnar. * 1890 ”/» i Pajala s:n af Norrbottens län. (För¬ 
äldrar: Jägmästaren Arvid M. och Emma Lovisa Rosenius.) Mogenhetsex. i Lule 
1909 '7«. extra kronojägarc i Bodens revir s. å. 7u, elev vid Ombärgs skogsskola 
1911 7io, utexaminerad 1912 *‘/«, elev vid skogsinstitutet s. å. ‘/to, utexaminerad 
1914 '/»», extra jägmästare i Lule distrikt o. skogsindeln.-assistent därst. 1915 7r. 

792. Montgomery, Karl Hampus Robert, * 1888 *71 I Uppsala. (Föräldrar: 
Ryttmästarcn Knut Robert (iabriel M. och Julie Carolina von Axelson.) St. skytte¬ 
märke I silfver 1906. Mogenhetsex. vid nya elem.-skolan I Stockholm 1908 ‘7b, 
elev vid Klotens skogsskola 1911 7i«, utexaminerad 1912 “/e, elev vid skogsinsti¬ 
tutet s. ä. ‘/.o, utexaminerad 1914 *7u, extra Jägmästare 1 Skellefte distr. o. skogs¬ 
indcln.-assist. därst. 1915 ”/o. 

793. Nordquist, Magnus. * 1890 **/u å Kubikenborg, Sköns s:n af Västernorr- 
lands län. (Föräldrar: Disponenten Alfred N. och Sara Petronella Fcrnlund.) 
Mogenhetsex. i Lule 1910 */*, student af Norrlands nation vid univ:tct i Uppsala 
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s. å. Ve, elev vid Ombärgs skogsskola 1911 2/io, fil. kandidatex. i Uppsala 1912 3/« 
utexaminerad från Ombärgs skogsskola s. å. 37s, elev vid skogsinstitutet s. å. Vio, 

utexaminerad 1914 17/ia, extra jägmästare i bärgslagsdistriktet o. skogsindeln.- 
assist. i mell. Norrlands distr. 1915 1h. 

Publ. Bidrag i Skogsvännen 1914, Skogen 1915. 

794. Ostwald, Torvald, * 1889 ibl\ i Eksjö. (Föräldrar: Förste landtmätaren 
Yngve O. och Cecilie Amalie Dorothée Nygren.) Mogenhetsex. i Lund 1909 B/«, 
elev vid Klotens skogsskola 1911 2/io, utexaminerad 1912 31/s, elev vid skogsinstitutet 
s. å. Vio, utexaminerad 1914 21/12, extra jägmästare i Smålands distrikt 1915 7?. 

795. Risberg, Georg Elias, * 1890 i Mörlunda s:n af Kalmar län. (För¬ 
äldrar: Kyrkoherden Anders Peter R. och Matilda Kristina Östberg.) Mogen¬ 
hetsex. i Linköping 1908 10/a, elev vid Klotens skogsskola 1911 2/io, utexaminerad 
1912 3Vs, elev vid skogsinstitutet s. å. V10, utexaminerad 1914 21/i2, extra jägm. i 
Ume distr. 0. skogsindeln.-assist. därst. 1915 V7. 

796. Sköld, Robert, * 1889 2la i Östersund. (Föräldrar: Bankkassören Johan 
August Wilhelm S. och Sara Helena Fresk.) Mogenhetsex. i Östersund 1908 2als, 

elev vid Ombärgs skogsskola 1911 2/io, utexaminerad 1912 31/s, elev vid skogsin¬ 
stitutet s. å. Vio, utexaminerad 1914 19/12, extra jägmästare i mellersta Norrlands 
distrikt 1915 19/o. 

797. Sökjer-Petersen, Erik Julius, * 1887 V12 å Eksholm, Hyby s:n af Malmö¬ 
hus län. (Föräldrar: Landtbrukare Hannibal Oscar Petersen och Marie Sökjer.) 
St. skyttemärke i silfver 1905. Mogenhetsex. i Lund 1909 5/o, elev vid Klotens skogs¬ 
skola 1911 2/io, utexaminerad 1912 31/s, elev vid skogsinstitutet s. å. V10, utexamine¬ 
rad 1914 18/i2, extra jägmästare i södra distriktet 1915 V7. Pristagare vid Bal¬ 
tiska spelens jaktskyttetäflingar i Malmö 1914. 

798. von Unge, Wilhelm Olof, * 1890 7/io å Mölntorp i Säby s:n af Västman¬ 
lands län. (Föräldrar: Disponenten Per Johan Otto von U. och Augusta Olivia 
[Liven] Eek.) Statens skyttemärke i guld 1908. Mogenhetsex. i Västerås 1909 7/o, 
elev vid Ombärgs skogsskola 1911 2/io, utexaminerad 1912 31/s, elev vid skogsin¬ 
stitutet s. å. V10, utexaminerad 1914 20/12, extra jägmästare i Lule distr. o. indeln.- 
assistent därst. 1915 6h. 

799. Bellander, Bror Sten Sixten, * 1891 2Bla i Bollnäs, Gäfleborgs län. (För¬ 
äldrar: Extra jägmästaren Bror Olof B. och Anna Hedvig Wilhelmina Hofgren.) 
Mogenhetsex. i Qäfle 1910 31/b, student af Gestrike-Helsinge nation vid univ:tet i 
Uppsala s. å. 2*l», elev vid Klotens skogsskola 1912 V10, skyttemärke i silfver s. å., 
afgångsexamen 1913 30/s, elev vid skogsinstitutet s. å. 2/io. 

800. Brynolf, Oscar Eskil Ragnar, * 1891 17/i i Norrköping. (Föräldrar: Kon¬ 
sul Carl Oscar B. och Inga Amanda Danielsson.) Mogenhetsex. i Norrköping 1910 
24/s, elev vid Klotens skogsskola 1912 V10, utexaminerad 1913 30/s, elev vid skogs¬ 

institutet s. å. 2/io. 

801. Cahling, Ivar Rudolf, * 1890 3/i i Sundsvall. (Föräldrar: Grosshandlare 
Alfred Rudolf C. och Sofie Marie Rothstein.) Mogenhetsex. i Sundsvall 1909 24/s, 
elev vid Ombärgs skogsskola 1912 V10, utexaminerad 1913 30/s, elev vid skogsinsti¬ 

tutet s. å. 2/io. 

802. Carlsson, Folke Wilhelm, * 1890 15/n i Eskilstuna. (Föräldrar: Gods¬ 
ägaren Johan Wilhelm C. och Elin Adolfina Hagström.) Mogenhetsex. i Nykö¬ 
ping 1910 17/s, elev vid Klotens skogsskola 1912 7io, utexaminerad 1913 30l», elev 

vid skogsinstitutet s. å. 2/io. 

40 
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803\. CarlssonCavallin. Albert Valentin, * 1889 Vi i Norderö s:n af Jämtlands 
län. (Föräldrar: Trädgårdsmästaren August Ferdinand Carlsson och Märta An¬ 
dersson.) Mogenhetsex. i Östersund 1909 V., elev vid Ombärgs skogsskola 1912 
lio, utexaminerad 1913 »7». elev vid skogsinstitutet s. å. #/»o. 

„ StM' Dainer‘ Carl Eric, * 1892 7/« i Stockholm. (Föräldrar: Grosshandlare 
Carl Magnus D. och Tyra Margareta Véronique Jacobsen.) Skyttemärke i silfver 
1907. Mogenhetsex. vid högre reallvkt å Norrmalm. Stockholm. 1911 17h, elev vid 
Klotens skogsskola 1912 V»o, utexaminerad 1913 “/», elev vid skogsinstitutet s. å. */.<,. 

805. t.ktnan, Karl Axel Gösta, * 1892 *7» i Nyköping. (Föräldrar: Fabrikör 
Carl Fredrik E. och Selma Hultström.) Mogenhetsex. i Nyköping 1910 ‘7», student 
af Söd.-Nerikes nation vid univ:tet i Uppsala 1910 V», elev vid Klotens skogsskola 
1912 7.o. utexaminerad 1913 ”/o. elev vid skogsinstitutet s. å. 7.o. 

806. Ericsson, Bernhard Gustaf. * 1892 i9h i Envikens s:n af Kopparbärgs län. 
(Föräldrar: Kyrkoherde Anders Gustaf E. och Hedvig |Heddal Elisabeth Fahl- 
crantz.) Mogenhetsex. i Falun 1910 */», elev vid Ombärgs skogsskola 1912 Vio, 

utexaminerad 1913 “/a, elev vid skogsinstitutet s. å. Vio. 

807. Hilde. Gunnar Ludvig Karlsson, * 1889 7. i Tyngsjö kapellförsaml.. Kop¬ 
parbärgs län. (Föräldrar: Komminister Ludvig Karlsson och Maria Josefina San- 
delin.) Mogenhetsex. i Falun 1908 i0U, student af Västmanland-Dala nation vid 
univ:tet i Uppsala s. å. V», skyttetecken i silfver 1911 V», elev vid Ombärgs skogs- 
skola 1912 V.o, utexaminerad 1913 “/*, elev vid skogsinstitutet s. å. 7io. 

808. Johanson. Thure Johan August,* 1891 *°/io i Växjö. (Föräldrar: Järn- 
handlanden Sven Johan J. och Mathilda Gustava Sundström.) Mogenhetsex. i 

Växjö 1910 "/o, skyttemärke i silfver 1912, elev vid Klotens skogsskola 1912 V.o, 

utexaminerad 1913 *7», elev vid skogsinstitutet s. å. 7,o. 

809. LeUonhufvud, Hans Walter, friherre. * 1890 *7. i Skånella s:n af Stock¬ 
holms län. (Föräldrar: Ryttmästaren, friherre Axel Gabriel L. och grefvinnan 
Ebba Wachtmcistcr till Johannlshus.) Mogenhetsex. vid nya elementarskolan i 

Stockholm 1908 'Va, volontär vid Södermanlands reg:te 1910 *7», student af Söd.- 
Nerikes nation vid univ:tct i Uppsala s. å. ‘V.o, underlöjtnant i Södermanlands 
reg:tes reserv 1911 *7.*, elev vid Klotens skogsskola 1912 ‘/.o, utexaminerad 1913 
"/•, elev vid skogsinstitutet s. å. V.o. 

810. Lindbom. Gustaf Robert Karl, * 1889 Va i Säter. (Föräldrar: Kaptenen 
Carl Johan L. och Elin Fick.) Mogenhetsex. i Uppsala 1909 "/a, elev vid Ombärgs 
skogsskola 1912 V.o, utexaminerad 1913 ""/o, elev vid skogsinstitutet s. å. V.o. 

811. Lundeqvist, Mats Anders,* 1891 *7» i Bolstads s:n af Älfsborgs län. (För¬ 
äldrar: Kyrkoherden Anders Magnus L. och Maria Kristina Larsson.) Mogen¬ 
hetsex. i Vänersborg 1911 ”/a, elev vid Klotens skogsskola 1912 ‘/.o, utexaminerad 
1913 ”/», elev vid skogsinstitutet s. å. V.o. 

812. Magnell, John Axel. * 1890 ”/» i Söderhamn. (Föräldrar: Rådman Per 
John M. och Elise Axelina Sundberg.) Mogenhetsex. i Uppsala 1909 »7», elev vid 
Ombärgs skogsskola 1912 '/.o, utexaminerad 1913 "/., elev vid skogsinstitutet 
s. å. 7.o. 

813. Melander. Hans Engelbrekt Vitalis, * 1889 "In I Rättviks s:n af Koppar¬ 
bärgs län. (Föräldrar: Byråchefen Victor Corncllus M. och Anna Catharina Pet¬ 
tersson.) Mogenhetsex. vid Nya elementarskolan I Stockholm 1909 “/*, student 
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af Västmanland-Dala nation vid univ:tet i Uppsala 1909 14/o, fil. kandidat 1912 1B/9, 

elev vid Ombärgs skogsskola s. å. Vio, utexaminerad 1913 aol», elev vid skogsinstitu¬ 

tet s. å. 2/io. 

814. Rydbeck, Eric Axel, * 1890 V12 i Myresjö s:n af Jönköpings län. (För¬ 

äldrar: Öfverstelöjtnanten Clas Wilhelm Robert R. och Hildur Emilia Bennich.) 

Sv. riksförb:ts idrottsmärke 1909, mogenhetsex. i Kalmar 1910 21/s, elev vid Klotens 

skogsskola 1912 V10, utexaminerad 1913 30/s, elev vid skogsinstitutet s. å. 2/io, skyt- 

temärket i guld s. å. 

815. Sjöström, Ivar Bernhard Nicolaus, * 1890 V12 i Qäfle. (Föräldrar: Gross¬ 

handlaren Carl Alexander S. och Beda Carolina [i nationshistorien felaktigt Chri¬ 

stina] Lutbohm.) Mogenhetsex. i Uppsala 1910 30A>, student af Gestrike-Helsinge 

nation vid univ:tet i Uppsala s. å. 24/s>, skyttemärke i silfver s. å., elev vid Ombärgs 

skogsskola 1912 V10, utexaminerad 1913 30ls, elev vid skogsinstitutet s. å. 2/io. 

816. Strandberg, Engelbert, * 1891 14/io i Lycksele s:n af Västerbottens län. 

(Föräldrar: Handlanden Johan Engelbert S. och Betty Maria Pettersson.) Mo¬ 

genhetsex. i Ume 1910 10/«, elev vid Ombärgs skogsskola 1912 V10, utexaminerad 

1913 30/8, elev vid skogsinstitutet s. å. 2/io. 

817. Söderlund, Nils Lambert, * 1890 2/u i Sunnersbärgs s:n af Skaraborgs 

län. (Föräldrar: Fanjunkaren August Alarik S. och Mathilda Margareta Larsson.) 

Mogenhetsex. i Skara 1909 10/e, student af Västgöta nation i Uppsala 1910 24/i, 

filosofisk ämbetsex. 1912 “/d, elev vid Klotens skogsskola 1912 V10, utexaminerad 

1913 3%, elev vid skogsinstitutet s. å. 2/io. 

818. Troell, Sigvald, * 1890 10/s i Eslöf. (Föräldrar: Byggmästaren Jöns 

T. och Otilda Nyqvist.) Mogenhetsex. i Lund 1909 29/s, skyttemärke i silfver, elev 

vid Klotens skogsskola 1912 V10, utexaminerad 1913 30ls, elev vid skogsinstitutet 

s. å. 2/i». 

819. Wallner, Karl Oscar Gustaf, * 1892 V12 i Söderhamn. (Föräldrar: Hand¬ 

landen Carl Herman W. och Hilda Katarina Söder.) Mogenhetsex. i Hudiksvall 

1910 21/s, elev vid Ombärgs skogsskola 1912 V10, utexaminerad 1913 30ls, elev vid 

skogsinstitutet s. å. 2/io. 

820. Wiman, Karl Gustaf (Gösta) Sixtus, * 1890 (5/s enl. elevmatrikeln) i 

Kopparbärgs s:n af Kopparbärgs län. (Föräldrar: Förvaltaren Olof W. och Brita 

Olsdotter.) Statens skyttemärke i silfver, mogenhetsex. i Falun 1909 2/e, elev vid 

Klotens skogsskola 1912 V10, utexaminerad 19 1 3 30/8, elev vid skogsinstitutet s. å. 2/io. 

821. Berner, Nils, * 1891 15/n i Maria församl., Stockholm. (Föräldar: Kas¬ 

sören Nils Peter B. och Agnes Maria Lindström.) Skyttemärke i guld 1909. Mo¬ 

genhetsex. vid norra latinlvkt i Stockholm 1910 12/s, elev vid Klotens skogsskola 

1913 1/io, utexaminerad 1914 31/s, elev vid skogsinstitutet s. å. 2/io. 

Publ. Fullständiga lösningar och svar till de fysikaliska och mek. student¬ 
uppgifterna för reallinien 1900—1911 (Sthlm 1911). Bidrag i Hvar 8. Dag 
1909, Västerbottens Nyheter 1910. 

822. Boström, Yngve Herman Hjalmar, * 1893 13h i Västra Husby s:n af Öster¬ 

götlands län. (Föräldrar: Godsägaren Carl Gustaf Herman B. och Anna Cecilia 

Lovisa [Isa] von Heland.) Mogenhetsex. i Linköping 1911 13/e, arméens skytte¬ 

märke 1911, silfvermärke 1914, elev vid Klotens skogsskola 1913 l/io, utexaminerad 

1914 31/s, elev vid skogsinstitutet s. å. 2/io. 
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823 Carlson. Torsten. • 1893 “/. i Härnösand. (Föräldrar: Häradsskrif- 
\ aren \ ictor Teodor C. och Hulda Karolina Askberg.) Mogenhetsex. i Härnösand 

9 ' *• armeens skyttemärke 1913. elev vid Klotens skogsskola 1913 */io, utexa¬ 
minerad 1914 ■**/», elev vid skogsinstitutet s. å. */to. 

824 Fridner. Gustav Carl Verner. * 1891 *•/, i Söderhamn. (Föräldrar: Ur¬ 
makare Jacob Fnoch F. och Elin Maria Hellström.) Mogcnhetsex. i Qäfle 1910 */• 
guldmarke 1912, elev vid Ombärgs skogsskola 1913 »/to, utexaminerad 1914 3VS’ 
elev vid skogsinstitutet s. å. Via. 

825. Hagelberg. Viktor Adolf Eugen. • 1886 •/, i Hagelbärgs s:n af Skara¬ 
borgs lan (Föräldrar: Landtbrukaren Adolf Vilhelm Johansson och Gustafva 
Umstma Andersson.) Mogenhetsex. i Skara 1908 ■•/„, fil. kandidat vid univ:tet i 

-und 1910 i okt.. fil. magister 1912 i maj, elev vid Klotens skogsskola 1913 ‘/io 
utexaminerad 1914 **/*, elev vid skogsinstitutet s. å. */«. 

,R- ^ Hl’iJ*ci Knut /Vflr- * 1892 "/• * Lilla Malma s:n af Södermanlands län. 
roraldrar: Godsägaren Carl Erik Andersson och Sofia Johanna Andersson.) 

Mogenhetsex. i Karlstad 1911 •/., arméens skyttemärke 1913, silfvermärke 1914, 

t tt VidåK*/0tCnS Sk°gSSkoIa 1913 ,/l0’ utexamir,erad 1914 378, elev vid skogsinsti- 

827. Hollander. Ruben Werner W:son. * 1890 »/. i Kristinehamn. (Föräldrar: 
Civilingeniören Carl Johan Werner H. och Emilia Charlotta Swenson.) Mogen¬ 
hetsex. i Jönköping 1909 “Vs, lärare vid Kristinehamns praktiska skola 1909—1911 
och 1912—1913, silfvermärke 1914, elev vid Ombärgs skogsskola 1913 ‘/jo, utexa¬ 
minerad 1914 3l/«, elev vid skogsinstitutet s. å. */io. 

•/ L/We/mo/.’ till Gälared och Kolbäck. Malcolm Wilhclmsson (Mac), * 1889 
10 i Bro s:n af Värmlands län. (Föräldrar: Majoren Carl Johan Wilhelm L till 

(i. o. K. och friherrinnan Elin Mariana Emilia Uggla.) Guldmärke 1908, mogen- 
hetsex i Karlstad 1909 7/u, elev vid Ombärgs skogsskola 1913 ‘/io, utexaminerad 
1914 *V*, elev vid skogsinstitutet s. å. */«o. 

829. Lindroth. Erik Svante. • 1892 sl/o i Skellefte. (Föräldrar: Försäkringstjän- 
steman Erik L. och Anna Lundeberg.) Mogenhetsex. vid Södermalms läroverk i 
Stockholm 1911 '• 5, student vid Stockholms högskola s. å. ‘/s, bronsmärkc 1912, 
nl kandidat 1913 ,7/o, elev vid Ombärgs skogsskola s. å. ‘/io, utexaminerad 1914 

/«, elev vid skogsinstitutet s. å. */io. 

830. Magni. Einar Salomon. • 1890 i Vikingstads s:n af Östergötlands 
län. (Föräldrar: Landtbrukaren Klas M. och Katharina Törnqvist.) Mogenhetsex. 
i Linköping 1910 ”/», elev vid Klotens skogsskola 1913 Vio, utexaminerad 1914 a7» 
elev vid skogsinstitutet s. å. 7.«. Silfvermärke 1914. 

831. Nilsson. Ernst Rickurd. • 1889 »/. vid Kollebärga i Riscbärga s:n af 
Kristianstads län. (Föräldrar: Skogsrättaren Johan N. och Matilda Jörgensen.) 
Praktikant i skogs- och landtbruk 1905, silfvermärke 1909. Malmöhus läns brons¬ 
medalj s. å.. skånska läroverkens täflingsmedalj i silfver s. å., mogenhetsex. i 
Helsingborg 1910 officcrsvolontär vid Vendes artillcrireg:te s. å.. jungman å 

engelska ångaren Edcnor 1911, student af Helslngborgs-Landskrona nation vid 
univ:tct i Lund 1913 "/», elev vid Ombärgs skogsskola s. å. ‘/to, utexaminerad 
1914 3/«, elev vid skogsinstitutet s. å. */io. 

832. Peterson. Oskar Mauritz, • 1891 •/, i Hjorteds s:n af Kalmar län (För¬ 
äldrar: Handlanden Fredrik Oskar P. och Hildur Charlotta Nykvist.) Guld- 
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märke 1909, mogenhetsex. i Jönköping 1911 18/5, elev vid Klotens skogsskola 1913 

Vio, utexaminerad 1914 3J/s, elev vid skogsinstitutet s. å. 8/io. 

833. Petre, Allan Mårten, * 1892 21/i2 i Kråkshults s:n af Jönköpings län. 
(Föräldrar: vice Häradshöfding Ernst Reinhold P. och Anna Sofia Larsson.) Mo¬ 
genhetsex. i Linköping 1910 “Vs, guldmärke 1912, arméens skyttemärke s. å., elev 
vid Klotens skogsskola 1913 V10, utexaminerad 1914 3l/a, elev vid skogsinstitutet 
s. å. 2I10. 

834. Riddersträle, Gustaf Adolf, * 1892 i9h i Lule. (Föräldrar: Fanjunkaren 
Carl Fredrik Oskar R. och Emma Adolfina Nording.) Mogenhetsex. i Lule 1911 
29/s, elev vid Ombärgs skogsskola 1913 V10, utexaminerad 1914 31/s, elev vid skogs¬ 
institutet s. å. 2/io. 

835. Svedmark, Bengt Johan Eugen, * 1892 V5 i Jakobs församling, Stockholm. 
(Föräldrar: Statsgeologen, Fil. Doktor Lennart Eugéne S. och Sigrid Sofia Lind¬ 
man.) Silfvermärke 1909, mogenhetsex. vid reallvkt å Norrmalm i Stockholm 1911 
14/s, elev vid Ombärgs skogsskola 1913 V10, utexaminerad 1914 31/s, elev vid skogs¬ 
institutet s. å. 2/io. 

836. Söderberg, Carl Gustaf Valfrid, * 1890 21/io i Nora s:n af Örebro län. 
(Föräldrar: Bruksförvaltaren Carl Reinhold S. och Anna Matilda Narfström.) Silf¬ 
vermärke 1906, mogenhetsex. i Örebro 1909 ia/e, arméens skyttemärke 1911, elev 
vid Ombärgs skogsskola 1913 V10, utexaminerad 1914 31/s, elev vid skogsinstitutet 
s. å. 2/io. 

837. Tilländer, Torsten, * 1893 25/s i Ystad. (Föräldrar: Borgmästaren Berndt 
Rudolf Petersson och Thora Tilländer.) Mogenhetsex. i Ystad 1911 12/o, elev vid 
Klotens skogsskola 1913 V10, utexaminerad 1914 31/s, elev vid skogsinstitutet s. 
å. 2/io. 

838. Wejdmark, Paul Anders, * 1891 3% i Degerfors s:n af Västerbottens län. 
(Föräldrar: Landtbrukaren O. L. Johanson och Anna Katarina Persson.) Mo¬ 
genhetsex. vid Södermalms lvk i Stockholm 1910 12A>, student af Norrlands nation 
vid univ:tet i Uppsala s. å., antog namnet Wejdmark 1912, elev vid Klotens skogs¬ 
skola 1913 V10, utexaminerad 1914 31/s, guldmärke s. å., elev vid skogsinstitutet 
s. å. 2/io. 

839. Witte, Vilhelm Kristian Fredrik, * 1892 12/s i Fullösa s:n af Skaraborgs 
län. (Föräldrar: Godsägare Theodor W. och Hildegard Hagsten.) Mogenhetsex. 
i Skara 1910 14/8, bronsmärke 1913, elev vid Klotens skogsskola s. å. 1/io, utexa¬ 
minerad 1914 31/s, elev vid skogsinstitutet s. å. 2/io. 



FINLAND och ÖSTERSJÖPROVINSERNA. 

HISTORIK. 

Af det nuvarande Finlands område har Ålaml alltid räknats tillhöra det 

egentliga Sverige, hvarför dess i många afseenden intressanta skogs- och 

jaktförhållanden återfinnas på skildringarna från Sverige, väsentligen på 

hofjägeriet, emedan Åland länge utgjorde ett konungens gehäg. 

Främst är att anteckna hertig Carls förordning 1602 10/» i 7 punkter 

om allmänningar i Finland. Förste jägmästaren i Finland är Otto Johan 

von G rot husen, som 1638 af generalguvernören, grefve Per Brahe för¬ 

ordnades att vara jägmästare därstädes, hvarå följde k. fullmakt s. å. 7/« 

för von Q. såsom underjägmästare därstädes (relativt till riksjägmästa¬ 

ren, som var öfverste jägmästare). Han klandras i ett k. br. 1639 8/io 

för ”oflijt" i tjänsten samt efterträddes 1651 *h af Wilhelmus Kraffurt, 

som då utnämndes till hejderidare öfver Finland och Österbotten. Denne 

dog 1658, men efterträddes i tjänsten veterligen först 1664 **/», då Erik 

ftoije till Gennäs förordnades till underjägmästare i Finland. Om den¬ 

nes efterföljare lämna biografierna sedermera upplysning, äfvensom rö¬ 

rande den till jägerifiskal öfver Finland och Österbotten 1682 Sl7» förord¬ 

nade Carl Höijer. 
Jägeristaten i Finland upptog 1726, enligt jaktkommissionens i Fin¬ 

land underdån. berättelse af 1726 l2/«. i Åbo län 1 jägmästare och 16 jakt¬ 

fogdar. i Björneborgs län 1 jägmästare och 11 jaktfogdar samt i Tavaste- 

hus län 1 jägmästare och 11 jaktfogdar. Kommissionen yrkade samti¬ 

digt, att med jägeristaten i Finland sådan förändring borde ske, att "de 

gamble och odugelige jagtfogdar borde afsättias och capablare betiänte 

dertill antagas, såsom öfvcrofficerare, hvilka fådt afskied och niutit pen¬ 

sion, till jägmästare öfver några soehnar eller härader och underoffice¬ 

rare till jagtfogdar". 
Angående indragandet af särskilda jägeristaten i Finland beslöto rik- 

sens ständer vid 1734 års riksdag. 
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Jaqv. Limon anhöll i en skrifvelse 1745 att blifva ihågkommen till nå¬ 

gon jägeristatstjänst i Finland, som han säger vara ”en ganska ymnig ort 

på wildt och odiur af hwarje slag”. Emellertid hänvisade k. maj:t i sitt 

svar till ständerbeslutet af 1734. I Nylands och Tavastehus län förordna¬ 

des en jägmästare 1750 Vio, men i öfrigt synas endast jägerifiskaler den¬ 

na tid fortfarande varit förordnade i Finland. Kaptenen vid lifdragoner- 

na Evert Berendt von Torck ingaf 1765 ett underdånigt förslag till inrät¬ 

tande af en jägeristat i Finland. Majoren Fredrik Gustaf von Rohr var 

1785 öfverjägmästare i Kymmenegårds län och samtidigt ende jägmästare 

i Finland vid denna tid. Kapten Abraham Röring utnämndes emellertid 

1794 3% till öfverjägmästare i Åbo och Björneborgs län samt på Åland 

och fortsatte med denna tjänst till sin död 1806 3/«, och Per Gustaf Bodén, 

sedermera adjoint hos generalguvernören öfver Finland, utnämndes till 

öfverjägmästare i Åbo och Björneborgs län 1808 15/i. 

I fråga om Östersjöprovinserna utnämndes 1675 10/io ryttmästaren vid 

finska extra adelsfanan Erik Lilljesköld till jägmästare öfver Ingerman- 

land och Karelen. Beträffande Livland råkas först ryttmästaren Ernst 

von Bandemir (omtalad 1604—1613) såsom öfverjägmästare därstädes. 

Den 1681 12/s till öfverjägmästare i Livland, Estland och Ingermanland 

utnämnde öfversten Magnus Johan von Tiesenhausen befullmäktigades 

genom k. br. 1683 21/s att besätta forstmeister- och hejderidaretjänster 

för att sätta jägeristaten i de tre provinserna ”uti ett godt skick”. I R. a. 

har jag lyckats anträffa tre af dessa: löjnanten Hans Hinrich Beck, 1683 

förordnad till forstmeister öfver provinsen och stiftet Livländ, löjtnanten 

Carl Johann Bröms, s. å. forstmeister öfver Ingermanland, och An¬ 

dreas Körtting, s. å. forstmeister öfver de kungliga skogarna och jak¬ 

terna i Estland. Johan Remahl var 1694 forstmästare i Estland, Erich 

Höök 1699 forstmästare därstädes. Af generalmajoren och vice guver¬ 

nören von Schlippenbach förordnades Claus Hindrich Linwall 1705 15V 

till forstmästare i Estland och var i tjänst ännu 1709 (Schlippenbachs ar¬ 

kiv, hvaraf en del finnes i R. a., medan alla öfriga arkivalier, som kunde 

lämna upplysning om jägeristaten i Östersjöprovinserna, befinna sig i 

Reval, Riga, Dorpat o. s. v.) Ändtligen är att nämna, att Carl XII i fält¬ 

lägret vid Qrobin 1701 5/« utnämnde landtrådet, friherre Reinhold von 

Ungern-Sternberg, tidigare deltagare i Carl XILs ryktbara björnjakter, till 

öfverjägmästare i Estland, Livland och Kurland med 600 rdr specie i lön. 
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BIOGRAFI. 

von Grothusen, Otto Johan, natural. Grothusen (på sv. riddarh.), * i Livland. 
Död omkring 1650. (Föräldrar: Riddaren Christoffer von Grothusen till Mcse- 
lov i Livland.) Ryttmästare 1612 under öfverste Evert Horn. Erhöll genom 
k. hr. 1614 “/« i donation cfterskrifna gods och gårdar i Nedre Satakunta: ”i 
Lilleböle en gård. item Källficrdz by, Ryssby. Yterby" (numera Ytterö säteri un¬ 
der Björneborg) "och Sastmåle en gård, som Erich Rickalainen upå boor". 1 det 
k. br. står Otte Gruthusen. Konfirm. å upplåtelsen, som skedde under Norrkö¬ 
pings besluts villkor, af Christina 1646 **/«. Anförare för krigsfolket i Kexholms 
län 1615 */«. Erhöll s. å. "/■ k. fullm. att ss. ryttmästare befalla öfver det krigs¬ 
folk, Hans Munck haft i Kexholms län, samt att på lämpliga ställen bygga skan¬ 
sar och sålunda hindra fientliga anfall. Ryttmästare för en fana nyiändska ryt¬ 
tare 1618 a/s samt anförde dessa i kriget i Livland och Tyskland. Förordnades 
1638 af generalguvernören, grefve Per Brahe att vara jägmästare i Finland (An- 
reps uppgift 1634 är felaktig, Schybergssons riktig). K. fullm. ss. underjäg¬ 
mästare i Finland 1638 7/«. Till Per Brahe afgick 1639 ®/io k. br. angående var¬ 
ning för Grothusens "oflijt" i tjänsten. Natural. svensk adelsman 1642 (n:r 276). 

Deltog i ryska 10-åriga kriget. Begrafven i Björneborgs stadskyrka. Gift l:a 
g. med Elin Hansdotter (af adl. Lepassläkten; hon begrofs i Åbo domkyrka i 
"murad graf" 1616 3H/»), 2:a g. med Margaretha Rchbinder. 

Otto Grothausen eller von Grothuss till Bersteln eller Bcrstel i Kurland, hvil- 
ken 1599 ägde Grothuscnshof i socknen Alt-Pcbalg, Livland. erhöll 1596 be¬ 
sittningsrätten (fastställd af konung Sigismund III) till godset Meselau i sock¬ 
nen Loesern. Livland. Utlöste 1595 eller 1596 sin brorson Wilhelm Chrlstoph 
von Grothusen ur ryska fångenskapen (detta allt enl. von Hagemeistcr: Land- 
giite Livlands, sid. 202 och 240). Säkerligen identisk med förestående. Däre¬ 
mot synes mer än ovisst, huruvida sammalunda verkligen kan vara förhållan¬ 
det med följande: 
Vid riddarhusstämman i Mitau 1620 ,T/«o fanns närvarande Otto Grotlniss, 
oberhauptmann. Han skref sig då till Goldingen, men till protokollet finnes 
antecknadt, att ättens gamla stamgods äro Ruhenthal, Bersteln och Schwitten. 
Otto Grothuss, Oberburggraf, var närvarande vid riddarhusstämma i Mitau 
1632 *'/1. Hos Hupel (Liefl. Adclsgcschichte) uppges, att han tidigast 1624 och 
senast 1648 ss. oberburggraf undcrskrifvit landtdagsbeslutcn. 
1 livländska adelsmatrikeln heter ätten Grothusen, i den kurländska 1632 Grot- 
hausen (på grund af de tre godsen Ruhenthal, Bersteln och Schwitten eller 
Schuitcn) men 1634 Grothuss (riddarstämma med den kurländska och sem- 
galliska adeln i Mitau 1634 nli resolution 1636 iah i Mitau, hvarvid Grothusen 
jämväl var närvarande). Otto Grothuss bar vid hertig Fredriks af Kurland be- 
grafning i Mitau år 1643 hertigens hatt pä en dyna. Han kallas i längden öf¬ 
ver sorgeföljet Oberburggraf och Obcrrath. 

Kraffurt. Wilhclmus, t 1658. (Föräldrar: Kaptenen Alexander Craufurd och 
en dotter af öfverste Patrik Rutcrfurt of Tyl, eller Ridcrfurt.) Gemen soldat i 
tyska kriget. Tjänade först vid Lesslies rcg:te och sedan vid två andra värf- 
vade reg:ten såsom gefrejter (vice korpral). Fänrik vid Upplands rcg:te 1633. 
Var 16.36 fänrik under Mårten Johansson Armlod. Deltog i 30-åriga kriget. Löjt¬ 
nant vid Upplands reg:tc 1640. Tjänade kvar vid rcg:tct 1646, men ej 1647. 
Emedan hans morfader, öfversten Patrik Rutcrfort, af Gustaf II Adolf erhållit åt¬ 
skilliga gårdar enligt Norrköpings besluts villkor, anhöll Wilh. Kraffurt (egen- 
hfind.) 16.36, att han och hans broder måtte få konfirmation på Villingc i Dan¬ 
marks s:n, två gårdar i Säby samt två gårdar i Danmarks kyrkby, Uppland. 
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Hejderidare 1651 ah öfver Finland och Österbotten. Genom k. br. 1653 27/io er¬ 

höll han ett hemman Ruokojärvi Hindrich Paiwijkj i Kyro s:n af Björneborgs 

län. Kallas i detta k. br. Wellam Craffert. Genom k. br. 1657 24/io erhöll han 

rätt att försälja en bondgård i Danmarks s:n och en i Säby s:n till Richard 

Klerck. Kapten. Ligger begrafven i Danmarks kyrka i Uppland. Gift med 

Elisabeth Prins. Hans broder Jacob blef 1621 naturaliserad svensk adelsman 

med namnet Crafoord. Namnet skrifves äfven Kraforth, Krafordh, Crafort, Kra- 
fert och Craffert. Bergström (Upplands reg:te) har hans namn såsom Wellam 
Craufurd (Croffort). 

Boije till Gennäs, Eric, t 1668. Begrofs i Åbo domkyrka s. å. 31 k. (Föräldrar: 

Öfverstelöjtnanten Eric B. till G. och hans första fru, Anna Fleming.) Bevistade 

i svenneklassen 1634 års riksdag. Ryttmästare vid öfverste Yxkulls reg:te 1655, 

major 1656 15/i, öfverstelöjtnant 1657 “A. Bevistade 1657 bland adeln landskaps- 

mötet i Viborg. Öfverstelöjtnant vid Nylands och Tavastehus läns kavalleri 1659, 

öfverstelöjtnant vid adelns russtjänst (adelsfanan) i Sverige och Finland 1662 

29/io, öfverste vid adelsfanan 1664, underjägmästare i Finland 1664 19/s, öppet bref 

på gods i Tavastehus län 1665 14/io. Ägde Strömsnäs säteri i Viborgs s:n, Villiais 

säteri i Rimito s:n. Uppförde 1656 Kommila säteri i Hauho s:n. Förpantade 

1658 Strömsnäs till borgaren i Viborg Antoni Burchardt. Genom sin tredje fru 

ägde han frälsesäteriet Ryd i Sanct Lars s:n af Östergötlands län. Gift l:a g. 

med Anna Stubbe, 2:a g. med Constantia Koskull, 3:e g. 165- med Maria Mar¬ 

garetha Klingspor i hennes 2:a gifte, 4:e g. med Sophia Beureus (hans 4:e fru 

heter i suppl. till Wasastjernas ”Ättar-Taflor” Anna Buraeus, Anrep kallar henne 

Sophia Bure). 

Bure, Erich. t 1707 (?). (Föräldrar: Godsägaren Johannes B. och Bri- 

gitta Thott till Skedebo i hennes 1. gifte.) Ryttmästare, under jägmästare i Fin¬ 

land (efter Erik Boije) 1670 29/7 (efterträddes 1688 i Finland af Jordan), kallas 

1679 15/« major. Som kautionist för aflidne tullnären i Porkkalaudd tog han 

hem till sig dennes papper, tullräkningar o. dyl. och vägrade utlämna dem, med 

anledning hvaraf kammarkollegium 1678 V» skref till landshöfding Axel Rosen¬ 

hane och bad denne ”Jägmästaren Bure dess ofog till sinnes föra” samt till¬ 

hålla Bure ”Cronones acter och handlingar ifrån sig lefwerera, hwilka böra wara 

i publique huus såssom Tull Cammererne och icke under privatorium förwahr”. 

Skref sig till Norrby, Randen, Amundt torp och Movesnaus. Köpte 1679 Hins- 

backa och Notbacka frälseh:n i Kyrkslätts s:n, Finland. Han ägde år 1681 — 

då han titulerades öfverjägmästare — godset Randen med Walkotta, Tammen- 

hoff och Sotack i Estland, hvilka gods han emellertid förlorade genom reduk¬ 

tionen. Är dock 1694 skrifven för dessa gods. Med sin 2:dra hustru erhöll han 

Öfverkärck, 2 hemman, och Smess, Vs hemman. Köpte 1684 af Lars Crantzfelts 

arfvingar 3 hemman i Hattula, Kyrkslätts s:n. År 1695 skrifver han från Dorpat 

till konungen om bistånd (Biographica, R. a.); bodde 1696 på Tumnenhof under 

godset Randen, som han då arrenderade, och uppgaf sig då vara i slik misére, att 

han ej kunde betala sitt arrende. Hans sätegård Norrby var af sonen Erik pant¬ 

satt. Kallades ”Bure den rike”. Hans och hans l:a frus vapen ses på Husby— 

Långhundra mindre klocka, den de skänkt. Gift l:a g. med Brita Planting-Gyl- 

lenbåga, t 1674, 2:a g. med Maria Hedvig von Buxhöwden, som åtminstone två 

år öfverlefde mannen. 

Höijer, Carl, * 1697. (Föräldrar: Bruksförvaltaren Lorentz H. och Anna 

Biidsten eller Bilisten.) Jägerifiskal öfver Finland och Österbotten 1682 28/». 
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(En yngre broder, akademibokbindaren i Åbo Lorens Höijer, föddes 1657 *7» 
[icke *'»| pä Skavesta eller Skavisto [sedan Billnäs] bruk i Finland. Fadern 
var bruksförvaltare därst. och gifte sig med principalens dotter.) 

von Jordan. Evert Joachim, * antagl. 1660, t 1703 i april. (Föräldrar: Ma¬ 
joren Edvard Berndt Jordan, introd. von Jordan, och Anna Magdalena von Liebs- 
torff.) Kom i tjänst vid amiralitetet 1675 i maj, kvartermästare vid Åbo läns 
kavalleri under marschen till Livland 1677, kornett därst. s. å. */», löjtnant 1679, 
bevistade fälttåget i Preussen, afsked s. å. i aug., löjtnant vid öfverste Niclas 
Grotenfelts dragoner 1688 18/s, undfick s. å. 19/io k. fullm. som jägmästare (utan 
särskild lön) i Finland, enär Erich Bure ej vistats där på flere år, utan "boor och 
uppehåller sig alt stadigt" i Livland. Kapten vid dragonerna 1695 4/io. öfverste- 
löjtnant vid general Kruses reg:te 1698. Dödsskjuten vid Thorn. Köpte 16S1 
Pojo by i Hulikko härad af fru Helena Stålhandske (kallas då löjtnant Evert 
Johan Jordan). Undfick 1688 */u lifstidsfrälse för sin farbroders indragna do¬ 
nation Solkova i Ingermanland. Gift med Maria Elisabeth Rigemann. Skref själf 
Ewerdt J. Jordan. 

Drakman, Gustaf Adolf. Lifdrabant till häst 1686, foderherre vid fältartille¬ 
riets stallstat 1688, löjtnant i holländsk och dansk tjänst i 8 års tid, infann sig på 
befallning i riket 1696. Jägmästare i Nylands och Tavastehus län 1698 J8/7 efter 
Jordan, som fått befordran till annan beställning. Postinspektor i Helsingfors 
1698—1699. Kapten vid Åbo läns fördubblingsreg:te till fot 1700 30/g, hvarå k. 
konfirm. 1701 7n; k. br. om succession till majors tjänst 1702, förordnad till major 
af generalmajor Cronhjort 1702 ™U, hvarå k. konfirm. 1707 9V»; transport ss. ma¬ 
jor till Åbo läns fördubblingskavallerireg:te 1703 9/«, förde 1705 svenska adels- 
fanereg:tet till Carl XII i Polen samt följde konungen genom Littauen och Volhy- 
nien tillbaka till Polen, Schlesicn och Sachsen, erhöll 1708 7# ordre att afhämta 
Upplands infanterireg:tes rekryter till konungen, hvilka förlädes i garnison i Riga. 
Erhöll 1710 % k. senatens fullmakt som jägmästare i Åbo och Björneborgs län 
samt Åland med majors rang och karaktär, hvarpå k. konfirm. 1721 **/«. Hop¬ 
samlade och exercerade allmogen i flere härad af Åbo län enligt landshöfdingens 
ordre 1713 tlh, öfverstclöjtnant för uppbådsmanskapet 1 Åbo län 1713 19/b och lät 
uppbygga defensionsverket i Jungfrusund. Föreslogs 1713 9"/u af krigskollegium 
till öfverstclöjtnant för enrolleringsmanskapct på Åland, föreslogs 1714 af kolle¬ 
gium till kommendant å Dalarö skans. Var i tjänst ännu 1739, då han till vice 
jägmästare i Åbo och Björneborgs län föreslog fältväbeln vid Åbo läns infanteri 
Gustaf Henne Ivendorff. Erhöll 1711 n/r hemmanet Ornäs till boställe. Namnet 
finnes skrifvet Drachmann och Drackman. Sistnämnda namnform har han ibland 
äfven själf användt, men vanligen skref han Gustaf! Adolph Drakman. Han 
säges hafva förhållit sig ss. "en tapper, redlig och capabel officer". Kallas ädel 
och välbördig. Gift med Maria Christina —. 

I Wilhelm Bergs Christine kyrkas böcker omnämnas åtskilliga Druchman. 
Fänriken \ id Vibnrgs infanterireg.te Gustaf 1‘crsson Drakman, f. i Väster¬ 
götland (fadern häradshöfd. därst.). gifte sig 1690 — lyst d. */• i Katarina 
församl.. Stockholm — med Christina Maria Johansdottcr Ekegren i hennes 
2. g. (g. I. g. med drottningens stallmästare Petter Fransson Lang). 

Hiiiik, Johan. Kronobefallningsman på Åland 1695. Jägerifiskal i Finland 
1698 */• (efter Carl Höljer, som aflidit). Afsked 1703 18/u. Var gift med Brita 
Catharina Kunradz (Kuhnrad, Conradi). I en handling 1699 talar han om sin 
"beryktade" hustru. I Ålands domböcker. Saltviks s:n, omnämncs 1700 **/», att 
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han var måg till fru Anna Catharina Gyllenflög, som då hon för honom kaverat, 
i säkerhet gifvit Somöda och Lagmansby gods. 

Löjtnanten vid gårdsfanan Olof Höök’s son Johan döptes i Hofförsaml., Stock¬ 
holm, 1663 4/io. 

Malm, Nils. Förordnades 1700 af Abraham Cronhiort att ombesörja huggan¬ 
det af stormbalkar i Finland till Revals slott fortification. Fullmakt (af Cronhiort) 
vara tjänstförr. jägmästare i Nylands och Tavastehus län under G. A. Drakmans 
vistelse i fält 1701. Måste emellertid 1711 eller 1712 för ålder afgå, hvarefter 
ingen tjänstgörande jägmästare i länet fanns (rapport af landshöfdingen 1714, 
R. a.). Var gift. Skref sig själf Nils Mallm. 

tieucke, lsaac (egenhänd.). Skrifvare vid landskansliet i Åbo. Erhöll 1703 
19/u (dat. Topolno, Carolus) k. fullm. att vara jägerifiskal i Finland och Öster¬ 
botten (efter Johan Höök). Han förlorade 1713 vid ryssarnes infall i Finland all 
sin egendom, ”hvarigenom iag är råkat utj ett Misserabelt och uselt tilstånd”. 
Flydde öfver till Sverige. Emellertid indrogs hans beställning och lön (150 dir 
smt), hvarför han 1725 gjorde underd. framställning att återfå bådadera. Var 
gift. Namnet finnes äfven skrifvet Heicke. 

Brandt, Claes Johan. Kornett. Jägmästare i Nylands län 1710 8/s (senatens 
fullmakt) och 1711 % (kungl. konfirm.) efter Drackman. Han är säkerligen iden¬ 
tisk med Claes Johan Brand, af adl. ätten n:r 201, f. 1673, d. 1719 i Stockholm 
(begrofs 1SU i Katarina församl.), son af ryttmästaren Claes Brand och Catharina 
Hästesko till Måla, löjtnant vid Åbo och Björneborgs kavalleri, afsked för sjuk¬ 
lighet 1701 Zih. Bodde 1708 i Halikko härad. Flydde 1713 med sin familj till 
Stockholm, undan ryssarne. Erhöll 1680 af sin mormors syster, Catharina Gyllen- 
hjerta, och hennes man, Peter Ref, deras andel i Granilla, såsom faddergåfva. 
Gift 1706 Vs med Christina Elisabeth von Gertten i hennes 2. gifte. Han kallas i 
dödboken Clas Johan Braundt. 

(En Claes Brandt, kornett exp. vid lifreg:tet till häst, säges 1732 vara 40 år 
gl och tjänat 24 år, hade fyra blessyrer och var sjuklig.) 

Aminoff, Stefan Gustaf, t 1741 under fångenskapen i Ryssland. (Föräldrar: 
Ryttmästaren Johan Fredrik A. och Elisabeth von Guntersberch.) Var 1694 volon¬ 
tär vid lifgardet, i april 1699 pikenerare och blef sedermera underofficer; åt¬ 
följde 1699 såsom hofjunkare ambassaden till Moskva och blef vid återkomsten 
därifrån anställd vid Vellingks dragoner; löjtnant vid Åbo läns fördubblingska- 
valleri 1700 24/s, ryttmästare 1701 och tog afsked 1702 11U, men ingick genast därpå i 
tjänst ånyo. Deltog i kriget i Livland, blef fången vid öfvergången af Diina- 
floden 1704, transporterades först till Neschna och sedan till Klinow. Förlorade 
vid intagandet af Ingermanland all sin egendom, hvaraf han hade 4.000 dir smts 
årlig ränta. Blef flere gånger af zaren erbjuden att återfå sina gods, om han 
ville gå i rysk tjänst, hvilket han dock ståndaktigt afböjde. Hemkom ur fången¬ 
skapen 1722 25/s, erhöll öfverstelöjtnants karaktär s. å. 13/e och förordnades sam¬ 
tidigt till öfverjägmästare och öfver-gränskommissarie i Finland. Sökte öfver¬ 
stelöjtnants tjänst på stat dels vid karelska dragonreg:tet och Tavastehus infan¬ 
teri, dels 1741 vid svenska adelsfanereg:tet. Blef 1741 fången vid Willmanstrand, 
fördes till Ryssland och dog där af sina blessyrer. Gift med Catharina Werden- 

hoff, nobil. 

Michaél, Johann Friederich. Tysk till börden. I svensk tjänst sedan omkring 
1700, fänrik vid pommerska reg:tet till fot 1714 i febr., löjtnant därst. s. å. i sept., 

äldste löjtnant vid kapten Kronenfeldts kompani därst. 1715 (dat. Gartz, 
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Carolus), fången af danskarna i Sfralsund s. å. i dec., frigifven 1716 i tnaj och 
tjänstgörande under kriget i Norge vid gröna dragonerna; placerad vid södra 
skånska kavalleriregrtet 1716 1lu>, "auch da bey alle Dienste thun mössen”, säger 
han själf. 

Hösten 1717 var M. inkvarterad i Broby-trakten hos en bonde Ola Svensson i 
Hittarp. Han instämdes där till höstetinget för upprepade slagsmål, enär han 
och hans drängar samt ryttare ständigt öfverföllo såväl knektar som bönder. 
Särskildt vid ett tillfälle hade de med stora käppar, "dem the under wägen up- 
huggct”, öfverfallit en bonde och ’’så illa torrbultat och slaget samt bastat och 
bundet, att allt sedermera fara warit om lifwet”. 

M., som äfven säger sig tjänat vid fransyska dragonerna, erhöll kaptens af- 
sked. och då han i en supplik anhöll utfå någon lön för den tid han tjänat vid 
kavalleriet, fick han till svar: "Suplicanten har att låta åthnöja sig wed de und- 
fångne Afskedzpenningar, warandes nu för tiden ingen tillgång på medell till 
löhningsfordringars betalning. Carlberg d. 9 Maij 1720. Uppå allernåd. befall¬ 
ning J. von Duben." 

Ett löfte om en jägmästarebeställning var allt hvad M. kunde utverka. Men 
då en sådan erbjöds honom i Finland 1722, afböjde han den, emedan han icke 
förstod språket, icke kände landet och slutligen blott skulle erhållit 120 dir smt i 
lön utan något boställe. Anhöll i stället att få efterträda kapten Sixtus såsom 
tillsyningsman öfver arbetena vid Kungsör, men denna syssla bortgafs s. å. åt 
öfverste Isendorff. Torde dock innan kort ändrat åsikt, ty 1722 “/» förordnades 
han till jägmästare i Nylands och Tavastehus län. Jägmästare på Åland 1723 
,3h (efter östman). 

Skref egenhändigt Johan Fried. Michaell, äfvensom Johann Friederich 
Michael. Namnet finnes äfven ss. Michael. (lift 1723 '■'"/« i Riddarholmsförsaml., 
Stockholm, med Brita Perman. 

Kapten Mlechell blef öfverstelöjtnant 1655 5/«, Michael blef kommendant i Dam 
1657 "Vr. 

Rhodin, Henric, • 1717. (Föräldrar: Löjtnanten Olof R. och Margaretha 
Lilljcbjclkc.) Student 1737. Jägcrifiskal i Finland. 

Amnorin, Johan Hinric, * 1725 (?). Landskanslist i Willinanstrand 1737, 
volontär vid Wfllmanstrands bataljon, förare därst., kammarskrifvarc vid gcneral- 
krigskommissariatet 17-11 *°/«, afsked 1743 **/•, dykerikommissarie i Finland 1744 
‘/t. t. f. jägmästare i Nylands och Tavastehus län 1750 ‘/io, k. fullmakt 1751 “/t 

att öfva uppsikt öfver skogarna i Nylands och Tavastehus län; försäkran om be¬ 
fordran genom k. br. 1752 ‘*/n, då jägeristat komme att inrättas i nämnda län. 
Jägmästaretitel 1753 “/u. Föreslogs till öfverjägmästare 1760 '*/•, ordförande i 
Sjundeå sockens ägodelningsrätt 1770—1775, förordnad hafva uppsikt öfver oloflig 
brännvinsbränning 1777. År 1783 */u föll k. maj:ts dom i ett besvärsmål med 
anledning af att han enligt anordning af 1765 '/« uppburit 83 rdr i förskott af fin¬ 
ska fästningsbyggnaden "för inrättning af Kohlningar". Han var 1787 i juni på 
sin ålders 63:c år. Bodde i Esbo s:n vid Helsingfors. Sökte i maj 1796 öfverjäg- 
mästaretjänsten i Nylands och Tavastehus län. (lift 1 :a g. 1754 ”/» med Eleo¬ 
nora Juliana Knorring i hennes 2:a gifte; 2:a g. med-. 

(Johan Amorin var 1720 löjtnant vid finska landtdragonrcg:tet; kaptenen vid 
Björneborgs rcg:tc Johan Amnorin blef R. S. O. 1748 7/n; kyrkoherden i Lem¬ 
land. Finland. Otto Johan Amnorin var gift med Helena Palén |cn dotter född 
1757); Hedvig Ammorin, af finsk börd, gifte sig 1768 med audltören Johan 
Laurin; Charlotta Christina Knorring gifte sig 1765 Mln med fänriken Fredrik 
Amnorin. som var född 1732 och dog 1799 */ti i Borgå s:n; en löjtnant och 
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regementskvartermästare vid Västerbottens reg:te Ammorin omtalas under 
finska kriget 1809, se A. Quennerstedt: I Torneå och Umeå 1808—1809. I. 
I Torneå. Lund 1901, sid. 159.) 

Schroderus, Isaac, * 1723 3/t å Sopala gård, Sotkamo s:n, Finland, t 1796 
*Vo därst. (Föräldrar: Kronolänsmannen Johan S. och Magdalena Sinius.) Kro- 
nolänsman i. Sotkamo, vice jägerifiskal, landsfiskal i Sotkamo, häradshöfdings 
n. h. o. v. Gift l:a g. med Magdalena Ahllund, 2:a g. med Sophia Stenius i hennes 
2:a gifte. 

Ekblad, Lars Petter, * 1737, t 1791 2ah å Lindnäs i Nyland. Student i Uppsala. 
Volontär vid lifreg:tet till häst 1758 /*, sekundkorpral därst. under marschen till 
kriget i Pommern s. å. i aug., korpralsindelning 1759 23U, deltog i kriget i Pom¬ 
mern 1758—1762, afsked fr. lifreg :tet 1770 3%, vaktmästare vid lätta dragon¬ 
kåren i Finland s. å. 14/s, adjutant 1772, kornett därst. s. å., löjtnant 1773, afsked, 
öfverjägmästare i Finland 1778 u/3. Innehade såsom boställe Hommenäs i Borgå 
s:n. Gift 1769 (enl. n. tillstånd s. å. 20ls) med sin kusin Anna Maria Blidberg, d. 
1788 23/u, 48 år gl., å Lindnäs i Nyland. 

von Rohr, Fredrik Gustaf, * 1740 12/» (icke 13l») i Borgå, t 1790 Vs i träff- 
ningen vid Anjala. (Föräldrar: Fänriken Georg Johan von R. och Anna Ursula 
[Lovisa] Schulman.) Volontär 1753 och rustmästare vid Björneborgs infanteri 
1756, sergeants afsked 1757. Deltog i pommerska kriget och blef 1759 fången 
hos preussarne, hvarefter han ingick i preussisk tjänst och blef där fänrik s. å. 
Löjtnant vid prinsens af Bewern garnisonsreg:te i Stettin 1762, afsked ur preus¬ 
sisk tjänst 1766. Återkom till Sverige och bevisade sig vid 1769 års riksdag vara 
hufvudman för ätten. Löjtnant vid Savolax fotjägare 1770 11/u>, kapten därst. 1777 
19/3. Major vid Meijerfeltska friskyttekåren i Finland. Omnämnes 1785 ss. öfver¬ 
jägmästare i Kymmenegårds län och samtidigt ende jägmästare i Finland vid 
denna tid. Åtnjöt för sin tjänstgöring i jägeristaten bostället Hommanäs i Borgå 
s:n ss. lön. Bevistade pommerska kriget från 1758 och blef vid Demmins inta¬ 
gande 1759 fången hos preussarne samt förblef där 5 månader, tills han tvinga¬ 
des gå i preussisk tjänst såsom fanjunkare. Gift l:a g. 1768 Ve med Hedvig Eli¬ 
sabeth Ekman, 2:a g. 1774 7Is med Ebba Maria Möllersvärd. 

Stjerncreutz, Johan Wilhelm, * 1765 18/o, t 1832 19/s (Wasastjerna, 20/s enl. 
Anrep och riddarhusgeneal.) i Uleåborg i Finland. (Föräldrar: Löjtnanten Georg 
Fredric S. och Catharina Simelius.) Volontär vid Österbottens reg:te 1769, rust¬ 
mästare därst. 1779, furir 1781, sergeant 1787, bevistade finska kriget 1788—1790, 
adjutant vid Kajana bataljon 1789 37U, fänrik därst. s. å. o. d., löjtnant 1790 Vs, 
afsked ur krigstjänsten, öfverjägmästare 1788 28/i. Introducerades på finska rid- 
darhuset under n:r 35 bland adelsmän 1818 3UU. Gift 179- med Anna Charlotta 
Beck. 

Röring, Abraham, t 1806 3Is på Suivula gård, Hollola s:n, Tavastland, i dess 
63:e år. (Föräldrar: Kontraktsprosten Abraham R. och Maria Falander.) Gymna¬ 
sist i Borgå 1757, student i Åbo 1759, volontär vid Nylands och Tavastehus läns 
dragonreg:te 1761 30h, fourir därst. 1762 1SU, sergeant 1768 3/i, afsked fr. reg:tet 
1778 ls/i, kornetts fullmakt 1779 22/», erhöll 1782 3lh löjtnants fullmakt jämte utrikes 
resepass, sekundlöjtnant i rysk tjänst 1783 l3U, premierlöjtnant 1786 18/®; afsked 
ur ryska krigstjänsten 1788 20Is, emedan kallelse utgått att alla svenskar ägde in¬ 
finna sig i fäderneslandet; föreståndare för Anjala magasin 1788 '"V, kapten vid 
karelska jägarebataljonen 1789 15/«, kapten i arméen 1792 28/«. öfverjägmästare i 
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Åbo och Björneborgs län samt på Åland 1794 30/a till sin död. Namnet finnes 
äfven skrifvet Roering, men Riiring är egenhändigt (dock skref han 1798 Roering). 

Smaleen, Samuel Samuelsson. (Föräldrar: Vice landssekreteraren och kro¬ 
nofogden, sederm. tit. assessorn Samuel S. och Hedvig Acrenius.) Student vid' 
akademien i Åbo 1768 ,B/«, volontär vid Nylands dragonreg:te 1772, korpral vid 
lifgardcts lätta dragoner 1774 7/*, officersex. i artilleri o. fortifikation s. å. u/r i 
Helsingfors, kadett vid artilleribataljonen därst. 1775 i dec., korprals lön vid 
Nylands dragonreg:te 1776 ‘V*. sergeant därst. s. å. 7/io, stabskornett därst. 1782 
M/*, bevistade ryska kriget 1788—1789, afsked 1790 *,/«. t. f. kronofogde i Borgå 
härad af Nylands län 1793 u/s, kronofogde därst. 1794 **/s efter fadern, öfver- 
jägmästarctitel 1795 **/i. Bodde i Borgå, men 1798 **/# å Suikela i Åbo län, där 
en hans 10-åriga son då dog. Gift 1785 V« i Åbo med Catharina Tihlman. 

Han råkade på sin tid att af ovarsamhet med laddadt gevär ihjälskjuta cn 
piga, hvarför Åbo hofrätt 1772 ,0/io ådömde honom att betala hel mansbot och 
stånda kyrkoplikt. 

Bodin, Carl Peter, * 1772 i Euraåminne. Student i Åbo 1785 m/b, auskultant i 
Åbo hofrätt 1792. Förordnad 1805 */# att bestrida A. Roerings öfverjägmästare¬ 
tjänst i Åbo län under dennes 6 månaders tjänstledighet. 

(Bruksinspektören vid Fiskars bruk i Finland Per Bodin dog 1784 “7# i Stock¬ 
holm. i 49:e året.) 

Boden, Per Gustaf, * 1778 Vt i Hellestads s:n af Östergötlands län, t 1828 8/u 

i Åbo. (Föräldrar: Bonden Per Persson i Boda och Brita Jönsdotter.) Student 
af Östgöta nation i Uppsala 1800 UU och i Åbo 1801 mU, hofrättsexamen, auskul¬ 
tant i Åbo hofrätt 1804; extra notarie därst. då han 1808 l4/i blef öfverjägmästarc 
i Åbo och Björneborgs län (till sin död). Adjoint hos just.-guvernören. Namnet 
skrifves någon gång Bodin. Var gift. Fn son föddes 1815 i Åbo. 

Brunow, Gabriel Wilhelm, * 1785 ,8/., t 1826 ,B/« på Mönkälä i Sääminge s:n, 
Kymmencgårds län, Finland. (Föräldrar: Öfvcrstelöjtnanten Georg B. och fri¬ 
herrinnan Anna Charlotta De Geer till Tervik.) Kadett vid Haapaniemi krigs¬ 
skola 1799 ,#/n (icke l*/n), utexaminerad 1803 u/», fänrik vid Jägerhorns rcg:te 
1804 *•/u, stabsfänrik med sergeants lön 1805 w/r, fången på Svartholm 1808, 
löjtnant i armén 1810, öfverjägmästares afsked s. å., kapten vid 2:dra finska jä- 
garcreg:tet 1812 ,0/io, introduc. på finska riddarhuset 1818 7<7i. Bevistade blocka¬ 
den af Svartholms fästning 1808. Gift 1822 **/? med Hedvig Sophia Hästesko 

till Måla. 

Schatelowitz, Lars, * 1785 “/•. t 1834 nh på Kcrkis i Sagu s:n, Finland. 
Stabsfänrik vid Nylands infanterlreg:te 1795, kadett vid Haapaniemi krigsskola 
1798 u/iq—1802, löjtnant 1809, afsked 1810 "/o, öfverjägmästares namn o. heder 
s. å. *"/1*. Under sista finska kriget kom han vid Ruona i rysk fångenskap. Gift 
l:a g. 1810 */io med Johanna Sophia Knorring, 2:a g. 1822 ’*/• i Kvillingc s:n med 
Charlotta Lovisa Tcrsmeden. 

Tillhörde cn polsk adlig ätt, som inkommit till Sverige på Carl IX:s tid. En¬ 
ligt Tigerstcdt (Haapaniemi krigsskola) gift med Catharina Beata Hertz. 

Granlelt, August Predric, * 1780 7V» på Holma i Ulfsby s:n, Finland, t 1863 
,7/i» på Ryttylä I Hausjärvi s:n. Finland. (Föräldrar: Majoren Carl Adolf G. 

och hans l:a fru, Fredrika Grönhagen.) Sergeant vid lifdragonerna 1782 */«, 
kornett därst. 1783 **/», löjtnant I arméen 1804 *°/t», kornett vid rusthållsbatal- 
jonen af Björneborgs rcg:tc 1805 **/t. Bevistade finska kriget 1808—1809 samt 
var därunder först kvartermästare vid Björneborgs rcg:tc och tjänstgjorde se- 
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dan från början af augusti 1808 vid rusthållsbataljonen. Afsked 1810 29/s, eme¬ 

dan han var ”föranlåten af ömma Famille förbindelser att qvarstadna i Finland”, 

öf ver jägmästares titel 1810 3h. Gift 1809 ™l» med Elisabeth Magdalena af Ene- 

hjelm. 

Lilljesköld, Erik, * 1625 (1627), t 1688 i april på Pohjois (Hanebärg) i Jok¬ 

kas s:n, Finland. (Föräldrar: Ståthållaren Erik Jespersson, nobil. Lilljesköld, 

och Kerstin Jönsdotter.) Kom i tjänst 1648 vid drottning Christinas lifgarde, 

rekommenderades 1651 till kornett vid Eric Kruses reg:te, tjänstgjorde 1655 i 

Littauen som löjtnant vid lifreg:tet till häst, löjtnant vid finska fördubbl. (extra) 

adelsfanan 1656 31l-, ryttmästare därst. 1657 %, deltog bland adeln i Iandskapsmö- 

tet i Viborg s. å., afdankad med reg:tet efter freden 1661, jägmästare öfver 

Ingermanland och Karelen 1675 loho. Ägde Hanebärgs säteri i Jokkas s:n, hvilket 

undergick reduktionen, men 1685 10/a ånyo förlänades honom på lifstid. Begraf- 

ven i Jokkas kyrka 1689, där hans epitaf uppsattes. Enligt sonens relation (af 

1688, R. a., Militaria) hade han på lifstid erhållit räntan af Poias (Pohiois) säteri 

med underlydande i Viborgs län och Jockas socken. Jäml. n. tillstånd af 1666 

1312 för Andreas Wallwijk att göra försäljningen, inköpte L. s. å. 2Vs skatteland 

i Viborgs län och socken. Skref själf Erich Lillieskiöldh och Lillienskiöldh. Gift 

1651 med Cristina Örneclou. 

von Bandemir, Ernst. Ryttmästare. Öfverjägmästare i Livland. Genom sitt 

gifte ägde han Pröbstingshof i Yxkulls socken, Livland, hvilket gods han emeller¬ 

tid pantsatte: den ena delen 1604, kallades sedermera Bandemirs- eller Pröb¬ 

stingshof (se Johan von Klingspor), den andra delen Turkaln eller Marquards- 

hof år 1613. Gift med Dorothea von Klingspor. 

(Hertiglige jägmästaren Moritz Bandemer dog 1608 i Stettin; Jacob Bande- 
meer blef 1683 29/io fänrik vid Ingermanländska garnisonsreg:tet, dog som 
kapten 1697.) 

von Ticsenhausen, Magnus Johan. (Friherre? Måhända son till landshöf- 

dingen i Viborg, friherre Hans Henrik von T.) öfverste 1677. Öfverjägmästare 

i Livland, Estland och Ingermanland 1681 12/s (4/s). Uppbar i årlig lön 1,500 dir smt. 

År 1683 31U afgick k. br. med resolution på Tisenhausens memorial för att sätta 

jägeristaten i de tre provinserna ”uti ett godt skick”. T. erhöll då fullmakt att 

besätta forstmeister- och hejderidaretjänster. Säger sig (1683) hafva i Pommern 

tillsatt sina egna medel o. sitt fädernearf i konungens tjänst. ”Öfverste öfver den 

bataljon, som landshöfdingen, öfversten och kommendanten, friherre Otto Rein¬ 

hold Taube förut kommenderat” — Carl Gustaf Skytte d. ä:s livländska infanteri- 

reg:te — och kommendant i Dorpat 1690 27/s. Innehade 1694 godset Rahtzhoff i 

Estland på arrende. I hans närvaro aflade garnisonen i Dorpat huld- och trohets¬ 

ed till Carl XII 1697 Ve. Transporterad ss. öfverste till ett i Ingermanland 

stående kavallerireg:te — H:s Maj:t Drottningens lifreg:te, sedermera kalladt Mag¬ 

nus Johan Tiesenhausens ingermanländska kavallerireg:te — 1697 och var detta 

reg:tes chef åren 1697—1700 2/?. (Måhända öfverste för livländska kavalleriet 

1700 o. generalmajor 1710.) K. br. till öfverste Tiesenhausen afgick 1701 12/i. 

Ägde godset Ennenberg, som reducerades. Var gift 1683, med en dotter till gene¬ 

ralmajor Streiff. Namnet skrifves äfven Tisenhausen och Tisenhusen, med eller 

utan ”von”. Själf skref han Mangnus o. Magnus Johan von Tiesenhausen. 
(Enligt Ennes: Carl XII:s krigare bevistade ”öfverste Tiesenhausens värf- 
vade kavallerireg:te” slaget vid Narva 1700 30In och öfvergången af Diina 
samt slaget vid Riga 1701 9/7, gjorde fälttåget i Ingermanland och Finland, 
utstod belägringen af Viborg och blef där fånget 1710.) 
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Diinhoff. Jägmästare i Littauen. Castellan i Vilna. K. br. till Christer Horn 
ang. honom 1683 *7/», hvari säges att han torde blifva littauisk underfältherre. 1 
samma bref yttras, att han "uthaf een emoot oss och Rijket widrig intention altijd 
warit". Misstänktes för intriger mot Sverige. Hans broder var kurfurstlig kom¬ 
mendant i Memel. 

Svensk jägeritjänsteman? 
(Gerdt eller Gerhard Diinhoff var i svensk tjänst, befälhafvare på Leals slott 
1588, kastellan pä Hapsal och Leal 1590 17/«; omnämnes i ett k. br. 1593 ‘V*. 
dä han fick instruktion rörande underhandling med de tyska knektarna i de¬ 
ras beställning. I sitt gifte med Margaretha Aderkass hade han sonen Win- 
rich Dönhoff. som var gift med Magdalena Hastfer och 1651 sålde släktens 
gods Langholm i socknen Ascheraden, Livland; Gerhardt (Gerdt) Dönhoff 
var på 1620-talet polsk öfverste; Ernst Dönhoff var 1630 öfverste i svensk 
tjänst, förut öfverstelöjtnant i polsk; Magnus Urnst Dönhoff, grefve, polsk 
öfverste, kastellan (starost) på Dorpat (bref från Axel Oxenstierna till denne 
afgick 1625 'Ii); Friedrich Dönhoff var polsk öfverstelöjtnant på 1620-talet.) 

Beck, Huns Hinrich. Löjtnant. Forstmeister öfver provinsen och stiftet Liv¬ 
land 1683. 

Bröms, Carl Johann. Löjtnant. Forstmeister öfver Ingerinanland 1683. 
(Lifdrabanten Lorens Bröms stupade vid Narva.) 

Körtting, Andreas. Forstmeister öfver de kungliga skogarna och jakterna i 
Estland 1683. 

Remuhl, Johan. Var 1694 forstmästarc i Estland samt innehade då i förlä- 
ning godset Wöring därst. 

I en handling står Woring, i en annan "Forchmestare” (!). 

Glubbus, Hans Peterson, t 1698 ”/» på Runö i Livland. Skogvaktare därst. 

Höiik, Erieh. Var 1699 forstmästare i Estland. 
(En Eric Höiik, död 1705 */« i Mora. blef fältväbel vid Skottes kompani af Dal- 
reg:tet 1699, fänrik vid Mora kompani 1701 7/*, afsked 1704 */«.) 

Linwall, Claus Hindrich. Forstmästare i Estland 1705 “/» (förordnad af 
generalmajoren och vice guvernören von Schlippcnbach). 1 tjänst ännu 1709. 

von Ungern-Sternberg, Reinhold, friherre, * 1656, t 1713 *®/u i Reval. (För¬ 
äldrar: Öfverstelöjtnanten, friherre Otto von U.-S. och Helena von Zögen eller 
von Zocgc i hennes 1. gifte.) Kornett vid kriget i Skåne. Värfvade därst. med 
egna medel 20 ryttare och kommenderade själf dessa, ehuru endast 16 år gammal. 
Deltog i fälttåget till Preussen 1678 o. tjänade som ryttmästare vid estländska 
ridderskapets lätta kavalleri, ryttmästare vid estländska adelsfanans Wiekska 
kår 1679. Kallas emellertid redan 1670 öfverstelöjtnant och ridderskapets i Est¬ 
land hauptman. Återvände s. å. till hembygden. Han hade värfvat ett kompani 
ryttare vid lifgardet till häst och slog med dessa ryssarnc vid byn Mcckowitz, 
där han själf (enl. intyg af M. Q. de la Gardie 1681 ,rfc/«) blef illa skjuten. Kommen¬ 
derade därefter 7 kompanier af lifreg:tct till häst och stred med dessa vid 
Walckctt, där han blef sårad och hästen skjuten under honom. Kapten vid öf- 
verstc Rosens reg:te 1682, värfvade i Hamburg och Liibeck ett kompani ryttare 
samt deltog I undsättningen af Wien s. å. '*/• och i slaget vid Gran (Barkan). Ma¬ 
jor 1683 “/i», deltog i eröfringen af Waitzen och Pesth, gjorde stort och dyrbart 
krigsbyte i slaget vid Ofcn, obristwachtmeistcr hos kejsar Leopold 1 1684 Vi och 
bemyndigad af honom att värfva fotfolk i utlandet, fortsatte år 1685 att tjäna i 
Ungarn. Mannrlchter i Wick 1693, rittcrschaftshauptmann 1696 "/i, landrath 
1697 ‘Vt. Deltog 1697 I Carl XII:s landshyllning Pin) och kröning CVit). Be- 
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vistade i Sverige den unge konungens björnjakter, i sin egenskap af erkändt 
skicklig skytt. Erbjöd vid öfvergången af Duna 1701 9h sin häst åt Carl XII för 
vidare förföljande af ryssarne. 1 fältlägret vid Grobin utnämnde Carl XII honom 
1701 5I» till öfverjägmästare i Estland, Livland och Kurland med 600 specieriks- 
dalers lön. Han utstod belägringen af Reval, afslöt 1710 29/a (jämte Fabian Ernst 
Stael von Holstein) å ridderskapets vägnar med ryske kejsaren kapitulation för 
Estland. President för landtrådskollegiet i Reval. Deputerad för Estland vid för¬ 
nyandet af estländska ridderskapets privilegier 1712 1U och spelade därvid en 
framskjuten role. Ägde Linden, Errestfer och Korast i Livland. Ägde godset 
Klein-Rewold i socknen Camby, Livland, men sålde detta 1680 för 1,200 thaler 
till Johann Wilhelm Ulrich. Hans förfäders livländska stamgods voro enligt hans 
egenhändiga skrifvelse af 1681 */7 Fisteel (hvarå han genom k. br. 1670 1la fick 
konfirmation) och Leincken eller Lennicken. Arrenderade i 12 år från 1698 29/io 
godset Neuenhoff. Gift 1. g. 1680 med Gertrud Magdalena Nieroth, (säger sig 
1681 vara gift med en Aderkas), 2. g. (3. g.?) 1711 1<SU med friherrinnan Auguste 
Sophie von der Pahlen. 
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POMMERN, BREMEN, WISMAR 
OCH 

PREUSSEN. 

HISTORIK. 

Efter studier i pommerska m. fl. hufvudböcker samt handlingar i kam¬ 

mararkivet och riksarkivet har en rätt omfattande personalstat för där- 

varande jägeri kunnat upprättas. Svårigheterna att utforma vederböran- 

des biografier har emellertid gifvetvis varit vida större än i fråga om 

hemlandet. 

1 fråga om de för Pommern gällande jägeriför fattningarna må främst 

nämnas hertig liogislai X flolz- und Jagd-Ordnung af 1492. Vidare före¬ 

komma Eiirstl. Holz-Ordnung in der Stubbenitz 1586 *'/#; hertig Philip 

Julius’ Heide- und Holz-Ordnung 1623 *%«; C. G. Wrängels edikt 1651 

5/« med förbud att utföra virke ur landet; Renovirte Heide- Holz- Mast- und 

Jagd Ordnung 1709 **/» (intagen i J. C. Dähnert: Sammlung Pommerscher 

und Riigischer Landcs-Urkunden III, Stralsund 1769, sid. 945—972; en 

mycket utförlig och ingående författning, där bland Forst-Bedientc en¬ 

dast finnes upptagen der Ober-Jäger-Meister och bland Forst-Beamte: 

Holz-Förster, Land-Jäger och Heide-Rcuter; det framgår sålunda häraf 

att den svenska termen ”jägeribetjänte” haft större omfattning än sin 

tyska motsvarighet). 
Amt-Leutcinstruktionen 1701 **/« (gifven Stettin), rörande amten 

Erantzburg. Tribscc och (Irimmen i Pommern, anbefaller i § 12 amtmannen 

att öfva tillsyn öfver "Heijde und Holtz Jagt”, likaså instruktionen af 1714 

'•/t (gifven Stralsund), men tidigare lydde jägeriet omedelbart under öf- 

verjägmästaren. som samtidigt var öfverste och chef för den pommerska 

adelsfanan (Lehn-Pferde). 
Hejderidarne i Pommern voro åtminstone på 1650- och 1660-talen 

samtlige militärer, ehuru icke upptagna på denna senare stat. 

K. br. 1729 'V«o förordnar generalmajoren, öfversten och öfverjäg- 

mästaren, friherre //. ./. von Kirchbach, kapten Behrenfels och kapten 
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Plönnies att visitera kronoskogarna i Pommern och på Riigen. ”Visi- 

tationskommittén” började sina arbeten i Bergen 1730 “A i närvaro at 

von Kirchbach, archivarius von Klinckowström, amtman Holtz samt hej- 

deridarne Johan Julius Teeden och David Bade. En ny dylik kommission 

tillsattes genom k. br. 1796 V12 med föreskrift, att alla ekar skulle beskrif- 

vas och klassificeras, då män nämligen börjat blifva orolig för att Pom¬ 

merns ektillgångar vore uttömda. Kommitterade voro: hofmarskalken, 

öfverjägmästare C. L. von Boltenstern, kammarrådet G. A. von 

Beringe, majoren och amtshauptmannen von Plåten, konstruktionskapten J. 

Georgii, holtzförstern Fr. Stiihmer samt heideridare (Heijdereuter) Heijde- 

mann och verkmästare Lundgren. Kommitténs arbeten med domanial- 

skogarnes undersökande togo sin början 1797 7A och fortsatte i flere år. 

Georgii var kvar i Pommern och Wismar ännu 1806. Majoren vid flot¬ 

tans konstruktionskår, sedermera öfverstelöjtnanten Johan Aron Kihlgrén 

(nobil. von Borneman) handhade 1811—1815 chefskapet öfver flottans eke¬ 
fällningar i Pommern. 

I Stralsund fanns 1744 en Holtzgericht, bestående af I. A. Meijerfeldt, 

M. von Neugebauer, T. von Klinckow ström, C. H. B. von Bohlen, P. E. 

von Horn och H. C. von Olthoff. 

K. maj:t förordnade 1756 5A att, då den dåvarande munsterskrifvaren 

vid adelns russtjänst i Pommern afginge, denne under öfverjägmästarens 

inseende jämväl borde göra ”skogsskrifvare”-tjänst. 

Pommerns sista svenska skogs- och jaktförfattning gafs 1799 27/« från 

Haga: Holz- und Mast-Ordnung fiir das Herzogthum Pommern, Fiirsten- 

thum Riigen und Herrschaft Wismar. 

De ”Jäiger und Heideläufer”, hvilka voro anställda hos de kgl. för- 

sterna och användes som biträde vid uppsikten inom k. domanialförvalt- 

ningen, skulle till tjänstetecken, jämlikt pommerska forstdepartementets 

ordre 1801 18A>, om vänstra armen bära en röd bindel med därå fästad 

gul sköld med konungens namnchiffer under en krona. 
Bidrag till kännedomen om jägeriets verksamhet och utveckling samt 

jägeristatens förhållanden i öfrigt i Pommern råkas under den följande 

biografiska afdelningen. Rörande staterna må emellertid några medde¬ 

landen lämnas enligt de skriftliga urkunderna. 
Pommerska jägeristaten upptog för år 1639 1 heideinspector och 4 

”heidtreuter”; år 1690: 1 öfverjägmästare med 600 rdr i lön, 2 holtzför- 

ster å 100 och 33 hejderidare å 25 rdr; år 1727: 1 öfverjägmästare å 200, 

1 holtsförster å 100, 8 hejderidare å 25, summa 500 pomm. cour.; 1744 

1 öfverjägmästare, 1 jaktfiskal och flere landtjägare. Staten för 1746 an¬ 

ger: 1 öfverjägmästare å 200, 1 holtsfurste å 100, 12 hejderidare å 25, 5 

hejderidare å 25, 1 holtzfogde på Stubnitz 17:24. Til Furu och gran¬ 

frös upkiöpande, som tages af skogsrevenuerne 35, summa 777:24 Pomm. 
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cour. Staten för 1765 nämner: öfverjägmästare grefve von Bohlen; 

landtjägare Nieman; hejderidarc Griedner, Lowtzow, Bolin, Bähnhop, 
Sass, Heijdeman, Kalow, Heijdeman, Manssen, Nehlson, Tede, Bähnhop, 

Engel, Krull; holtzfogdar: Köpke, Ahrens och Kuckut. 

År 1788 angifves staten bestå af: öfverstelöjtnanten och öfverjägmäs- 

taren von Boltenstern, hvilkens beställning med löjtnantstjänsten vid 

adelsfanan kommer att combineras, då den blir ledig, åtnjuter efter k. 

br. 1755 ,B/« ord. lön 200 samt jäml. k. br. 1780 15/» och resol. 1781 3/« per¬ 
sonell årlig gratifikation af 200, äfvensom personell årlig tillökning på 

gratifikationen af 400 jäml. k. br. 1783 ia/n, summa 800; 1 landtjägare på 

Darss 120 (extra stat); 1 holtzfurste 100 på ord. och 100 på extra stat; 

17 hejderidarc å 25; 1 holtzfurste på Stubnitz 17: 24 ; lön och underhåll för 

hästar, utom nödig liafra, jäml. k. br. 1775 *7/«, inalles 909:s; 1 vaktmäs¬ 

tare och 40 jägare, som jäml. k. br. 1785 18/# skola komma till denna 

corps: 4.500; inalles på ord. stat 777:24, på den extra staten 5.409:3. 

Extra ordinarie staten 1791 anger följande: ”Till Löner, Undcrhålds 

Häste Beslag Medicaments Eourage- och Beklädning penningar, för den 

efter Kongl. Mayts Förordnande i Bref d. 27 April 1775 och d. 16 Sep¬ 

tember 1785, upprättade och sedermera förökte Jägare Corps till Häst 

som nyttjas så wäl till Gräntsc-Bewakning som Executions Wärkets 

skyndesammare befrämjande bestående af 1 Auditeur, 4 Wachtmästare 

och 50 Jägare, uppföras för detta År efter derom inkommen särskild Re- 

quisition till sammans 5.903:28." 

Westphal blef 1790 *“/»* kornett vid denna kungl. fältjägarekår, och 

kapten Tarnow var före honom kommenderande öfver kåren. Tre af 

"vaktmästarne” hette Wentzel(l), Albreclit och Gamm. Auditören hette 

Freund. Genom k. br. 1792 *'/» reducerades kåren till 1 underofficer och 
12 man. 

1800 upptar den ordinarie staten: 1 öfver jägmästare å 200, 1 holtzfurste 

å 100, 16 Districtsförster eller hejderidarc å 100 enl. k. br. 1799 *7/o, 8 skog¬ 

vaktare å 50, 1 skogsskrifvare å 94, hvilken sistnämnde enl. k. br. 1756 

,&/t varit munsterskrifvare vid adelsfanan. Extra ordin, staten utgjordes 

af: 1 öfverjägmästare enl. k. br. 1755 ,#/« i lönctillökning, sedan genom 

tjänstens kombinerande med löjtnantstjänsten vid adelsfanan öfverjäg- 

mästarelönen blifvit indragen. 

1806 •/• föreskref k. maj:t, att dess i Pommern och på Riigen belägna 

egendomar skulle "indelas i Farmer och Parceller”. 

1 Pommern fanns år 1807 följande jägeripersonal: 1 kgl. öfverjägmäs¬ 

tare; 1 kgl. jaktfiskal; 1 forst- och jaktsekreterare (Friedr. Wllh. Hofmann, 
sedan 1805 prokurator vid underrätten i Stralsund); 2 kgl. oberförster 

(Fr. Stilhmer i Stralsund och Z. F. Niemann i Born); 15 kgl. förster (C. 

F. Hunhop i Abshagcn; J. L. Krull i Bergen; J. Ilriisch i Buddenhagen; 
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F. H. Kruse i Gladerow; C. Markman i Jägerhof; J. Engel i Poggendorff; 

B. Kukut i Stubbendorf, kgl. Landjäger; J. F. Biiloxv i Ahrenshop; J. F. 

Köhn i Bremerhagen; Fr. Munter i Drosdow; P. Utesch i Horst; P. 

Heydeman i Papenhagen; J. F. May i Prerow; D. C. Heydemann i Wer- 

der auf Jasmund och Joh. Chr. Åhrens i Wieck på Dars); 3 kgl. Unter- 

förster och 6 kgl. Jäger. 

Staten för Bremen, gifven Stockholm 1653 17/s, upptar lön för en hejde- 

ridare med 120 rdr. Jägeristaten i Bremen-Verden 1684 anger 1 öfver- 

jägmästare, 1 holtzförster och fischmeister samt 13 skogvaktare, me¬ 

dan staten för Bremen 1695 utgjordes af 1 öfverjägmästare (Hinrich von 

der Pahlen, lön 300 rdr), 1 holtzförster och fischmeister å 100 samt 14 

skogvaktare. 

I Wismar fanns 1771 endast 1 skogvaktare (Holtzwärter) Hinrichs vid 

Neucloster, som uppbar 78 rdr i lön; 1788 funnos där 2 hejderidare (Hesse 

och Priester) efter ekonomikommissionens förslag å 100 pomm. cour. 

hvardera i årlig lön, jämte én häst, samt 1 skogvaktare å 78; 1799 fun¬ 

nos där 2 hejderidare (Heijdereiter) å 200 rdr och 1 holtzwärter å 78 (sta¬ 

ten hade detta år en inkomst af 5.683:7 rdr för försålda sågvaror från 

kronosågen vid Neucloster). 
På hofjägeristaten, sid. 164, råkas några personer, hvilka tjänat eller 

haft fullmakt under jägeriet i Pommern: C. H. von Biirkholtz och friherre 

Carl Georg eller Jiirgen von Krassow, äfvensom hertiginnan Sophie Char¬ 

lotte af Hessen-Cassel. 

BIOGRAFI. 

von Kaulbars, Johann. (Föräldrar: Adam von K. och Emerentia von Zie- 
wertz.) öfverjägmästare i Pommern (möjligt är, att han icke varit anställd i 
svensk tjänst). Gift med Christina von Schaden af huset Eichholtz i Hessen. 
Hans son Johann, född 1621, adlades 1653 30l» med namnet von Kaulbars. 

Bartzsch, Paul. Var på 1620-talet, under svenska väldets tid, fågelfängare 
och borgare i Marienburg. Bodde 1627 i Alt Rosengarten, men erhöll s. å. 19/io 
Axel Oxenstiernas tillstånd att bebo en gård i Parwerck på Lilla Werder, so 
lang es Ihr. Gn. gefallen, undt er mit seinem weydwerck aufwarten, undt die 
königl. kiichen mit federwildtbreth versehen wiirde”. Namnet skrifves äfven 

Bartsch. 
En gammal preussisk adlig ätt Bartsch finnes. 

Vosshapellow, Fredrich. Jägmästare. Donationsbref från k. maj:t 1626 -Vs 
på ett hof Gallaw, som Samuel Sack tillhört hafver, att under adliga privilegier 
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behålla arfvinge efter arfvinge allt efter som Norrköpings beslut, upprättadt 1604, 
vidare förmäler om sådana donationer. 

Möjligen identisk med efterföljande. 

Scheppelow, Friedrich, var 1628 k. maj:ts jägmästare (Jägermeistcr) i Preus¬ 
sen. Erhöll genom Axel Oxenstiernas bref 1628 w/» ett område i Klein Lichtenau 
i Marienburgska amtet. Jämför Schoxellt (?) å sid. 89. 

von Wehmar, Caspar Moritz, * 1583, t 1644. (Föräldrar: Quirin von We(c)h- 
mar och endera af dennes fruar Riedesel von Bellersheim eller Anna von Auer- 
ochs.) Var under svenska väldets tid oberforst- und jägermeister i Hessen. 
Anhöll hos Axel Oxenstierna om hjälp att bekomma ett gods. Bodde i Fulda. 
Blef skjuten i Frankenburg af ett röfvarband. Namnet skrifves äfven Wechmar 
och von Wechmar. 

von Hertingshausen, Georg Bernhard. Hofjägmästare hos landtgrefve Georg 
af Hessen-Darmstadt under svenska väldets tid. Åren 1632—1636 använd i 
svensk diplomatisk tjänst. Enligt Kneschke utslocknade ätten 1698. 

Heijden, Kordt. Jägmästare. 1 räkenskaperna för staden Wollgast år 1633 
finnes antecknadt: "Den 4 Maij Jägemästaren Kurtt Heiden till Förähringh när 
H. M:t skickade honom ådt Hållstcin 50 daler”. Hans kvitto, på tyska, är under- 
tecknadt Kordt Heijden. 

Ritter, Hans. Var 1639 hejderidare i Damm. 

Ritter, Peter. Var 1639 hejderidare i Binow. 

Sahieley, Martin. Var 1642 hejderidare i amten Weissenfels, Zeitz och 
Merseburg i dåv. svenska Preussen. 

von Stoisloff, Wnlf Dieterich, se Hofjägeristaten, sid. 51—53. 

Lang, Joachim. Var åren 1645—1654 Heijdh Inspector i Hinter-Pommern. 
Kallas äfven Skogz och Wedh Inspector. Uppbar 100 rdr i lön. Namnet finnes 
äfven skrifvet Langh. 

(Inspektor Jonas Lang dog 1693 7/i på Höltzby li Kalmartrakten?].) 

von Nettelhorst, Friedrich. Officer. I tjänst i pommerska forst- och jakt¬ 
staten 1647. Jäger- och forstmeister i Pommern 1649 14/i med 600 rdr i lön, 
kallas 1650 jäger- och oberforstmeister, jämväl öfvercommissarie därst. 1657 
mikaelitiden, uppbar 400 rdr i lön 1658 ss. öfverjägmästare, hade afsked 1659, 
lefde ännu 1691, då han uppbar pension. Namnet skrifves äfven von Ndttclhorst. 
Var gift. 

(Hopman Frans Conrad von Nettelhorst i Sagu s:n, Finland, var g. m. en 
moster till Catharina Thervis, f. Jägerhorn.) 

Niclas Jage mester. Var 1648 jägmästare i Pommern. (Pommerska hufvud- 
boken för 1649 i kammararkivet.) 

Schillingh, Hans. Holtzförstcr i Pommern. Omnfimncs från 1654. Kallas 
1655 äfven Wedh- och Skougz-lnspector 1 Vor-Pommcrn. Hade under sig 3 
hejderidare samt 1 skrifvarc. Uppbar pension 1664. Säges hafva varit i tjänst 
omkring 30 år. 

Starckc, Martin. Landtridare i Wollgast. Omnämncs i denna egenskap 1654. 
Torde legat i fält 1655—1664. Hejderidare "aff Buchholtzc Bryggian" 1 Pom¬ 
mern. Omnämnes i denna egenskap 1665—1668. 

(Inspcctorcn vid pommerska taffclgodsen Heinrich Starckc omnämnes 1664.) 
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Scheiden, Anthoni. Hejderidare vid Hammaren på andra sidan Damm i 
Pommern 1654 mikaélitiden. Omnämnes 1668. Namnet finnes äfven skrifvet 
Scheijden, Schäden, Scheden o. Schede (felskrifning Schele). 

Peters, Jochim. Hejderidare i Pommern. Omnämnes 1654—1664. 

Niess, Jiirgen. Var 1654 hejderidare i Wollgast och 1664 hejderidare i Stolpe, 
Pommern. 

Werre, Nicolas, se Hofjägeristaten, sid. 93—94. 

von Wussow, Erdtman Liidich. Forstmeister i Pommern genom k. fullm. 
1655 8la, erhöll 1661 *h drottning Christinas koncession rör. byn Pojuck därst., 
var 1662 upptagen på militärstaten, kallas 1666 o. 1682 (hvilket sistnämnda år han 
hade afsked) oberforstmeister i Pommern men kallas 1668 holtzfurste, i hvilken 
egenskap han uppbar 300 rdr lön och 50 rdr till en dräng, hvarjämte han, jämlikt 
Arvid Wittenbergs lönefullmakt 1655 -°h, hade två fria tjänstehästar. Han lefde 
ännu 1691. Hans andra dopnamn skrifves äfven Ltidecke, släktnamnet äfven 
von Wtissaw. 

(Ryttmästaren Wussow blef 1696 4/12 utnämnd till major, ”i regard” till ”hans 
långlige tiänster”; eller Wussou, se Hist. Tidskr. 1886, sid. 376.) 

Möller, Hans. Hejderidare i Pommern, uti Bookholltz (Buchholtz). Om¬ 
nämnes 1655—1661. Namnet finnes äfven skrifvet Muller. 

Peper, Lorentz. Landtridare i Stettin, Pommern. Omnämnes från 1656. 
Uppbar 1682 pension. Lefde ännu 1691. Namnet skrifves äfven Pepper. 

Loheman. Hejderidare i Pommern. Var död 1658. Var gift. 

Gumme von Stepemin, Michel. Hejderidare i Pommern 1660. 
Michel Bumme var 1639 hejderidare i Seepenitz, Pommern. 

Berner, Adam. Hejderidare i Leess, Pommern. Säges 1660 hafva återinträdt 
i tjänstgöring efter det han ”en runnan tijdh hooss dee Keijserlige hafwer fången 

warit”. 
Hejderidare Jochom Barner i Bergen, Pommern, omnämnes 1695. 

Grijmmer, Michel. Hejderidare i Pommern 1660. 

Tratze, Ulrich. Hejderidare i Pommern 1661. 

Hagelbergh, Martin. Landtridare i Wollgast 1661, afgick 1663. 

Behrbohm, Martin. Hejderidare (efter H. Muller) vid Buchholtz brygga i 

Pommern 1661, afgick 1662. 

Heinrich, Hans. Hejderidare vid ”Buchholtzer Bryggian” i Pommern 1662; 
omnämnes äfven 1664. Namnet finnes äfven skrifvet Hindrich. 

Bracke, Conrad Henrik. Hofjägmästare i Sachsen. Bodde i Leipzig. Hans 
dotter Anna Margaretha gifte sig 1663 29/s i tyska församl., Stockholm, med bok¬ 

hållaren Claes Schmidt från Liibeck. 

Cometko von Rowin, Heinrich Joachim. Torde dött 1684. Kom i tjänst som 
köksskrifvare på lilla sidan af Prag 1648 25/u, hofmästare hos en Cometko. I 
den af Carl Gustaf 1655 “/*5 aug. undertecknade staten för Bremen och Verden 
(gifven i Konitz) finnes upptagen ”Oberfiirster Cometsky”. Öfverstelöjtnant till 
häst. Afsked från denna tjänst 1660 20/io, erhöll 1664 k. fullm. som öfver- 
forstmästare och jägmästare i Bremen och Verden. Uppbar 300 rdr arl. i denna 
beställning. Kommendant i Rothenburg 1674 18/«. 1681 10/io förordnades H. von 
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der Pahlen att förrätta öfverforstmästaretjänsten, men C. skulle behålla lönen 
under sin återstående lifstid. Synes hafva afgått från tjänsten ss. öfverforstmfistare 
och jägmästare 1668 eller 1669, med bibehållen lön. I staten af 1679 1#/e (gifven 
Syrköpingh, Carolus; sysslan är då vakant) finnes antecknadt, att öfverstelöjtn. 
Kometko uppbär i årlig pension under sin lifstid 300 rdr. Kallas 1681 "Ober Jä- 
germeister undt Oberholtz Förster bey den reducirten Domainen, Obrist. Lieut. 
Komettko", icke i tjänst men förra lönen 300 rdr smt årligen ss. gratial. Synes 
jämväl varit amtman i Bremen. Namnet finnes äfven skrifvet Cometsco, Kometko, 
(.ommetko, Cometkil, Comctcho och Commmetscho; äfvensom von Kovin. Egen¬ 
händigt är Kometka von Rowin (R. a.f Militaria) och Cometko de Rovin. 

Cometko, hofmästare. omtalas 1648 i Erik Dahlbergs dagbok. 

Wei], Joachim. Landtridare på Riigen. Omtalas 1667. 

Drache, Johan. Hejderidare i Pommern. Bodde i Barth 1667. Namnet finnes 
äfven skrifvet Dracke. 

von Rahden. Christoph Erncst, t 1673 ”h i Stade, Bremen. Öfverstelöjtnant. 
Oberforstmeister i Pommern. Deltog i kriget 1671—1672. Afsked 1672 (efter¬ 
träddes af C. H. von Biirckholtz.) Gift med Eleonora von Plåten, som öfverlcfde. 
Namnet skrifves äfven von Raden. I Skoklosterarkivet (R. a.) finnas flere bref 
från honom till Carl Gustaf Wrangel. 

(Ofverstelöjtnanten von Rhaden (egenhänd.) hade tjänat vid general Krassows 
dragonreg:te och anhöll 1720 **/io om afsked med öfverstes karaktär. Han 
bodde da på Neparmitz och Rosengartcn på Riigen.) 

Mann, Friederich. Heidereither i Pommern. Holtzförster därst. 1679 t3/xo. Han 
säger sig hafva förlorat all sin egendom i kriget i Pommern, hvarför han fick öfvcr- 
kommando "ubcr die Heiden und Wildtbahne" i distriktet Daasz (Dars?) vid 
Stralsund. 

Otto, Drewes. Holtzförster och Fischmeister i Bremcn-Verden 1681. Upp¬ 
bar i lön 100 dir smt. 

(Jacob Otto var 1698 borgsskrifvare i Anklam.) 

von der Pahlen. Hinrich. (Föräldrar: Jacob von der P. och Anna von Ungern- 
Sternberg.) Fänrik vid Hclmfelts reg:te, löjtnant vid Kochs reg:te 1665 3lU, 

r> ttmästare, major (i tjänst ss. sådan ännu 1698). Obcrjägermcister 1681 ,0/io 

i Bremen och Verden. K. br. 1684 ,7/» bestämmer, att v. d. Pahlen skulle äga att 
ss. årlig lön uppbära det gratial, som framlidne Cometsco haft (300 rdr). Till 
regeringen i Bremen afgick 1687 31U k. br. med anledning af von der Pahlcns 
förslag till skogs- och jaktordning. Afsked ss. öfverjägmästare 1698 ‘"/t (efter¬ 
träddes af sin svågers son, J. A. Rucsch). Hans tjänstecd finnes i R. a. Arf- 
herre till Pahlen (Diickcl) i Livland samt Wellen och Hotte i Bremen, där han 
bosatte sig. Gift med Anna Hedvig Cliiwcr. 

von Horcken, Paul Wedige, t 1699. Studerade i Greifswald. Deltog i fäst¬ 
ningens försvar mot polacker och brandenburgare 1660, volontär vid konungens at 
Frankrike fotgarde såsom musketör, pikenerarc och underofficer, sedermera kor¬ 
nett vid svenska lifgardet under belägringen af Bremen, ryttmästarc i kriget mot 
Danmark 1674 vid generallöjtnant Wolmer Wrangels rcg:tc till häst, erhöll af- 
skedspass af fältmarskalken Königsmarck 1676 nU, deltog I pommerska kriget. 
Oberjlgermeister I Pommern 1681 ,,/io, erhöll i denna egenskap instruktion 1682 

'’/«, slottshauptman i Pommern 1691 *•/«. öfverste af länhästarne (Lehn-Pfcrdc, 
adelsfanan i Pommern) ined bibehållande af öfverjägmästaretjänsten 1694 J"/.v 
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Bodde i Altwichshagen 1698. Ägde Crinike på Usedom. Hans egenhändiga lef- 
nadsskildring finnes i R. a., Militaria, dat. 1698 -SU. Jämlikt k. br. 1693 20/i2 be¬ 
stods honom en skrifvare å 120 rdr årslön, så länge denne ”wijd dhe förefallande 
förrättningar wijd Pommersche Ämbternes Gränssors och Råmärkens opprättande 
kan wara nödig”. Ny jägeristat uppsattes 1690 i Pommern: 1 öfverjägmästare 
med 600 rdr i lön, 2 holtzförster å 100 och 33 hejderidare å 25 rdr. Gift med 
Sophia Juliana Rehnsköld. Namnet finnes hos Anrep skrifvet Paul Wedig von 
Borch; själf skref han P. W. Borck. (En ätt af tysk riksadel Weddig, Wedig 
eller Wedigen omtalas i Kneschke: Deutsches Adels-Lexicon.) 

von Netiman, Johan Jacob. (Föräldrar: Öfverstelöjtnanten och amtmannen i 
Pommern Baltzar von N. och Sophia Hand.) öfverjägmästare i Pommern. Gift 
med Anna Michaeli. (En son. ryttmästaren Johan Christoffer von N„ född 1688 
2%2 i Alten-Stettin i Pommern.) 

Uoltz, Christoff Bernh., t 1690 i Tyska församl., Stockholm, öfverjägmästare 
i Pommern. Kallas välboren. 

Garlach, Johan, se riksjägeristaten i Sverige, sid. 253. 

Brockmann, Jiirgen. Holtzförster i Pommern 1690. Afgick eller dog 1703. 
Uppbar 100 rdr i lön. Bodde i Stettin. Namnet skrifves äfven Brockman och 
Brokman. 

Homann, Samuel Christoph. Holtzförster och fischmeister i Bremen och 
Verden. Omnämnes 1695—1706. Hans tjänsteed finnes i R. a. Skref själf Homan. 

Ruesch, Johann Adolph. I tjänst vid hertiginnans af Braunschweig-Luneburg 
hof, öfverjägmästare i Bremen och Verden 1698 18/7. Jämför von der Pahlen, s. 648. 

(Preussiske generalmajoren, amtshauptmannen i Ragnit Johann Theodor von 
Ruesch upphöjdes 1753 i preussiskt friherrestånd, jämte sin yngre broder.) 

von Magdeburg, Chrysanthus Friedrich. Blef efter idkade studier advokat vid 
hofrätten i Greifswald 1684, assessor vid Schoppenstohlen eller Schabinatet i Stet¬ 
tin 1686, advocatus fisci i Pommern 1689, actor caussae vid reduktionskommissio- 
nen i Pommern 1693, tillika referendarius och protonotarius vid pommerska 
hofrätten 1695, upphöjd i svenskt adligt stånd 1698 18/9, men tog icke introduk¬ 
tion. Af Carl XI förordnad till fiskal och prokurator vid kronodomänerna i Pom¬ 
mern. Gör i en ansökan 1699 15/2 (från Greifswald) framställning om ett gods i lön. 

(En adlig ätt Magdeburg i Tyskland (Saalkretsen och trakten af Halberstadtf 
antogs af Kneschke 1865 vara troligen för århundraden sedan utgången.) 

von Mevius, Friedrich, * 1653 8/2 i Stralsund, t 1718 1. 1717 (dödsåret 1719 
felaktigt, se hans änkas bref i R. a.). (Föräldrar: Hofrådet och vice presidenten 
David Mevius, nobil. von Mevius, och hans 2:a fru, Maria Meijer.) Löjtnant i 
svensk tjänst 1677, ryttmästare under öfverste Axel Rhenschild (Rensköld); ma¬ 
jor vid generalmajoren, baron von der Pahlens reg:te 1678; öfverstelöjtnant vid 
öfversten baron Muller von der Luhnens värfvade dragonreg:te 1679 9/io, upp¬ 
satte 1680 en kår på 500 man i Bremen; öfverstelöjtnant vid generallöjtn. baron 
Grothusens reg:te i Stralsund 1688 i dec.; gjorde 1690 o. 1691 tjänst vid kej¬ 
serliga arméen i Rhentrakterna; öfverste vid länehästarne eller adelsfanan i 
Pommern och tillika öfverjägmästare därst. 1699 15/»; underskref som öfverste en 
konferens med konung Stanislaus 1712; generalmajor s. å. &h (dat. Bender, Ca- 
rolus; */# är felaktigt). Hans namn finnes i samtida handlingar äfven skrifvet 
Mevius och Mcevius, men han skref egenhändigt (meritförteckn., R. a.) F. Mevius. 
Gift med Beata örnestedt. 
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i ib' Gun,hcr’ + 1726 ' aPril- Holtzförster i Pommern 1703 (efter 
Brockmann . Uppbar 100 rdr i lön. Var 1722 ensam holtzförster (Garlach var 
åtgången eller död dessförinnan.) Sedermera blott en holtzförster i Pommern, icke 
längre två. I tjänst till sin död. 

(J°hann Conrad Billeb. t 1689. blef 1655 rådman i Stralsund.) 

Wachs. Landtjfigare i Pommern. K. br. 1715 »V, till regeringen därst. be¬ 
stämmer att W. skall hafva en årlig lön af 65 riksdaler. 

von Kirchbach. Hans Julias, friherre, * 1663 “/i», t 1745 ai/o (*/.). Underofficer 

llT6;3 01;,3:; Mollers reK:tc ' Po,mnern 1684, kornett vid polska hästgardet 
1689 (enhgt tillstånd af Carl XI), bevistade tre fälttåg mot turkar och tatarer 
.^ik vid nämnda regite i Pommern 1692, löjtnant 1693, bevistade 1693 och 

94 ars fälttåg vid Rhein, kapten i holsteinsk tjänst 1695, vid grefve von der 
uths regMe, deltog i lb96 o. 1697 års kampanjer vid Rhein och i Brabant, öfver- 
ar ronnmgens belägring 1699. tågade med sitt regrte till Brabant som major 

' t’ C, i a a.s ag mellan de allierade och fransmännen intill 1712 (Eskcrn 
Ra™lliers* Ma|P>aduet. m. fl.) samt vid belägringarna af Memming,’ 

Ath Bethune, Mons, Bouchain, Lislc och Tournai. under hvilken tid han be¬ 
fordrades till ofverstelöjtnant. öfverste 1709, öfverste 1713 för ett holsteinskt häst- 
reg.te. i kejserlig tjänst, och gjorde samma års fälttåg, hvarvid fästningarna 
l-andau och hreiburg fråntogos fransmännen. Tågade efter freden 1714 till Pom- 
mern med regrtet och gick med detta 1715 i svensk tjänst. Utmärkte sig vid 
Landt-Riigen 1715 och fick generalmajors titel; utstod därefter belägringen af 
* ralsund. bången dar och förd till Brandenburg men efter l‘/t år fri Reste 

"Un" ,,LCriKC: bevistade norska fälttå«et 17,8 och belägringen af Fredrikshald; 
erhöll 17 8 vid krigskassans delning 800 dir smt; öfverste för pommerska adels- 
anan och tillika öfverjägmästare därst. 1719 ’/, (var i tjänst ss. sådan ända 

till sin död; uppbar i denna egenskap i årlig lön 200 pomm. cour.). Vid hans skogs- 
visitatmncr var arkivarien. sedermera regeringsrådet von Klinckowström proto¬ 
kollförande. Friherre Wachtmeister förordnades såsom biträdande öfverjäg- 
mastare 1742. men genom k. resol. s. å. >*/r förklarades von Kirchbach berättigad 
innehafva tjänsten till sin död. Svensk friherre 1720 »/. (ej introduc. på svenska 
riddarhuset). Generallöjtnants afsked från militärtjänsten 1736. Köpte 1718 Pad- 
derow i Pommern. Ägde jämväl HohenmUhle, Heinrichshagen o. s. v. Bodde i 
Greifswald. Begrafven i Dersckows kyrka vid Greifswald. där ett epitafium 
ofver honom finnes. Hans porträtt finnes på Padderow. Skrcf själf von och de 
Kirchbach. Gift med Agnes Juliana von Schwerin i hennes 2:a gifte (Schlegel 
& Klingspor. men å riddarhuageneal., där hon kallas Agneta Juliana, finnes en¬ 
dast hennes l:a gifte med August Manteuffel upptaget). 

U11I [h,'rc"s- (:hristian Johann. Hcjdcridare i Pommern. Holtzförster (efter 
Billeb) i I ommern 1726 "/«. Afgångcn eller död 1733. Bodde I Barth. Namnet 
finnes äfven skrifvet Harens. 

(Amtmannen i Pommern Johan Berends omnämnes 1703; kanslisten vid stats¬ 
förvaltningen i I ommern Mauhias Berends omnämnes 1703.) I 

(iradnvr, Heinrich Adolph, t 1740 (?). Omnämnes 1729 o. 1733 ss landt 
jägare i Pommern. Afskcdad 1735. Bodde 1727 I Barth I Pommern, von Kircli- 
bach skrifver adressen till honom sålunda: A Monsieur Monsieur Qra-dner pre- 
mii' chasseur du Roy. Namnet skrifves äfven Qrwdener. 

(En (iriedner var 1752 hcjdcridare i Pommern.) 
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Teede, Johann Julius. Hejderidare i Pommern. Omnämnes 1730, då han 
var beordrad deltaga i k. ekvisitationen i Pommern. 

Bade, David. Var 1730 hejderidare i Pommern. 

Nieman, Erdtmann, t 1743 i febr. Landtjägare i Pommern 1731, holtzförster 
därst. (efter Behrens) 1733 i nov. Bodde dels i Born, dels i Barth. Var gift. 
Hans änka uppbar 1749 inkomsten af åkerverket Frantzburg, som N. innehaft 
som pant för till kronan förskjutna medel. Skref E. Nieman 1731. 

Michaélis, Georg Balthasar. Advokat. Enär öfverjägmästaren i Pommern 
genom k. resol. 1732 19D bemyndigats anställa en särskild jaktfiskal därst., blef 
Michaélis tillförordnad s. å. i oktober. Instruktion erhölls genom k. br. 1732 21/io. 
Ordinarie 1745. Anhöll sedan att blifva substituerad domanialprokuratorn Droy- 
sen, hvars höga ålder hindrade honom längre fungera. Var 1758 advokatfiskal i 
Greifswald. Namnet finnes äfven såsom Michaelsson och Michelsen, men Michaélis 
är egenhändigt. 

Dahlman, Anders, t 1747. Holtzfogde på Stubnitz i Pommern 1734. 

Kruger, Joachim. Löjtnant. Hejderidare i Pommern. Landtjägare därst. 
1734. Var död 1749. Innehade såsom pant Kentz i amtet Barth för till kronan 
förskotterade penningar. Bodde i Barth. 

(Jochim Kruger, död 1696 7/u, blef 1687 i jan. regementskirurg vid Gyllen- 
pistols reg:te; g. 1. g. 1678 med regementsbarberaren Adam Werners änka, 
2. g. med Catharina Helena Schmeer.) 

Wachtmeister till Björkö, Erich }., friherre, * 1693, t 1762 3lh (Anrep, 1761 
31/i enl. riddarhusgeneal.). (Föräldrar: Generallöjtnanten, friherre Bleckert W. 
till B. och Barbara Christina Wulfrath.) Page hos änkedrottning Hedvig Eleo¬ 
nora, fänrik vid Elbingska reg:tet till fot 1705, löjtnant därst., löjtnant vid Bre- 
miska dragonerna 1712 Z0/i2 (k. konfirm. 1713 17U) och vid lifreg:tet 1716, kongl. 
lifdrabant 1717 29/u, korporal vid lifdrabantkåren 1723, öfverstelöjtnant o. chef 
för pommerska adelsfanan 173-, vice öfverjägmästare i Pommern och på Riigen 
1742, ordinarie öfverjägmästare och tillika öfverste för läns- och riddarekavalle¬ 
riet därst. 1745 7/io, R. S. O. 1748 7/n, generalmajor af kavalleriet 1757 9/s. Af- 
sked 1758. Var med vid Gadebusch och Tönningen samt på 1718 års fälttåg i 
Norge. Bodde 1745 å Deijelsdorff. Gift l:a g. med Lovisa Kettenburg, 2:a g. 
1759 med Augusta Lovisa Kettenburg. Skref själf (egenhänd. Stralsund 1756 aU): 
E. J. Wachtmeister. 

Wreede. Löjtnant. Landtjägare i Pommern, Dars. Omnämnes 1742—1744, 
afskedades 1744 22A af öfverjägmästaren, friherre E. Wachtmeister. Namnet 
skrifves äfven Wreeden. 

von Kontzow, Joachim Friedrich, * 1709 20/i2, t 1769. (Föräldrar: Rådsherren 
i Stralsund Johan Albert von K. och Ilsabe Dorothea Reinke.) Var först hand¬ 
lande, sedan under 12 års tid landtbrukare. Holtzförster (ensam) i Pommern 1743 
(efter E. Nieman), kgl. oberförster i Pommern med Riigen 1746. Såsom pant för 
till kronan förskjutna penningar innehade han åkerverket Sievershagen i Frantz- 
burgska amtet. (I Schwed. Pommeran. Rugian. Staats Calender, där han omnäm¬ 
nes 1763, kallas han Johann Friederich Kanzow.) 

Ulrich, t 1752 “A. Hejderidare i Pommern. 

Sass, Peter. Hejderidare i Pommern, reviret Stubbendorf, 1752 i april. Om¬ 

nämnes ännu 1758. 
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Niemann. Lamltjägare (Landjäger) i Pommern. Omnämnes 
Hodde i Dars. Genom k. hr. 1780 IS/„ hade hans lön reglerats till 120 
samt dessutom 50 pomm. cour. på extra stat. 

1752—1780. 
pomm. cour. 

Lowtzow. \ar 1752 och 1765 hejderidare i Pommern. 

Ätten Lowtzow (Lowzow) är en gammal mecklenburgsk adelsätt. 

/-.ngt-/. Joachim Carl. Hejderidare i reviret (Beritt) Poggendorf. Loitzska 
amtet, Pommern. Omnämnes 1752—1758. 

J. ängel var 1807 kgl. förster i reviret Poggendorf. 

Evert, Nicolans. 
Pommern; omnämnes 

Hejderidare i reviret (Beritt) Drosdow. Loitzska amtet 
1752—1758. 

Heidemann. Johann Adolph. Hejderidare i "beridningen" (Beritt) Bremerha- 
gen 1 Pommern. Omnämnes 1752-1758. men kan näppeligen vara identisk med 

en Heudereuter Hcijdemann. som blef ledamot af k. ekinspektionen i Pommern 
1796 / it. 

(Överstelöjtnanten vid Casper Koskulls reg:te i Reval Georeh Heiideman 
reducerades 1661 och anhöll s. å. om pension.) I 

Meyfmck. Var 1757 hejderidare i reviret (Beritt) Bergen. Samtidigt med 
honom var Neelsen hejderidare i reviret Buddenhagcn. Krull i Kiihlenhagen. Man- 
sen i (iladerow. Löper i Papenhagen och Bänhop i Horst. Alla de senare omnäm¬ 
nas 1757—1758. 

Kuhlow. Hejderidare i reviret (Beritt) Abtshagen i Pommern. Omnämnes 
1757—“ 1758, 

T eden, Johann Georg. Hejderidare i Pommern i "beridningen" (Beritt) Wer- 
der eller Wärder. Bodde i Jasmund bey Riigen. Omnämnes i denna egenskap 
1757 1762, kallas königl. oberjäger 1765. Namnet finnes äfven skrifvet Tedc 
Teede, Theede och Theeden. Var gift. 

ÄSS. K TedC"S ,a'lars ,ar- A1"*1'"1"" “* «» hejderidare 
(Zachris Thede var 17U5 drabant hos Hedvig Eleonora.) 

Vick, Christian Paul Heinrich. Jaktfiskal i Pommern med Riigen 1762. Om- 
nämnes äfven 1765 och bodde då i (ircifswald. Namnet skrifves också Fick. 

VOn ('arl Bernhard eller Berndt, grefve, • 1738 1711, + 1813 
"Vi. (Föräldrar: Kammarherren, regeringsrådet grefve Carl Heinrich von B. 
och Anna Eleonora von Normann.) Volontär 1749, fänrik vid Spens’ rcg:te 1750 

h, permission på ett år för att uppehålla sig vid preussiska arméen och studera 
där bruklig exercis, löjtnant 1756 erhöll permission att gå i tjänst ss. kapten 
vid grenadiärreg.tet i Sachscn 1756, följde samma reg:te 1756 till England för 
att göra kampanjen mot Frankrike och blef adjutant hos kommenderande gene¬ 
ralen grefve Iscnburg. kommenderad 1757 till Westphalen vid hannoverska ar¬ 
méen och bevistade slaget vid Hastcnbeck ss. hessisk generaladjutant. Åter¬ 
kallad till svenska arméen i Pommern i slutet af år 1757 och Infann sig där 1758 
utan att få tjänst, kapten i arméen 1760 7*, öfverste för pommerska Lehn-Pferdc 
samt öfverjägmästare i Pommern och på Riigen 1762, envoyé extr. i Berlin 1763, 
R. S. O. s. å. " ii, rappellerad 1766 i aug.; öfverste i preussisk tjänst, adjutant 
hos Fredrik II och generaladjutant vid kavalleriet 1766 •/», afsked ur preussisk 
tjänst 1772. öfverste i svensk tjänst 1773, förste stallmästare hos hertigen af Öster¬ 
götland och öfverste för Smålands kavalleri 1774 •/.; erhöll genom k. br. s. å. 

rätt att återfå de 66.000 dir kpmt, han erlagt i ackord för samma beställning; 
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öfverste för Västgöta kavalleri 1775 u/i, erhöll afsked från tjänstgöringen hos 
hertigen 1775 25/i, generalmajor 1775 K. S. O. 1781 26/n, generallöjtnant vid 
kavalleriet i arméen 1782 Vo, afsked 1785 12/?, K. m. st. k. S. O. 1800 20h, En af 
rikets herrar 1804 23/u. 

Preussiskt sändebud till Darmstadt 1770 för att begära prinsessan till gemål åt 
prinsen af Preussen. Kommenderad att med ett preuss. husar- och dragonreg:te 
utsätta pestkördongen. Tog afsked ss. äldste öfverste af kavalleriet 1772. 

Gift 1. g. med friherrinnan Hedwig Brigitte von Krassow, 2. g. med Agnes 
von Strantz, som dog 1807 22/o i svenska Pommern. 

von Beringe, Gustaf Adolph. Var 1764 i tjänst vid amiralitetets skogsför- 
valtning i Pommern, holtzförster vid pommerska skogsdepartementet 1771; re¬ 
kommenderades 1787 18/2 af k. maj:t till furst von Hessenstein, som borde honom 
vid sig yppande tillfälle till kungl. maj:ts nådiga hågkomst i underdånighet an¬ 
mäla; amtshauptman i Frantzburgska amtet, Pommern, 1791; enahanda beställ¬ 
ning jämväl i Barthska amtet; afsked med kammarråds titel 1795 25/n (efterträd¬ 
des af löjtn. v. Helsinge reg:te Carl von Plåten); t. f. öfverjägmästare i Pommern 
1798 28/o (för von Boltenstern) med 400 pomm. cour. i lön. Upphörde med sin 
tjänstgöring 1800 30U, då von B. åter kom i tjänst. Bodde 1798 på Neu-Banhof. 

Han säger 1795 (Pommeranica, R. a.) sig hafva ”uti Sachsen, Hannover och 
Brunswig förwärfwat grundelig kundskap och öfning i Forstwetenskapen, för- 
anstalltat flere nya skogsplanteringar, indelningar och andra nyttiga inrätt¬ 
ningar uti Cronoskogarne”. 

von Krassow, Carl Georg eller Jurgen, friherre, se Hofjägeristaten, sid. 164. 

von Bering, Nicolaus (Niklas) Jacob, t 1789. Holtzförster i Pommern. Om- 
nämnes 1765—1775. Bodde i Altenhagen på Riigen, senare ägare till Bauhof vid 
Franzburg. Han och hans broder Johann Gustav upphöjdes 1786 27ls i tyskt riks- 

adligt stånd. 

Schmidt, Johann Christian. Var 1767 kgl. jaktsekreterare i Pommern och 
på Riigen. (Denna tjänst, på svenska ”skogssekreterare”, inrättades 1756 15/7 med 
94 pomm. cour. årlig lön; innehafvaren hade varit mönsterskrifvare vid adels¬ 
fanan.) 

Hesse, G. F. Hejderidare i Neuclosters beridning (Beritt; revir) i Wismar. 
Omnämnes från 1769. I tjänst ännu 1799 ss. ”Heijdereiter”. Han kallas äfven 
”Beritts Förster” och var 1799 kapten J. Georgii följaktig vid dennes besiktning 
och inventering af Wismars skogar. Bodde 1800 i Neucloster. Kallas då För¬ 
ster i Neuclosterska reviret. År 1791 kallas han hejderidare, modo forstförvaltare. I (Georg G. Hesse sökte 1757 hos kammarkollegium fältkamrerssysslan vid 

arméen, som komme att öfvergå till Pommern.) ISchinckel, Johan Fredrich (egenhänd.). Studerade vid akademien i Greifs- 
wald. Munsterskrifvare vid adelns russtjänst (Lehn- u. Ritter-Pferde) i Pom¬ 
mern, jämväl jaktsekreterare därst. 1770. Omnämnes ss. sådan ännu 1789. K. 
maj:t hade nämligen 1756 15/? förordnat, att när dåvarande munsterskrifvaren 
vid adelns russtjänst afginge, skulle munsterskrifvaren under öfverjägmästarens 
inseende jämväl göra ”skogsskrifvare” tienst. Sökte 1786 amtshauptmannbe- 
ställningen i Frantzburgska amtet, sökte 1790 i januari en amtshauptmannbeställ- 
ning i Pommern, var 1792 amtshauptmann i Wolgastska amtet. 

Niemann, Zacharias E. Landtjägare på Dars(s) i Pommern. Omnämnes från 
1776. Uppbar jäml. k. br. 1780 23/u i lön 120 pomm. cour. och dessutom 50 (en 
hejderidarelön 25 o. på extra stat 25), hvarjämte han genom k. br. 1799 28/n 
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erhöll cn personl. tillökning på ytterligare 80. Kgl. Oberförster i Pommern 1803 
Omnamnes t o m. 1807. Erhöll 1776 V. n. tillstånd att i ödegården Born på 
Dars. som ofverläts åt honom på 40-årigt arrende, anlägga ett linne- och segcl- 
duksvafveri. Bodde i Born. Namnet skrives äfven Nieman. 

von Boltenstern, Carl Ludwig, * 1744 «/u (icke 1746) i Franzburg. t 1802 V,. 
. Lovm på hemresa från Montpellier. (Föräldrar: Amtshauptmanncn Carl 
Friedrich von B. och Sophia Amalia Taube.) Fanjunkare vid blå husarreg:tet 

.US > 1<hl I», deltog i 1761 års vinterfälttåg, stabskornett 1762 •/#. Erhöll 
två års permission att gå i utländsk tjänst 1763 */„. Löjtnant vid Wiirtem- 
bergska litgardet till fot 1763 kapten vid samma reg:te 1766 “/»: blef, då 
bla och gula husarregrtcna sammanslogos till ett, ”reducerad” och satt på extra 
stat 1766 ‘*/it. Transport till stabskornett vid södra skånska kavalleriet 1767 

s, stabslöjtnant 1770 1&/n, ryttmästare i armécn 1772 “/#, R. S. O. s. å. 33l»,i 
genom byte med Q. W. Diicker transport såsom kapten till lätta dragonerna 
(lifgardet till häst) 1772 4/u, ryttmästare i reg:tet 1774 so/„, korporal vid lifdra- 
bantcrna 1775 3UI», afsked från rcg:tet, öfverstelöjtnant i arméen 1777 *•/«, hof- 
kavaljer hos hertigen af Östergötland, öfverjägniästare i Pommern och på Riigcn 
1777. hofmarskalks n. h. o. v. 1793 *■/». Erhöll afsked 1801 “/. med rätt att upp¬ 
bära 600 pottun. cour. i årlig gratifikation under sin återstående lifstid. 

Såsom öfverjägmästarc i Pommern uppbar han 1000 pomm. cour. i årlig lön 
däraf 200 på ordinarie stat jäml. k. br. 1755 «/., 200 på extra stat i enlighet med 
k. br. 1/56 ‘"/o, 200 personlig gratifikation i enlighet med k. br. 1780 “/• och k. 
resol. 1781 3/«. äfvensom ytterligare 400 i öfverensstämmelse med k. br. 1783 19/.,. 
Oift med Brita Ebba Coelestina von Böhnen i hennes 2. gifte. 

Hans Porträtt i olja (teaterkostym som riksrådet friherre Soop i ”Gustaf 
\ äJ*elmod ) fmnes på Gripsholm. (Reproduceradt i C. G. Plåten- 

Skånska dragonreg:tet. sid 114.) ' 

Priester, A. Af. Hejderidarc i ZUsowska beridningen (Beritt) i Wismar. Om¬ 
nämnes från 1788 i denna egenskap. "Hcijderciter". Han kallas äfven "Beritts- 
Förster" och var 1799 kapten J. Georgii följaktig vid dennes besiktning och in¬ 
ventering af Wismars skogar. Kallas 1800 "Forstverwalter”. Bodde 1800 i Zii- 
sow. \ar 1802 förster i Zusowska "beridningen" eller reviret. Uppbar liksom 
Hesse år 1788 enl. ckonomikonimissionens förslag 100 pomm. cour. i årlig lön 
jämte en häst. 

Holman, Friedrich Wilhelm. Kgl. forst- och jaktsekreterare i Pommern 1790. 
Omnämnes i denna egenskap ännu 1807. Blef 1805 jämväl prokurator vid under¬ 
rätten i Stralsund. Sökte 1802 löneförhöjning, hvilket emellertid s. å. *7» afslogs. 
Bodde i Stralsund. Namnet finnes äfven såsom Holfman. men Mofman är egen¬ 
händigt. 

Droysen. Dionysius Christian. Var 1792 kammarkanslist i Pommern samt 
jämväl jaktfiskal i Pommern med Riigcn (omnämnes 1792—1803, efterträddes af 
von Tetzloff). Anhöll 1792 hos k. maj:t att bllfva Jämväl tullflskal i Wollgast. 
Bodde i Orcifswald. I vissa handlingar står felaktigt Dionysius Christophcr. 

(icorgii, Samuel, • 1761 33h (Riddarhusgcneal., men Lfldckcr: Wieder-Eröffn. 
d. Deutschen Kirche har 1762 "/.) I Uppsala, t 1807 »/.. (Föräldrar: Professorn 
C.irl Fredrik G. och Maria Elisabeth Appclbom.) Civis aeademieus 1 Uppsala 
1775, inskrifven i Göteborgs nation (matrikel 1782), inneh. af Lcyclska stlp. fr. 
1778. Konstruktionskapten. Verkställde enligt förordnande af kommittén till 
förvaltning af örlogsflottans ärenden besiktningar af domanialskogarna I Pom¬ 
mern 1797 (k. br. s. å. V» stadgar ang. reseersättningen); Jäml. k. br. 1798 w/u 
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till presidenten, friherre Thure Klinckowström komme Georgii att förordnas till 
Wismar i samma ärende. 1 ett k. br. till pommerska regeringen 1798 3k namnes, 
att kapten G. var skyldig resa från Sverige till Pommern samt åt Preussen och 
Schlesien. Var kvar vid domanialskogarna i Pommern och Wismar ännu 1806. 
Bodde då i Stralsund. Major vid konstruktionsstaten i Karlskrona. Hans namn 
finnes i en del handlingar felaktigt skrifvet J. Georgii. Gift med Catharina Elisa¬ 
beth Boije. 

Stiihmer, Fr. Holtzförster i Pommern. Var detta 1796, då han jämlikt k. 
förordn. s å. V12 blef ledamot af k. ekinspektionen i Pommern. Säger sig 1800 
vara en 30-årig tjänsteman. Erhöll genom k. br. 1801 9/u, i anseende till dess 
visade flit och skickelighet vid förvaltningen af öfverjägareämbetet — då han 
näst efter von Boltenstern var förman för alla Beritts-Förster i Pommern — en 
personlig tillökning af 100 rdr bco, räknadt från 1800 V?. Kgl. Oberförster i 
Pommern. Omnämnes 1803—1807. Bodde i Stralsund. 

(En ”Holtzvoigt” i Verden, Wilhelm Stömer, omtalas 1704—1706; Löjtnanten 
vid preussiska husarreg:tet von Werner Felix Friedrich Johann Stumer upp¬ 
höjdes 1770 8/n i preussiskt adl. stånd.) 

von Sodenstern, Friedrich Wilhelm * 1770. Kom i krigstjänst 1785. Löjt¬ 
nant vid drottningens lifreg :te 1791 2iU. Omnämnes 1802 ss. deputerad för pom¬ 
merska ridderskapet och innehade då Carnin. Kgl. Oberjägermeister i Pommern 
och på Riigen 1801 10/s. Kapten vid förenämnda lifreg ;te 1801 1<sh, regementskvar- 
termästare 1802 24U. Bodde i Stralsund. Hofmarskalk och öfveradjutant hos hertig 
Carl 1812 25/i. R. N. O. 1815 31A>. Han lefde möjligen ännu 1847, ty en Friedrich 
Wilhelm von S. ägde 1836 och ännu 1847 riddargodsen Carnin och Zinkendon 
med underlydande i Franzburgerkretsen. Genom k. br. 1805 V» afslogos åtskilliga 
hans yrkanden på löneförbättring för den honom underlydande jägeripersonalen 
men stadgades premier för verkställd skogsplantering. 1810 var han ännu i tjänst 
som öfverjägmästare. Hans namn finnes ibland i handl. och rullor ss. Carl von 
Sodenstern. Tillhör ätten Sodenstierna. 

(Johann Gustav von Sodenstern innehade 1743—1745 godset Neu Bauhoff i 
Frantzburgska amtet, Pommern.) 

von Langen, Ludwig Philip Otto, * 1781, t. (Föräldrar: Godsägaren Fredric 
Franz Ludvig von L. och Augusta von Norrman.) Fänrik vid Psilanderhielmska 
reg:tet 1786 21/o, afsked. Utnämndes "på grund af sina goda egenskaper och 
berömvärda kunskaper, särskildt i forstvetenskaper”, till öfverjägmästare i herr¬ 
skapet Wismar 1802 2S/s med kaptens rang och värdighet samt 16 famnar ved, 
180 pomm. cour. och utfodring för 2 hästar årligen. Ägde Neuhof i Mecklen¬ 
burg. Gift med Wilhelmina von Rhaden. 

(Johann Georg von Langen, f. 1699 i Oberstedt, Henneberg, Tyskl., d. 1776 
på Jaegersborg vid Köbenhavn, verkställde 1735 skogsindelningar i Blanken- 
burg och började 1728 beståndsvård i Harz. Utförde liknande arbeten jäm¬ 
väl i Norge, Danmark och Braunschweig.) 

Kukut, B. Kgl. Förster i Pommern (omnämnes 1803, bodde i Stubbendorf), 
var 1805 titulär kgl. Landjäger, omnämnes ännu 1815. 

Jacob Kuckuck blef 1747 holtzfogde på Stubnitz i Pommern efter A. Dahl¬ 
man; holtzfogde Kuckut omnämnes i Pommern 1765. 

von Tetzloff, Carl, * 1776 26/b. (Föräldrar; Regeringsrådet Samuel Christ- 
offer Tetzloff, nobil. von Tetzloff, och Dorothea Charlotta Kempe.) Var 1798 
studerande. Jaktfiskal i Pommern och på Riigen 1804. Bodde i Stralsund. 
Var 1807 jämväl kammarnotarie i Stralsund. Nödgades s. å. ”af Franska Magten 
att från Pommern afresa till Frankrike” och anhöll därför om utbetalning af lö- 
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nen. Emellertid hade k. maj:t 1810 7U tillåst sekreteraren Gustaf von T. och 
notarien Carl von T. en sratifikation af 400 rdr, hvarför 1811 '•% deras anspråk 
osillades, särskildt då "de numera åter inträdt i Pommersk tjenst”. År 1813 var 
han protokollssekretcrare vid kunsl. kammaren i Pommern och fortfarande jäm¬ 
väl jaktfiska]. 

Otto. Forstmästare i Pommern. Omnämnes 1807. I striden på Wollin 1807 
*'i, där han hade ett kommando, utmärkte han sis så för tapperhet, att Schill åt 
honom uppdros att uppsätta ett jäsarekompani. Sedermera tos han två fiendt- 
lisa skepp, som kvarhållits vid Stepenitz, och förde dem till Greifenhasen. Efter 
fredsslutet råkade han med hela sin familj drunkna på svas is på Papenwasser. 

Utesch, P. Var 1807 ksl. förster i Horst, Pommern. 

Dicterich, P. S. F. Var 1808 forst- och jaktsekreterare i Pommern. 

Teden, Johann Friedrich. * 1766 nU (enl. annan egenhänd., felaktis uppsift 
“*/*) i Sasards församlins på Rusen, 1836 ls/»o i Stockholm. (Föräldrar: Ksl. 
Oberjäser Johann Geors T. och hans maka.) Volontär vid Mörnerska husar- 
res: tet 1783 */io, korpral med lön därst. 1785 7/s, kvartermästare 1788 “/«, kor¬ 
nett 1789 7/*, embarkerade till kriset i Finland 1790 s/&, stabsadjutant hos konun- 
sen efter en lyckad recosnoscerins s. å. 7/«, löjtnant 1792 s*/io, stabsadjutant hos 
konunsen 1796 75/j och kommenderad till tjänstgöring i Pommern, afsked fr. 
husarreg:tet med bibehållande af stabsadjutantstjänsten s. å. 17/«, permission 1797 
*/» att så i utländsk tjänst, bevistade ss. volontär kejs. arméens reträtt från Kla- 
senfurth öfver Alperna till staden Steijern, transportfullmakt ss. ryttmästare vid 
karelska drasonkåren 1797 ”/o, informationsofficer vid Haapaniemi krissskola, 
major i arméen o. erhöll två års permission för vistelse utomlands 1801 nlio, 
rcgementskvartermästarelön vid Nylands drasonres:te 1805 3Vio, öfveradjutant vid 
konunsens seneralstab i Pommern 1807 “/? o. bevistade kriset därst.; dcltos i 
finska kriset ss. resementskvartermästare samt var med vid Hcistila, Pyhäjoki 
och Siikajoki; förste major i Nylands dragonres:te samt var med vid Lappo, 
Kauhajoki, Lappfjärd och ömossa, på hvilket sistnämnda håll han så utmärkte 
sig, att han anmäldes till R. S. O. 1808 ”/». Var sedan med vid Ny-Carleby o. 
Juutas samt under reträtten till Torncå och Ncderkalix. Han opponerade sig mot 
general Gripcnbcrss kapitulation, reste till Torncå och utverkade hos general Schu- 
waloff "att ifrån denna enligt min öfvertygelse ovärdige Capitulation blifva ute¬ 
sluten, hvilket mig äfven beviljades, och såväl skrifteligen på stället meddeltes, 
som äfven ock i Capitulationen med sencral Gripenberg i en särskild punkt obser¬ 
verades". R. S. O. 1809 3/7, placerad ss. ryttmästare vid skånska husarrcs:tet 
1810 "/», öfverstelöjtnant i arméen 1812 **/i. Åter placerad ss. ryttmästare vid 
skånska husarerna 1813. Bevistade fälttåget i Tyskland 1813. Ofvcrjägmästare 
(oberforstmeister) i svenska Pommern s. å., öfverstelöjtnant i preussisk tjänst 
1818. öfverstes afsked o. flyttade till Sverige, deltog därst. i stiftandet af 
Svenska Jägareförbundet 1830 */«. Namnet finnes äfven skrifvet Tede och Thede, 
men Teden synes rättast. Skref dock själf Thede, åtminstone vid Haapaniemi. 

"En tapper krigare samt ovanligt ädel, rättsinnad och finkänslig man." Dess¬ 
utom stark jägare, stor hundvän och mycket skicklig skytt. Han jagade bl. 
a. med generalmajoren, friherre F. U. von Essen och uppträdde på jakt i 
grön frack med blanka knappar och röd sammetskrage samt gröna byxor 
med högröda galloncr (pommerska jägeriuniformen?). Hans oljefärgsporträtt 
i öfverjägmästareuniform finnes hos sonsonen, öfverjägmästarc Wllh. Teden. 
Hänvisn. I. litt. Hans förhållande under finska kriget relateras i J. O. Ranckcns, 
J. G. Collins och Axel Quenncrstedts skildringar från 1808—1809. 



DIVERSE PERSONALHISTORISKA 

ANTECKNINGAR. 

Efterföljande afdelning redogör för åtskilliga i bokstafsföljd upptagna 

äldre hofjägare (alltså icke tjänstemän vid hofjägeristaten, men hvilkas 

minne det synts anledning sålunda bevara, då de icke tidigare kunnat om¬ 

nämnas, hvilket likväl skett med ett betydande antal af den äldre, lägre 

personalen under såväl hofjägeri- som riksjägeristaterna), äfvensom några 

under sina släktnamn upptagna jägmästareänkor, hvilka icke kunnat pla¬ 

ceras på vederbörande biografier. Jämväl förekomma här några perso¬ 

ner, rörande hvilka utg. är oviss, om de verkligen varit tjänstemän eller 

icke. 

Ahlgren, Jonas, t 1783 21/7. Otnnämnes 1758 såsom djurgårdsvaktare vid 
Stockholms djurgård. Namnet skrifves äfven Ahlgrén. 

Berg, Carl Gideon, t 1792 18/s, skogvaktare vid Stockholms djurgård. 

Berg, Jacob Gideon, skogvaktare vid Stockholms djurgård, avancerade 1732. 

Bergmark, Johan, var 65 år gammal 1848, då han bevakade Svedvi häradsall- 
männing i Västmanland. 

Bobergh, Lars, skogvaktare vid Stockholms djurgård, avancerade 1738. 

Broberg, Daniel, t 1758 9/n, djurgårdsvaktare vid Stockholms djurgård. 

Elmqvist, Catharina, f. i början af 1800-talet, ”sade sig vara Enka efter en 
Jägmästare i Wirestads s:n” (Lagergren, Wexiö Stifts herdaminne 9—10, sid. 129). 

(Pastorsadjunkten Johan Nordholm var gift med Catarina Elmqvist; en dotter, 
gift Lothigius, var född 1822 28/s; se Leijonhufvud: Ny Svensk Skiktbok, 
sid. 55 tab. VIII.) 

Enbom, Anders, skogvaktare vid Stockholms djurgård, avancerade 1736. 

Fogel, Petter, t 1794 19U. Var 1775 skogvaktare vid Stockholms djurgård. 

Frestare, Hans Adoli, älg- och björnvaktare vid Stockholms djurgård (var 
detta 1772), g. m. Magdalena Lindell. 

(Pehr Frestare var 1700 lifknekt.) 

Freundt, Christian, hofjägare vid Djurgården i Stockholm (omnämnes ss. så¬ 
dan 1735). Gift med Margareta Jahn (en dotter född i tyska församl. i Stockholm 
1704 27/s, sonen Christian Melchior döpt 1706 30l» i Stockholm). 

42 
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Friberg, Anders, hofjägare, gift 1779 **/« med Brigitta Katarina Wollmark på 
Tjustorp i Ofva s:n i Skaraborgs län. 

Fuslender, Gustaf, hofjägare. gift 1740 med Anna Magdalena Oerdes i hen¬ 
nes 2. g. 

Haglund. F. Var 40 år gammal 1848, då han bevakade Långhundra härads- 
allmänning i Stockholms län. 

Högberg. Per Persson, skogvaktare vid Stockholms djurgård, k. br. 1693 “/in 
stadgar att han skall stå under borgrättens jurisdiktion. Bodde s. å., då han var 
sjuk. vid Roslagsporten, hvilket boställe han innehaft i 14 års tid. 

Ilou, Anders, t 1811 */#, hofjägare vid Stockholms djurgård. 

Kam, Jonas. Bcgrofs 1704 5/« (i Bergströms anteckningar felaktigt 1703) i 
Kung Carls s:n af Västmanlands län. Hofjägare vid Kungsör. 

Kjellberg, C. F., hofjägare vid Stockholms djurgård 1811 so/». 

Kähre, Peter, skogvaktare vid Stockholms djurgård, avancerade 1733. 

Ljunglöf, Abraham, var 70 år gammal 1848, då han bevakade öknebo luirads- 
allmänning i Stockholms län. 

Mangel, Asmus. K. maj:ts bössespännare, hofjägare vid Carlbärgs djurgård 
1758 */». 

Murdrich. Johan F.rnst, hofjägare, gift 1734 **/* (fettisdagen) i Husby-Sju- 
tolfts s:n med Anna Magdalena Gerdes i hennes 1. g. Namnet finnes äfven skrif- 
vet Muderich. 

Norberg, Huns Friedrich, hofjägare vid Stockholms djurgård 1767 'nU (efter 
C. H. Rolandt). 

Nordin, Eric, t 1794 15/». Jägaredräng, skogvaktare vid Stockholms djurgård 
1764 */«, hofjägare därst. 

Nordin. J. E„ t 1806, hofjägare vid Stockholms djurgård, gift med Catharina 
Myrman. 

Norling, Peter, volontär vid jägeristaten, gift 1769 */» i Knutby s:n med Jo¬ 
hanna Margareta von Holstein (icke upptagen hos Anrcp). 

Orre, Mdns, jägare vid Stockholms djurgård första decennierna af 1700-talet 
(efterträddes af C. H. Rolandt). 

Printz, Abraham Olof, blcf volontär vid hofjägeristaten 1781 •/». 

Rolandt, Carl Hindrich, t 1771 (före */n) i Stockholm, 74 år gl. Efter¬ 
trädde jägaren Måns Orre vid Stockholms djurgård, hofjägare, erhöll genom 
k. br. 1724 *°/» förutom jägarelönen 120 dir smt Jämväl en "Jägare Poikcs” lön 
(som blifvit ledig genom att Johan Ståhlnäbb transporterats till skogvaktare vid 
Ekholmsund [Ekolsund]), inalles alltså 220 dir smt. Han uppbyggde och bebodde 
Hedvigsbärg å Djurgården, erhöll npplåtelscbref därå 1733 Vit. R. ackorderade 
för 5,000 dir kpmt till Hans Pridcrich Norberg sin hof jägaretjänst 1767 a0/a jäm¬ 
likt öfverhofjägmästarens bifall "uti anseende till min Ålderdom och oförmögen- 
het till tienste giörandc". Namnet skrifves äfven Rolant, skref själf Roulandt. 
Gift 1727 */n i Hedvig Eleonora församl., Stockholm, med Margareta Christina 
Gcrdzlovius. 

(Fru Ulrika Magdalenu Rolandt, löjtnant Ottmans hustru, dog i Stockholm 
I79h ”/»*, | 30:e året; Ofvcrstclöjtnant UVolmar Jacob Rolandt, f. I Tyskland, 
d. Ih89, adlad 1651 Sprengtport.) 
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Rosenfröö, Katarina, ”jägmästerska”, förekommer som fadder 1722 i Bolle- 
bygds s:n. 

Ryberg, Pehr, * 1816 14/n, bevakade 1849 häradsallmänningen Kuhleskog. 

Rydberg, Anders, t 1812 28/s, hofjägare vid Stockholms djurgård 1806 13/«. 
Gift med Sophia S. Fogel. 

Schagerstedt, Jonas, var 1792 fågelfängare vid djurgårdsstaten. 

Scheffer, Johan Henrik, kungl. jägare, g. m. Sara Holmberg (dottern Sara 
Katarina döptes 1747 uho i Adolf Fredriks församl., Stockholm). 

Schief, Jacob, t 1782 13U, var skogvaktare vid Stockholms djurgård 1775. 
Peter Schief, hofplantör på Ekholmsund (Ekolsund), g. 1772 u/io i Frölunda 
s:n af Uppsala län med Anna Christina Casman. 

Stare, Anders, säger sig 1757 hafva ”uti samfälta 18: år tient för Biirsch”, 
erhöll 1757 sh survivance på svärfadern Christoffer Stålnäbbs tjänst och bo¬ 
ställe på Stockholms djurgård. Var i tjänst 1775. 

Steinbock, C. Omhänderhade 1756 vid Lilla Rörstrand k. maj:ts jakthundar. 

Sterner, Johan Conrad Adam, t 1758. Hofjägare vid Carlbärgs djurgård. 

Stålnäbb, Christoffer, hofjägare vid Stockholms djurgård, synes blifvit tjänste¬ 
fri 1757. 

Stählnäbb, Johan, Jägare Poike vid Stockholms djurgård, transporterad så¬ 
som skogvaktare till Ekholmsund (Ekolsund) 1724. 

Sverdzelius, Anders, t 1795 */io på Mariedal, 70 år gl. Var 1768 hofjägare 
vid Stockholms djurgård. I tjänst till sin död. Var gift. 

Sviring, Maja Greta, hejderidareänka, dog 1803 22/? på Studsbärg i Älfve- 
stads s:n, 86 år gammal. 

Sällin, Anders, blef 1772 skogvaktare i Västmanlands län. Innehade bostället 
Paradis. 

Weijersson, Anders, skogvaktare vid Stockholms djurgård, avancerade 1738 

Skref själf Anders Weijer. 

örlander, Jonas, skogsmästare (40 år), g. 1748 "/io i Eriksbärgs s:n ined 
Maria Liljeberg (24 år). 



”JÄGMÄSTARE”, SOM ICKE TILLHÖRT 

JÄGERISTATEN. 

Efterföljande afdclning behandlar en del i litteraturen, i biografiska 

arbeten, kalendrar, tidskrifter och tidningar förekommande hofjägmästare 
eller jägmästare, hvilka icke varit berättigade till dessa titlar. 

En del hofjägare i äldre tid hafva kallat sig eller kallats hofjägmästare 

i senare tid emellanåt jägmästare, liksom fallet är med några krono- 

jägare — en del privata skogsförvaltare hafva kallats jägmästare. Denna 

senare kategori af personer, sysselsatta hos sågverksbolag, bruk eller å 

skogsegendomar, förekommer företrädesvis i södra Norrland, DaJarne, 

Bärgslagen och Värmland. För att föreliggande arbete icke skall anses 
otillförlitligt beträffande den biografiska afdelningen. har utg. nödgats 

medtaga äfven följande och i korthet redogöra äfven för dem. Jämväl 

kalla sig frän den s. k. lägre kursen vid skogsinstitutet utexaminerade 

elever, hvilka eljest plägat antaga titulaturen forstmästare, ofta jäg¬ 

mästare. Denna kurs. inrättad genom k. br. 1893 a%», är afsedd "för 

Privata skogsförvaltare, hvilka för sin verksamhet i enskild tjänst ej 

vore i behof af så omfattande förkunskaper och mångsidig utbildning, 

som staten med rätta kräfde af sina skogstjänstemän, hvarför deras ele- 

mentarutbildning sålunda ej heller bchöfde motsvara fordringarna för 
inträde vid institutet" (bl. a. mogenhetsexamen, på reallinien). 

Jämväl förekomma en del personer, som i Tyskland eller Danmark 

tagit examen och tjänstgjort vid skogsförvaltningen eller där idkat forst- 

liga studier, hvarefter de öfverflyttat till Sverige, blifvit anställda i en¬ 

skild tjänst såsom skogsförvaltare och då kallat sig jägmästare. Ändt- 
ligen gäller det de i anledning af lagen 1903 angående vården af en¬ 

skildes skogar hos hvarje skogsvårdsstyrelsc från 1905 '/« anställda s. k. 
forstliga biträden, hvilkas titel är länsjägmästare (k. resol. 1905 "/*, att 
det forstliga biträdet i Värmlands län skall kallas länsjägmästare), icke 

jägmästare. De flesta af dem tillhöra visserligen skogsstaten, men icke 
alla. 
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Adlerbjelke. Gustaf * 1798 M/i, t 1850 i0U på Öland. (Föräldrar: Majoren 
Carl Johan A. och Margaretha Botilla Montell.) Sergeant. Fänrik vid Smålands 
grenadiärbataljon 1820 2%, sekundlöjtnant därst. 1826 22/a, afsked 1832 20/i, un¬ 
derjägare vid Böda kronopark på Öland. Gift 1827 12/a med friherrinnan Carolina 
Christina Sparre till Kronebärg. 

I det s. k. Myteriet på Öland, afhände sig underjägaren f. d. löjtnanten Ad¬ 
lerbjelke lifvet med ett pistolskott. (Bore 1850 8/0 Tilltalad för delaktighet 
i skogsåverkan, sköt han sig under pågående urtima ting. 

Almgren, F., ”f. d. jägmästare vid Björneborgs bruk” i Värmland, död därst. 
1906 i dec., 78 år gammal. 

Andersson, J. G. H. ”Jägmästare.” Lysning afkunnades i Sundsvall 1914 
25/io mellan denne och Hulda Margareta Linde. 

Beckström, J. F., ”öfverjägmästare”. 

Berg, Georg Karl, från Åtvidabärg, ”jägmästare”, gift 1907 2% med Cecilia 
Kinnander; han var sistnämnda år tysk undersåte. 

Berg, M. L., t 1912 i aug. i Vancouver, British Columbia, Canada, i en ålder 
af 42 år. Född i Karlstad, afled ogift. ”Jägmästare.” ”En värderad, allmänt 
afhållen man och känd som en väldig och oförfärad jägare.” 

Bergenstråhle, Carl Magnus Radman, * 1871 17/b, ”jägmästare”, men har en¬ 
dast genomgått lägre kursen vid skogsinstitutet, s. k. forstmästare. Landtbrukare. 

Bergström, Fredrik Hugo, * 1833, broder till kungl. bibliotekarien R. Berg¬ 
ström, ”jägmästare”. Utex. fr. brukssocietetens skogsinst. å Västsura 1853, skogs¬ 
förvaltare vid Fagersta s. å., Lassåna 1855, Hasselfors 1874. Han har publicerat 
flere arbeten i skogsvetenskap. 

Bonnevier, Frans August, * 1832, t 1889 i jan. i Stockholm, ”jägmästare”, 
g. 1873 1G/n m. Maria Fredrika Söderhielm. 

Bornebusch, Rudolf H., ”jägmästare”, Johannishus, Västra Torup. 

Brediti. ”Jägmästare.” (Hans son, Per Napoleon B., tog landtmäteriexamen 
1847 15/5.) Han är liktydig med Eric Persson Bredin, skogvaktare 1807 5/o öfver 
östra Tiveden och Hardemo allmänning. Han bodde åtminstone 1825, då P. N. 
Bredin föddes, i Stenboda, Askersunds s:n. 

Brusexvitz, Bror Sigvald Julius, * 1859 27/o, landtbrukare, ”jägmästare”, i 

Ljungskile. 

Carlstedt, Gustaf Ludvig, t 1838 (1835). Schatullmakare i Stockholm. Volon¬ 
tär eller extra hofjägare vid Stockholms djurgård 1816 17/12, hofjägare därst. 
1818 (efter Anders Stålnäbb, som dog 1818 13/o). Han erhöll 1826 12/2 tillsyn öfver 
den trakt af Djurgården, som tidigare stått under bevakning af hofjägaren Johan 
Reinhold Robsahm. Erhöll 1832 9/s rätt att på 30 år begagna en tomt å Slätten 
för att därst. uppföra en ”Dans Sallon”. Försåg sålunda Ludvigsbärg (senare 
kalladt Novilla) vid Stockholm med musik och danssalong samt kafé. Gift med 
Christina Elisabeth Blomberg. Han kallas i pressen ofta ”hofjägmästare”. 

(Assessorn Otto Carlstedt, i. 1730 3/2, d. 1795 13/2 i Åbo, auditör vid lifdrago- 
nerna, sedermera assessor i Åbo hofrätt, gift med Sofia Christina Dassau.) 

Dahl, Axel. Student i Uppsala. Pastorsadjunkt i S:t Clara församl. i Sthlm. 
Sedermera ”jägmästare”. Stark jägare. Ang. huru han fångade ett par beryk¬ 
tade inbrottstjufvar se ”Axel Dahl eller tigerjakten på Strömsborg” (i Bilder ur 
verkligheten, af August Blanche II: sid. 102—109). 
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Dister-Aas, Hans Kristian, "jägmästare", Rift 1912 *7i» i Nyskoga prästgård 
med Ruth Elisabeth Bjerner. 

Ekström, Carl Johan. • 1816 */«, t 1881 57a. (Föräldrar: Kontraktsprosten, 
den kände zoologen Carl Ulrik E. och Hedvig Carolina Bergström.) "Jägmästare” 
(kallas så, ielaktigt, af Hagström i Strängnäs stifts herdaminne, inen Wrangel o. 
Bergström kalla honom "herr"). Godsägare på Oroust i Bohuslän. Gift 1850 *“/» 
med Agneta Fredrika Bildt. 

Friedemann, Carl. "jägmästare". Bodde å Löfed i Grafva s:n, Forshaga. 
Gift med Clara Biermann. 

Frössberg, Erik. "jägmästare”, var dock endast skogvaktare. Gift med A. E. 
Lindgren. En deras dotter gifte sig 1864 med Gustaf Valentin Yllander, kyrkoli. i 
Vilska Klefva pastorat af Skara stift. 

Gadamir, Friedrich Hcrmann, * 1818 */» i Ober-Glösersdorf bei Liiben, Schle- 
sien. t 1885 *7» på Råslätt vid Jönköping, där han grundade en privat skogs- 
skola. "Jägmästare." G. m. Emelie Augusta Ohlsson. Medverkat i Sv. Jägare¬ 
förbits n. tidskrift. Biografi (af H. Szs) med porträtt i Jägaren 1903, sid. 237_238. 

Gcbbers, E., "jägmästare”, bodde 1914 å Liljendahl pr Oforsen. 

Gciicr. Gunnar Erik. * 1880 7«. skogsförvaltare vid Uddeholms aktiebolag, 
"jägmästare", dock genomgått endast lägre kursen vid skogsinstitutet, s. k. forst- 
mästare. Bor å Tonnet, Ekshärad. 

Gripenskldld. Eric Albrecht, 6 1793 i7h på Ingsbiirg i Nässjö s:n af Jön¬ 
köpings lan, T 1835 3,io i Högsby s:n af Kalmar län. (Föräldrar: Lifdrabanten 
Carl Bernhard G. och Marta Christina Göthcrhjclm.) Kom i krigstjänst vid Jön¬ 
köpings reg:te 1809 *7», förares afsked 1815 »/*, sergeant vid Kalmar reg:te s. å. 

**• afsked 1821 ». Kallas fanjunkare, då han 1822 förordnades till kronoskog- 
vaktare i Handbörds härad. Kallas af Anrep jägmästare, hvilket dock med all 
sannolikhet är orätt. Skref själf E. A. Gripenschiöld. Gift 1820 med Chri¬ 
stina Magdalena Hellenstierna. 

Grönqvisl, Petter, * 1755, t 1824, "kronojägmästare" (se C. E. Nygrens 
Karlstads lärjungar 1864—1874, sid. 41). Gift med Lisa Yngström; de bodde å 
Gerbäcken i östra Ulleruds s:n, Värmlands län. 

Guizetti, Emil. * i Celle i Hannover, t 1906 7. å Stora Kil, nära 61 år gam¬ 
mal. Ofverflyttade 1867 till Sverige. "Jägmästare", g. m. Andcrzon. 

Hartman. Hampas, * 1815 **/t i Stockholm, t 1870 “/• i Vaxholm. (Föräldrar: 
Bryggaren Henrik H. och Catharina Roslna Bucht.) Student i Lund 1828 *7., 
student af Smålands nation därst. s. å. '7.o, aflade större teol. ex. därst. h. t. 
1830, student af Smålands nation i Uppsala 1831 7io, skref för kameralex. v. t. 
1832 och aflade samma ex. h. t. 1833, elev vid skogsinstitutet 1835, afglck där¬ 
ifrån utan examen, kammarskrifvare i statskontoret (var t. f. 1851). 

Kallas i biografiska arbeten jägmästare, men har aldrig därtill förordnats 
och är icke ens upptagen i skogsinstitutets elevmatrikel. 

Hasselström, A. "Jägmästare." Uppgifver sig liafva vid tysk högskola tagit 
fullständig högre furstlig examen. Bodde 1912—1914 i Vänersborg. 

Hedlund. "Jägmästare", synes bosatt i Dalarnc. En hans dotter gifte sig 
juni 1915. 

Hermansson. Axel, "jägmästare", Uddeholm, förlofvad I april 1913 med Olga 
Adelsohn. 
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Hjertén, G., * 1836 1/s i Hvarf, Lidköping. ”Underjägmästare.” Q. m. Jo¬ 
hanna Lidberg. 

Underjägare J. Hjorthen bevakade 1848 Mössebärgs allmänning. 

Hollandt, Johan Jobst, kallas 1744 felaktigt ”öfverhofjägmästare”. Var öf- 
verjägare och mästerfalkenär. 

Holmberg, Torsten, * 1850 29/7, t 1901 16/s, ”jägmästare”, skogsförvaltare vid 
Uddeholm, gift 1878 % med Hilda Maria Berggren, t 1897. 

Holstenius, Georg, * 1732 i Söderbärke s:n af Kopparbärgs län, t 1762 */«. 
(Föräldrar: Komministern Nils H. och Maria Schultze.) Skogvaktare vid Djur¬ 
gården (efterträddes 1762 1B/# af Olof Fogelgren, som dog 1770 3/i). Afkortade 
släktnamnet till Holsten. Är 1762 utbetalades nödårsmedel till hans moder. Upp¬ 
giften att han varit inspector öfver Djurgården vid Stockholm är felaktig, likaså 
att han skulle dött 1765. 

Hoppe, Ernst Otto Lorentz, från Tyskland, godsägare, ”jägmästare”, gift med 
Maria Elisabeth Lunér. En son, kyrkoherde, f. 1843 18/i i Jönköping; en son, bärg- 
mästare, f. 1848 12l-i i Ljungs s:n, Östergötland; en son, lexikograf, f. 1857 ‘“/a 
i Ljung. 

Hulthén, ”jägmästare”. Deltog i svenska expeditionen till Västaustralien 
1910—1911. Återfinnes å en bild i Sv. Dagbl. 1911 24/i. 

Häger, Gustaf, * 1776 7/s i Hannäs af Kalmar län, t 1846. (Föräldrar; Kom¬ 
ministern Nils H. och Helena Idberg.) Studerade i Linköpings skola, handels- 
betjänt i Linköping, skrifvare på Tjust’ häradskontor, bruksskrifvare på Hagels- 
rum, bruksinspektör på Rosenfors. Sedermera arrendator af och förvaltare å 
flere gods. Titul. bärgsfogde. Kallas ”jägmästare”, men var hejderidare i norra 
delen af Kalmar län 1832 (vid denna tid var hejderidare ej längre tjänstemanna¬ 
grad). Våginspektor och magasinsförvaltare i Västervik. (Allt detta före 1835.) 
Gift 1808 31h med Charlotta Gustava Löwenadler. 

Jacobsén, ”jägmästare”, gift med Johanna Ulrika Hansson, f. 1828 l2h, d. 
1900 26/s på Gripsholm. 

Jagd, Thöger, dansk forstkandidat och löjtnant, var 1914 skogsförvaltare på 
Snogeholm i Skåne och kallade sig jägmästare, hvilket också finnes tryckt i 

matriklar etc. 

Joachimsson, Åke, * 1879 12/il> (son till jägmästare Olof Josef J.), genomgått 
lägre kursen vid skogsinstitutet 1905—1906, länsjägmästare i Östergötlands län 1907. 

Kanth, Per August, * 1812. Landtjägare i Östergötland. Gift 1843 30lt i 
Skeda s:n af samma län med Inga Christina Cederskog i Kullstad (26 år gl). 

Kastmann, G. ”Jägmästare”, bodde å Frändtorp vid Göteborg, hade 1801 

stora hundgårdar. 

Kiörkander, Vallentin Mikael, * 1835 15/i på Gotland, t 1902 13U i Arboga, 
”jägmästare”, men var skogsförvaltare vid Färna bruk i Västmanland. Med¬ 

verkat i ”Jägaren” 1898: I. 

Klintberg, Adolf, ”extra öfverjägare”. Anställd i början af 1850-talet såsom 
skogsplantör hos hushållningssällskapet i Kalmar län (se Kalmar läns södra hus¬ 

hållningssällskap 1811—1911, sid. 103). 
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Lursen. Harald Thune. "jägmästare", disponent för Edsvalla bruks skogs- 
egendomar i Vägsjöfors, gift 1910 2T/« med Ingrid Sellén. 

Lewerth, Carl. 1863 2,1 io i Örebro, "jägmästare", agronom (genomgått Ultuna 
landtbruksinstitut 1886) och genomgått lägre kursen vid skogsinstitutet, s. k. 
forstmästare. Engagerad vid Herrhamra å Torön, Södertörn. 

Lindbohm, l er Gustaf. 1877 8/i. "Jägmästare", men genomgått lägre kursen 
\ id skogsinstitutet, s. k. forstmästare. Son till öfvcrjägmästare Ernst Julius L. 
Skogsförvaltare vid Hällefors bruk 1906—1914. 

Lindskog. Carl Ferdinand. * 1830, t 1905. "Jägmästare.” 

Lyman, H„ jägmästare , uppgifves 1913 (Handbok för nordisk trävaruindu¬ 
stri) vara vcrkst. direktör för Johnnnislius sågverk. 

Molinder, G. Af., "jägmästare", g. m. — Falk. 

Muhr, Carl Victor, "jägmästare", se Skogsinstitutets elever n:r 58. 

Obbarius, C. /,. )., t 1860 ‘"/a i Nora, "jägmästare”, se nedan! 

Obbarius, Carl Ludvig Wilhelm. * 1817 i Tyskland, t 1902 ,8/a i Siljansnäs 
s:n ai Kopparbärgs län. (Fader: Tyske forstassessorn Carl Ludvig Johann 
Obbarius, + 1860 “'/a i Nora, förest, för svenska brukssocietetcns skogsinstitut 
vid Bysala 1839—1844, vid Västsura 1844—1855 och i Nora 1855—1860. Var 1856 
ordförande i Svenska skogshushållningssällskapet. Utgaf bl. a. ”Lärobok i skogs- 
vetenskapen I—1\ |Västerås 1845—1848], "Skogsnaturläran" lörebro 1857] och 
Tidskrift för skogshushållning 1—5 (Västerås 1850—1856]: af Mt IP. Malmqvist] 
biograferad i Tidskr. f. skogshushålln. 1893, sid. 75—76.) Genomgick bruks- 
societetens skogsinstitut och blef 1846 lärare därst. ”Jägmästare." Ar 1860 till¬ 
styrkte skogsstyrelsen, att O. måtte få dispens från examen vid skogsinstitutet 
och vinna inträde i skogs- och jägeristaten. Resol. af k. maj:t medgaf, att O. 
skulle enskildt förhöras af direktören med biträde af lärarne vid skogsinstitutet 

erhölle han då betyg, skulle han vinna anställning i kåren. Ingen anteckning 
finnes i elevmatrikeln eller veterligen eljest om att sådant förhör blifvit fullgjordt. 
Emellertid blef han aldrig nämnd till extra öfverjägare och ännu mindre ordi¬ 
narie. Skogsförvaltare under 30 år vid Graningeverken, därifrån han "de sista 
2u åren åtnjöt pension. O. vistades flera år i N. Amerika. Återkommen där¬ 
ifrån bosatte han sig i hufvudstaden, där han idkade agentur. Flyttade därifrån 
till Hcdemora. Var delägare i firman Obbarius & C:o därstädes. Var gift. 

htbl.: Enkla reglor för praktisk skogsskötsel (Stlilm 1852, 2:a uppl. Örebro 
1H57). 
(I Stockholm fanns 1753 bosatt en manufakturlst Joh. Michael Obbarius bör¬ 
dig från Tyskland.) 

Olén, Leander, länsjfigmästare i Älfsborgs län 1905—1913. 

Ostwald. August Fredrik Teodor, • 1813, t 1875. dansk hofjägmästare, ägde 
Lerjcholm, Nolhaga m. m. "Jägmästare", g. 1844 m. Marie Hansine Hoffmann 
(Rich. Hjorth: Viste härad, Vänersborg 1902, sid. 41). 

Falmwr. Samuel, • 1727 “/. I Järeda s:n af Kalmar län. (Föräldrar: Kon¬ 
traktsprosten Magnus P. och Margaretha Cantcll.) Student af Östgöta nation i 
Uppsala 1746. Enligt lektor Nicolais biogr. saml. å Linköpings bibliotek var denne 
aldrig jägmästare, och Odén (Östgötars minne I, sid. 210) kallar honom skog¬ 
vaktare. örnberg (VIII: 324) upplyser, att han blef fil. mag. 1755 och omtalar 
honom ss. Jägmästare med ett frågetecken efter uppgiften i fråga. Jag har ej 
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funnit bekräftelse på att han skulle varit jägmästare, hvarför Örnbergs uppgift 
med reservation bör anses felaktig. Och fil. mag. 1755 är i hvarje fall orätt. 
Däremot uppgifver Nicolai att en yngre broder Nils Palmcer skulle varit jäg¬ 
mästare, men heller ej därå har jag funnit bekräftelse. 

Peucker, C. A., polack till börden, ”jägmästare”. Bitr. skogsförvaltare hos 
Stockholms läns hushållningssällskap 1865. Föreståndare för Stockholms läns 
hushållningssällskaps ”Undervisningsanstalt för Fiske och Fiskodling” vid Noor 
nära Knifsta 1866 1U och fortfor därmed ännu 1869. Hans namn skrifves äfven 
Peuker. 

Plazikowski, polack, ”jägmästare”, var under senare hälften af 1800-talet 
skogsförvaltare vid Nynäs i ösmo s:n af Stockholms län. 

Rudgren, Peter, * 1803 20/n, t 1871 17/?, ”jägmästare”, g. 1844 13/io med Johanna 
Elisabeth Charlotta Hjorth. 

Rökman, H., ”jägmästare”, g. m. — Bucht. Deras dotter Sonja R. förlofvad 
april 1912 med ingeniör Hugo Nilson, Skultuna. 

Saxon, Ragnar, ”jägmästare”, utexaminerad 1912 från tekniska skogs- och 
sågverksskolan i Härnösand. 

Schreiber, C. G., ”jägmästare”, bodde 1866 på Forstheim vid Ronneby, uppen¬ 
barligen identisk med preussiske öf ver jägaren Carl Friedrich Ernst S., * 1820, 
t 1870, gift 1850 med Apollonia Henriette Harms i hennes 2. gifte. Hans namn 
träffas äfven ss. Emil Schreiber. Han framlade 1857 inför Blekinge läns hushåll¬ 
ningssällskap ett förslag till stora skogskulturer i Blekinge, led. af sällskapets för¬ 
valtningsutskott 1863—1868. 

Sjöberg, Gustaf, ”jägmästare”, g. m. Lovisa von Wogen (dottern Emilie Char¬ 
lotta S. föddes 1836 8/s i östra Karup, Halland). 

Sundblad, Henrik, ”jägmästare”, från Aspeboda, genomgått skogsinstitutets 
lägre kurs, s. k. forstmästare, gift 1907 ieU med Ingeborg Holmblad. 

Swederus, Knut Emil, t 1903 2/io i Sala, 72 år gl, ”jägmästare”. Gift med 
Charlotta Catharina Lundgren, som dog 1912 30U i Uppsala. 

Säkerligen identisk med den ”f. d. jägmästare” K. E. Svedelius, som enligt 
Vårt Lands tydligen felaktiga uppgift 1904 2/i afled 1903 6/io, 72 år gammal. 

von Sydow, Christian Fredrik, * 1780 22/io, t 1845. (Föräldrar: Häradsskrif- 
varen Sven David von S. och Anna Helena Heller.) ”Jägmästare”, men var en¬ 
dast kronoskogvaktare i Aspelands härad af Kalmar län 1826. Bodde 1840 i 
Mörlunda. Var icke jägmästare. 

Söderbergh, Algot, * i Stockholm 1882, ”jägmästare” (Sjöström: Kalmar 
nation i Lund, sid. 211), son till sjökapten Gottfrid S. och bosatt i Östersund. 

Telle, R., * 1843. Genomgått skogsakademi i Tyskland, därst. anställd i stats¬ 
tjänst, ”jägmästare” vid Älfsbacka aktiebolag i Värmland 1874. 

Thorsén, Carl August, * 1824 i Uppland, t 1913 i okt. i Amerika, där han 
vistats sedan 1883. Den siste kvarlefvande Uppsalastudenten, hvilken ss. frivil¬ 
lig deltog i Slesvig-holsteinska kriget 1848—1850. Student i Uppsala 1844, fri¬ 
villig skarpskytt i 3:dje danska jägarekåren 1848 i juni, kvarstannade där till i 
aug. 1849, deltog i slaget vid Fredericia, genomgick Västsura skogsinstitut ”och 
blef skogsförvaltare med titeln jägmästare (!) å Nyhyttan under Svanå bruk”. 
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Innehade senare liknande befattningar vid andra bruk i Västmanland och Helsing- 
land. öfverflyttade 1S83 till Amerika. Var gift. 

Hänvisn t. litt.: Birger Schöldström, Svenskarne under Dannebrogen 1848— 
1850. Stockholm 1903. 

Uddnian, Christian Julius, "jägmästare”. 

von Vegesack, Theodor, * 1884 **/*, från Livland, "e. jägmästare", arr. o. beb. 
Toftaholm pr Vittaryd, gift 1909 Mh med grefvinnan Märta Sigrid Carolina Posse. 

Vidholm, H.. "jägmästare”. 

Vogel. Carl August. • 1819 "/« i Lauenburg. t 1901. Skogsförvaltare vid Hälle¬ 
fors och Svanå bruk. "Jägmästare", g. 1. g. 1852 med A. U. E. Hedberg. 2. g. 
1872 V* med Anna Gunilla Svinhufvud. 

W agner, Johan Paul. Var 1768 hofjägare vid Djurgården, g. m. Anna Chri¬ 
stina Faxell, f. 1711 */1, d. 1751, i hennes 2. g. (Hon var 1. g. gift med hofjägaren 
Petter Werner och dotter till kupellanen i Amål Jonas F. och Margareta Hessel- 
gren.) Han kallas i en del tryck och handskrifter "Hofjägmästare”, men var 
hofjägare vid Ulriksdal. 

t (korg W agner var en af Carl XII :s krigare, sc Ennes; hos Kneschke nämnas 
flcre adliga ätter Wagner.) 

Wenström, Erik Ludvig, * 1826 *°/n, "jägmästare" i Värmland och "skogs- 
ingeniör”. 

Wesslén, (kista, * 1880 */«, "jägmästare", föreståndare för Örebro och Värm¬ 
lands läns skogsskola vid Gammclkroppa, skogsförvaltare vid Storfors aktiebolag. 
Genomgått lägre kursen vid skogsinstitutet 1904—1905, s. k. forstmästare. Gift 
1910 •/» med Ingeborg Nauckhoff. 

Wetche. C., "jägmästare". 

Widerberg, C. A., "f. jägmästare" (St. I). 1915 ra/» vid notis om lysning i 
Östersund mellan öfverstelöjtnant F. N. Behm och fröken Eva Widerberg). I 
notis om giftermålet (St. I). 1915 ,7/») kallas han "framlidne jägmästaren K■ A. 
Videberg, Ramsnäs". Hans hustru var född Forsberg. 

Wikström, Carl Gustal, * 1838 */n, t 1912 "/», "jägmästare", skogsförvaltare, 
föreståndare för kolareskola, R. V. O. 1900. Kallas i dödsannonsen "f. d. jäg¬ 
mästare". Gift 1879 a,/io nied Emma Laura Alfrida C(h)arlowitzsky, död 1915 *U 
i Stockholm. 

Wolgers, J. G., * 1876 *•/«, "jägmästare" (se Stockholms adresskalender 1914, 
sid 833). Affärsman i Stockholm, se Skogsinstitutets elever n:r 574. 

Ameläus, K. G. S., "jägmästare", omtalad såsom i maj 1912 utexaminerad från 
tekniska skogs- och sågverksskolan i Härnösand. 



TILLÄGG OCH RÄTTELSER 

De biografiska anteckningarna till förevarande arbete, som tryckts febr.— 
september 1915, hafva blifvit fullföljda t. o. m. augusti 1915 och i enstaka fall 
ännu något längre. Till källförteckningen må fogas upplysningen, att utg. varit i 
tillfälle att jämväl i Lunds landsarkiv genomgå åtskilliga arkivalier (bl. a. ut- 
syningshandlingar för Malmöhus län 1704—1719, till vederb. länsstyrelse inkomna 
skrifvelser från jägeristaten i Hallands län 1705—1808 och handlingar rörande 
flygsandsplanteringen vid Ängelholm) och i Uppsala landsarkiv, där forskningar 
tidigare bedrifvits och därifrån ett flertal upplysningar dessutom vänligen läm¬ 
nats, Sånga kyrkböcker m. fl. arkivalier, hvarigenom åtskilligt nytt inhämtats 
om jägeristaten i Västmanland, samt att vidare forskningar i riksarkivet och studier 
i den nyaste litteraturen, äfvensom en fortsatt korrespondens med pastorsäm¬ 
beten, landsarkiv och enskilda personer, lämnat ett icke obetydligt antal nya 
uppgifter, hvilka beaktats för det efterföljande registret. I särskild tacksamhets¬ 
skuld står utg. till Direktör Govert Indebetou, Stockholm, som haft vänligheten 
granska ett rentryck af arbetet och lämnat ett flertal värdefulla uppgifter. Den 
å sid. 6 omnämnde Byråchefen Wilhelm Berg har aflidit under arbetets tryckning. 

Sid. 12. I 1661 års skånska landsbok lyder jägeristatens rubrik Heijde Rijdere 
och Skoughgiömmare. 

Sid. 18. År 1585 fanns i Nerike ett stort antal djurskyttar. Jordeboken för 
Väster-Nerike (Kammararkivet) upptager s. å. under ”Diureskötters 
Frihetter” Erich i Bredesta i Viby, som i lön uppbar räntan af ett 
Risebärga klosterhemman, Erich i Biörnehage, som innehade ett krono- 
hemman, samt Hunger i Lerbäck, som innehade ett stadgehemman och 
en kyrkoutjord. 

Sid. 42. rad 21 nedifrån står C. F. O. Uggla, läs G. F. O. Uggla. 
Sid. 49. von Mörner, Stellan. Rad 22 uppifrån omtalas en k. ordre af 1621 i 

jan. Denna utfärdades 13/x och Mörner kallas där enl. riksregistraturet 
”wår Kökemestere”. 

Sid. 50. Rörande Stellan von Mörner hänvisas äfven till C. M. Stenbock: Mör- 
nerska släktboken 1468—1653 (Sthlm 1909). 

Sid. 55. Ulfelt, Ebbe. Dansk lensmand i Hammershus’ län på Bornholm, men 
afskedad ss. sådan 1651. 

Sid. 58. Stenbock, Johan Gabriel, grefve. Befriad 1682 18/a från praesesskapet i 
kommissionen af 1680 7/ia. President i reduktionskollegium 168(8). 

Sid. 68. Sprengtporten, Jacob Wilhelm, friherre. K. m. st. k. D. D. O. tecknas 

Stk. D. D. O. 
Sid. 69, rad 16 uppifrån står begrafen, läs begrafven. 
Sid. 70. Lewenhaupt, Claes Magnus, grefve. K. m. st. k. D. D. O. tecknas 

Stk. D. D. O. Hedersled, af Skånska jaktföreningen 1865 6h. 
Sid. 71. Ankarcrona, Conrad Victor. R. o. K. af K. Maj:ts O. 1897 I8/», erhöll 

den briljanterade kraschanen 1908 16/ia. 
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Sid. 72. Thott, Tage Alexis Otto, grefve. Styrelseled. i Skånska jaktföreningen 
1889 ”/t. vice ordförande därst. 1903 */*, ordförande 1906 l0ln. Porträtt 
ingå i Minnesskrift vid Skånska Jagt-Föreningens 50-årsjubileum, af 
Hugo Sainzelius (Sthlm 1915). 

Sid. 79. Mårten Jönsson. Möjligen är det denne, som genom k. br. 162-4 S8/« 
anbefalles att i Östergötland "slå” |fälla, skjutal 10 älgar. 1 detta k. 
br. står Mårten hejderidure. 

Sid. 80. hrieh Jönsson. Bodde i Frölunda, Stenkvista s:n (icke Stenkista). 

Sid. 85. von Båvendt, Daniel. Genom k. br. 1621 a,/i erhöll Daniel von Bdwendt 
ett hemman i Jornala s:n på Åland fritt för utlagor, "för gammcl troo 
Tienst”. 

Sid. 86. Paul, Petter. Erhöll 1624 ,s/» på grund af långlig och trogen tjänst 
några kronohemman under Norrköpings besluts villkor. Rad 5 upp¬ 
ifrån talas om Morthen Pauli. Instruktion meddelades 1621 "7s Mårten 
Pauli, huru han i Östergötland skall utföra k. maj:ts nådiga vilja och 
befallning (med proviantering). 

Sid. 87. Peder Erichsson. Loskytt (Looskytte) 1621 ,s/t och erhöll samtidigt 
gården Valkeby i Hussebij s:n fri från utlagor. 

Sid. 88. Jören (Jöran) Michelsson. Var 1621 loskytt i Medelpad. Djurskytt i 
Medelpad och Ångermanland s. å. 7/t. Erhöll då en gård Gransjö fritt. 
Omnämnes ännu 1629. 

Per Olsson. Linder [Lindorm] Ribbingh erhöll 1624 lih k. ordre att 
till djurvaktarc vid Linköping eller annorstädes antaga "en förlamadt 
Drabandt" med förestående namn. 

Bror Andersson. Erhöll genom k. br. 1624 “/» ordre att han skulle låta 
fälla uti Västmanland, Väsby län, Västerdalarne, Rekarne samt Nora 
och Lindes bärgslag 30 älgar. 

Johan Månsson. Erhöll genom k. br. 1624 ”/• ordre att "slå" [fälla, 
skjutal 24 älgar. 

Sid. 97. Krabbe, Nils. Djurvaktarc vid Svartsjö. Hans 2:dra hustru, Ingri, bc- 
grofs 1688 '*/• i Sånga kyrka. 

Sid. 99. Clouw, Christoffer. Omnämnes 1705 ss. hejderidare i Malmöhus län. 
Var äfven rusthållare. Namnet skrifves äfven Clov och Klon. Skref 
själf (Malmö 1705 "/*) Christophcr Clov. 

Sid. 100. Utter. Lurs. Ny Sv. Släktbok, sid. 381, har uppgiften att han blef landt- 
jägmästarc på Öland 1716 f,/i». Var gift. 

Sid. 101—102. Hammarberg, Gustaf. (Skulle stått under hofjägeristatens tjänste¬ 
män 1685, sid. 97.) Han blef notarie i kommerskollegium 1674 **/u, 
erhöll afsked ss. öfverjägmästare 1717 ”/i. Skref äfven Gustaf Ifaliiar- 
bergh. 

Sid. 102. Biörn. Nils, + 1738 l#/» i Sånga s:n. "Bcgrofs d. 23 ejusd. i dess graf i 
Kyrkan effter 74. års berömliga vandring." Omnämnes ss. djurvak- 
tare vid Svartsjö 1712—1722. Gift med Anna Christina Kålirc. 

Sid. 106, rad 23 uppifrån står Hjalmarsbärg, läs Hjälmarsbärg. 
Sid. 109. Kiihne. Lorentz Chrtstopher. Ett ii synes utfallit i raden 2. Antagligen 

en son till denne är Lorents Chrtstopher Kyhnc. kallad 1779 landtjägare 
i Västmanland, 1784 hof- och landtjägare (handl. i Uppsala landsarkiv). 

Sid. 110. Piillbell, Johan Hendrich. Dog i Sånga s:n. Omnämnes redan 1729. 
Namnet skrifves äfven EUlbel och FUlbell. 
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Prochceus, Johan, t 1770 Vs i Sånga s:n, 66 år gl. Djurvaktare vid 
Svartsjö i Västmanland. Gift 1734 28/n i Sånga med Beata Sophia Biörn. 

(Komministern i By af Västerås stift Pehr Prochceus [son af kom¬ 
minister J. Prochaeus och Margareta Hofwenius] var född 1693 
24/u i Paldamo s:n, Finland, gift 1719 18/i2 med Maria Almgren.) 

Sid. 112—113, rad 15—16 uppifrån står Carl Axel Klingspor, läs Carl Arvid Kling- 
spor. Artikeln ingår i St. D. 1892 24/7. 

Sid. 115—116. Hammarberg, Samuel Gustaf. Rad 15 nedifrån å sid. 115 står 
Vireholm, läs Viredaholm. Han skref själf (Bosiö Closter 1716 sh) 
Sammuel Hammarberg. 

Sid. 118. Lindroth, Carl Gustaf. Gift 1752 med Ulrica Eleonora Wetterström, 
f. 1723. 

Sid. 121. Hammarsköld, Af. Född på Åkeräng i Sunne s:n af Jämtlands län. 
Hofjägmästare 1763 2iU. 
”En driftig jordbrukare.” Erhöll genom testamente af 1765 ul» en del 
af Virbogodset med åliggande att inlösa det öfriga. Köpte 1767 22/s 

af Alexander Nordenankar V« i Virbo. Inlöste 1779 ännu återstående 
hälft af Virbogodset. Inrättade 1772 på Virbo en djurgård med dof- 
hjortar. Erhöll 1789 28/s rätt till salubränning af brännvin vid sina 
säterier samt utminutering vid frälsekrogen Figeholm. Köpte 1793 13/n 

ön Jungfrun i Kalmarsund (köpet bekräftadt af kronan 1795 22/12). 
Uppfödde ”silkesmaskar”. 

Hans hustrus fader hade vid tiden för giftermålet 1769 redan an¬ 
tagit namnet Adlerwald, under hvilket han 1770 adlades. 
Hänvisn. t. litt. Ätten Hammarskjöld (Sthlm 1915). 

Sid. 124. Barnekow, Kicll Christopher, friherre. Rad 20 nedifrån står Mémoires, 
läs Mémoirer. 

Sid. 126. Holmcreutz, Olof. Rad 22 nedifrån står öfverjägm., läs öfverhofjägm. 

Sid. 129. Rudbeck, Olof Petter Rotenburg. Bodde på 1790-talet på Bredsjö i 
Järlåsa s:n, Uppland. 

Sid. 131. Hedström, Nils, t 1783 9/« i Sånga s:n, 42 år gl. Djurvaktare vid Svart¬ 
sjö. Gift 2. g. 1781 30/u i Sånga med Catharina Hallgren. Han efter¬ 
träddes af — Hedlund, som var gift med Helena Lindgren och kallas 
djurgårdsinspector. 

Sid. 132. Kihlberg, Carl Gustaf. Rad 22 nedifrån står Göslunda, läs Gösslunda. 
Sundin, Johan Magnus. Rad 3 nedifrån står * f., läs f. 

Sid. 135. Kihlman, Daniel. Gift med citerade Lion eller Lionne i hennes 1. g. 
(omgift 1809 -aU med bruksinsp. Fredrik Adolf Falk). Han var son 
till nämnde Daniel Kihlman, f. 1704 30/n, d. 1782 17/i2, i hans gifte 1743 
V2 med Görel Sara Jung, d. 1749 4la, 31 år. 

Sid. 138. Anrep, Jacob Herman. Hjälmarsbärg i Almby, icke Sköllersta s:n. 
Sid. 141. Bruncrona, Gustaf Adolph. Auskultant i Svea hofrätt 1798 27/a; auskul- 

tant i krigshofrätten 1801; bankofiskal 1806 24A, bankokommissarie 1809 
1B/i; (sekreterare s. å., generalkonsul i Finland 1813 ,3/b [V7] strykes); 
generalhandelsagent i Åbo 1813 10/o, nytt diplom ss. svensk-norsk ge¬ 
neralkonsul i Finland 1815 18/i, återkallad 1821; kansliråd i kanslistyrel¬ 
sen 1821 27la (28/e). 
Segerholm, Carl Gustaf. Omnämnes ss. landtjägare redan 1797. 

Sid. 147. Falk, Herman Adolph. Hedersled, af Skånska jaktföreningen vid den¬ 
nas stiftande 1865 ah. 

Sid. 148, rad 2 uppifrån står Uddeholms aktiebolag, läs Uddeholms bolag. 
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Sid. 149. Tottie, Anders Gustaf. Den ä rad 3 uppifrån omnämnda "bruksägen- 
domen" var Älfkarleö och Härnäs. 

Sid. 153. Wrangel von Rrehmer, Gustaf Helmuth. friherre. Styrelseled. af Skån¬ 
ska jaktföreniiiRcn 1875 

Sid. 155. Trolle, Nils Axel Arvid, friherre. Rad 16 nedifrån stdr liförsfikrinRsbol. 
Skåne, läs lifförsfikringsaktiebol. Skåne. Led. af Arla Coldinu 1897. 
Styrelseled. i Skånska jaktförcniiiRen 1899 u/s, vice ordförande därst. 
1906 ,0/is. Porträtt i Minnesskrift vid Skånska JaRt-FöreninRens 50- 
årsjubileum, af Huro Samzelius (Stockholm 1915). 

Sid. 156. Edelstam, Fritz Fabian. Extra lärare i skoRshushållninR vid Ultuna 
landtbruksinstitut 1897. Förvaltade Vattholma bruks aktiebolaRs skoRar 
sedan 1896. Har 1895 o. 1896 handhaft Malmöhus’ och 1898 Uppsala 
låns hushällniiiRssällskaps skoRsplantcrinR. Företagit skoRsvetenskap- 
liRa studieresor äfven till: Sachsen 1899 (därvid tjänstgörande ss. volon¬ 
tär i sachsiska finansministeriets skogsafdelning), Danmark, Tyskland 
och Österrike med statsanslaR 1893, Tyskland, Schweiz och Österrike 
1898. 

Sid. 157. StUrncronu, David Algernon, friherre. Student vid univ:tet i Lund 1879. 
Ramel, Hans Otto Carl, friherre. Styrelseled. i Skånska jaktförcniiiRen 
1904 '*/». Porträtt i Minnesskrift vid Skånska Jagt-Förenlngens 50- 
årsjubileum, af Huro Samzelius (Stockholm 1915). 

Sid. 159. Bonde, Carl Gotthard, friherre. HöRstc styresman (stormästare, Al 
Coldinu A—n R—r) i Arla Coldinuorden 1913. Porträtt i Arla Coldinu 
Orden 1765 H/» 1915 (Stockholm 1915). 

Sid. 161. Lcwcnhuupt, ClaPs Gustaf August, Rrcfvc. Rad. 3 uppifrån stdr Jft., 
läs Ift. 

Rdlamb, Frik Anders Sigfrid, friherre. R. V. O. 1915 %. 
Sid. 171. I nov. 1640 kvitterar Åke Axelsson riksjägeriets aflönlngsmedel. 
Sid. 177. rad 3 nedifrån stdr B. 0. Hammarström, läs B. O. Hamnström. 
Sid. 184. Den å rad 6 uppifrån omnämnde Brovall hette i förnamn Carl. 
Sid. 195. Rad 4 nedifrån stdr 1905 års riksstat, läs 1915 års riksstat. 
Sid. 198. Till det oklart formulerade sista momentet ofvan asterisken erinras, 

att jägmästare ju fortfarande avancera till öfverjägmästare. 
Sid. 199, rad 12 uppifrån stdr 1902, läs 1912. 
Sid. 231. Björkman, Carl Adolf Theodor. Led. af Arla Coldinu 1861. 
Sid. 232. Fvers, Oscar Hugo. R. N. O. 1880. 
Sid. 239. Marten Michelsson. rad 17 uppifrån stdr hviken, läs hvilken. 
Sid. 235. Fredenberg, K. W. A. Skogsförvaltare vid Strömbacka 1882. 
Sid. 240. de la Grange. Pävel. rad 6 uppifrån stdr Bankinds, läs Bankeklnds. 
Sid. 244. Faradis, Niels. Kanske identisk med den Nilss Skougrijder, som om¬ 

talas 1661 (i skånska landsboken). 
Sid. 245. Bonde Persson i Stcnarp. Skåne, var 1662 skogvaktare. 
Sid. 249. Svart, Jacob. Född på Bogård enl. epit. 

Sid. 251. Preutz. Fredrik. Möjligen en ättling till kyrkoherden i Sköllcrsta Hcu- 
ricus Claudii Prytz. f. 1550, d. 1627. 

Sid. 253. Klingspor. Johan Gustaf. Det å rad 6 nedifrån omnämnda vapnet har 
funnits före 1912. 

Sid. 254. Strömlelt, Harald, friherre. Student i Uppsala 1659 *'/s. 
Sid. 260. Bager, Haagen. Hustrun född 1637. död 1711 ”/«. 
Sid. 262. Houg. Staffan. Synes med all säkerhet identisk med Staffan Chrlstoller 

Hogh ä sid. 261. 
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Sid. 264. 

Sid. 265. 

Sid. 266. 

Sid. 268. 

Sid. 269. 
Sid. 271. 

‘ Sid. 272. 

Sid. 274. 
Sid. 275. 

Sid. 276. 
Sid. 277. 

Sid. 279. 
Sid. 280. 

Sid. 281. 

Sid. 282. 

Möller, Mattias Pettersson. Omnämnes 1713—1717. 
Jöns Mårtensson. Skogvaktare i Malmöhus län, omnämnes 1704. Bodde 
i Vebre. 
Darell, Emanuel. I Halland fanns en kyrkoinspektor Sven D., död före 
1709, gift med Maria Elisabet Kjerrulf, död 1717, i hennes 1. g. 

Widström, Sven Johansson, * 1677, t 1735. (Föräldrar: Häradsdomaren 
Johan Svensson i Herrgryt och-.) 

(von) Schmilau, Jacob. Hustrun begrofs i Solna kyrka. 

Hetnmer, Addich. Å rad 4 uppifrån utgår punkten ”skötte hejderidare- 
tjänsten i länet t. o. m. aug. 1737”. Han erhöll afsked 1736 med rätt 
att biträda den nye hejderidaren, Christian öhrwall, i tjänsten. 
Rhodin, Nils. Nicolaus Bolin Westergoth. student i Ups. 1699 19lt. 
Helman, Henning. Han bodde i Billinge samt skref 1716 Hällman, 1718 
Hellman. 
Meisel, Augustin. Qift med Sophia Bahr från Visby, f. 1684 (döpt 18/i), i 
hennes 1. g., d. 1750 12/n i Visby. Hennes namn finnes äfven ss. Bähr. 

Åkerhjelm, Jacob Hertzen. Student vid akademien i Åbo 1685. 
Garf, Sven Hansson. Hejderidare i Ingelstads, Jerrestads, Herrestads 
och Ljunits härad i Kristianstads län 1714 iaU. Öfverjägm. Q. Ham¬ 
marberg säger i sitt förord till landshöfdingen s. å. UU, att G. ”icke 
allenast är en brav och duktig karl och förfaren jägare och skytt, utan 
ock igenom sine långlige vid Jägeristaten gjorde trogne och oförtrutne 
tjenster sig till slik befordran gjort meriterad, utom dess att förbemälte 
G. uti någon tid förrättat den aflednes (Christopher Hellman) tjenst, 
som han för sin höga ålder och påkomne sjukligheter ej mäktat full¬ 
komligen att bestrida, utan godvilligen med halva dess lön afträtt”. 
Är 1722 u/2 anmäler dåv. öfverjägmästaren L. Lund(e)blad hos lands- 
höfd., att Garf begärt att få ”uti dess ställe sin svärson Joachim Wessell, 
efter han sjelf inte längre förmår sin tjenst rätt förestå som sig bör. 
och han därigenom kunna hafva uti dess ålderdom lifsuppehälle”. 
Waltman, Christian. Omnämnes ss. ordinarie hejderidare i Skåne redan 

1717. 
Angerstein. Fredrik. Rad 11 nedifrån står Turbro, läs Turbo. 
Reenstierna, Märten, * 166(5). 
Gripenstierna, Carl. Rad 6 uppifrån står Cristoffer, läs Christoffer. 
Rahmn, Nils. Rad 20 nedifrån står aneende, läs anseende. 
Lund(e)blad, Lorentz. Gift efter 1709. 
Vogelhjelm, Aron Peter. Rad 10 uppifrån står Aspolands, läs Aspe¬ 

lands. 
Grubbe, Johan. Säfflevik kallades äfven Sulvik. 
Ringh, Joachim. Fadern hette Jöns. 
Stridbeck, Gustaf. Hustrun, f. 1691, ingick med honom sitt 3:djc gifte. 
(Detta gifte ej mcddeladt i Ny Sv. Släktbok, släkten Starbäck, sid. 749.) 
Wessell, Jochim. Hejderidare efter sin svärfader Sven Hansson Garf i 
Ingelstads, Jerrestads, Herrestads och Ljunits härad i Kristianstads län 

1722 7s. 
Ahnfelt, Jonas. Säfsjö i Hjälmseryds s:n, icke Jönseryds s:n. Se 
ang. honom Personhist. tidskr. 1905, sid. 14—16. 
Lindgren, Anders. Uppbördsskrifvare. Hejderidare i Hallands södra 
distrikt 1728. Afsked 1764. (Första punkten utgår alltså.) 
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Sid. 285. Bachcrus. Johan. Död S8/» i Visby. Gift “/.. Hustrun dog 1779 «/• 
på Dede i Follingsbo s:n. 

Sid. 289. Palbitzski. Frcdric Gideon. friherre. Han och hustrun begrafna i Björk¬ 
viks gamla kyrka. 

Sid. 290. Starenflycht, Peter Julius. Noten utgår. 

Sid. 292. Lehnberg, Magnus. Döptes “Va. Student i Uppsala 1724. Afsked så¬ 
som e. o. kanslist 1743, advokat o. domarebiträde s. å. 
Hellenstierna, L. Ägde Hökfors i Tuna s:n af Kalmar län men bort¬ 
bytte detta 1759 mot Långvik i Frödinge s:n. 

Gyllenhöök, Pehr Strömner. Tjärstad ligger i Björkviks, icke i Lunda s:n. 
Sid. 295. Allgulin. Antagligen bar han icke detta namn. 

Sid. 296. Heil, Caspar. Dödsdatum gäller en lika benämnd person, som troligen 
var hans son. Punkten "schäfcridiscent" etc. utgår. Den såsom hans 
fru upptagna Bornander var antagligen hans sonhustru. En son var 
sannolikt (.aspar Heil, f. 1706 i Tvååker (fadern inspektor), enl. uppgift 
hofrättsassessor, d. 1777 ”/». 

Sid. 299. Svanholm, (.url Gustaf. Bodde ännu 1746 vid Svartsjö slott i Sånga s:n. 
Sid. 302. von Sydow, Johan Andreas. Hans l:a hustru dog 1755 i juni, icke 1855. 
Sid. 303. Bergenström, Erich. Rad 2 står Aspolands. läs Aspclands. 
Sid. 304. Mor ing, Andreas. "Student i Kalmar och Uppsala" utgår. Ölands norra 

mot i st. f. "not". 
Sid. 306. Engzelius. Lorens. Född i Västerås? 
Sid. 310. Falk, Jöns. Hejderidare i östbo, icke ösbo härad. 

Sid. 311. Brummer, Magnus Henrlc. Skulle stått under jägeristatens tjänstemän 
1775. sid. 335. 

Sid. 312. österberg, Ingel. Hejderidare i Skåne. Gift 1755 ‘7a i Ystad med Jo¬ 
hanna Elisabeth Grönvall i hennes 2. g. 

Sid. 315. Leijonadler, Carl Fredrik. Å raden 5 står att han det skulle han få, läs 
att det skulle han få. 

Sid. 317. Fkenstedt, Jöns. Officiella tjänstehandlingar i Lunds landsarkiv (Jäge¬ 
ristatens skrifvclser. Hallands länsstyrelse) anglfva honom död ‘7n. 
"Kronofogde i Halland" utgår. Efter uppgiften om att han var hejde¬ 
ridare tillägges i st.: Jämväl vice kronobefallningsman (vice kronofogde) 
i Hallands fögderi 1767. 

Sid. 318. Broun, C. A. Ägde Väderum i Tuna s:n, som han sålde till öfverste 
Åke Hammarskjöld. 

Sid. 320. Stenström, Nils. Det antecknade utgår. I st. meddelas: Kronoskog- 
vaktare i Halmstads härad 1757 '/«, därjämte vice hejderidare i Hal¬ 
lands södra distrikt 1760 “/» på grund af Anders Lindgrens ålderdom, 
ordinarie 1764. Omnämnes ännu 1770. Bodde i Enslöf. 

Sid. 323. Bergman, Axel. Han kallas äfven brukspatron på Tingstäde. 
Hägg. Magnus. * 1728 i Malmö, t 1785 i Barllngbo. (Föräldrar: Kap¬ 
tenen Axel H. och Hedvig Christicrnin.) Kapten vid artilleribataljonen 
i Visby. Bodde vid Hällhagc i Barlingbo. Gift 1766 med Carolina He¬ 
lena Lindenlöf. 

Sid. 324. Dröscher, Samuel Anders. Var 1765 vice landsfiskal i Malmöhus län. 
Sid. 327. Backman, Carl Magnus. Gift 1764 Vi» i Efvcrlöf (verser I K. Bibi.). 

Toll, J. Chr. Omnämnes flerstädes i A. G. Mörners politiska skrifter 
rör. 1800 års riksdag samt 1809 års författnings,indring, utg. af A. 
Bruscwitz (Stockholm 1914). 

Sid. 328. I:hrenström, Anders. 1 :sta hustrun hette Sophia Birgcrsdottcr Kjcllman. 
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Sid. 329. Bergström, Bengt. Hejderidare i Hallands södra distrikt 1767. Om- 
nämnes ännu 1802. Jämväl vice kronobefallningsman 1772. Bodde 
i Hede. 

Sid. 332. Dejenberg, Johan Anders. Till noten: Andreas Dejenbergh student af 
Söd:s nation (icke Söd.-Ner:s), blef rådman (icke konsul) i Askersund. 
Andersson. Död före 1821. Student af Söd:s (icke Söd.-Ner:s) nation. 

Sid. 333. Kullberg, Petter. Raden 2 står össbo i st. f. östbo. 

Sid. 335. Sommar, Henrik, t 1780 ah. Extra kronohejderidare i Malmöhus län 
1758. Kronohejderidare 1765 18Uo ”i Frosta härad och Hörby, Södra 
Rörums, Hörs, Fulltofta, Tjörnarps sockens torp, Norra Rörums, Bo- 
sjöklosters, Munkarps undantagandes Wittseröds by, samt Billinge sock¬ 
nar, undantagandes Norra Hultseröds och Bogerups byar", hvarjämte 
S. tillförsäkrades "att vid kronohejderidare Sidous afgång då få af dess 
distrikt uti Färs härad och hela beställningen tillträda”. Sommar var 
1767 med hustru och 6 minderåriga barn bosatt å Häggenäs i Fulltofta 
s:n, 1774 med hustrun och 5 barn å Ekeröd i Södra Rörums s:n, seder¬ 
mera å Hässletorp. Hans sigill visar en fyrdelad vapensköld, krönt 
af en hjälm, omgifven af fanor; sköldfältens figurer kunna på i Lunds 
landsarkiv anträffade exemplar icke tydligt urskiljas. 

Sid. 336. Löfman, Carl (Gustaf). Enl. Ny Sv. Släktbok f. 20It. Student i Uppsala 
1767 26U, bruksägare, korpral vid Västgöta kavalleri 1768. 

Sid. 344. von Ehrenheim, Carl Adam. Född i Södermanlands (icke Nyköpings) 
län. 
Falkenberg till Trystorp, Melcher, friherre. Död i Lemnhults (icke 
Lennhults) s:n. 

Sid. 345. Lundgren, Carl Magnus. Har ej påträffats född i Synnerby pastorats 
födelsebok 1745—1747. 

Sid. 346. Olin, Truls. Kronoskogvaktare i Tönnersjö härad, Halland. Hejderi- 
dares titel, afsked från kronoskogvaktaretjänsten 1782. Hejderidare, 
efter Ekenstedt, 1783 2B/u. Tjänade t. o. m. 1787. Namnet finnes i 
handl. (Lunds landsarkiv) äfven ss. ölin. 

Sid. 347. Älf, Anders Adolph. Raden 6 uppifrån står henes, läs hennes. 
Sid. 348. Stenström, Johan. Skogvaktare i Halland. Hejderidares titel. Om- 

nämnes 1785 och var i tjänst ännu 1795. 
Sid. 350. Piculell, Lars. Till noten: Otto Piculell var 1757 skrifvare vid stads¬ 

rätten i Ängelholm och sandhafreplanteringen; Andreas Piculell var 
1757 löjtnant och anhöll å Sivers’ vägnar om fredlysning af de söder 
om Ängelholm belägna två planteringslyckorna. 

Sid. 356. Kellman, Anders, * 1764 28Is i Hofva s:n, t 1846 s/i2 i Lugnås s:n. Ägde 
först Lilla Sven Månstorp, sedermera (år 1825) Spårhult etc. Hustrun 
f. 1761 18/3 i Undenäs, d. 1844 14/«. 

Sid. 364. Stenberij. Till noten: J. R. Stenberij var född 1765 ll/s, student (öster- 
bottning) i Åbo. Hette först Stenberg och var troligen son till Joh. 
Stenberg, f. 1730, d. 1777, salpetersjuderiinspektor i Österbotten. 

Sid. 365. von Kothen, Carl Fredric. Han återinträdde i militärtjänst april 1808 och 
placerades vid Dalreg:tets öfverstelöjtnantsbataljon ss. chef för jägare¬ 
divisionen efter den i striden vid Skalbukilen 1808 13U sårade Jakob 
Cederström. Redan s. å. 25/« blef han själf svårt sårad i striden vid 
Trangen och torde kort därefter hafva i fångenskapen aflidit (Dalreg. 

V: 185, 190). 

43 
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Sid. 366. Bökman, Lars Gabriel. * 1769 ia/u i Kungsäters s:n. (Föräldrar: Kyrko- 
heruen Gustaf B. och Anna Brigitta Maschål.) Var broder till Gudmund 
Anders Bökman. 

Sid. 367. Tcgner. Andreas. Raden 6 slår han broder, läs hans broder. 
Sid. 369. Lundberg, Peter (Per) Ludvig. Död 1858. Hustrun dog 1864. 
Sid. 370. Schuberg, Nils Aron. Kronoskogvaktare i Halland, hejderidares n. h. 

o. v. 1787. 

Sid. 374. Hedenström, Carl Frcdric. Gift med Catharina Moberg (en son f. 
1824 “/•). 

Sid. 375. Hedenström. Claes August. Gymnasist i Strängnäs 1823. Var broder 
till föregående. 

Sid. 378. Ugarph. Per Leonard. Till noten: Carl August U., f. 1816 UU, d. 1864 
7U, registrator i fångvårdsstyrelsen, var antagligen en brorson till före¬ 
varande. 

Sid. 381. Silfverbrand, Alexander Wilhelm. Raden 2: Fastmyra ligger i Gryts, 
icke Dunkers s:n. 

Sid. 385. Strandberg. Carl Georg. Uppgifterna ang. ägareskap till eller arrende 
af jordagodsen motsäga hvarandra och kunna för tillfället icke utredas. 

Sid. 388. Munthe, Ludvig Wilhelm. Till noten: L. W:son Munthe numera ge¬ 
nerallöjtnant. 

Sid. 389. Ccdercrantz, E. B. Ägde Kulltorp i Tuna s:n af Kalmar län. 
Viger, Johan Carl. Till noten, raden 3: Helena Christina Rundstedt, f. 
1748 m/6. 

Tillman, Jonas. Raden 2 stdr Aspolands, läs Aspelands. 
Sid. 390. Nyberg, Fredrich Joachim. Föräldrar: Tracteurcn Johan N. och Eli¬ 

sabet Margareta Ericsson. 
Sid. 395. Kunth. Johan Peter. * 1774 “Vio i Gärdserum. t 1848 l/« i Slaka. (För¬ 

äldrar: Mönsterskrifvaren Nils Canth och Ingrid Petersdotter.) Gift 
1802 */io i Åtvid med Eva Lisa Salomonsdotter Kjellberg. Namnet 
skrifves äfven Kant. 

Sid. 397. Segerdahl. E. W. Han synes icke bebott Gigcred, ty enl. meddelande 
fr. pastorsämbetet råkas han icke i husförhörslängderna för åren om¬ 
kring 1832. 

Sid. 398. von Bornstedt, A. H. C. F. W. Ur raden 6 utgdr "kornett 1831". 
Groth, Carl Frcdric. Har icke anträffats i Falu dödböckcr. 

Sid. 399. Rosenblad Carl Olof, * 3*U, 1 1870 *'/io i Åhus. (Föräldrar: Komministern, 
fil. mag. Carl Holger R. och Rebecka Starch.) Landskontorist i Kristi- j 
anstads län (omnämncs ss. sådan 1822), tolagskommissaric i Åhus 
(omnämnes ss. sådan från 1826), afsked ss. sådan med pension vid 
tjänstens indragning 1858 **/«. Var sedermera brännvinskontrollör i 
nämnda län. Uppbar pension från Rciserska stiftelsen. Ägde fastig¬ 
het i Åhus. Gift 1. g. 1832 “/» med sin kusin Charlotta Fredrika Stark, 
(Starck, Starch). f. 1802 "Vt ("/•) i Rydaholm, d. 1839 ,&/« i Åhus; 2. g. 
med Olivia Carolina Carlsson, f. 1819 “7» i Göteborg, d. 1848 l7/a i 
Åhus. 

En son till denne är f. d. räntmästaren A. E. Rosenblad, f. 1843 ‘*/io, 
räntmästare i Kristianstads län 1882 7/t, n. afsked 1908 10/io. 

Sid. 400. Lk, I. L. M„ * 1801 *•/• i Alsheda s:n af Jönköpings län. (Föräldrar: 
I andtmäteridirektören Magnus Justus E. och friherrinnan Hedvig Sophia 
Falkenberg till Trystorp.) Jägmästare. Bodde på Hulta i Alsheda s:n 
af Jönköpings län. Utflyttade till Hvetlanda 1853. Kallas äfven Inge- 
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nieur. Gift 1847 26/3 med Hedvig Margareta Krafft (Kraft), f. 1818 25/s, 
d. 1849 14/io i Alsheda, dotter af komministern i Ingatorp och Bellö 
Lars K. och Helena Christina Hertzman. 

Sid. 401. Melkerson, Johan Alfred. Från 1914 V10 led. af styrelsen för aktie¬ 
bok Stockholms handelsbank. 

Sid. 404. Kellman, A. G. Född i Fredsbärgs s:n, död 25h i Lugnås s:n. Gift 
1821 2/i med Catharina Jansson, f. 179 3 27ls i Lugnås, d. 1877 14/io därst. 

Sid. 405. Lindqvist, A. P. En P. Lindqvist var 1828—1829 elev vid Falu bärgs- 
skola. Antagligen denne. 

Sid. 408. Falkman, L. B. Rad 12 nedifrån står Karl, läs Carl. 
Sid. 409. Sundström, C. G. Fadern var äfven gästgifvare i Kumla. Själf gick 

han på Strängnäs’ gymnasium h. t. 1821—h. t. 1823. 
Sid. 410. Wästfelt, J. U. Rad 1 står Kyllingareds, läs Kylingareds. 

Rosén, C. G. Sannolikt student af Göteborgs nation i Uppsala? In¬ 
trädde i statens tjänst 1824. Justitiarie i Vaxholm 1832 10U. 

Sid. 416. Stenius, C. Fr. Född i Bilstorp. Han studerade i Greifswald på be¬ 
kostnad af moderns halfbroder, professorn i Greifswald Gustaf Salo¬ 
mon Tillberg. 

Sid. 417. Kullberg, A. P. Död före 1870 iah. Var gift. En son, Adam Napoleon 
K., lefde 1870 och var handelsresande i Stockholm. 

Sid. 422. Lindqvist, Anders Simeon. Första inträde i statens tjänst 1840, t. f. 
lärare i ritning och beskrifvande geometri vid teknologiska institutet 
1847 30/n. Gift med Elisabeth Sofia Laurin. 

Sid. 426. Anstrin, C. G. Studerade vid Örebro skola 1836—1837. 
Sid. 428. Wallroth, J. Fr. Rad 2 står Västmanlands, läs Västernorrlands. 
Sid. 431. Engeström, C. G. P. J. Rad 3 nedifrån står Tunaholms, läs Tureholms. 
Sid. 432. Cremer, Henric Gustaf. Studerade i Örebro skola 1839. 
Sid. 436. Möller, C. P. M. Led. af Skånska jaktföreningens styrelse 1872 9A. 
Sid. 440. Rydstedt, F. G. Föräldrar: Vaktmästaren Johan R. och Erika Salberg. 
Sid. 444. Lennman, C. G. Var först bruksbokhållare. 
Sid. 446. Holmqvist, F. N. Den i noten anförde skref Lars Fredrik Holmquist. 
Sid. 449. Hahr, A. V. Th. Led. af Arla Coldinu 1865. 
Sid. 451. Westin, G. O. Rad 1 står Nyköpings, läs Södermanlands. 

Thelaus, V. G. M. Led. af Arla Coldinu 1863. 
Sid. 455. Hellström, A. M. Porträtt och biografi i N. D. A. 1915 3I». 
Sid. 459. Wickman, J. E. J. Styrelseled. och delägare i Strängnäs nya rederi¬ 

aktiebolag. 
Sid. 460. Tigerhielm, E. W. Rad 17 uppifrån står Svenska granit- o. industri- 

aktiebok, läs Svenska granitindustriaktiebol. 
Sid. 462. Fellenius, G. V. V. Led. af Arla Coldinu 1863. 
Sid. 466. Meuller, A. R. Född i Västerbottens län. 
Sid. 468. Ångman, A. B. Rad 1 står Nyköpings, läs Södermanlands län. 
Sid. 469. Rosenström, C. A. Gick i Strängnäs skola 1854—1858. 
Sid. 474. Hammarstrand, V. F. Rad 8 uppifrån står Stenanäs, läs Stensnäs. 
Sid. 482. Hullberg, A. Fr. Föräldrar: Bagare C. Andersson och Charlotta Hult- 

berg. 
Sid. 485. Wedberg, C. O. Föräldrar: Brukspatron Per Gustaf W. och Catharina 

Andersdotter. 
Sid. 486. Brorström, C. J. V. Rad 4 uppifrån står Björkvid, läs Björkvik. 
Sid. 488. Dumrat, J. F. W. Namnet skrifves äfven Dumrath. Studerade i Sträng¬ 

näs 1859—1863. 
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Cedcrbaum, C. G. H. Led. af styrelsen för Ems fastighetsaktiebolag 
1906. 

Sid. 493. Cedergren, A. G. N. Led. af Arla Coldinu 1904. Ägde 1877—1888 Bals¬ 

bärga, icke Balsåkra, i Vårdinge s:n. 

Sid. 495. W allroth, J. V. Född å Lilla Sven Månstorp i Lugnås s:n. 

Sid. 496. Möller, K. A. E. Modern: Augusta In de Betou. 

Sid. 502. Hallan, F. E. Studerade vid Strängnäs’ h. elem.-lvk 1863—1872, mo- 

genhetsex. därst. 1872 “/«. 

Sid. 509. Kirtman, J. E. R. ö. Fr. J. O. 1904 so/», icke 1914 3<7». 

Westerberg, E. Th. Skogsförvaltare vid Villingsbärgs aktiebolag 2:dra 
gången 1882. 

Sid. 512. Modigh, J. H. M. Ordförande i riksskyttefestens prisnämnd 1915 i sept. 

Porträtt i Dagen 1915 %. 

Sid. 514. Jansson, G. A. Fadern: Befallningsman. Uppgifves vara född i Stig- 

tomta s:n af Södermanlands län, återfinnes icke i 1852 års födelsebok 
för nämnda socken. 

Sid. 515. Berggren, K■ H, Rad 7—8: räddade beväringarna från drunkning 
1885 •/,. 

Sid. 517. Hummel, A. Fr. Rad 5—6: delägare i och verkställande direktör sedan 

juni 1889 för Kosta aktiebolag, hvilket bolag 1894 öfvertogs af aktieboi. 

Kosta glasbruk. Han bedref agenturrörclse i Stockholm från 1899 un¬ 

der firma Hummel & C:o. 

Sid. 520. Trysén, C. M. N. Rad 2 uppifrån stdr Stefan Sigge S., läs Stefan 
Sigge T. 

Sid. 521. Hultin, J. M. Skogsförvaltare hos akticbol. Bofors-Gullspång 1884. 

Sid. 524. Nyman, A. H. Distriktslandtmätare i Gotlands södra distrikt 1910. 

Sid. 525. Witt, F. E. Skogsförvaltare vid Högfors bruk i Örebro län. 

Sid. 530. Nilsson, Otto. Rad 3 uppifrån stdr mogenhetex., läs mogenhetsex. 

Sid. 532. Nilsson, J. E. Rad 7 nedifrån stdr geografi och antropologi, läs antro¬ 
pologi och geografi. 

Sid. 535. Hamrén, A. E. Född i Helsingtuna s:n. 

Sid. 542. Samzelius, J. A. H. Publ. Program vid Svenska Kcnnelklubbcns 18:de 

(19:dc, 20:de, 21:sta, 22:dra) jaktprof med hönshundar år 1910 (1911, 

1912, 1913, 1915), icke signerade, Stockholm s. å., Zetterlund & The- 

landcrs Boktryckeri-A.-B. Bidrag i St. D. 1915. 

Sid. 555. Stnart, //. Rad 6 uppifrån: Vrethammars bruk ligger i Västmanland, 

men Örebro län. Skogsförvaltare vid Högfors bruk i Västmanlands län. 

Sid. 560. Rosenlund, O. G. Född i Kung Carls s:n af Västmanlands län. 

Sid. 563. Udman. A. J. G. Mogenhetsex. vid rcallvkt å Norrmalm i Stockholm. 

Sid. 565. Schotte, G. V. 1 sept. 1915 af jordbruksministern tillkallad ss. sakkun¬ 

nig för att biträda vid närmare utredning samt afgifvande af förslag 

rörande grunderna för fördelning af de skogsvårdsafgifter, som skola 
redovisas till statskontoret. 

Sid. 576. Dahlberg, II. S. Suppleant i styrelsen för Alkvcttcrns aktiebolag 1912, 

skogschcf och förvaltare vid Alkvcttcrn. 

Sid. 579, Klein, N. F. //. I rad 1 har födclsctccknct (*) utfallit. 

Sid. 583. Jonson. T. W. Lärare i skogshushållning vid landtmäteriskolan 1915 
I sept. 

Sid. 585. Wikander, U. Delägare i trävarufirman Wikandcr & C:o I Skcllefte 
1914. 
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Sid. 592. Lcestadius, H. F. Rad 2 uppifrån står Herman F., läs Herman L. 
Sid. 594. Larson, T. Z. Statens skogstaxator i mellersta Norrlands distrikt 1915 

i sept. 

Sid. 596. Bill, H. E. A. Rad 2 nedifrån står Säbro, läs Säbrå. 
Sid. 600. Carlsson, L. H. Anställd hos aktieboi. Emissionsinstitutet 1915. 
Sid. 601. Nilsson, N. A. Rad 1 står Västenorrlands, läs Västernorrlands. 
Sid. 602. Wigelius, M. A. Fadern: Borgmästare Sven (Söderberg) Wigelius. 

Berggren, E. J. Assistent i Rätans revir 1915. 

Sid. 603. Bolin, S. V. Rad 1 står Follkärna, läs Folkärna. 
Sid. 606. Winbladh, Alf Theodor. Rad 3 står Västmanlands nation, läs Västman- 

lands-Dala nation. 
Bergman, F. F. A. Publ. Bidrag i Skogen 1915. 

Sid. 607. Fogelström, Henrik. Student af nämnda nation 1905 i okt. 
Sid. 609. Barnekow, F. C. E. Rad 9 uppifrån står s. å. Utgår. 
Sid. 613. Wahlström, R. Assistent vid öfverjägmästareexpeditionen i Lule di¬ 

strikt 1915 i sept. 
Sid. 614. Holmbäck, M. B. Qift 1915 med Tekla Jonsson. 

Lundborg, Nils Ludvig. Qift 9/o. 
Sid. 615. Magnevill, M. Rad 1 står Koparbärgs, läs Kopparbärgs. 
Sid. 616. Wärn, E. G. Rad 7 står trävaruaktiebol., läs trävarubol. 
Sid. 618. Edén, J. A. Reservunderofficer vid Värmlands reg:te 1909—1910. Tjän¬ 

steman i vattenfallsstyrelsen sedan 1913 V12. Gift 1915 9/io med Karin 
Berg. 
Enander, K. Af. Assistent i Åsele och Vilhelmina revir 1915. 

Sid. 619. Lunderqvist, T. Mogenhetsex. 13/i2, löjtnant i Värmlands reg:tes reserv 
1914 9/io. 

Sid. 624. Lindbeck, P. G. Extra jägmästare i mellersta Norrlands distrikt och 
skogsindelningsassistent därst. 1915. 
Lindeberg, E. F. L. Publ. Bidrag i Från jaktmarker och fiskevatten 
1914. 

Sid. 639. Anders Ericsson. Bodde i Narva, ”på Narfven”. Till honom afgick 
1624 25Is k. ordre att ”slå” (fälla, skjuta) 60 älgar. Han torde dock icke 
tillhört jägeristaten, utan var ståthållare i Narva. 

Sid. 642. Rörande Bornholm finnes i R. a. en rapport till Carl X Gustaf eller 
”Ransakning” af kommendanten på Bornholm J. Printzensköld (egen¬ 
händ. Jahan Printzenskiölldh) och J. Sylvius, dat. Rönne den 17 maj 
1658. Denna ”ransakning”, som finnes tryckt i Handl. rör. Skand:s 
Historia XXXIX (Sthlm 1858, sid. 381—414), upplyser att "Diurewach- 
taren hafuer gifwit acht på Chronones Jachter och Diureskiutningh, 
huilka diur förmehnes wara 800, och alle store Chronhiortar; Råddiur 
ähr här inga, lijthet Harar och månge Refwar; Orrar, Hierpar hafwa 
här aldrigh warit; Rapphöns hafua här någre warit, men finnas nu 
inthet”. Djurvaktaren, som jämväl hade att tillse skogarna, uppbar 
i lön 72 Rdr och 52 tunnor hafre, äfvensom en gård fri från alla ut¬ 

lagor. 
Sid. 643. Rad 15 uppifrån står von Borneman, läs af Borneman. 
Sid. 648. von Borcken, Paul Wedige. Student i Greifswald 1648 2lU. Aflade ej 

studented, ”quia puer”. 
Sid. 649. von Magdeburg, C. F. Student i Greifswald 1674 9/io, då teol. stud., 

Ciistrinensis Neomarchicus. 
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Sid. 650. von Kirchbach, Hans Julius, friherre. Rad 15 nedifrån stdr fäilttåget, 

läs fälttåget. 

Sid. 654. Georgii. S. Rad 1 stdr Liideker, läs Liideke. 

Sid. 656. T eden. Johann Friedrich. Rad 2 har tecknet t utfallit framför årtalet 

1836 

Sid. 24. En hejderidarc Hirschman omtalas 1677. 

Sid. 399. Rosenblad, Carl Olof. Första hustrun född JB/s, icke **/t. Sista äkten¬ 

skapet ingicks 1841 •/«. Starck lär vara riktigaste stafningen. 

Sid. 436. Hiittling, G. A. lians änka dog 1915 Vio i Stockholm. 

Sid. 494. Sjöberg, Nils, t 1915 ,7/o i Ryd af Kronobärgs län. 

Sid. 516. Vesterlund, P. O. Publ. Bidrag i Skogen 1915. 

Sid. 528. Wahlgren, N. A. H. Rektor vid skogshögskolan 1915 ‘/io. 

Sid. 529. Gaunitz, V. D. T. Innehar genom k. br. 1915 */io norra Sorsele revir. 

Sid. 534. Timbcrg, C. G. öfverjäginästare i Härnösands distrikt 1915 ®/io. 

Sid. 555. Eneberg, F. R. V. A:son. Innehar genom k. br. 1915 */io västra Åsele 

revir. 

Sid. 556. Casscl. C. G. öfverjägmästarc i öfre Norrbottens distrikt 1915 ®/io. 

Sid. 558. von Sydow, F. F. Innehar genom k. br. 1915 ®/io Lycksele revir. 

Sid. 560. Rosenlund. O. G. öfverjägmästarc i nedre Norrbottens distrikt 1915 */io. 

Sid. 561. Coos, Olof Ohlsson. Gift 1900 J5/* med Freja Westman. 

Sid. 563. Ekman. C. V. Innehar genom k. br. 1915 ®/to Vettasjoki revir. 

Sid. 565. Rothman. C. A. J. Innehar genom k. br. 1915 ®/io Porjus’ revir. 

Sid. 573. Bohlin, C. O. Innehar genom k. br. 1915 ®/io Blåvikens revir. 

Sid. 577. Lindhc, U. E. Innehar genom k. br. 1915 */io Sikeå revir. 

Sid. 578. Ekman, E. R. Innehar genom k. br. 1915 */io Volgsjö revir. 

Sid. 582. Estberg, J. O. Af. Innehar genom k. br. 1915 */io östra Stensele revir. 

Sid. 583. Hyckert, B. A. Innehar genom k. br. 1915 “/io östra Arvidsjaurs revir. 

Sid. 586. Hugg, O. Hj. Innehar genom k. br. 1915 ®/io västra Arvidsjaurs revir. 

Sid. 591. Stahre, N. H. Innehar genom k. br. 1915 ®/io södra Arvidsjaurs revir. 
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UR PRESSENS OMDOMEN OM KONGL. SKOGS- OCH 

JÄGERISTATEN. 

Biografiska stadier 1539—1898 (1900), I—//, 

Stockholm 1899 och 1902. 

Ur pressens omdömen om "Kongl. Skogs- och Jägeristaten. Biografiska 
studier 1539—1898. Jämte en historisk indelning af Hugo Samzelius”. XVI + 276 
sid. Stockholm 1898-—1899: 

”Vår rika biografiska och personalhistoriska litteratur har riktats med ett 
nytt arbete "Kongl. Skogs- och Jägeristaten. Biografiska studier 1539—1898”, 
utgifvet af den bekante författaren jägmästare Hugo Samzelius. Det är en vacker 
volym om XVI + 276 sidor, i hvilken samlaren nedlagt frukten af flera års mödo¬ 
samma studier såväl i våra arkiv som i tryckta källor.” 

(Ur en längre anmälan i Historisk Tidskrift 1899.) 

4= 

”1 dagspressen, i tidskrifter och i synnerhet i 'Jägaren’ har man under de 
senaste åren haft tillfälle att under ett stort antal väl och sakrikt skrifna biografier 
finna märket H. Szs. Det är egaren af detta märke, som med förevarande volym 
framträder med ett större biografiskt samlingsverk öfver den kår han själf tillhör. 

Sedan flera år tillbaka har författaren i olika af hufvudstadens arkiv samlat 
material därtill, men, ej nöjd med hvad dessa gifvit, har han äfven med mycken 
omsorg genomgått den ganska vidlyftiga tryckta biografiska litteraturen. 

Arbetet inledes med en kort, men sakrikt hållen framställning af Jägeristatens 
uppkomst i Sverige.-Hvad dessa biografier beträffar, synas de i allmänhet 
vara utarbetade med noggrannhet.” 

(Ur en längre anmälan i Personhistorisk tidskrift 1900.) 

* 

"Jägmästaren Samzelius är en flitig publicist. Hr S., som tidigare utgifvit 
bl. a. åtskilliga jakt- och turistskildringar samt redigerar den välkända tidskriften 
"Jägaren”, har nedlagt mycken möda och omsorg på ifrågavarande biografier. 
-Det fint utstyrda arbetet vittnar om fleråriga, omfattande arkiv- och 
biblioteksstudier samt är dediceradt skogsstolens nuvarande chef grefve Fredrik 
Wachtmeister.” 

(Nya Pressen 1899). 
U 

"I en volym på XVI + 276 sidor har den som flitig zoologisk, forstlig och 
skönlitterär författare samt turistlifsskildrare bekante jägmästaren Hugo Samzelius 
här lämnat en på omfattande, fleråriga arkiv- och biblioteks- m. fl. studier grundad 
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biografisk iörteckning.-Men det är ej blott en tom schematisk uppställ¬ 
ning forf. bjuder sina läsare på. Med stöd af sin omfattande beläsenhet har han 
ej sällan, speciellt hvad beträffar äldre, mera bekanta personligheter, fått tillfälle 
inlägga en hel del belysande smådrag — i viss mån påminnande om ”Herda¬ 
minnena .-1 sin helhet bär det fint utstyrda arbetet vittne om synnerlig 
flit och omfattande källstudier, och, i främsta rummet en intressant uppslagsbok 
för männen af facket, blir det tvifvelsutan till stort gagn för alla vänner af genea- 
logisk forskning." 

(Aftonbladet 1899.) 

"Jägmästaren Hugo Samzelius har nyligen utgifvit "Kongl. Skogs- och Jägeri- 
staten 1539—1900. Biografiska studier. Andra delen". Det är en omarbetad och 
utvidgad upplaga af det redan 1900 utgifna biografiska arbetet, som i en föregå¬ 
ende årgång af tidskriften omnämnts och som detta supplerar. Äfven denna andra 
del öppnas af en Historisk inledning, åtföljd af några fullmakter för tjänstemän 
vid jägeristaten. bland dem den första för en "öfverste jägmästare", Stellan Mör- 
ner, hvars porträtt åtföljer arbetet, som vidare upptager "Elever af högre kursen 
vid Ombergs och Klotens skogsskolor läsåret 1901 “/t— 1902 ,5/«". Ett alfabetiskt 
namnregister till båda delarna förekommer äfven. Man finner där ytterligare af- 
bildningar af domänstyrelsens, skogsstyrelsens, skogsinstitutets och ekplanterings- 
styrelsens sigill äfvensom af vetenskapsakademiens minnesmedalj öfver den be¬ 
römde jägaren J. A. Wahlberg. Svårigheterna att insamla fullständiga och rik- 
tiga biografiska uppgifter öfver en sådan mängd personer ligga i öppen dag. Det 
är författarens insikt om att den först utgifna samligen var ofullständig, som kom¬ 
mit honom att företaga detta mödosamma reviderande, som bland annat haft 
till resultat upptagandet eller upptäckandet af 470 jägeritjänstemän. som i den 
förra saknades. Det är ej mer än tillbörligt att gifva sitt erkännande åt herr S:s 
varma intresse för den kår han tillhör och åt hans trägna forskningar i de vik¬ 
tigaste handskriftssamlingarna i hufvudstaden.” 

(Historisk Tidskrift 1902, sid. 163—164.) 

"Af den i föregående häfte införda notisen om Kongl. Skogs- och Jiigcristaten 
af Hugo Samzelius (s. 163) kunde möjligen framgå, att andra delen af detta verk 
endast vore en andra upplaga af den första, hvilken sålunda därigenom gjordes 
öfverflödig. Detta är icke förhållandet. Den andra delen innehåller icke några 
omtryck af uppgifter i den första utan endast nyvunna resultat och kan följakt¬ 
ligen icke användas oberoende af densamma." 

(Historisk Tidskrift 1902, s. 259.) 
.* 

Kongl. Skogs- och Jägeristaten 15.39—1900. Biografiska studier af Hugo Sam¬ 
zelius. Andra delen. XXXIV + 238 s. 8:o. Distrib. C. E. Eritzes hofbokhandel 
Pris för subskr. 10 kr., för köpare 15 kr. Tr. hos Isaac Marcus 1902. 

Författaren till detta på biografiska detaljuppgifter synnerligen rika matrikcl- 
arbctc, jägmästaren Hugo Samzelius, har sedan länge dokumenterat sig såsom en 
samvetsgrann och nitisk forskare, icke minst på det biografiska området, där han 
visat sig besitta de egenskaper, som särskildt göra honom ägnad för sådant skrift- 
ställcri, nämligen uthållighet och stor personkännedom. Huru ofta har han icke 
därpa gifvit prof i den af honom redigerade tidskriften "JÄGAREN", där en mång¬ 
fald af märket H. Szs signerade biografier tillhöra de värdefullaste bidragen. 

Den under detta år utkomna andra delen af de biografiska studierna öfver 
Skogs- och Jägeristaten är egentligen att anse såsom ett tilläggsband till första 
delen, hvadan det hela kanske ter sig litet mer ojämnt. Detta inverkar dock ej 
det ringaste på värdet af uppgifterna, som synas både rikhaltiga och, i de fall de 
kontrollerats, exakta. Många intressanta drag från äldre tider meddelas, och icke 
sa fa rättelser och tillägg till såväl Anreps som Wrangcls & Bergströms Sv. Ad. 
Attartaflor kunna hämtas i förevarande arbete, som till alla samlare af person- 
historisk litteratur på det varmaste rekommenderas. Den i början af arbetet med- 
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delade underhaltiga bilden af S. 0. Mörner, som möjligen kan försvara sin plats i 
ett arbete af den art som ”Mörnerska konterfej”, hade ej bort medtagas här. Ett 
utmärkt register till båda delarna fullständigar arbetet. 

F. U. U7(rangel) 
(i Personhist. tidskrift 1903, sid. 59—60). 

— Kongl. skogs- och jägeristaten 1539—1900. Biografiska studier af Hugo 
Samzelius. II delen. Första delen af detta arbete, omfattande åren 1539—1898, 
utkom 1899 i en volym om 276 sid. jämte en sakrik redogörelse af jägeristatens i 
Sverige uppkomst. Förevarande nu utkomna andra del, XXXIV + 181 sid., vid- 
handengifver, att därpå likasom på arbetet i dess helhet nedlagts flere års mödo¬ 
samma studier. Genom fortsatta forskningar har jägmästaren Samzelius, som ge¬ 
nom bland annat tidskriften ”Jägaren” gjort sig känd äfven i Finland, också 
kunnat i denna senare del upptaga omkring 470 till jägeristaten hörande tjänste¬ 
män, hvilka icke ingå i den förra. Dessutom rättar och kompletterar förf. med 
sina på källstudier grundade data och meddelanden biografiska arbetens och 
matrikelvärks personalhistoriska notiser. En mängd meddelanden rörande jäge¬ 
ristaten i Finland före 1809 ingå äfven i detta förtjänstfulla biografiska sam- 
lingsvärk. 

Hufvudstadsbladet 1902 22/e. 
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