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:^Fersenska mordet .

Medckladl af Carl C:son Bonde.

Skildrad!, af Drotlainj,' //<•(/;';> Elisabah Charlotta i htjnrius dagbok

antcckiiinrrar för år iSio.

Juni månad.

Jag kommer rm till den oh}'gi;liL[astc och mest afskyvärda

tiUdrag^else, som någonsin inträffat i S\'erige, <>ch som for all

framtid kommer att utgcSra en skamHäck f(ir hela den svensl^a

nationen, men aldramest Rir de personer som ej förmådde hindra

densamma, niimligcn det gräsliga mord, som den 20 i denna manad
föröfvades pä Riksmar.skalken Grefve von l''ersen.

Som jag redan i mina föregående anteclm ingår har om-

nämnt, började Herr Adlersparre och hela hans anhang genast

efter det underrättelsen om Kronprinsen Carl Augusts död ingått,

att intrigera i och för valet af en ny tronföljare, hvartill de önskade

förmå Konungen, att af pietet för den atiidnes minne, utse dennes

broder Hertigen af Augustenburg. Konungen saknade m)xket

den allidne prinsen, med hvilken han uti alla afsetintlen s)inpati-

serat, och som -Aixcw verkligen var en man af ära med välmenande

och redliga uppsåt. Han hade särskildt lyckats tillvinna sig Konun-

gens stora vänskap derigenom att han en gäng infor honom, d;i

hans blifvande förmälning bragtes pa tal, ftirklarat att han aldrig

ämnade gifta sig, för att sålunda blifva i tillfälle att framdeles

till sin efterträdare lata utse Prins Gustaf, h\ilk-en pä detta sätt

skulle kunna blifva återinsatt i sina rättigheter.'

Kronprinsen som tillbragt sitt lif i fält tillsammans me(l kam-

rater, fann sig alltid besviu-ad i fruntimmerssällskap och hade foga

vana vid stora verlden, In-artill hans långvariga xästelse i Norge

' Man tänkte nog strax efter prinsens död försöka genomdrifva Prins Clustafs

val tlli tronföljare, men fann det snart omöjligt under nu\arande förhållanden

med hänsyn till de uppväckla lidelserna. h\-arfiir Konun-en nödgades afst.i frän

' <'enna af billighet och rättvisa framkallade lanke.
%
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iifvcn bidragit, uiulcr unii^iingcl incil (lctt;i vissci iigcii hyggl;.-;a

(ich tluktiga men föga älskvärda full-.. Til! licla sitt viiscn en

soldat, var han i sitt uppträdande alltid artig men k}-Iig, hvanill

nog äfven bidrog medvetandet att han utaf en del af nationen

var mindre väl sedd samt sxärigheten att stifta närmare bekant-

skap med de personer, som utgjorde lians omgifning, h.ms natur-

liga bl}'ghct förlänade honom dessutom ett visst utseende af taf;itt-

het. Mans moraliska egenskaper voro emellertid sädana att man

hade all anledning att vara belåten med hans val till tronföljare,

äfven om man ej tillriickligt är i stånd bed-ima hans militära och

administrativa förmåga, som han ju aldrig fick rigtigt tillfälle alt

ädagalägga. Ehuru han visserligen iclce var särdeles begaf\'ad i^a

hufvudets vägnar, tror jag d.ock att hait hade ett granska redigt

omdöme. Han var t\'st och inbunden, förstod sig ej pa nuisil: >'ch

t\-cktes fö)ga bevandrad uti de skcuia k'onsterna i allmänhet; uti sin

ungdom hade han möjligen fatt en \-ardad ui)pfostran men talade

dock },'tterst sällan om läsning och litterauir. af den senare \ar

honom den tN-slca mest belcant. Som han under en .dlip.an

konversation alltid satt alldeles twst. \-ar han en trakr.; sallskaps-

menniska. kanot sina vänner \-ar han \-änfast. men hade ett häftigt

Kame och fattade lätt agg' mot personer, som gaf\'o h.onom an-

ledning till missnöje-, samt nöjde sig ej med att endast -kånka sina

motståndare sitt förakt, utan gjorde gerna allt for att sl:ada detn.

Törhända misstager jag mig \id skildringen af hans karakter, da

jag ej k-ännt honom tillrack-ligt länge, och \'ag"ar derttjr ej tälla ett

l)e'st;imdt omdöme om h(MU>m, t_v han \-ar \-erkligen en af dessa

l'orbehallsamma personligheter, Si3m man har swut att konmia

underfund med, hvad man dock meel säkerhet kan pasta, är att

han var en bra och hederlig Icark äf\-eii wm han salcnade naturlig

begäfning och mera allmän bildning.

Frän första stund efter det underrättelsen om hans dod ingått,

si^-ed sig det hemsk-a ryk-tet att han genom . .l\-cksh;uide!se l)lif\ it

förgiftad. Läkaren R(^ssi, hvilken Kcjnungeii. \ id uiulenättelsen

om prinsens sJLilcdom afsändt till honom, forldarade sig omedelbart

efter sedan dödsfallet blilvit konstateradl, iMdsakad att ()ask}aiöia

Iil;ö[)i)ningen for att söka utröna dodsors.iken, af fruktan att m-

elfvorna i annat fall skulle kainna l:)lif\a miderlcastade ^adan f. -r-

vantUing att ingenting lauule ialdtagas. Kamm-arhei're Sparre.

som tillhörde prinsens up[>valctning. in\-ände tleremot att han ansåg

ingenting härvidlag böra foretagas titan sar.skild Ijetalining frän

Konungen, samt hemstälde huruvida ej n,ag"t medel tunnes att





fördröja forvaiKllinsjjen, men d(.)ktor Rossi, som tycl;cs har\-a \ ai it

lioL^st ol-:unni;^^ och os]-:ickli^- i siU yvkc. ioi-l:l,nai.K; detta alldeles

omöjlii^t, eliuru det ar eii kiind sal: .itt man atmin^t<ine under

åtta dav^ar Ican bevara ett lil-: frän förvandling;'. L^enom de kraftii^a

medel, som stå till de konstforfarnes förfogande. Kannnarherre

Sparre fann sig då nödsakad att lemna sitt samt_\-cl:c till lik--

oppningen, för att befria sig från förebråelsen att afsiktligt haf\'a

försummat tillfället att gifva allmänheten fullsiaiidi;.;- k-anne'dom

om orsakerna till prinsens död. Liko[5pningen förrättades således

pa tredje dagen efter dödsfallet utaf Herr l\ossi i når\aro af

tvenne andra låk-are frän Lunds uni\'ersitet, h varvad ett protok-oU

upprättades och undertecknades. Herr Rossi bar sig likväl så

oskickligt at, att han uraktlåt att tilharataga allt som blif\ät funnet

i inelfvorna. utan kastade bort det, dertor att han ej luuJ.e till

haiuls allt som varit erforderligt for en noggrann undersölaiing.

Omedelbart efter det prinsen fallit utaf hästen, blef han in-

buren hos en prest, som bodde inviil exercisplatsen der ol\xl:s-

händelsen inträffat, och uti det foregaenele har jag omformalt

hurusom allt gjordes h)r att Irälsa hans lil ehuru iorgäfves, de

läkare som tillkallades frän Luntl kunde blott konstatera att

ingenting^ kunde åtgöras; det vid iikö)ppningen upprättade proto-

kollet utxåsade att det \'ar ett slagantall som andal prinsens

(.lagar. Då underrättelsen härom kom till Stockholm, \iile paati-

luielsen håruti sp.u'a en kompk)tt och den misstanlaai franTKa^tadLS

att det \'ar för att dölja lIcw \-erk!iga dödsorsaken, som man ur-

aktlåtit <itt verk-ställa en )ioggrannare undersol;ning och påsk) ndat

obiluktionen. samt utfört densanima utan ordning och n(jgg.rann-

het. innan de lälcare, iuålka af Konungen blif\ät forcnalnade att

derxåd biträda, hunnit anlända frän .Stockholm, ja till och med
innan bekiUning erhållits att företaga deusannna. Hetta märldiga

till\'ågagaende ansågs bevisa att nuui onskrtde liemlighalla den

verkliga orsaken till prinsens di)d, samt att det vore troligt att

han blif\åt förgiftad. Denna misstanke tlelades till och med af

llere utaf Statsrådets ledamöter, is)-nnerhet af 1 Kau' xaai Tlaten.

och man sökte ingalunda att dölja sina. kainslor. Afsigten^ med
sadaaia r)d-:tens utsi)nLkinde \'ar antaLdigeu att for.soka nedsätta

det parti, som fortfarande sti)d ]ia i\cn gamla kungafamiljens

sid.i, och frän Iviuumgen alkigsna hans ijcli hans humljs gamla

trogna tjenare. hvilkas inllytauile man fruktaile. Ali>stankariia

rigtades nujt flera personer, som vcaa;. fa.-^tade \i(ä hof\'el, och då

for tillfället Grefve Ruutli och Hrefve de la (iardie, hxälka. ied;m





fwrut under rik.sd:i;_,rcn ;uild;ii;ats för att hat\'a \'olat foi-i^nfta prinsen,

nu oj \i)ro tillstädes, \ande ^i;.; misstank,una emot d.eras winner

t)ch sla^tinL;ar och drabbade derl^r al\en (}rei\e l'V'rsen och

hans familj.

iMiiellertid hade Herr Adlersparre och hans anhani; lyckats

forma Konun;_;-en att understödja llerti-ens af Au;_;u^tenlnu-;.^- val

till tronföljare, och rikscla;^en haile blifvit l:allad att .samlas under

juli manad. Till hertii^en hade konmiL^en af\-en skrifxät ett bref

io[- att inhemta hans tankar rörande detta for.sku;. I ändamål

att bearbeta det allmänna tankesattet for dett,i \'al och furbereda

dess lycklii^a iiti^^inL;' samt nujtverka de olil:a tankande, ila an-

tai^ligen liera Icandidcder skulle k-omma att u^-ipstallas, beslöto sig-

de personer som hörde till llerr i\Lllers[)arres anhan;^', bland

h\'ilk-a var Herr ^Alannerheim. att bilda en klubb, for att samla

folk af skilda klasser till samarbete for det gemensamma målet,

och under riksdai^en kunna leda ärendenas behandling;. is\'nnerhet

i h\'ad de reirde tronfoljarevalet. h'or att undanrodja hwarje hinder

frcUi rei;erinL;'ens sida hade man be[_\ut Konanouns tillstantl lor

bikkmdet af denna klubb, som trädde i verks,unhel de föu'^ta

d.e^arn.i i Ahij numad. Konun;;en h.ide l)hf\at intalad att en sådan

klubb endast skulle kunn.i \ar.i till nytta, men det blef snart

uppenb.irt att l\ci\ uteslut, iiuie l)lef U[iphof\cl lill all möjli- K'-!!

och neilriL;het, soin hat och haimulh stn.ul k,ui utlinua. Herr.

Mannerheim war ldubl)ens- led,n-e. Hi:rr SiIf\"erstolpe 'jch hans

\-anner, som ej kunde fori^ata det motsL.md der, is frihetsitlee-r

rönt frcUi de personers sida som voro fast.ule \id mon,arkien och

som motarbetat deras planer, rih\'ade pa hämnd. Skand.dslcrd-

\-eriet blef ,dlm,uU. men ovisst ar huruMd.i ilet wir Herr Ahmner-

heim som ui)pmuntrade till forfitLuulet af nidskritter eller om
deras författare [),i e,L;'et bewi;,;- sokte till;.;odo-oiM si- alki de lo- ner,

Som uts[)red(\s in^m klubbe-n. — Xast.ui hwirje d,i-' innehollo

litlningarna hätsk,i anfall emot de ledande mannen, och alla mera

bekante personer som voro hof\et till-ifne. Kort tid före

i\vn alhdne prinsens liktågs ,inl-:umst till Stockholm utspredis

bkuul annat en fabel under titel Rafwuaie . h\ilk'en var en smade-

skrift ril:tad emot familjen h\'rsen. benämningen rat\*,ir ainandes

i S\'erige för att kanneteclvUa fa!sk'a och el,d-;,i meiiniskor. 1

denna fabel uti)ekades ej blott (jref\-e Axel l''erscn utan afven

hans s\-ster, Gref\-innan Piper, och detta (.)aktadt ingendera .af

dem p;i något sätt befattade sig med politiken. Hrefve berseii

iorde ett stort hus och lefde som en förnam oeh malctig m,in,
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livilkct atlrai;it honom allnianhctcns ovilja och afaiuKjuha dcilor

alt ej aUa aro sa ril^a som lian och Icuniui kfva pa sailaiil sall. lian

hade ett talrikt umc;änL;e, som da_i;liL;en samlades i hans hus, der

han _<4"at' stora su[)eer, såsom tlct ju e-nade si^;' tor en man i hans

stallnini;'. Hans lar hade äfwnletles re[)resentei-at pa lil:nande

siill, utan att na<4on jki dci\ tiden halt na;j;ot att Lhi-emot in\ anda,

men nu anfoixles det emellertid såsom ett be\is j)a i)maUliL;t

hn;^mod och öfverdrifven stolthet, lians bruder, som hade ett

hafti;_;t l\'nne, hade deriL^enom adrai^it si;^ mani;a liender. Cjrel-

\innan Tiper hade a sin sida l)lif\'it föremal 1(m- ahuiilsjulca pa

i^rLUul af den stora \-ansk'ai\ hvarmed hon omtaUadrs al ilen

kunL;iiL^"a familjen, is\-nnerhet af L)r> iltnin_L;en. Ii\ilken alltifrån

tiilen for sin ankomst till S\'eriL;"e nu:d henne statt ])a m\-cket

\-anskapliL;' fot. Saval s^refwn som hans s)-slcr \'uro \'issi.a-lii;en

m\xl:et artiL;a, men foi;\i förbindliga och meduUdsamma. h\-artin-

de afven ansa!^\)S falska och inbundna. 1 )^m atund, (or luilken

de Voro föremal, wixte b(.'>tandiL;t .--amt of\erL;ick- till \ erkli;jt hat

och blef anledniuLjen till dercLS ol\'eka. Kedan fornt haile man
forsdkt ofvertala Konuiv_;'en att tiaai hufvet lnrxi-.a (hefvarric

hersen, derfor att de up|)L;af\'<.>.-^ ^ta i _L;unst hos den stora massan

af folk-et, ehuru\-al de i \'ei-ldiL;heten ej atnjolo na-on ])o])ulaiitet.

Man \ille L^ora dem f(')rhatli;ja af fruktcUi for tleia^ .-tora inll_\ tände,

och alla-sna dem frän Konun;ja n uteshuande dert\u- att do \ oro

IxMiom o(di kim-lii;heten^ sak till-ihie. l'ti ilessa forsok hade

sakerliL^en anhani;arne af dot paiti. h\'aroni ja^^ of\,m talal. den

största andelen, men dd de humo sIl;" ej pa deima \ a;.; kunna

lyckas i .sina afsi^ter, iK^loto d>e sIl; alt cnidt sukl motståndare

ri;_;ta en s.ukm stot att desse dercfti.;r ej meia slnillo kunna rei)a

•sIl;". Sådana voro nu de hemhi^a drifljadrar som ledde handel-

sern.is i^fui;^.

Konun^^cn hade saiult en del ut,U\sitt iiof till Jonkopm--.

[ov att derifran åtfölja Kroni)nnsons lik till Stockhohn. der det

skulle nedsattas i do s\-enske konunL;arnes !.;raf uti Ividd.irholms-

k} rkan. Den rap[Jort, sr)in at-ifxits af de lak.u''.', Inilka ti-au

Stockholm blif\-it afsande ku- att konstatera orsrd.cn till prinsens

diid,' hade blif\-it offentli;_;;j,"iord. och d.i i densamma Iraanliolis att

hlvoppnin-en blifvit uth)rLl meil <Um- \ardslod\et. bidro;,^ detta

att oka de misstank-ar som \-oro i omlopp och scnn af\en spndde
si''- till Kopenh.unn och hela 1 )anm,iil;. der man allivianl trodde pa

Sv. .\uUi:'r. S:ill k.ipc;- 'l'i(i-kiiU





lorgiftnini;shistorien. l''ör alt dcrstädes söka vcdi'rla;Toa de af.sk\--

varda ryktena och taga allniaiihctcii ur sin villfarckse harutinnan

afreste de tvenne läkarne, som voro Herrar lierzeliiis och rontin,

tiU Kö[)enhamn. Mcrr von Plåten, ledamot af statsrådet, Inalkeii

var en utaf dem som arbetat på Grefvarne l'\'rsens ailå;:;s!iande,

hoU in;4-alunda inne nied sina misstanlcar. Herr Mannerhcim samt
de öfrijga, som tillhörde den ofvan omtalade Ivluhben, <4!n'j,o till-

va;_;-a pd samma satt samt be;.ra;^'na(_le siij af ol)ct)alliL^ra skandal-

slcrifvare, for att ui)i)cj:^_f;a sinnena och sliitli;_^en kunna slå det

stura sla;^. som deras hcmlii^a aj^cnter forljcredde. \^is^>crli_qen

har ja;:; inij-a såkra bevis pa att det \-ei-kli;.;cn \'ar Herr Alanner-

heim i_)ch desse andre herr;ir, som direl:t voro upphr)fvct lill (k:

luL;ner som utspredos <_;'enom klubben, och \-ill dcrfor ej heller

pa dem k'asta skulden till de stora olyckeM', som sedermera m-

tratVade, men hvad som år såkert ar att det likwil var frän denna

af personer utaf olil-ca samhållsldasser sannnansatta Idubb, som
dessa paskiller utgini,n), och att ini)m densamma alla skigs lögner

diskuterades och troligen idvcn uppdiktades, hwufur det år m\'c];et

antagligt att det :U\cn vav deiifran som det hugg riktades, hxålket

man nu lorberedde.

]'a detta sått stodo sak-erna da j)rinsens liktåg närmade sig

till Stockholm. Akm hade ui^pmanat Drotlnuigen att iclcc allågga

sa täta Ijesdk- som vanligt hos ('iref\ånnan Pi;)er, hos hvilken

iion bi-ukaile tillbringa en del af >ui formiddag, da ej greiXunnan

kom till Drottningen, h\'ilk-et dock inträffade mera sållan till följd

utaf hennes .sjuklighet. '["vN-arr hade detta förtroliga forludkuuie

dem emelkui biilragit att ol:a allmänhetens o\'ilja mot (årefvinn.m

Ihper, som anklagades att utaf högmod haf\-a ofvertalat J )rott-

ningen till dessa besö.k. h>r att derigenom hillkomigt kunna be-

herska henne och for henne beriitta allt h\-atl som tilldrc^g sig.

I h-ottningen, Inålk-eii reelan som hertiginna \'arit }ja samma fot

med ( "iref\'imian l'i[)er. haile docl: in;_;eu .mleihung att nu aiulia

>ina g.imla \an(_)r. isynnerhet som gi\;f\-imi,m-^ sjuklighet xerkligen

oroade henne och luui derfiM' måste besöka henne for att har-

utmnan l)lif\'a lugn.id. \'istelsen pa 1 lag,: h.ide \isserli-e'n gjort

ett .ifbrott uti ilessa täta besök, men d.a 1 h-otlniiig(;n fatt kriunedom

om lIc uts})ridda historierna och andenienin-en uti paslrillerna.

\-ille hon gifva sin \aninna en Xcirning ;ilt vara pa sin \akt och

sa fort som möjligt tillsamuiar,.-. med siu.i broder. i.-A-nnerhe't

Riksmarskalken, sok.i .-ig en tillli_\-kl i)a landet tills dess det all-

manna lortalet hunnit na''ot Iu''"iia si-. d'\'\ ,in' \\u" lIcI ei fonan





vlc sista dag;u-na forc liktaL^-cts ankomst, -uiu 1 )ri'ttnlii-cn fattade

ilctta beslut; !u)U bcL^al" ^11;' sålunda till Stockholm lor att aiUr^L^a

ett bcsok hos GrctVinnan Piper, men blei" ej utaf henne mot-

tagen, antin^^en nu den ture;:^Mrna anledninf;en .itt hon var opassli^^'

\-ai med sanningen öfverens^tammaude, eller hon blott foregaf

detta for att ej utsatta iJrottnini^en for ubeha-^. da huu torhanda

sielt lätt kannedom om och kanske last de utspridda pa>killerna.

GretVinnan Tiper kom ej heller till slottet uch hade n;\L;- i alla fall

lemnat alla Drottningens föreställningar utan afr,eende. hai-vid

foliande Gref\e Ugglas exempel, som ej det minsta brydde sig

om de smadeskrifter som rigtades emot huPiOm. eller alla de

liotelser som till och med anslogos {va hans eget hus. h\alket

exempel tillafventyrs äf\en bidrog att ingifva Gref\-e Fer.-en uch

hans syster, som bada \-oro i besittrdng af >tor >jals.-,t\-rl;a., mo>i

att stanna i Stockholm. Gref\-e I'"ersen hade \-erkligen varit ute

pa landet pa besök hos en dam, .-."m han räknade bland sina

\anner. men trotsade dennas varningar da hon liad lK.n=.ni att

ej återvända till Stockholm, utan loregifva sjukdomsfall; han ir.-

trailade der dagen före lilaagets ar.ko-.nst. for att i .sm ege.i-lcap

af Riksmarskalk åtfölja detsamma.

Jag kommer nu till den fasan.>fulla stunden, och min [.'cnna

vagrar att göra tjenst for ..tt ned.skrif\a ele grasligheter. som

tmiade. dock måste jag göra nun jiligt samt förtälja händek-,en>

gäng. Härvid kommer jag blott .itt beratta \-erkliga fakta och

detaljer, men kan ej nämna några namn. ej heller hvilka orsakerna

kunna \-ara. ty allt detta ;ir ännu en gata.

Det \-ar den JO Jvmi s<'m GrefwuaK' Fer:-en j.aiite >torre

delen uf hofvet begafvo sig till 1 lorn.stuU for att der m-la lik-

tåget. De personer, s-im hittilL- åtföljt detsamma, .skulle Manna

vid Liljeholmen for att der mota den s\'it, s..m egde alt eniot-

taga liket, och de blefvo oroliga da de dit framlaunmit. innan

denna hunnit anlända, t\- de hade nämligen hört talas oiii tore-

staende oordningar.' Grefve h^ersen hade fr.ni liera ha.U erhållit

varningar, bland annat af\-en utaf >in egen kusk. s^in bedi luinoui

om som en nad att icke satta sig uti vagnen, emedan hay utaf

folk. som han mött pa gatorna, hört, att gref\en skulle blitxa

utsatt for förolämpningar, och Ikuis samvete h .rbjod honom att

En pcr:,on, boui var luud uli -,vilcn, liar för mig hträUal. aU ha

olxk-mt karl -a forhi GrcfNc FLr.-^-iii galava-n i det ö-ni.Mick. .ia vn-ii;

ii.ulc.. till pr>.cc-=.ioncii och alt han lion (K-nna .-äga: Na hvad (h-n der

-a -kall han uiinbann icke >Iipi,a undan v.tan en -rundlig minn. -.heta.





licmli-Iialhi ilcniia oinstaiiclij^lict. 1 )et I)i-}'|- j.ii; uul'. itlcc uni

sade _L;i-cf\'cii, om Au ej \'ill ki>va foi- mi;.;, .-.a ta;.',cr jai; en aiiiiau

l<iisl<. men jai;" \-ill halwi min L;'ala\M^'n. K^l^lcl^ >\araili' liiirpa,

all han. oalUadt han Irulclade det varsla, <luel-; ej \ille < ii\ ei-<_dt\ a

sin heiTi..'. Ciala\'a^nen \-antade h.uioni alll.^a \'id 1 .iljehohiien.

dil han i sallsk-ap med sin l)i-i)ilei ahte ul ull en liwfwi-n. l.'r

i^an^se r\-ktena vom afx-en l;anda ulaf Adjulanlen SillVerspan e

och ( )f\-er-Slathalla!-en i Slocl,;huhii, General Khnj^spoi-, och

lN.onun'^en hade sirli tomiaiKil <.!em. all de ski.lK. wira \>a >ni \m1.i.

rrup[>erna stocJo \ isserh^en uiii)slalda uiu.K;r \-apen. men utan

lail(5r och laait. ( )i\'erstathallaren v,ir (dornui^en ,itt sti>,;a till hast.

D>^n d>ih;4t atlonade pohslcaren var hi;>L;st iUa < u-i^aniserad ocli

hörde törhanda afx-en ^]cn till de illasinnade, h\ilket man liar

anleilnin^ misstankai. da ilen <jn lid statt nniler 1 lerr .Vdlersiiarre^

lednini;, som ju ;ir en man med re\-olulionara tänke-^ätt. Herr

Sill\-ei'sn.irre vdv tullkomh;4t lu-ii tor a.lt me;enlin;^ >la!ile inlraiia.

och han sakn.ide dessutom både -.kar[i>inniL;lu:t och omdomesfoi-

md.L^a alt xadtaf^a for den allmanna säkerheten erroi-derli:_;a al-arder.

samt \'ar ej heller forsi;_;'liL;- no;,; att diilja sitt rinL;al>tande al' hvad

mso foi-ehades. lian hade aldri;^ fort nai^ot kefal utom under fredi^-

tid och (3ak'tadt han ;insaQ-s \ara en toi;a .dvdckliL;' !_;eneral utan

keslulsamhet, key^afniu;.;" samt onuldmesformai^a, hade han likx.il

L;"enom sitt uppträdande \'id (ju.^taf Aelolfs arresterinL,^ ela hai;

fr.ui Konun;.^en rykte \arian, mmu denne feL;t noc;' lemnade

Iran si-_;-. Ixxkats tilhanna sii;- e'tt \'isst fortroende, fi'an ileras sida

s(nn da l)eL;aL,made sii; utaf honom, kland h\ illai \'ar lie; r Adler-

(.aeul/. >om ju ar en piakli- och \)\\i karl, !iied i_;odt luit\iid ^jch

slor skickli-hel i Nni \rke. Del var ocksa pa llerr Adilercreut/.

lorslai;, \id d.emies mkade uti >l,.Uradel. som Kouun-en uln.imnde

lleia- .Sih\ (.-rsparie tiH ( icnn aladiutanl. I donna .--m e;M.aisl-;ap h.ule

han att \-aka of\a'r < ifdiuiiv.jons uppratlhallande. Ki_ninn;.;i-'n liade

kl dat^ar loiait l,i;_;t Innioni denna hans idi-l sar.skildt [ja h)erlal.

h\ar\id 1 h:rr Silt\-ersi),u re torklaraik- si;4 ans\ara hn' alt lu;;iu I

ej skulle l;lif\-a stordi, hel ar iio- lr< ili-t. att han .-.jalf harvidl.i-

kanile sil; hiiMi, rhuru hans .it-arder lor .mdamalet \1m"o t>'L;a

.Smadesskrifternas antal had.e lanellLM-lid standi;^t \ai.Kit och

det allmanna nunnlel tilllo- Imt lixarji.- da;_;. som L;ick; den .^u

funi anlände prinsens likta^;" och \'id n)idda;.;stiLlen >alte s!;^-

i.)rocessionen i e;an^, seilan det Irau hof\'et utsända toljet ankunk;

klock'orna riiiL^cle; en man-d tolk befunno .sIl; pa alla :-;ator and.a





fram till sloUcl. de \vm\c t.ii^Mt pl.ils i tV)iisli-cii m ii lill .irli iiunl iippa

taken; processionen passei-ade lanL;-sanit luda •-lailen; rrdan \-id

llornstull började pobeln att ui)[j_L;ifva Inirrarop, soni snarare lato

som tjut ;in soni uttr)-ck- utaf si>r;^- eller -ladje-. Mch i alla fall

vid ett tillfälle som detta in-alunda \ oro pa .-.ni plats, (jfverstat-

hallaren hade uti moi-^^t )ntidnin<;arna låtit palijuda, alt nian skaille

f ulialla si;_^ tyst t)eh still.i, men demia h.ms kiur^Drel.se atl\-ddes

ej, pol)eln hdrjade att kasta smuts och .stenar p.i ( Irehe k\rsens

wi-n; da man hunnit fram till slussen tilltoL^ fi 'Iktrani^seln. skrä-

net och stenkastnin;.;en, vitl li.iriu;t af Xj-i^ataii klefxD \aldsain-

heterna iinnu \-arre, samt träbitar, teu,elstenar och jernst\xken.

kast.ides frän alla sickn' em.it vaL;nen. Cialawi- nen \ar snait

alldeles sondcrsla;^"en. tal<et med ilen L;retki;j,a kronan i spillror

lie sju ;_;lasrut(Maia kriissade och !_;ref\e 1'Yrseu sjelf särad utaf

i4lasskarf\'orne. lian fann sii( dai fe)r t\uni;en ,itt stiL;'a ur \'a;4iu:n

uch söka si^ en tillflxkt uti ett hus, namli;4en linrnliuset at

N>'L;\itan och den L':ata, som leder direkt upii till slottet.' I lar

K efiades han komma in uti ett rum, In.us dörr han slanL;de

och bei^iirde ett glas witten utaf en tji-narnma, som med en

handduk soktc tvatla blodet frän hans ans;l:te. i hused l)odde

en L;uldsmed och en utaf dennes arbetare i'rbjod sii; att rädda

yrefwn. men denne, -^om redan uti början af i\'\'L;atan hade

sk'ickat en forridare for att ui)[)söl^a (leneraladjutanten. svarade

da: \'akten k-omuK:r strax och jai; stannar har sa länL;e'.. Gret-

\en. satle sIl; nu p,i ett uti rummel befinlh^t bord. en stall-

nin;,;. luilken han, som wir Lömska ho;.;\-äxt, otta brukade intaL;a

och under tiden anlände C K-neraladiutanleii. 1 stallet \ov att

omiinL;a huset nieil trupper och tillkalla L;ardesbataljiuu'n han

Ividdarhustorget elliT hastgardet, som bekmu sig något litet

kmgre bort eller ocl^sa l,)eg.igna sig uta tkni eski.nt, S'im att

toljde liktaget, frcunfor och eftea' detsamma, lat han eiulast sin

.uljLitant gil\-a order ,it en officer ocli åtta man att bewilwi i)orti n

till det hus. dit (irefve h'ersen tagit sin tillll\-kt. l'obeln. siun

tätt k'anneiK)m om, att han fanns der. samlades omkring hu-.e't

och rusade ditin iiniler skrän och tjut. lleir SiH\\ersp)arre

be-ärde \äd sin ankomst L:ret\ens kiefallniiiLia!' och irauade hcniom.

' Mail har lur ihIl; liLTallal, all rLn.tMllu;n pcuicr. kaii-kc -JLllVa liU-

liurancl,.- den li^.l, suni >nUc ^ky.lila -icfvcn, hade uuiiial .i- va.-iuh oji l)<<ll

liuih.m rä.lda si- in iili liii^ct i Ii a-a^kamt lill cuh nu d hj.fi.l hä;...ia all sii-a

ur, medan aU r andra xiku- skrämma lia^laiiiL- fiaml.ir lian- \ a;;ii lw; aU fram-
kalla oreda.
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hwiil h,in onsl<ade, h\-ai'till -rcfvcn, hOin nu ti-uJdc ^i'^- hafwi

funnit sin räddare, s\-arade med att bedja honom hiäl[)a si;_;'

deritVan. Oväsendet tilltoL;' emellertid och pobeln intran;_;de i

mängd i rnmmet. Herr Silt\'ersparre uraktlåt doclc f(->rtfarande

att tillkalla hjelp; i stället ^)p[Muide han Uuistret och tVa-ade

folkmassan h\'ad det \"ar, som den ville; samtidi;_;t utsattes

Gref\'e h^ersen for skymtliL;" och valdsam behandlini;- ulaf dem,

som inträuL^t uti rummet, de ryckte af lu>n(,>m liau> ka[)[)a

och ordensl.)and, som kastades ut c;enom ton^tret till det

utanför församlade packet. Ännu hade det vant mojli;_;t att

rädida L^refvens lif i;enom att tillkalla den utanför tra^^pan

j)(>sterade vakten eller requirera forstarkninL;" frän Riddarhus-

torget der en hel ^^^ardesbataljcm fanns u[)[),-.läki. eller också

tiilk^Ula de i_,MrdeMlrai;"oner, som \'oro placerade i närheten at

slottet. I stallet for att nu \'idta;4a na^on af dessa al-arder.

började Herr Silfvers[)arre att underhandla mcLl fdllcmassan, \l<v-

klarande si^,^ "^''Hiä ^^^^ arrestera (jref\e hVrsen sa\-ida han bhitt

thi:;e fritt passera. Pobeln tordrade dd. att vakten .^k'ulle ta^aN

bort frän porten, i hvill;et Lill q"ref\-en skulle ki sli[)i)a ut. Herr

Silf\'ersparre var noi;- sva^;' att afven harutinnan Lnl\-a eftei' samt

i;ick- ned for trappan hallande liiefve h^ersen under armen som

iku\-id utsattes for upprepade utidiidieter; man knultade honom
och försökte sia omkull honom; Ja- har hört sä;;a> att da Herr

Silfversparre, sedcUi lian mrderhandlat med fol!:massan, sökt

öf\-ertala Gref\'e h^ersen att stii^a ner, denne furkl.u-ade. att han

ansåi^^e all raddnin;.^^ Limöjli;^^ r.tan betäckmn^,^ af \'akt men att

lleir Silfversi^arre lofwide hoiiMni att allt skulle allopa Ixckli-t

h\arefter grefven otali;_;t \ttrat Xa sa i Liud.s namn latom liss ila

.^a han vantaile sii,^ utan t\if\el, hwid som skulle konnn.i dit ske,

han hade ju hört den fran.^ka rex^oluticaien.s a-^ka. »'ch allt S(.)m

hittills inträfkit, hatle samma karakter. Sa snart som j^retXen

hade koimnit ncv pa !;atan, omrini^ailes han at folkmassan samt

en mäuL^d para[)l)'er och käpi^ar l}-ftes emot honom. I lerr Silf\'er-

sparre uppmanade feilkmas.-^an att lenma L;i'el\en i fred wch Ilu-

sökte forsvara honom men tick .sjell llei'a vahlbcumna slaL,^* bkuui

andra ett t\'ärs of\-er ansigtet, scjui derutat aunu i)aloljande elag

\-ar alldeles s\ullet. Haraf s\-nes det h-miL^a, att han \'erldi<_;en

un^ler dessa öi;onblick- stoii pa !^ref\-ens MÖa. Man tillropade

lu_»nom, att arrestera grek"en tor att ol verlemna.-^ till stad^Wikteii.

som hade ett gan.-^ka t\et\'diL;t an>eeiide, han \'ar .^\ai>_; lurj, all

Lillofva detta, samt \-ar [)a vaL; dit. l\a han utåt foll:ma:isan blef





skild fran L:^rcf\'cn; siclf har han i.![)|);4ifvil., att han i ».let ogrniblick

han Icniiuulc i^rcfvcii, s,i^_;- sig urstaiulsatt att vidare hunna förevara

honom, samt dcrfor hade ior afsii;! att ta;,;a reda pa sin hast,

som fanns i närhietcn t)ch .^k\-nda efter furstarl-cnmL^. Undtr

tiden blef i;ref\'en bortr\'ekt af folkmassan, som sonderslei hans

kläder och strumpor samt släpade honom pa marken. Gtaieial

W-;:,rcsack hatle stigit till hast for att forsi-ka rädda gretVen, men
han fick sjelf liera slag, som satte liMnom ui" stcUid att bringa

någon hiel}); en understallmiistare hos k-onungen vid namn

k"ra-engranat. en f. d. gardcsofilcer \ iel n.imn 1 )uben och en \-iss

Schultz, son till Doktor Schulzenheim och som \id riksdagen i

Norrköping afsade sig adelskapet, \-oro de i)er.soner, som närmast

omgäfvo och förswaratU- (jrei\'e hVrsen, men tie kunde ej länge

hälla stånd, ty slagen haglade ol\-er lie-m Iran alla sid.jr.

1'anellertiLi hade gret\-en hunnit ham till sladavaklen, der han

gick in uti \'aktrummet (jch fick ett ogonblici^s luila; dit hade

h.in p.i detta satt släpats längs leden af den uitp.-t.dd.i g.irde.-.-

bataljoncn. hvilk-cn sjalfmant falde bajonetterna men utaf I lerr

Silfversparre erhöll befallning att ick-e brul:a \ald. sannolikt

trodde han sig fortfaraiv.le liafva folkmassan i sin hand. och han

har efteråt förklarat, att han trodde sig handla ratt. Sa.iom en

ursäkt kunde han anföra att vdv nu\-ar.inde laL;>titdning ar sådan,

att han sielf utsatte sig tor att blit\-a str.iftael om han som kom-

mendant brukatie wild, men detta ar dock endast en fore\-andning,

forhallandet var i sjelfva \-erl;et del, all han liell och hållet tappat

hufvudet och bar sig dumdristigt at. (jref\e kerseii befann hig

emellertid i st,ids\-aktens wiktrum, med Idaderna fortslitna intill

bara skjortan, plundrad jki klocka, planbok och snusdosa; huru

särad och misshandlad han än var. hade han full sans; han \'ar

alldelcs ensam uti vaktrummet, tills dess en betjeiU l'"ounin. -^om

sett honom ga dit in. sk_\'ndade till och ben-jade sa godt han

kamde aftorl:a och f(>rbinda hans bless)a-er med sin näsduk; denne

v.ir i tjenst hos den emigi-erade I lertig de l'ienne, som \'ar anstald

som adjutant hos Konungen, och med luillcen (h-ef\-e k^ersen gjort

bclcantsk-ap i Frankrike och som bodde uti hans hus; beijenten

frågade grel\-en om han hade några lielallningar att gil\a

rörande sin swster eller sitt hus. t\- i sa kiU skulle han ^k\ lula

dit for att tillse, att de genast verkstaldes. (oxhen var dock" sa

illa slagen och mis>handla(.l, att det nästan \-ar med döende

stiimma. som han s\-arade lu_moin, att han ej hade- något ui>[)Llicig

att lemna, men att han kände s\ai a [ilagor och hoppades att \-.ikten





snarl slcuUe vara der. Knappt hade lian )-Urat deUa umlcr d._l

han hitacle sIl;' emot denne nian som arturhaiJe del Idod, som rann

utefter hans ansii^te, förrän lUjn ursinnit^a liojx.-n hrot upp dorrun

ocli o\';isendet borjatle i>a n\-tt. - De inrusande frä;.;ade, hx^m

tlen fränmiande maimen \-ar och wm ;^ref\-en kände hr.num,

hwutiU L;ref\'en hade no;.»- st\-rlca e>cli ad^dmwd att [la .-.wnska

s\-ara: dian har fattat forbarmantle metl nu;.; \idasynrn af nuna

hdandcn ocli e<^nat si'4 sin värd, men ja^,^" Ixannei' hnnum t:j
;

derefter släni^de man betieiUen at sidan samt skipade ut (jrefve

h^crsen utanför valdrummet för att nuxl tiUhjeli) at" [)arapl\-er

och knytnafvar fullständigt affärda hor.Dm; nuui misshandlade

honom d(HlliL',t och till slut hop[>ade en karl ui>p [<i\. lian> luost

for att L^ifva honom nådestöten. De tvenne herrar hvilk^a for-

sökt rädda honom och pa sätt jivj; of\'an berättat velat skydda

hc^nom, ^^jorde allt hvad de kunde for att frälsa honom och

badö hopen att skona honom, men de vorcj sjellXa nära att

falla offer för dennas ursinne, och nödt^ades lämna [)latsun '.'ch

lata kannibalerna ostorde ta uttömma hela sitt rasiri: dessa tort-

satte att pa allt sätt misshandla den kanskjlosa ki-opiien. t\- enliL;t

hwad man för mig- berättat hade liiVet redan ll)-tt under en kramp-

r}-cknin;4', da man trampade i^i-efxen ])ä brostet. Ja;^' har ^domt att

omformäla, hurusom man under det ("iref\"e 1-Y-rsen skapades e.m-

kriuL; i)ä
torL;et, mot honom hade liamslun;.;at anklai^elsen att \'ara

(_^rsak till Kroni^rinsens dod. luartill han helt lucjait svarade: Xi

misstaL;er Kder. ja;^ iir inj^alunda brottslig;. Dit berätt. is, att li.m

under elenna gräslii^a dodslwunp, som pai;ick mer an en eller en

och en half timme, och under ile t'orkudi;4a iila;;or, föir hviika r.:in

L^eiiom skeden och hardraL^nin^ariKi \'ar utsatt, ej \-ttr.it rn erida

klagan eller ändrat en min, att han sjelf uiclI sui hand sökt ,if-

värja huggen samt att det först \-ar setkan han utaf elessa lililxät

dot\-ad, S(.)m h;m si_)kt sk\-dd uti de armar. s>jm ulstraektL-.s liU

hans feu-svar; han hade blilxät se)ndersargad uti .uisi^^Kt, hans

refben l-crossade, lums lenunar se)ntk;rljrulna. men iduu-u intet utåt

.sjelfva såren i och for sig \-ar deulli-t, hade han enligt lakarnes

intyg funnit döden till följd af den allmaraia misshandiiiig lian

undergick-. 1 km måste hatwi litlit sasoui lU mart\r. d.i nian

betänker, att de slag. han erhedi, utdelades med kä[jpar och

|)arapl\-k-r\-ckor; till och med (pannor laiM hat\\i tagit del uti

\-aldet, och )-tterligare misshandlat den dö^ki ki-ojipen [la ett

sa afsk\'värdt sätt, att mm penna wigrar att deroiu xidare

förtälja.
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J.il; skulle vilja ur mina tankar liortjaL^a ilciina \'iilri_L;a och

(jnatur]i^i',a tatla, wunlii;- cii slcara \-iI(lar och ej clt föll:, som allt

hitintills i^jort sIl; kiindt för att vara stillsamt, motlii;t och .^od-

sinnadt. Store Guil huru kan Du i Din L;odhet tillåta, att en

cKIik i^rasliijhet far inträffar Jai;' \'ill ilock tii^M, jaL; suckar men
kiiotar icke emot l"orsynens radslai;!

I\Ian hade emellertid m\-cket viil lainnat frälsa Lirefve l'"ersen

i det o;:;onblick da han i^ick in uti huset \ id X\-<4atan samt lik-

tiiqet lumnit fram till slottet och deltacjaiaie deri lemnade pro-

cessionen. Mr. de Surmain, en fransk emiyTant, som för när-

varande ar adjutant h(\s Konuni^en, hade i^';itt for att se efter,

h\-ad det var, som störde hogtidliL^heten uti likta^^et, hvaruti

han sjelf såsom biu'are af ett hörn utaf bartacket deltog' och

koin just fram i det OL;'onblick. i\d Herr .Silf\ersiiarre talatle

till folket, Iwarvid han närmade si;^" till luuiom ^ich tillsade honijm

pa franska : Lät vapnen i;ripa in ; haipä s\"arade Herr Si!f\'er-

s[)arre p;i svenska: ja;j;' skall no;_;" kunna fmna pa ett sätt att

luLMia dem.' ] )etta elter omstandiidieterna sa fo;^a lamjKide s\'ar,

röjde Idr 1 lerr de Surmain l\-dli-t. att I K:rr Silf\'ers[)arre tappat

huf\'udet hvarfor han, som hade erfarenhet frän ilen Iranslca

revolutionen, beslöt si- iov att uti största hast skxnda till i bu_;a

oi:h umlerrätta Koiuiirjjcn, om h\-ad .soi!i försii^L^ick samt inhämta

dennes befallninL;"ar. lian mötte da General Adlercreutz, som

frän Iconseljen var i)a ater\'äo; till Stockholm, fm' att der vara

till hands och ofvervaka ordnin-en c)ch lugnet, h\'cU's stirrande

han ju hade anledning bekn-a. Mr. de Surmain uppl)'ste honom
i ^^.olsta ha^l om lu\u! .som lilklrog sig, uch General Adlercreutz

fortsatte med .största slv_\-ndsamhet sin ku-el och kom just fram.

i det (vgonblick da Gret\-e l-"erseu hade blif\'it skild fr.m Herr

Silfvers[)arre, hvilk-en anhöll att generalen slaiUe an\-ända allt

det intlx-t.mde, som han hade \).i foUcet ifrån den tid, da. han

var generaladjutant, for att sok-a h)ckM folkmassan in pa en annan

gata. 1 stället för att vidtaga några kraftatgärder, hoU General

iVdlercreu.t/. ett tal till folk-massan, och en stor mängd menniskor

följde honom \'erkligen ncv at \\-gat.m, men uiuler tiijeii blef

den ol)'cklige Gref\-e Fersen hopens olfer. hhiiellertid hade mr.

de Surmain med sk\-nilsamhet fortsatt sin \'äg ut till Haga och

begärde Konungens befallning att med \-ä[)nad hand ingripa

emot fcdkhojjen för att om möjligt vore rädda Grcd\-e h'ersen.

Ki)iuingen lat honom sjelf iitsknf\'a denna oriler, som han dc:r-

cfti;r uiulertecknade for att öf\"erbringas till Herr Sili\'ersparre.





Mr. de Surniaiii äterväiiilc genast i sjx^rr; Lrecl: men l;é)m dock

olyckligtvis for sent, ty da fanns (irelve l""ersi:n ej längre bland

de lefvandes antal och han blef blott i tillfälle att fa bevittna

alla de skandligheter, som jja ratlhusgarden folf: af bada k"onen

begingo emot iÅcn döda kroppen, pobeln Wir nu kommen uti

sådant raseri, att den ej längre kunde st}u-as. qvinnor liknande

megäror skyndade i mängd till platsen och sletos om den sargade

och nakna kroppen, ryckte bort det har, som ännu ianns cjx-ai'

och stötte k;ii)par och paraph-er uti densamma for att utrtu:a,

huru\'ida han vore rigtigl dod; da foUcsamlingen btändigt vaxte

och man p;i gatcMTia hörde talas om, att de, som dödat Grefve

k'ersen, skulle erhålla belöning, hade man verl:ligen grundad

riuledning ftcfara att hela staden skulle blitwi ut,^att for sköOing;

Mr. de Sm-main beslöt sig derför for att ärmu en gäng fara ut

till ll.iga (ov att söka öfvertala Konungen att uti egen person

infinna sig och g(jra slut pä oroligheteuma genom att meel sin

närvaro injaga respekt hos folket, soiu ju iil.skade och \'ördade

hnnom.

Man började nu också att fruk"ta for att folkmassan skulle

wuida sig emot Gref\"e 1'ersens luis och slottet dcv hans olyckdige

bi'oder med mal:a och barn, bodde, at\'en:>oui att (]ref\'innan

1'iper, som ännu befann sig" i sin mördade l)i'oders hus skulle

ät\'en hon blif\-a ett olfer för i:)i.)belns i'asi.-ri. Herr Siliversparre

hade under tiden skickat en adjutant till Konungen fiV)r att af-

idf\'a r,i[j[>ort om de intränade händelserna; Konungen blef v\d

åhörandet af den i^räsliga Ijeskritningen s.i upfiskakad, att han

kände >ig illamaeuLle och som man hade all anlediung att

tiaikta lov att den st.u'ka sinnesrörelsen menligt lauuie inveiä-ia

pa hans hälsa, \'ar man tvungen alt sol-:a ingii\'a honom lugn

och tillforsigt. Kfter att haf\-a radgjcudl med herr hau^estrom.

stun ännu \-ar (]var })a Jkiga. besköt Konun;^en .itt begifva sig

till Stockholm och \'idlaga kraftiga åtgärder for att fa slut [Kt

u[)ploi)pet och återställa lugnet. Mr. de Surmain bidrog mycket

att forni.a Konungen härtill, men det ;ir \-erkligen fö)rhal!an(.iet,

att Konungen just \-id kriiiska tillfallen ut\ec]dar d^i största

mod och den största l-jrafl. Ktter att hatwi iie.slutat stat.-.r.idets

sammanivaliamle atVeste Konungen \ id tretiilen, åtföljd ut.if en

eskort frän Haga, der h.an lemnade kiioUiiingeii c]\-ar uti en

oro och ångest, som är lätt att tanka sr,;: pobeln luule ju

mördat den främste hoffunktionärcai, en man. som \'ar sa\'al

Konungen som Drottningen och rnonarkieai \',u'mt tillLaf\'en och.





^^||n förvisso for Konunt^cn ocli hans sak i^erna ^Mfvit sitt blod

(uh hon hade all anlednini; att frukta for sin allra narnia^te

\-ans säkerhet utan att kunna <;öra naj^ontiiiLy till hennes forsvar

eller kunna underlätta hennes ilykt, emedan li\'arje ste^r i sådan

ri_.;tnini^ lätt kunde bidra;^it att fullkoniliL^^t störta luuine. Ilou

var således nödsakad att i stillhet anförtro sin vänninas radd-

nln<.;- ät Ftirsynens näd. Dessut<mi var hi.>n af\-en in)-cl;et

orc)lii,^ för Konunii^ens person, t_\' under de när\'arande för-

hållandena hade nian ju all anletlnini^ att frukta det värsta, dä

man ei kimde orsakeiaia till i)roli^dieterna. LIti denna forfarliLja

oio och aiv^slan hiills l)rottnini;en, som pa afständ hörde k"an'jii-

kotten, ända till kl. 6 pa aftt^ien. Konungen hatle, \o\-c sin

atresa, j)a Urottninj^ens enträ;4na bes^aran att han skulle L,'<ira

allt för att rädda lirefxännan Tiper. lof\-at. detta och sa;_;t: la^

>kall i^t-^ira allt. hwid iai^' mojliLHai kan

Ett grafologiskt konststycke.

7/7/ Kf<i. foi- !\i-s,>i.'f!istoi-!sk tiJsknft.

Ni har anhällit om rätt att i Personhistorisl: tidskrift offcnt-

lii(i^-öra h\-ad jai;- berattat om ett L;-rafolo!:;"isk-t koiistst)-ek-e, lualket

ja;4 kan vetlerbörlin-en dokumentera, och ja- ser intet hinder .itt

\'illfara haler begäran, da dol^aullenten lämna loi-ctes infor tid-

skriftens publik. Se här hd<ta !

Under nnn xästelse \iil (.ii schweitzisk kurort sammanträffade

y\\\. sommaren iSN", uti ett mmdre pi-i\-at aUoiisamc|vayi med
en lantlsl-aipsmalare mr Cios. hemmahorcuule, .som ja;_;' \all min-

nes, i Lausanne. Om hairs l)ct\-denhet sas')m konstnär k'ände

och känner ja;_^ ej mer, än att hans landsl;ap^tallor lära Iiafva

^'od afsiittninc^- till Amerika: men mannens jjcrsonlij^het var

ori^dnell och s\-nnerli_Lj:en iutressc\-ackande. J lan befann sii^

uope i benjen for att samla intr\-ck och 'jora stämn.iiii'sstudier
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till sina alphuidskap; skizzenia tiiv_;i> \i ej se, nicn lian roade

oss i stället med att spc\'d upp dem [)a sin (uA: den stämning;-,

som under daL;'ens lopp skizzerals \)a tiuken, ater^^afs i afton-

skxniningen genom imi)ro\-iserade mel<_)dier, som paminte mig

om Neckens polska och andra lulkx-isiu-. Derlill kunde lian tusen

roliga konster, fi.irstod att läsa wira k'ar.ikterer i händernas linier

och föreställdes för mig säsom en erl.'andt skicldig grafolog. Da
jag mot de tillfälligtvis ailagda ijrof\-en pa hans konst gjonle

den in\'ändningen, att konstmakaren ju kunde haf\'a om de när-

varande inhemtat annan kanncLlom ;in den som foi^egafs framgå

af handstilen, u[)[)manade mr Gos mig att >atta den mi.-^strodda

konsten pa all\-arligt prof genom att \id hemkomsten sanda

lionom några kreffragment frän per>oiicr. hxiika han lauide an-

ta;.,as icke kanna och om hxilk.i han ej heller kunde förskaffa

sig några uppl\'sningar.

Jag tog honom pa luxlen ocii >kicl;aLle honom någon tid

därefter fem breffragment frän olilai s\cnska kfjrrespondenter.

alla skrifna pa svenska och \alda sa, all i lixarje fall ingen slut-

sats kuni-le dragas af l)rei\'ens innehall. k)essuloni \a)ro bi'et-

skrifvarnes namnunderskrifter omsorgsfullt bi-rUagna.

Resultatet af mr fjos" undersökningar ilelgaK-os mig inom

den koiLa tiden af 14 ilagar genom breflVagmeiUeiis alersändaniie,

jämte en \id livart och ett af dem fastail ganska utförlig karak-

teristik af respekti\e brefskrifvare. Des.-.a Icarakterf^tiker voro,

livad f\-ra af bref\-en betraifade. dehus ratt hxkade, men deKus

ni\-cket felaktiga, d.eUis något difuisi\-a <'ch tvet\-diga; livaraf

saletles nog framgick, all konsten eller konstnären icke var ofel-

bar. Men ett af fragmenten älfolj.les af en karakteristik (jf\-er

bretVets författare, hvilken genast wickti- mitt liilig,i.-.le intre^>e

och sedermera s)-iUes nug allt mera tor\äiiande. ju mer jag

studerade densamma. lirelYragnientet. sum har i a.utografi med-

delas, innehöll luigra reiljxii.>iier med anlednmg af min utnäm-

ning (18S3) till ordförande i lan.A erkskonmiitten, och lydde

sa som hosgaende fotograhska kopia ut\-isar.

]M-efskrif\-aren \ar min hogtarade g\-miare ocli \-än, t. d.

statsrådet V. V. Carlson, och jag hade verkligen vid tVagmentels

afsändande sagt mig .sjelf: kan du af denna sa eiilda handstil

komma alla hnesserna i den märklige mannens persiuilighet p;i

späi-en. sä är du forxässo en troUk-arl! I )om om min o!verra.-k-

ning. när jag läste den skaldring. som har aLergit\e^ ordagrannt

och fullständigt efter det franska originalet:





Caraclcre en apparencc incxlricablc. La natiirc priinil!\c

a etc cnticrcnicnt boulc\crscc cl transUiriiicc dans le courant cie

la vic par des occu})ation.s de hautc portee, excessi\'cn)ent dilYc-

rentcs. I. c caractcrc par lui nieme csi protondenient b>'n et

*.!c\'ouc, plein d'atYcctions. un Cueur ii\'r et de la raison en

niasscs; un grand jugenient des clu'>cs de la \'ic. des cli"ses du

inonde. Ounique pen nerveux et pas enerve. il y a des instans

d"huinein" et de ncr\'ositc; niais le calnie re\icnt tres vite.

InliHi^L aCi.' naturclle tres yrande. es'^>rit obscrvateur et

rcllcchi; — Ics obscrwation.s |jrolitent et — secondees par une

education torte et conii^lete. — il en resulte un .w?:i\'/' ininiense.-

-Sens iÅu [littoresque, ainiera la nature. — i)arce qu'elle est jeiine

touiours et saine. — jjIus que la scciete ilans laijuelle il faut \"i\'re.

Il ) a beaucv->up d"indej)endarjce daiv^ ini sens. iiiais une

irrande souniis^ion t"orcce d"auti"c part. - Le naturel ^'est donc

transformée; il est force de iouer continuellcnient des riMes

varies suivant les situations. 11 \' a des capacites pou.r le ctini-

nierce, la nei^ociation. pour reloijuencc autant que j_iour le >ilence:

ce sont de vraies pantomimes. — Capable de yrande \'ulonte;

i! faut sov:\-ent la tenir dans sa pv:iche et sinmler \\\-\\ jjas avL>ir

pour faire cello d"autrui. — On saura preniediter un actc cal-

meinent, juL^cr des chances. attendrc. iVindre a merveille. s: c'est

necessaire. puis arriver a si-'n bui tout natvireilenient er. ai^jja-

rence. — Insfir.cts ,:\- t^iploiihitii, — esjirit d'econoniic et pour-

taiit sera lari^c et donnant; L;rande modestie naturclle. niais en

socictc rcclamcra son ^,7//^^- de //(?-v/ fonctionnaire.

Esprit d'unc jy rande clartc. se pos>edant nier\'cillcusenicnt.

pouvant arrangcr et derauL^er Ics atTaires a Vij^luitc; — habilete

extreme dans rintellii;ence. — \'o\\int clair dar:S le dctail coniine

dans renscnible; — sachant faire abnci^atiun de sa voliMUe. --

Le i"ond du caractcrc a quclquc chosc d"heureux et cijinnant.

11 y a de Tanibition du rcssort. un.e Lurande persc\"crancc; i;'ri7>ij't-

prccisio! dans tous les domaines. Connai-sant la walciu' du

tcnips et son empk^i.

A^iyourcux et d'un bon san;», bolt bicn. nuuiijc bien. rira
, ... , •

bicn a roccasion, mais en afiairc sera un /;;/.' a:i^i\- /i'j;:!j:c\ - -

Sachant étre iniplacable ou sensible, snurd ou attcntil. — ne

dcdai_gnc pas les bons möts. -- sentiments elcvcs; -- aimera

Tärt dans sa perfection: - sens du Hcau et de rharnumie: — hut

le vul;yarisme, — cherche la hautc sucicte et comprendra le r(Mc

du premier \cnu. — En soinmc nature riche et \-ariec a rininii.
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Sa l\-ddo den utforlij^.i Ijcskrifnmi^cii. |,i;.; tror, att all.i lic

som minnas statsrådet Carlson och is\-nnci'lKl de som hatt till-

fälle att kanna honom m}-c]vel nära, slvoja liknsom jai^ tor\';uia

sit;" of\'er ]<arakterstecknin_L;ens tulUtandii^hct. ti-.itTsa];erhct och

finhet. ( hu man undantager na;.;ra uttr)'cl:, såsom orden; \-i;4ou-

reux et de hon san;.^'^ eller j<iner contiiuielUinent des röles
,

h\'ilka aro of\'erdrifna, ai'o na.stan ^dla dia;j,cn rent at mästerligt

gitna. llc)<_;st ta hat\a den eljest sa \anli;j,a -.we.dieten alt pas>a

på hvem som helst, några aro at' en slående- Indiet, ^asom t. ex.:

vil y a des ca[)acités pour Teloquence autaiu ^jue \)n\w /(wi/t-nie!

eller detta: on saura pi-emediter hon acte calniement, . . . attendri',

feindre å ii)er\'eille, m c'est nécessaire, f^uis tii'>'ivt a so)i hut tdut

)iatiirilL))iciit ill appariiice : eller detta: se possedant merveil-

leiisemeiit, pouvant ariaiiy^t)- ti t/c-Jci/ii^tr Ls affaii\s a voloiitc:-^

det år hela Carlsons utomordentliga skicidighet att leda alYa-

rerna efter sin vilj:i med hade tastliet och mildhet som har åter-

git\es. Icke mindri' trallaiuU' ar iu i:ilUta;.4e:s^ n : esprit d'eco-

nomie, mais au besom -^eiM large et doiiiiaiit ; och luir .slcall

man turklara, att handstilen kunnat for gratologen uppenbai.i

Carlsons l)eundransv;u"da in^tincts (Je dipliMiiatie tåler hans

obestridliga modestie natui\åle , hvilkeii ej hiiuli-ade honom
att, nar s;i fordrades, hälla p.i -^m \'ai'dighet .såsom haut tonc-

tionnaire :

ja, om nu \erkligen alla de>>a hemh-heter l;unn,a läsas ut

ur tle skritna bokslalVernas form och samma!i>tallnmg allena, tia

ar grafologen onekligen en hail-;tans\ anl ransalcare .\\ hjertan och

njurar, da måste man om grafologieii såsom om magnetisnu-n

saga, att de hora till de ting mellan himmel och jord .ajin \'ar

fih)soh icke begriper.

Men det tuis aniui en raddnuiL; tor deii, som ieke gerna

tror pa li\'atl han omöjligen kan begripa. l)et ar icke omöjligt,

att mr Gos under den korta tid, som t'orfloi medan han hade

brellVagmeiitet i sm haiiil, hade lycl;ats att i Schweit/ tratfa

niigon s\-eusk', som icke Idolt kunde otVersatta bret\-ets innehall,

— ty deraf hade man sannerligen ej m)'cket alt lära»— , utan

äfvcn kånde igen Carlsons handstil och kunde sag.i hr)norn, hvem
bretskritwiren \'ar och hurudan han wir. Men i sådant fall skulle

det haf\'a tallit sig sa, ait ^c\\ s\'ensken ocl;sa wirit cu af Carl-

sons nårmare bekanta, t\' liera af de antorda dragen aro sådana,

som endast närmare \-anner \oro i tillfälle att k'anna, såsom t. ex.

sil y a des instants dduimeur et de ner\osite, m.iis le calme





rcviciit tres vite ; eller rira bieii a roccasioii. mais ni alTaiies

.SL>ra un tcnit autrc iK^innic- in. 11.

Jai;- Icnmai" ;it läsaren haraf att efter beJLi;.; förklara In-ad

som s)'nes sa s\-ärtorldarli;_;t. ja_L[ liar endast saninin.>SL-nli!jt be-

rättat hvad soni liändt och meddelat dokumenten.

Ihiiis l'orsstll.

Axelssönernas siägtskap med Bonde-ätten.
\\ K. \\. Karlsson.

I Nordisk Fajniljchok under artikeln Axelsönerna skrifvcr R\iidolf\

'/'[fz/V/vri,--], att Axel Pedcrsson till Flarlot" var t\aniic yanger yift med
bvcnska fröknar och dessa ske^lskaii.sfurhällanden hidro-o till alt llere

af hans söner trädde i nära torhiiulelse med tleii svenska ari.^lokralien,

luarigenom de konnno alt spela en stor rol i SNeriyes historia under

Karl Knutssons och Slen Sture den äldres lid. — Failij^t de hanillinj;ar

och slagtlatlor, som voro kända, (["x dessa on.l nedskrefvos, kunde

dock Axelssönerna ej räkna närmare släLitskap med naL;on medlem af

(len svenska högaLleln förutom den illa beryklaile Afaxni/s Gren och

hans son I\ar Gren. I \'atikanska Arki\et har jag eniellerlid anträffat

en (\c\\ 5 Oktober 1465 dalerad Supidik/ hvari tilkl.iiul lill iiklenskap

mellan riddaren Ivar Axelsson frän Lunds slit"t oc\\ Abigtialena Karls-

dotter begäres. oaktadt de voro befrvridaile med h varandra i tredje

led. Arten af denna släglskap belyses vidare genom en af pab-en

Bonifacius IX den 13 December 1300 utfärdad bulla, "^ hvari han gif\'er

tillåtelse till äktenskap mellan riddaren Ivar Ni(disson tVån Slrengnäs

stift och jungfru Margareta Thordsdotter från l;[jsala stift, ehuru hon

i tredje och fjärde led \ar beslägtatl med I\'ars atlidna fästmö birgilta

Magnusdotter. Denne Iiw iV/el/sjon är tydligen de yngre Axels-

sönernas från tlere andra haniUingar bekante morfader, lagmannen i

(Jstergölland af den slagt, som i senare tid orikligt erhållit ^namnet

Äode. Hans hustru, som ej förut varit kanil, Ma^arefd 'Jlwrdsdottir

måste åter varit dotter lill riddaren Thord Jdonde Roriksson och faster

lill konung Karl Knulsson. — De yngre Axelssbncrnas (/•'.rik. Ivar., Filip

oc\\ Laurens) moder In^ebor^ Ivarsdoiter var således kusin lill konung

' Suppl. Pauhis II, An. 1. lib. 2. fol. it,2.

' Keg. Lalcr. 17. ful. 145. v.





Karl Knutsson, marsken Thord Bonde, riddaren unge Bo Djure oi-.h

I>'trgitta KarlsdottiK <-^. ni. riddaren A^ils Sture, samt de sjelUa

sysslingar, (.1. v. s. slai^t i Ireilje led med Karl Knutssons barn och

Svante Sture.

Helt säkert har denna Axehsoncrnas frandskap med den iddre

grenen af l^onde-'-A\.\.c\\ (x h med densamma hefryndade slägler ufvat

mycket inilytande pä deras sländ[>unkl under unionsstriilerna o<;lr R.

T— s furut citerade omiUmie ar saknles, hvad de yngre Axelssonerna

angår, ofverensstänunande meil vcrkh'ga forhrdlandet.

Till närmare belysning ma här meddelas en kortare slägttatla

afvensom aftryck af ofvan anförda handlingar.

Ihord nonilo Rorikison.





2.1

Ror/I den 5 Oktober 14OJ.

Bentissinie pater! ICxponitur S. V. jiro parlc dciiotorum VL-striinini luari

Alisolonis mililis Luiulcn^is ilioccsis cl Maf^nlnlcnr filic Karoli, fjuod i[isi ex cciti.-.

jt rationabililiUb cauiis dcsidcraiU inuiccin malriinonialilcr copulari, sed quia

IiMOio ;_;iadu consanj^Hiinitatis sunt coniuiuMi, (.(jriuii desidcrium ailiiiiplcrc inm

po,sunl, dispensatiune aiiosudica iksupcr noii .)l)tcnla. ipiaie >\ipplicatiir luuiiilitcr

L-idcni S. V. pro parte ilictdruui cxponciUiuiii. qiuul, iiiiiiL diiiiL-nt.i cijnsaii-uiniiaii-,

liuiusniodi wm\ ol)slanlc. inalrimoniuin iiUcr cos lihcrc contrarcre et in en, [jo;!-

quam contractum fuerit, licite reinanere possint et \aleant, cuin eis diL-nemini

niiscricorditcr dispensarc prolein suscipicndam exinde leL;iuniani decernenles de

gratia spcciali, non obstantihus ipiihuscunipie, cum clausulis 0[jportunis. Cuiices-

iuia, ut pietitur, in presentia dumini noslri pajie l'e. Tiraseiaeiiiii. Datum Roiue

apud Sanctuui retruni Tercio nonas Octoliris anno secundu.

En ganimal »stambok».

I ^^Svcnska AtUci^ratballskaiicts Tidskrift' har tlcre gånger, (Del II.

s. 97, 129, 143), bliMl redogjordt for älilrc, i svenska samlares ego

befmlliga s. k. slanibucker, fui Iniikas anclanial och nytta saleiles ej

iiar någon närmare reilogorelse är af noden. Uet i sädana böcker

befintliga inalcrialet till personhistorisk forskning kan vara af ni)'ckct

olika halt, men oftast finner man i dessa anteckningsböcker, der skigt

och \anner tecknat sina nanm, ritat sina \apen eller skrifvit om-

ve.\laiule sentimentala och htunorihtiska sentenser, ganska värdefulla

n[il)lysningar, särskildt roraiule sliigtforhallanden. I synneihet är delta

fallet, nar boken gått i arf tnitler llere generationer såsom t. e\. med

en herr D:r Carl Slahmer Malmsten tillhörig, frän hans forfiider pa

mödernet nedärfel och frän 1600-talet stammande diger stambok i

pr\'dligt pressadt läderband.

Den tillhörde ursprungligen generab(p artermäslarelojtnanten Maurit/.

Lillie (f. 1651 f 1 7 10), som frän början mLijligen afsett den till

up[)tccknande af sånger och visor, hvaraf llere prof hnnas. De lorsta

som gjort anteckning i boken ar egarens närmare sliigtingar: sxägern

Bengt Gyllensling, som skref 16S2 den jo febr., och s\ägerskan Matta

Katle. hwars anteckning är daterad i6Sq den o febr. pa As[jenäs. Sedan

förekomma ett llertal firglagtla va[.enmalnini;ar, emblem, monogram

m. m. samt nanniteckningar af olika [lersoner. Ar i7J() den 22 lUiv.

].ä fru Catharina Christina Lillies begrafning skänktes lH)ken till Agnet.

1
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Moiner, gifl meJ ofvcrslcn Carl Lillie, en suu till n}ssiKunii(hi Malla

Kalle. Deras son IJenyt Lillie Iciunade Injkcn lill kusinen MeUa
Lillie (af friherrliga atlcn). som var yifl nveil majoren J. (L Xalt och

Dag. Vid hennes dud ofs-ergick boken lill krorsdoUcrn .Charlolla

Lillie. gift med ryllnuistaren Ciu^taf Ribbing samt iirfdes scd.an af

din'.ern Charlotta Ribbing. gift med l)a\id LillieLrcut/. Kran tiem

kom den genom aif lill medlemmar af slagtcn Kuren, frun li\-irr;a

anfdrvandter sa\'al pa in()dernet som fädernet lv,-rr l):r Malmsten erhöll

densamma i gaf\a.

I boken återfinnas anteckningar om eller af medlemmar ur ätterna

Lillie, Kalle, Ribbing, Natt och Dag, Frese, Lagerschiold, Hdrd.

Fock, Llierta, Meelwood, Lilliet:rentz, Uggla, Holthausen, Stenbock,

Rosenijvist, Gerdes, Gariman, Ldfs])arre, Sfiarre, Bonde, Stael von

Holstein, d'Albed}ll, Pryt.', Silfversjiarre, Allensleben, v. Plåten, Orn-

Ninge. Ci\-llensting. Kurck, riummerlijelm. Horn, Stiernnr.anat, vow

Schanlz, Piiier, Oxenstierna. — /.

Slägten IVlyliander eller Molin.'

II M.iiilu.is.

7) 7..irs Myl

U.i .\u.,u- K.anii. CUri.iu- ArviJ. I....S .M.,r^-:.- .Anna. .\br.,- Lli-,.i- Uac. K.irin. Mir
t... biiii. plicr. fLta. ham. bi;t!i.

Stamfadern. Matlhias, antagl. t", omkr. 1550, hade sonen

:?) Lars Myliander, f. 3 15S0,
-f

enkl. ''"10 (begrt,)t"s -" .,} 1674;
konnninister 1 StorkNikfursaml. i Sllun omkr. 1620, k\Tkub,erde

i Maria i(')3_:;; hans hustru, som antagl. hette Margareta,

' I.icniia uii[i>al^ lurticnar aiiUira- suui bevis, au liil och uiuil midt i \ :.r hahiid-
>lad kunnat tiiuias >l.i^Ur. livilka. ti\)l> >tur valinaL;a, dock forclcU dun un..-;

lurande tlardrrihcl tV.in .;l,,nd>t\Mdoniar Vi.-scrli_;;on har uuL^on nyss \A .-känit yUrai

(iui lorcxarandc sliiLjl, au den sIcl; "pp;>t, i det sUunfadern, den pa sin tid lor

mångfalden af jordiska liafvor bekante irike herr Lars>, lick som prcsl mest dvälj.is

\id aharct, men haiis yngste son kJDckaren Daniel hade sitt tillhåll högre upp, pa
urgelläklaren, och dennes äldsta dvitter lilet redan luider sin uiyndige farfars lifstid

gitt med en, inar-, veiksamliul — i kyrkinmet - - \-ar ända upidiujdarc, nämligeii

tornväktaren i samma for-amling (Marial .Men, Imr man an ser saken, måste
<lock meilgifvas, all sällan, om nagun,in, uijpcnbarat sig en mera or^kuldsfull fran-

\aTw af all hugfartl. l-'r.in -Liglcn hiir-iamma några al \.irt lands i ilc-nna stund

I 'inämsle samt en (pch. ;'.nnan ryklharhcl inom lcon = !ens och \-eienskapens verld





he-rofs (r) •"
., iTi^o. Han euerlcninailc aiis^Tili^ furiiu)L,^enhel

(enligt boupiitccknin-^' '-' n 1674). llarncn" kallades Mcjlin (några

sonbarn sctkin aler Mylianden.

Barn [3)1—3)4]:

3)1. Isac Molinus, anlagl. t", onikr. 1614, j 1644; konii\iinislcr i Clara.

ISarn J4a)i —4a)4J:

4a)i. Margareta Molina; var 1674 g. ni. Anders Hansscjn Gruhb,

b(jrgare i Geilc.

. 2. Augustin Molinus, f 167 . (72, 73 eller 74, lore tarfadcrnj; student

1656, kollega i Jacobs skola 1663— 1665; g. ni. l\lisabeth

Andersiiotter, som efterlefde 1674.

liarn [5a)i— 5a)2]:

5a)i. Barltro Augustinsdotter, f. 1670, var 4 ar ', n 1674 (\'id boupp-

teckningen efter dess farfars far).

. 2. Isac Augustinsson, f. onikr. °
^ 1673; var i ',2 år ^'u 1674.

4a)3. Catharina {Karin) Molina; g. 2. ^^'10 1674 rn. Sleiihan Meunier

(se Svenska Ättartal ri: 295), färgare i Sllini.

i 4. Cliristopher Molinus, f 166(0); student 1056; eft. honom hölls

botipiiteckning '5 i ]66o-'; g. m. Agneta l.arsdotter, som 1674
var oingift med Olof S\-enssoii, sluttskanslibetjenl.

S o 11

:

5b) Isac Molin, f. 166(6), f -'/'s 1721; prest, rektor i Maria skola;

hans hustru (född r Tolstadia) efterlei"de luetl -en ung tlotter>.

T,)2. Abraham Molinus, f. 1621, j 1663; skolmästare i Maria 1657;

g. 1655 '^''- i^cTstin Arvidsdotler, som 1685 efterlefde.

Son:

ig äter) Myliander, f.

Hare; g. m. Margareta

Döttrar [50)1

—

50)2];

4b) Arvid (kallade sig äter) Myliander, f. 1652. lefde an 1705
Sthm, då bokhållare; g. m. Margareta Persdotter.

50)1. Brita, f. 1703.

1 2. Anna Maria, f. 1705.

T,)^. Daniel Molin, skrefs mest Larsson, f. 1625, f 1 66(:7 ); klockare

i Maria 1653; g. m. Maria I.aisdolter, f enka i66(:8) (före ^^/^

1669, då bouppteckning holIs et\er dem li.ida).

]3arn [4c) i—40)8]:

4c)i. Lars Molin, f. 1647, var 22 ar 1669, f före ^ n 1674.

: 2. Margareta Molin, skrefs Danielsdotter^, f. i6(.}q), f 1675; g.

1669 (eft. 's ^) ni. Per PLinsson, 1 dess 2:a ..^ mellerita gifte-*.

f jultiden 16S9, tornväktare i Maria.

' Om dem se Maria skola, af D. Si.^traiul. sid. S2.
" häL;eÄ da hafva varit >en lös karls (_d. v. s. lUan anställning) och cgdc

icke del rini^'astc.

3 läarn: J)anicl, f. Ä;
"f-

1670; Lars f. 1671. f barn; en dotter, f. 1672. t

1073; Elisabeth, f. IO73. Icfde IO90; vV eU barn, f. 1074, 'j" it>75.

•• Om;4. 1676 in. Ini^ebort; OlufsiluUer Imx. f i Dec. loSii (6 (bligar fdre

mannen), ni. livkn 6 Ijarii, deraf älusl MarLjareta, f. 1077





4<.')3. Anna {Annikd) Molin, scilan M)'liun«lcr, f. 16(50); g. i. = 10

1674 m. Johan Mansson \\'iikiii,in, f ' liainl. 1676, sk.ci>pare i

Sthni; 2. 1677 m. 1\-Uci- WiMc-, I. i6^S, \ 16S5, skinnare

eller körsnar i Stinn; 3. 16S6 i Slhni. ni. Christian Lundberg,

skinnare eller körsniir.

•» 4. Abraham Molin, setlan Myliander, f. 165(2), lefde än 16S5;

var 1674 i England.

5. Klisabeth Molin, skrefs Danielsdoiter -^j 1". 165(4), f (ornkr. '',
'O

16S7; g. 167(5) "''- i*^L°irten Isacsson, f enkl. ((^nkr. ',3) 1687,

vaktmästare jid banko:-^ i Sthm.

» 6. Isac Molin, f. 165(6), \ar 1676 kammarskrih-are i kammar
revisioiien; g. -'-',10 1676 m. Margareta Larsdotter Hall.

> 7. (Catharina (Karin) Daniclsdotter, sedan M\iiander\ f. 166(2);

g. 1. "o 1676 m. Christian MaxdorU'. t'. 1(148, borgare i

Sthm; 2. 1605 i Sthm m. Johan Jönsson Lindlnilt, sockerbagare.
' 8. Maria Molin, seilan M)liander5, f. 166(3), Icfde an 1705; g. -"^^

1675 m. Sven Hansson Letiler, f 1721, sockerbagare i Stluii,

hofkonilitor.

3)4. Elisabeth Molina'', f enka, lefde an ^ n 1674, men ej ''/'a 1675;

g. I m. Johan; 2 m. Marcus Andersson, l:amrer.

Tillagsupiigifter om denna slagl mottagas med tacksamhet 01 h

skola med nöje införas 1 kommande halten. 1 luruvida ätten (ort-

leher pa svardsidan , ar outredt.

.iijuihitontc.

' Drunknade jxi rcsn till Caliu.ir.

- r.arn: Jacub, f. 1678: Anna, f. toSi: .^ Futter f. i6S^
* r>arn:'lbac, t". 1676; Daniul, f. 167(7); Maria, f. 16(79); Marj:^'arcta, f. 16S1 •

Lars, f. 16S3; & Elisaliclh, f. 1085.
^ llai.le i i:a i^illcl haiucn; /a.hana-., f. 1677, f uii^,': ChrisUan, f. idyS'

Margarcia, f. loSo; \: Zacharias,, f, idS}..

5 Ilade 15 barn, se Svenska Allarlal 9: 267— 274.
' Hade 7 bain, 6 i l:a .V i i 2:a iMUet:

lirita Juhansdolter, f '^'7 • i'^'"^ 75H '^- 166(2) ni. Jona^ TersSdn Dillc. f
1678, snickare i Sthm (.nuiL;. 1676. l.iarnl., ni. eiikan Malin Ilansdottcr). — Ijarn;

Lars, f. 166(3); '-'^ Elisabelii, f. 161 70).

Margareta Johaasdotier, lefde enka 1683 vV 1695; var 1675 g. ni, Carl SoU,

haradsskrifvare.

Augustin Johansson, var 1675 utonilamis.

Lars Johansson, f. 164(7), var 28 lix 1675.

Elisalieth Juhansdolter, f. i6.}9, var 26 ;ir '-
•.; 1675 '-^ "-k^ "i^if"'. t 1691 ; g

107(0) ni. Lric l.innin;.;, y 100;, adxokat. i; .ir n ; Jona-, f. 167(7): Elisabeth, t.

loSi; Johan. t. 10S2; ifrie, I i()S,v; \ Cabriel, f. ii.So.

Helena Joliansdutler : g. -'"/u 167.^ ni. lacob Einl.^enhagen. guldarbetare i

Sthm.
' '

'#

Sara Marcusdolter, t. l6(6u), var 15 ar '-, . 1Ö75 cX da ogift: g. "'
3 1675 ni.

|(dian ^^lrsman. handcNman i Slhm
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Adliga ätten Strömskiöld.

Aillad 1653 '^/'ö; introcUiccrad 1654 under n:r 590 bland adelsman;

t iSoi '3
s.

Tab. 1.

Anders Olofsson. Bonde i Halshy i 'rier[)s socken i Ui)sala lan. —
Gift med Elin Mansdoticr.

Son:

Olof Andersson, adlad SlronisÅ:lold, f. 1601 '5
^ i Halsby. Liirde sig

först handtverk och blef 1617 underfogile vid Leufita bruk i Obter

Lufsta socken i Upsala lan; inspektor och kommissarie vid :Kongl.

Maj:ts och Crononäs dratzell och Intrader? 1625; användes 1629

att för kronans räkning skatllägga och taxera ett stort antal k\arnar

i riket; bokhållare hos riksradel, sedermera fältmarskalken Ake Tolt

1630 ••, 8 ; följde med honom lill Tysklantl, dar han var med \ id

Wolgast, Greifswald, Roslock, Weimar m. th orter, och fick därunder

åtskilliga konimissioncr t'or kronans räkning, lill dess han med fall-

marskalken länmadc armén; adlad 1653 "^6 (introducerad 1654

under N:r 500); inspektor ofver grefve Jvlas Totls gods 1655 5 ,;

j- 1664 -'5
i Stockholm och begr;if\en i Klara kyika. Ägde hem-

manet Djurby i I.ilslena socken i U[jsala lan, fur Inilket han i6::o

-'9 förklarades fri frän roterir.g och ubkrifning. (Jenom skrif\else

från landsiiofdingen friherre Gustaf lianer, dal. Ups.ila 1655 -^ >, hck

han bruka della sitt liemman såsom säteri. — Gift 1637 ^'V? i^i^''l

I/elena foliausdotta- Klofvcrblad, f. 1617 '? 10 i Slnckholm, f dar

1698 -7
.; (begrafven i Klara kyrka • s. å.), dotter af konung

Karl IX:s troljenare och generalkamrerare i h^inland Juhan Gllosson

Klebladt ( Klof\ erblad), af en adlig slakt i Molslein, (j 1641), och

Elisabel St;ilhandske, N:r 08.

1^ a r n :

fo/tan, f. 1638 '-54 i Klara forsamling i Stockholm, j tore 1664.

Anders, f. 1639. Sekreterare; f 1687. Se tab. 2.

Helena, f. 1642 '^ 4 i Stockholm, j 16S5 -'^
6. Gift 1663 ^^,

. i

Klara kyrka i nämnda stad med sedermera bisko])en i Linköpings

stift Ma^/u/s Johansson J\inli/!i/s, i hans 2:a gifte, (gift 1:0 1653 9

med Anna VValleria, -j- 166) ^"^ n, dotter af prcjslen och ki-rkoher-

den i llogsl)y forsamling af Kalmar slift Laureiilius Walienus), f.

1623 ";ij i Kalmar, 4 1691 -'3 i länkoping.

Elisabet, f. 1644 ^'''i i Klara forsamling i Stockholm. XA^Xc ännu

16S7. Gift med majoren vid Dalregemenlet I.cuis Pris, f. 1641

-5/g, f i6q6 ^'^ pa Ilornö i \Vallby socken i L^psala lan och

begrafven i Wallby kjrka, dar hans hiifvudlianer och grafsleu

finnas.
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Sara, f. 1645 ^^ i Klara församling i Stocliholm,
-f

toic 1664.

A'<//7//, f. 1647 -''7
i Klara torsainliiiL; i Slorkliohn, j 1705 (furc ^'^,

(la (Icl ringde lor liLMinc i Nikulai lorsamlin;;) i nanuida stad.

Gift 1607 — med Kungl. .Maj;t.s lill>tand af s. a. '^
y — med

sin systers s\ager filosofie magistern, sedermera hiMiolekarien och

bankokommissarien JoJuu: Pontiii, f. 162S i Kalmar, f 1675 (ftjre

j" », da sj,Llaringning efter honom gjordes i |akol>s torsamling) i

Stockholm.

Maria, t". 1648 *-
s i Klara f(.)rsamling i Stoekholm, r dar 1701 "^'s

och begrafven i Klara kyrka. Gift 1683 med sekreteraren i amira-

litetskollegium 2\\iphilus Mclli)!, adlad Ehrcr.stjcrna, ww 1045, f.

i63() -'/ii i Smaland, \ 1689 '^/s ombord ä skeijjiet S\'erige' och

begrafven i Klara kyrka i Stockholm, dar hans va[)en uijps.ittes.

Gustaf, f. 1 65 1
-^^

5 i Klara forsamling i Stockholm. Studerade frän

1671 fortifikalionsvetenskap och mekanik hos generalkvartermastaren

Simom Kraft, med Inilken han tjenstgjorde i Molland. Under tiden

åtnjöt han fäiiriks lön af kronan men fri kost och kvarter hos Kraft

samt uppassning af en af hans lakejer, iijorde 1674 en resa genom
Köln, Diisseldorf, Paris, llrussel, Antwerpen, Utreclit, .Amsterdam

och Hamburg samt återkom uf\-er Kopenliamn i februari 1O75 till

Stockholm. IMef därefter kapten vid 1'. ( »ruklos (_iestrikel)at,dion

och be\istatle slaget vid Lund 1(^76 m. dar han stupade, llegraf-

\'en i S:t Peders kyrka i Malmö.
Claudiui, f. 1653 '-' 10 i Khira forsamling i Stockliolm, 'j" före 1664.

Kerstin, f. 1656 ' 3 i Klara forsamling i Stockholm, f där 1674 '^/i

och l)egrafven i en präktig ekkista i Klara k)rka. l.iket bars vid

begrafningen (den •^53) af t 6 adelsbussar; ji jirester tjenstgj<.)rde

vid jordfästningen, under hvilken kyrkoherden Okif Bergius lioll

likpredikan.

Srantr, f. 1658 -"
1 pä l\kolsund i IIusby-SjulollLs socken i Upsala

lan, j- t\ä timmar daret^ter.

Tab. 2.

Anders, (son af (Mof Andersson, adlad Strom.-.kiold. tab. 1), f. 1630 'ä,

[)ä Ksbai;ka. Sekreterare hos grefve Kla.^ Tott; f 1(^87 (foie ^
.(,

da det ringde for honom i Nikolai torsamling) i Stockliolm.

Ägde Djurby rustliall i l.itslena socken i L'i-ala lan samt luis i

Stockholm. — (lift 1671 med Md-d.ahaa i'ti.->-hiou, f. 1650 "•, 10,

f efter i6of), dotter af borgmästaren i Slo( khujm Amlers Jönsson

och Karin Kriksdotter samt s>-stei- till a-r,c-M)rn Jolian Utterklou,

adlad Utterklou, n:r 841).

Barn:

Krislina Katarina, f. 1671 (döpt "^-'n) i Stockholm, t 173S '-' n.

Gift 1700 med ötVerjägmiistaren Jirik 'l)af:ci!>.fii!t w:\ 519. i hans

2:a gifte (gift 1:0 i68q ', , med Hedvig Stråle till Sjoared, 1. pa

1670-talet,
-f 1700, dotter af otverstelojtnanteii Abignus Slrale till

Sjöared, n:r 223. och Elisabeth Schildt, n:r 282), l'. 1666, j före

1731 '''11 och begrafven i Giresla kyrka i ('['-ala län.





Atitlcrs, {. 1674. Major; f \-]22. Se tab. 3.

Helena, f. 1676 (duiU '-=^
10 i Nikolai tursamlmL;) i Stockholm, f ogiu.

Maluinila är det hon eller swstcrn Margareta I'!lisal>el. som as\i'tas i

Nikolai torsamlings räkenskaper, »lar anteckning gjcjrts om hc-ratniiigs-

ringning 16S0 '^
i tVir .Herr Stromskiolds sal. dotter.

Mare^arcta Elisabet, f. 1677 (döpt "•'
i-^ i Nikolai torsamling) i Stock-

holm, t ogit't.

Maria Gust.i/ra JoJianua, f- 1680 '''\, i Stockliolm, f
Ciift 1726 -"^ med löjlnant(.-n Hennk Jleerd/iiehii, n:r 1258, f. 1695,

t 1734-

Tab. 3.

A)ulers. (son af Anders tat). :;), I. 1(374 (dc^jjit 'Vj i Nikolai forsam-

ling) i Stockholm. Kajiten \id l.ildragoncrna 1700. Delt^ig i Karl

Xlhs f.dltag och bevistade bland annat slaget \V\ lMau>tadt 170O;
lilrf .slutligen major och t.uigen efter slaget \ id l'nltava 1700 samt

förd till Koslri)ma i Sibirien; y x^^^i "•

1 undicr fångenskapen. —
('ift i Kostroma med Mana IliernsteJi. i hennes j:a gilte (i^ilt 1:0

med regementspastorn vid generalmajoren tVilierre llenmng Rudolf
Ibuns \art'\ade regemente Faak Hvisi, f under tangenskapen i

k}-ssland), f 1742 -
5.

Marn:

Karl Glista/, i. 1715 '-' lo i Sil)irien; p-age \\{[ Kongl. hofvet 1726;
\()lontär \id t'ortitikationen 1732; at'sked frän lu)f'.et med l"anriks

lon n. h. o. v. och med tillstand att ga i utrikes ijenst 1733 ^ i.;

be\istade först såsom kornett och sedan såsom löjtnant vid koiumg
Stanislai dragonregemente belägringen af Dan/ig 1734; var dar-

imder kommentlerad pa ilera utlall, men Idef vid kajiitulationen

fangeii af ryssarne; återkom till Sserige 1735; fiek fänriks in-

delning \id Vestgötad.als regemente s. a.
--'

,; t'oljdle med regemen-
tet 1741 till Skåne, (.lar han lag i garnison pa olika fästningar:

lojtn.uit 1742 '^ s; koinmender.ul pa galererna under sjoevpeditionen

1742 och lie\ i.stade sa \al detta .som toljamle ars fälttag ; regements-

k\ .irtermastare i7.[6 -'5; kaptens indelning 1747, '' "\ U. S. O.

1751 5 ,j; premiermajor 1753 ^'^,1.:; beordrades nied regementet till

Pommern 1757; fangen \id Anklams ofvergang 1757 i januari,

men efter kapitulationen äter skickad till Sverige; ofveistelojtnants

indelning 1760 -'^ i; tillförordnad landshofding i Fdtsborgs lan 1763
''i— i7f>4 i juli; transporterad genom byte med öf\erslel(ijtnant

.\br. Han. Sehonstrom till öf\erstelojtnant \id Jemllands regemente

1769 ''•'9; ofverstelojtnant \id Skaraborgs regemente s. ä> of\erste

och chef för Jemtlands dragonregemente s. a. ^^ 10 och for

\'estgötadals regemente s. å. -^ n; f 1770 '
^ pä öf\erstebostaIlet

l''orstena i
\'. Tunhems socken i Elfsborgs län och begrafven i 'bun-

hems kyrka; med honom utgick ätten pä inanssidan. — (lift 174S
-''

7 med Ra;:;nhih{ Ulrika vo/i E(\\^a/rll, i liennes i:a gifte, (git't

2:0 17S3 '-
s på Skoldstad i \'ikmgstads socken i Östergötlands lan

med ucneralen tViherre Idedrik Horn till .\minne. >:rei\e Horn till
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Aminne, n:r 92, i lians 2:a gifte, f. 1725 <'
3 ])a Mushy i Sörler-

manlands lan f 1796 '
i i Stockholm), f. 1732 --

•. j 1S16 '"5

på Skuhlstad. dotter af hofmtcndenten Anders Flygardl, adlad \on
IHygarelK n:r 155,4. och friherrinnan Kristina Margareta I )aii(-k\vardt,

n:r k) i

.

Afdi^\/d/c/!a Kristina, f. i7i<S -'6 i Sibirien. Sliftsiungfru; f iSoi '^;s

pa Davö i Munkl(jrps socken i \'eslinanlainh, lan. oeli nietl i.enne

utgick adliga ätten Strömskiold. Gift med hof^tallmästaren fiiherre

Maxi»ii!ia/i von Diibcn, n:r 139, f. 172:; (di^pt -- ,- i Stockliolmi,

t 17 98 -85 pä n^ivu.

Källor: Riddarhusgenealogien; liiographica i Riks- och Krigs-

arkiven; Olof Strömskiölds och hans hustrus ]iersonalicr; Olof Strom-
skiuUls egenhändiga anteckningar om sina l)arns födelse m. m. samt
haniilingar rörande ätten, allt i manuskript frän arkivet pa Ek, men
nu mera till större delen skänkt till Riks- oi:h Krigsarki\'en

;
Jak(jl)S

och Nikolai församlingars i Stockholm k_\ rko.nki\- ; Magnus l'ontini

och Johan Pontini lel\erne, manu-kriin i K. Ihiiliolekel ; inerittortcck-

ningar; J. O. 1. Rancken: slägten Raucken i l'"mland; L'i-'plands forn-

minnesförenings tidskritl Del. II sid. 351—352; .A. Westen: Svenska
Kongl. Hof-Clereciets historia; Knnes: Carl Xlhs krigare.

Otto iK-r-stron;.

Den siste riksjägmästaren.

\)cn först'.' kaiieic chefen tor hela rilcct.s jäL;'cristal' var den

fraii T\-skland hit 15^7 inllyttaLlc och sasoni s\-ciisk adelsman

1627 '\^2 iiatin-aliserade .V,//,/// Otto (:.,'.') Mi-riur. 1 sitt l:a

gnftc 1619 med ?*lar;a \on der Grunow i hennes j:a Ljifto. stam-

fader for alla i S\-erige nu lefwmde ätter Alornei-. lian for-

ordnades 1613 -'
-. till of\-er_iaL;nia.-.tare och erhöll en omstaiitllii;-

k. fullmakt (vide: Ke-istr. i)a;g. 16 14 och s. a. '^
7 pag. 127 samt

1615 '-'.,. då han mottager k. foiordnande att liafva noi^a in-

seende öfver hela landet i afseende pa forbudet att sl<«juta al;g)-

?(jrtratt af htaiiom finnes jämte några l.)ii igrahska meeUlelandeii

om honi.im (enligt Anrej)) intaget i gref\-e ]')irgcr Morners arbete:

' Khrcn.s' olTicicll.i l>L-ii.Tmnin;; l.ar .illl-odan aKlsi.i liil inlill mfilLl at inne-

varande århundrade varil jdi^aisiat:n. 1 män soui jaklen Mifvil ti\in_L;d at sidan,

liar den sedan bhfvit skogs- ccit j.:;:;t>iUat: n ocli nu si>t shv-sslatm.

Jl. Szs.





]\rc)rncrska l^ontcrfcj . I en sl;iktl:ri)nika tV.ui 1739 heter det om
lidiioni: Han var till sinnet liastiL^'. men e^ljest from (jcli upp-

riktig, alltid Instig och glaik \';it- i stor luul hos sin (if\-erhet och

darlu^s af alla. som hoivim närmare kände, allmänt alsl;ad. lian

slet sina dagar som landshofding i)f\-cr \'ästerl)otten och [.ap[)kmd.

Sveriges förste riksjägmästare \-ar Car/ llajil (til! .S'rg'-(7-\/,7,/ ).

f. 1 591 -^
j. pa Segerstad i Jonlaipings lan, d. 1650 -'

, pa Sk-am-

mingsfors i Skarabc^-gs län. gift 1629 '-\ ^ med ISeata Kyle. Denne

Carl Härd utnämndes 1635 " ,^ till riksjägmästare. l-"or honom
ntfärdades 1636 ^''s ett nytt k. bref med fullmal^t att jämväl vara

landtjägmästarc oq\\ lata upi)r;itta djurgårdar. Instruktion gafs

Iionom 163S (" 5) ^'
5. u[)ptagandt.- 23 punk'ter (\ide: \C^\- ars

kopiebok for Kronobärgs och Jönköpings län. tol. 157, och Sl:ara-

borgs k. skogscomm:s conc. bolc pag. 157 [transsumt^).

Om hans efterträdare — tViherre AxlI C(ir/sso)i SpiVi-c-, som
vid tre skilda perioder förordnades till riksjäginästare, samt grefx^e

(ijb>-icl Oxi)ist!trna {till Koi-siiolui ocl: \\'a-<a ) oc\\ \\\W-\xc CLws
l^aiur — ma här ej vidare malas, utan ma \\ genast ofvei-ga till

Sveriges siste rik.sjägmästare, hdjbe Hlfelt.

lihlw Ulfi!t, son af danska riksrådet Christoftei- Ulielt och

Maren Urup, föddes 1616 "'-
i. pa Kabelö.f i Slcane och dog 1682

•=

' 1 i Stock'holm. Idans s\-enska historia börjar med att han. som

varit generalmaior och gu\'ernor ])a Ösel sedan 1644 och blif\'it

riddare af bdefanter-orden vid konung h^reilril-: Ilhs k'roning, är

i6;2 nänuules till generalmajor p;i kavalleriet. h\-cuxft(.:r han ifif)!

blef generallöjtnant. 1664 riksrad. \GOG hofrattsr.id i Oot.i hofrätt

och l')75 "'1 riksjägmästare. ett ämbete som \ad jageristatens

omorg.misation indrogs 1682 '* -,. läm\'äl \'.u' han lagman i

Östergötland sedan 1 679 --
i.;.

1'lfelt drog enligt -K(_)ngl. Senatens Commi>sion anno [676

ut i dansl^a kriget i Hlekange. Skåne och kruig Kalmar, hailigt

h.uis egenhiuuliga l)erättelse i k. Kammai-arkiwt (i Ivijck/.-Jagerie

Statens Atlohningz Käckninge Ifrån Ahr l(')')5 Till 1673. Item

1Ö75— l6''sr) hade han darxäd såsom kommenJ.erande under sig:

(.ifverstelöjtnanten och jägmästaren i irppkuid Gustaf I{julhawuiar

(sk}-ttar frän Up[)land och Västmanland samt jägeribetjänte och

skyttar i Södermanland), laiidtjägaren och kaptenen jolujit Pistohl

(ett kompani), jägmästaren och maioren Adol/^li Uard (tjänst-

gjorde mestadels under Moiner), kapteriKjjtnant ii/iir.attiibu !:;

(stupade vid Ikiltebärga) samt k-ajjtenerna jc/uvi SigisDntiui vo)i

Schipijig ()ch (iiistaf }'.ck\





Gustaf I IJLillKLiuinar (som sjalt' slcrit\cr si- jLiIhaniiiiar) vav

undcrjäLjniästare i WastcrL^nilaiul sedan iTit; -. |olian Pi^ldlil

— son af ryttniäslarcn J<icoh Jacobsson, adlad ristiihl. ocli

Marta Kasc — \-ar l:ai)Lcn \-iii Snial.nids infanlL-ri och laiail-

jaL^Mrc i Tjust. i luälkcn senare e-en.-^l^ap han oninanmes j;inn-al

lOSl. iVdolpli Ihird (till Se-erstad) lilef ja-iuaslare i (")sLer-ot-

land, Snialcuul och ( )l.ind 1673 '5
5

'

1 en rulla of\ er riksjai^eri-

statcn (i k. Kanimararkixet ) (.Miinannies han enielleiiid detta ar

sasoni of\-erjä^nia>tare i Smalands, Kalmar och \kixjo lan';

tillika major vid ofversten, friherre Lars Ah)rners (till Tun.i) af

jai;-cril)etj;intc frän ( )sterL;otland och Smaland upprättade re-:le

1676 -3..; omnamnes lOSo såsom ia;_;niastare i Slcane; ofwr-

ja-niastarc i Skåne l()82 ' .; olVerja-niastare i Xkister-otkuid.

Skåne och Smal.uul lOSS. Um hon(.)m heler det i l:onun;4 C "arl

Xl:s, af biskop C. (k Xordm i llerno-,and ut-ifiia da-boks-

antecknini^^ar: Xar (')f\-er-Ja.L;niastaren Adolph ] lärd \ ille -a i

Aftonsan-en har 1 Stockholm pa Slottet ho^ Hennes K. Ak k.nke-

DrottninL;en, och han kom in uti tlen >ak:n. som ar utantor

Dr.abantsalen. satte han si-- pa banken som ai- \id i)iiiuener-porten,

föll straxt ned utaf banlcen och blef -.aia^t dod. Chid -kidje

hans sjal och ware honom nadi-I

l'd)be rifelt e-de Araslok Kubelof (,ch 0\-e^holm 1 ^k,,ne

samt l'"arlolsholm i Danmark. 1 km \ ar hedan [64:; ' n -ift med
grefvinnan I led\-i;_;- .if Schles\i;_;-1 lolstein, dotter af konun- ("kristian

I\' och Christina .Munck.

////''V SclIHlc-I/llS. '

Kurc-.iacivl.- anUckni!,:;,.! ai.. IkihU;

eller slrax yx ny.iiii_ \itk(jiinn.>inl , Ainxr lu.

niiiy) öfvcr t;, skn-,- ,,ch jaLjuri^Lilcn lian >1

Subskrilieiilaniii^ilaiL
{ riuniiciailc t \cm|i!ai)

Priset 10 kr., i hukliai;,l< In 1 ; kr.

ur UMnu-kiaplr! ull ell vi.l jiiK-

iskl arl.eie ijaniU- lii-,U,ri>k inled

af ijoo-rilct intill nuvarauiU- til

ta-c-" under a.le.-- Xeder-Kaliv
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Om de s. k. Vitae Pomeranortim.

Det behöfvcs inlct vidlyUi-t ordande om de mari-i;ildiL:a lurbiii-

delser mellan Sverige och l\jmmeiu, Inilka. uiiw-tndo uiidei- den tid-

r_\ind, 1630- 1S15, dä !j,emeusamma intressen 0( Ii till slnt en Lfemensam
st\relse torenade dessa länder med hvarandra. Aiinii i dag äio jKvinmer-

^ka slägter represenlerade i S\erige. Mangel s\ eiiskt nanm återfinnes i

Pommern. h\aritYan det ofta fort]ilantats till andra delar af den preussiska

monarkien. Intet nnder nä att i en sa<lan samling af ])er-e)nalia och
geneologica, som tien, Inilken undei^ ol\ anslående henänming förvaras

i Greifswalds uni\ersiielsliililintek, n._\cket af iiUrose tor S\eriL;e är

alt tiima. Den. sum skrifver des^a i.ider, har \id olika lider \arit

i tillfälle alt göra utdrag ur samlingen. l''or del tillmolesgaeiule,

hvilket här\idlag visats honom af lMhli()lekels ijensleman, iVamst af

<less chef, jn-otessorn l):r iiilbn-t. liemliares harmeil uUr\•(d^et af den
aeksanihel. — Ihad samliimens innehall .uiear, sa he-^tar denip.

al trxckla och olryckla hidiag ull iicrsonlnsionen. hkprediknmgar.

slamlallor, gratulations\ erser ocäi originalurkunder nm luariannu. Allt

detta är inbundet i 167 nlika hand. (irund^lcimnep. lill ^:amlingen

eller de första 44 handen bildades under h)iia ailiuruh adet af diai

om Tommerns histcnäa högt fculjenle \ ice-piesidenleu i W i-mar>ka

tribnnalel, . /.v-//y/.v/ :\"! rH}!t!:a<ai-. -— i'U 1 ar i tid-^kriften llaltische

Studien publicei-adt, af bibliniekarien l);r Kdmimd I, ange- pa grund-

valen af (ifverbibliutekarien l):r Muldeners handskrihi.i feirleekning

uiipsl.ildl legislei- sk.ill iox framliden mulerkuia h)isk,mdel i dessa

\'it.e 1'omeranorum . IvCgislret k.m naturligtsis ej lemna några i detalj

gående genealogiska ujiplN-sningar, men i huf\ udat'de!m'ngen (sid. i—3S4)

är under slägtnamnet Inarje peison. swm bhb.it U-reuial t\M- bio-

grafisk behandling, uiiptagen med todelse- o( h dödsdag, karakler m. in.

Arten af dessa [)iographii a angif\es ock, men vid lilq)rediknmgarne

saknas författarens lr_\-ckningsar cxdi iiamn. 1 allmiinhel ar registret

ujipsalt med llit och omsoig. NkgLira anmärkningar ma doek luir göras.

S\enska namn hat'\a nagon gäng \allat s\arigheter. josl Menkels-

sons (f 1632) maka far sid. 143 fornanmet Iluslro och man liänvisas

Inail hennes likpredikan angär till Kirst. 1 lon lietle emcllertii! Kerstin

Johansdotter och äterfmnes sid. 161 under Johann. Jiuis. \id patro-

mmica har i allmänhet ändeisen son uteslutits. 1'ro-iien 1 1 ledemora,

Y.wk Svensson Roslagius (v mjS) alerfmnes \ki Uemie stallen, undei

Sven och under Roslagius. \'arre är all hans pio>teri kallas Sanmiai--

slädli eller Sannnasiadh , ett ortnamn som vore s\ail all hilta i

något herdaminne. Alt lalliehook sid. loi stafvas läliojk betvder

mmdre. Johan läUienstedl hetle aldrig Lillienfeldl (sid. i()o). l,e\-oufe]s

är lättare an I,o>enfcls, J.owenburg eller I.evonburg rallare an l.owen-

berg eller Lojenburgk (sid. 1(^4, 105). Jakob Ramborg \ar. sa sseiiskt

detta senare namn im låter, ici-r frän S\eriL;e (sid. lu i) ulan trän

-Historisk tidskrift.
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Knkhuy/cii i Ilollaml. Ralilainl) ot:h Rhulam lial\a skilts al men aru
ett oth dLlsamina (sid, 261, 27 j). llwirjc s-vcnsk \l-1 all Troil
och Trollc aro iscnnc olika sla^^lcr: ilc liat\a cnicllcriid saininan-
lorls (sid. 346). Pro.^tcn i Osira Xy hcllc ej I. ars Sclioiiuuirk, ulan
Schenniark, Anna I''nL:cl Itramnan var född Si!-,cn-lroni. ej S-diunslroin

(sid. 3.) 7). r.annicr l)0rdc hat\a sanunanh)!!:-. nicd lianer (>id. 13). 1

reyislrel ^öres ingen skilnad mellan slakterna 1 lorn ( Kanckas. Aimnne)
i Sverige oeh Horn (Kan/in) i Pommern san. I l-'lennng i SseriLre 0( h

Flenmiing i ( I linler- irommern. Avel (.)\enstiernas Imslru bordc^haha
hänförts till de svenska liaatarne. ej till den niecklenburgska iitten

von Both. Sid. -'7u liur sta Kosenslam for Ro>ensleen. Följande
engelska eller skolsida namn aro desamma oeli borde hafva samman-
förts: Kr^kein (Krskine) samt Fsken, Kskein (sid. (p), (ireigge och
r.rigge (adlade C.reiggenschild sid. 123), ländes^ (sid. 192J och
J.yndsa\- (I indsa}': sid. 100). Afven tyska nanm erbjiula någon gani:

ocgentlighelei. Ktt familjenamn -om Maniuugew (sid. 177) eller

Margrugew (>id. 202) synes nästan otroligt. Skulle det ej kunna
vara March. Rugenwaldensis forkorlatlt, d. \-. s. frän staden Riigen-
walder Rarnheisen (sid. 14) skall vara R.arnheid Ravold (sid. 17)
Harold; Paul Bav-er (sid 17) ar tlensamme sttm Paul Re\er (sid. 25)
titeln rentmeister ar att t'oredraga framfor -teuereinneiimer . Rak,-

och l''alt/burg (sid. on) aro sannna sUigl.

Deremot ar v. Kameke ej del-amma som Kametke. |ol;an \"olschu\\ .-

maka \ar UhU Mes ius ej Meiiau-- (sid., j 1 i ). rrr,ala ]'.u-ch (.-,id. ^2)
och Ldsula biisdi (sid. 2^0) aro sannna person. Kent vilseledande upp-
gifter förekomma jamforeRe\is sällan. Xaijra ^adana ma dock jiaiK^k.i-.

Sa hette .Maria l-disabeth \-. Kempendoi fi's make 1'eter /.Av.' (se sid. 15c))

och ej Jäger. Del ar ej fråga t)m något adelsdiplom utan om en full-

makt pa landtradskarakter for (lustaf Peter \-. I.illie^tröm (sid. iQo):
f)tlo, ej Conrad Rxkidl parenteras i ()43. (sid. 305 ). Ännu mera skulle

val kunnat anioras om det for ulrigt fortjen-lUilLi regi>lret, ifall tid-

skriftens utryunne sa tillåtit.

I framtid.en torde ett och. annat af intresse, med stud af gjorda
torskningar i \'it.e Pomeranorum och aimor-tades kuima inil\-ta. —
Har nedan upplagas dock redan nu en smärre notis, Jijci-)i>\uii och

Wass samt genealogier ot'\er slagterna n\iyt:):an \^i\>". Ilartir.aasdoyn
och von Kaiitioio — b"ur |niblicerandet af d.e begge sistnämnda liat"\ a

kanslisekreleraren .A. K. C. v. Harlmansdorlf oc;h majoren m. ni. fri-

herre J. A. Kant/ow godhelshilll velat ikläda si- kostnaderna.

Björnram och Wass.
Jfr. G. Anrops AU.irt.nllor I. 212, Tal... 4 ncl. \'. UiiiI.lil- Svcn.du AUartal V. 451,

Kristina Andersdotter siiges i en hos Omberg 1. c. beihitlig upp-
sats om falska ^\'asa ättlingar- högst sannolikt hatVa varit dotterdotters

dotter af Oustaf I:s ku>in, Birgitta Krisliernsdotler (Wasa). Sannolik-
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ln-tcii. -nmdaiiilc sii,^ ]'a anlauai-iilot aU Kristina \aiii ddUcr af erke-

liiskopcn Amlrcas I.aiircnlii i lians andia yiMc iiicil .Marg.n >:!a Lars-

iluitcr, (sfclan i^jQ cnka cUcr crkcl.isk(>|irn I .aaicntiiis J\-t!i), blir

\isshet, (la man af Kristinas, i (>f\annanini!a saniliin; lorNaradc likiirc-

, likan, far veta att hon foiMcs ij;S2 -
' ,. i Ui-sala. ilun allcd 165J

'•
. hos sin dotter/ pa i^odsrt Merrentin. sasoni onka (-ifl lOiS 'j

,)

ct'ter hrandLMilnirgske ,L,aiK'ralk\ai1erniastaren Domiiiik xon ['.ut -r

1621, '-'i. (antagligen af O^^w amin lef\andc österrikiska alten Pa.ir).

Knligt sannna kalla \ar l'arr keiines andre make. Kristina -il'te sig

nemligeii första gängen pa l\skil>luna slott löo; '"
,., med ståthål-

laren ofver Ostia-- oeii \'esterdxekarne ('hristian \\'a<s. som atled 1 o 1 :

-'
.,. I''n irke namngit\en son i detta äktenskap ^kall \ id temton ars

ålder liat\a stui)at i tält. Om denne Christian Wass ;ir tills \idaie

intet bekant. Dessa rader skola malianda gii\a uppslag till tbrsk-

ningar härom. l''orfattareii af det olVanniminda registret kallar Kri-

stinas fe-rsta man: Ciir. \. Wasa. .Manne denna t\dning af namnet
\erkligen .skulle kunna liat\a något skäl tor >i.j : Ar här lorhanda
tVäga om någon hittills obekant telning af ^\;i--.Kltten: Kller \ar

(.'liristian en ättling af någon af de danska adels,merna livas: h!sper

Ihas till [vet i Skåne 156S >kail 15S4 iiat\a skrinit sig till KKnab /

hvilket utan t\ifrel l>etyder att han daterat nägon -handling frän l^lfs-

nabben. Maria \\'ass upptages [la riddai hus-,tamtallan säsom Alf

Kriksson Ikorns (n:r 57) hustru.

Pä annat ställe i denna tidskrit't framställes tragan om l'hristian

Wass' hiirkomst. Med intresse skulle .svar emotses harpa.

1780962
Hartman (von Hartmansclorff).

I. J.uwiiini ILir!,>u:,:. borgare 1 Ikisevvalk.

Son:

II. J.\i:h:i!:. intl\ttade till (".reit's\vald. hvare~i h.ni blef borgare

och i5-!3 äg:ire af ett hus i Idschstrasse. Oni med Anna Stcvclin,

(git"t 2:0 metl r.eorg Schulte, y.o med radsheiren 1 (ireiiswah! Ioh;in

Wdschow, •(- 1560 '
.,), dotter af borgnkistaren derstailes Johan Ste\e-

lin och Dorolhea Glineke, (som var gift 2:0 med fursllig;i ])ommerska
rådet och hauptmannen p^i l.oitz. Valentin von Stojentin).

S o n

:

III. Brandt (I>raiidanus ). immatriktilerad st.ni student \id uni-

\ersitetet i Creifswald 15-10, borgare derst;ules 154.S. Kadsherre 1561

' Margareta Hedvig v. l'arr, gift i) 1642 -'-7 ijaiicr i .Scliksicn nicd uf\t;r>le

1 tanicl Ouvriä, f. 1596 i Norinandie. f 1652 -',8 i Ciistrin, bcgiafveii 11)53 "
4 i StcUin

l>.i samma gäng som svarniodcrn. I detta gifte var en sun .som lL-t'ile 1653 iiu.-n

antaghgen atled ung. Uuvris hade varit 'jift förut, rörande liaris enkas andra gifle

med irelinfell se .VnrL-p.
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— 66. Agdc och behod.lc cll hus i I^lcischcrstrassc, y 15S7 ", i, bt-

grah^en i svarfailcnis yrat" i Xi(:ohuk)ikaii, h\arcbl yratstciicn med
den sistnämndes nanm, \ai)cn och ailalcl 154.S saml inskriften: Iler

Braadt /Lirt/Jia/i iiiuir ih;cn lirvcn iinnu linnes k\'ar.

Gift med Ma:^ihilnut Voss. som 15X1, '7 ^ inyic k hirhkning med
cxekutorerna af lleinriiii r)uko\vs tesianiciUe,

'f 151)1 -
' 1, dotter af

Anton \'oss, (som anta-H-en tihhordc den ailli,i;a aiun w Vo-s och

pa modemet härstammade Iran de yanda ( liedsw aldeisiaulerna ('^uant

och Kannegeter) och Anna jlaveman. 1 )enna .^enares forahirar \oro

radslierren i (Ireifswahl 1 [einrich Ikneman och Anna Hiikow, dotter

af radsherren CJeorg Jjiikow och Anna \<>n Wakenit/ samt s\ster till

professorii och dekanen i ( lieifswahl Heinrich Biikow.'

Ikirn 1\' 1 -S.
W. I. /(Uh-fiiui, alled som barn.

W . 2. Aihi/wis, köpman i (Ireifswald '('
i ^SS ogift.

W . 3. Joailiiiii, f. 1552, T 1589 ogift.

W . 4. J/i/iii, alled som barn.

I\'. 6. Jacul' (d. a.) f. 1557. liorgare i Creifswald 1503. Gift

med .'In/h! Sc/n^utrz, dotter af 1 leimich Scliwar/ och Anna
(dineke.

IV. 7. Max-J,!li'iia f. 1565 ':^, T i6ifi '' .. barnlös. G.ift med
bori^aren i Sleitin loiuin Funskr y 1500.

I\'. S. Mnrin: f. 1507 '1,. Uor-are i ( ; reifswald 1504. Arren-

derade något gods, tillhörigt deisarande Lmi\er.silet. (jift med
Mar^arcfa (eller (ierliud) /</v<'^', dotter af radsherren i

Greifswald Jacob lager och Ahirgarela Gruwel.

liarn \' 7 - 1 o.

\'. 7. r,rdiu:t. atled som barn.

A. S. Jacob {A. ).). borgare i Greifswald. Kef(hji64i.

Gift med ( ',//'/, ,v.v.'.^ /..', ;v/-r.7, , (killer af 1'eler

Lockervit.' och Gaiharina .Siar^ard.

barn \ 1 i o— 1 1.

\d. 10. rctcr.

\'b I 1 . L 'atiia)':/ia

.

V. o, Ma>\;arcta y barnlos. Gift 1:0) med N. X.,

skollärare i l'en/lin i Mecklenburg j:o) med skollä-

raren i Nen Ihandenburg, Ciii-i^tuin Knr^cr.
V. 10. Cr-rtniJ. gifi med /c-v,//; Sfi/^e, soiu leUle 16-6,

af pommersk adlig alt, till Donnie i Ivakows socken,

i hans andia gifte.

I\'. 5. .-IjUl/ii (son af III) f. 1554. fjorgare i CJreifswald 1 503.
Panlsatle 1590 -^ , lUiko\\>ka huset, I .angestrasse .^S, till' (d.en iinnu

existerande) Uukcjwska stiftelsen, t 163S '"1, begrafxen J2s. m. Gift

med MdXiidlr/ii! /.an;^i 1. 1556 y 10^4 -^' ,0, dotter af borgaren i

Greit^swald Georg Lange, (en sonsons son af IlaiK-. I,ange i Lanzig i

Hinter-1'omniern, hos luilken pommerske hertigen liogidaw X \i.-,tades

Se Gcschichlc der lUikLiw.-^chon Stifuing af den kandc i.uiumcräkc
rikein, luofcssor Tlicod..r l'yl.
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en till unilcr sina uppNaxUir) och llarhaia Smitcrlou (at" san.r.ia slam
som adli-a iittcii Schmitcvluw).

'i;ani \- 1— 0.

\'. 1. J\irbara. I,ct\lc i6_^S. Ciu i) med ILiiirlch Wessel,

lioiyare i Slralsund. j) 1631 med Ihlhrich :oii Syu.cj! frän

Kekcrnturdc i llolstein, som iihi/n lefde tC(_:;<S oi Ii \ ar liorL^arc

samt liaiidlande i Kalmar.

'

\'. 2. Gecr^', alled som harii.

V. 3. GV.v--,

\'. 5. AV,,'/;,//.

V. (.. l^hicJinii

\'
. 4. Christian (C'ar>ten) son af I\' 5, f. i(.oi. l^or-are i Creifs-

wald \Uz--s. Radsherre derstiides 1633. ( lerii lit>s(>-t 1647. Suuls-

kamrerare 1651. Aijde ett iiiis i fisch^tras-e. ett annat i Ideis^her-

slrasse och inköpte 1041 af JaeL)l) llartman i

\' S) det hus pa >i.~t-

nämnda !J,ata, som innehafts af farfadern. "I" io(;S ^ 1^. (lift med
Mai^e^arcta J'i('is<>:,<. af en tV.rn iiri^s, Jni/isf:.' (norr nm >la«kii Anrlam)
liarstannnande sl;i_L;t. h\ar^ med.lcmmar i ( Ireit^wald t\)r\arfvade .sig

stort anseende — 17 af ilessa bekliidde mider lidiyniden 1312— 1740
rädsämbelen. l'"a(.lern. radshcrren o( h st.ulskamreiareii Cliri-tuph Hunsow
harstammade pa ksaimolinien Iran ile gamla p.immeiska adul-alterna

\on l.ejiel och \on Apenhorg. modem U^abe \'<)lschow \ar \,x mudeiiiel

iutling af de ansedda i;reif-\\aldei>lagterna Segrbcrg och l-hi-elbreclil

(densamma som adliiia atlen \on Knuelbrechten ).

i larn \'I T'- .,.

\'I. I. i:s.i!:\ f. 16-Mi -V^ T 170-^ -
_, 1 (lreif>\va!d. Gift i)

M141 ' !.• med [irofessoiii i ClreilVw.dd. Juani Stypiiun;. t".

1612 '-t
t, j 1650 -'

.:. 2) med e. o. jirote.ssorn i ( ;reil".iVvald

sedermera svndikus i Oldenburu .////c/; Liioithcr />/;.-

VI. 2. Clinstiai: I

\'I. 3. Clinstoph atled.o som bain.

VI. 4. Cliriitian \

W. 5. (/'.•.'.v. Jiir. 1. icenti.it. bmgare i (Ireitswald i'i55. Ratls-

herre der>tadcs 1O71--7S. C.;il't i()55 med lu-ina 7'e/v

F>aiiinaii \. 1630, ddtter af rad-^licii en i Stral^und. m. ni.

Nicolaus liauman, adlad \ on ISauman (se Anreps och Sclile-

gel-Klingspors atlartallor) och han.-i i>ta hustru, (lerlnnl

Herold.'

Harn \'II. 1—2.
\'II. I. C'tristuv: Xicoiatis. immatrikuLrail uM uni\er-

sitetet i CreitVwald i()i)S.

\'II. 2. y.v/-,7/ C/nistLp/!, var boigare i Greitswidd 1705.
\\. 6. Joachim, l". 1635 -*

4 t 1644.
VI. 7. Christoph, f. 1636 " 7. y 163.) "-' i..

' '1'ill henne, afkomlingar IioTlIc uuiliiiiula Clirisuipli von .Scll.-cii. li.mdLindc
Kalmar under 1700-lale:, sc L)rnlier-s >ven>ka ättartal / 7. 355 och .\7, Oj.

- Ilehiie.s l.eL;L;e soner Franz Stypnian ncli Jidian Cliri-tian l'rit.i adlades.

hle-el-, ucli Klin-M,uis atiarlall kcHii.leUei





\'I. S. Maria Margaictr.a. l'. i6;,o, 4. v lo^t» -- 1^ i barii^anc-

Cift 1654 i scjiicinbcr med c. o. ijrofcssorn i ClrcifswaU!.

^^cdcrnicia ciirckluicn i i.ormnerska liunatteii. GiialUr Greh^h.

adlad von Grci^^c/iic/riJf. i hans l:-ta gifte. t". iGiz '5 i

N\'oIgast, f 1607. '- .-.

VI. o. Jlathias (yV^n\y.c\\6) aJliul l'Oi! JJL:r!/i:a!:sj\'rjj'. L 1641 '^5

i GreifswaKl. As>SL-ssor i wismarska iriininalct. v 1690 '-' ;•

i Wismar. Om lionom och hans afkomhngar se Anreji>.

Wraneel> cich lieiL:->irums saint Wasastieiiuis altarlalk>r.

von Kantzow.

1 nariielen af >L-a'.en l'rei;.:!aii i Ikeni-.iick skall ligua en "hy mci
iletia namn. nämnd redan 12S:: -^

' n. Ifraii Preii/hui harstammar afveii

enligt uppgift en iumu i 'l'_\>k!anii lel"\ariv'.e slagi Kan/.env. AUlste

kände .stamfadern lor dcn--.amm;i \ ar en Krdiii.inn Kan/ow (v lujij.

I MeckleDbiirg-Slrelitz, icke langl ifrån staden Woliiegk, ligger

annii en by med samma namn. I )eita stafvas vlock C'anzou-, alld.ele.s

sasom den här nedan iip]uagna ^lägtens nau.n nnnes \ara tryckt i en

iinnu tillgänglig källa frän är 1650. Nen Ih-andenbiirg, den stad.

hvarest de första geiierationerna af den till S\erige olverllyttade slägten

voro l-osatta, ligger äf\en i Mecklenl iirg-."^ire!:t.'. Tndier iö:d,e ar-

Innulrad.el förekomma j^ersoner med ii.nnnet Kant/ow äf\en i staden

(".reifswald. L'tom den här ne. lan omtalad.e Hans Ka]U/o\v fniner nian

derstiules under aren 1505 S4 en l^randt Ka'.-.t/u\v. men dennes san.

-

band med ifrag.iv.irande siagt är ännu lika lite; be\i.sadl som ilen

kände ]iommerske liisiorieskrih aren. IT^omas Kant/.uws. 1 )enne senare,

som \-^zG '-'4 imm.ilrikulerade.- \i.l tmi\er>iieiet i Rt!-i(X-k medi till-

l.igget Simdensis. Iniiker anlydicr h.ans härkfii.i-t frän släden Slralsumi.

bicf sed.ermera de poin.nierska hertigarn.es sekreterare och a:led 134::

--'
^ i Siettin.' I (i. Anre;'> .\tiar;.;llor äre>. i .:r.l)gr.et iVicd; ridu!arl-iU>-

genealogien och de Klercker>ka samlingan;a i K. biblioteket, minister-

residenten Johan Albert Kantzow^ förlaticr alldeles felaktigt \!i)p>tagna.

Såsom ett fullständigande af den i Wrangeis och ]]ergströms : Atlar-

taiior frän är 1S57 meddelade hislorikei\ ma nedanstående atte-

ledning. hvilken dchi-- legat till grund fi-r densamma, u).] tagas.

I. Hans {\'on] Kantzow.

^'ar enligt Dinnies' Stemmata Sunden.Nii.m. först oi\erste\ aktmästare

i kej>crlig ijenst. sedermera rullad af Kejsaren och efter aiskeiL-iagandei

' Om lionum och hans iiuniiacr>ka kr^mik,'.. ^c \id:uc il!-!!:.-,- kf.n;.!0\\

und Seine l'GUin!crichL' Clironikj. u;::ulu;.hif haiuHiis;^ af/.;, o, \ ;::.•.:: \>\j\\:i-\ i.SSu:

iiiföril i 'i;.iUischc SliKiieni 1.





horgniasLire i Neu lliaiulcnl-ui - (1k>> ( lcr>clio\\ [lalririer (lcr>l;i(lrs) -in

ined Mi7r:^arc-/a :<oi: Sfiilp/ij^^cl . Y.w lians Kaiil/ij',v a^dc 151(1 hus i

(licifswald och atled 1550. n-iujHL.'cn är lian idcnlisl: lucd <:ir\ anstående.

Son;

II. Jo/uvi. Patricier i \eu Urandenlnu-g.

S o n

:

III. fo/ia/i, enligl (lerschow lädsheire i Nen r.randeubuiL;. iV\\\

med .-hiiid Mcstt-rk/wc/it frän samma stad. Hennes moder \ar (lerl-

rud Nicolaidotter \Varneke.

Son:
1\'. Jo/id/!. l!orL;niästare i Neii DraiKleiiburij, och medlem af

lyramannaradel derstiides. \'ar 1030 ddd. (iitl meil lisnid GcrJcs.

som 2:0 lilef u;itt med l''riedricli ("aMinir. Hon \ Lir eiula liarnet

ull l)(.)r.L'mastaren i Neu T.randenhurL;. Heinrich (ieides, (en larlarsl"ar-

laor till l''ran/ Joachim (lerdes. se adli-a ätten Klireiislrahi ii:r 863,
Anre[i 1 6o<S) och hans hustru A^nes Warneke. Ovisst ar om Ursula

(jerdcs' söner Joacliiin ocli Friedriedi. h\ilka 1650 nämnas såsom bröder

till nedanstående Johan Kant/cjw, xoro al' hennes fcjrsta eller andra

yitte. Da en loachim i\isi>/:;r 165:; -+
i nänmes. ar det senare saiino-

likast.

Son:
\'. Jol:a)i. \\\q{ 1630 "5 immatrikulerad \id uni\ ersiietet i

C.reitswald. Teol. Kand. <ierstadi's 1047 i Septemoer .nh s. a. kyrko-

herde ([lastor) i I.ie|ien i .\lt \'i.)rd\.iirimern. I nderleclmade såsom
Juhan Can/o\v 1670 -^ '

: i Stolpe ett fordra^ mellan droitninu Chri-

stin.is omlnid. jolian ()t'l"erman. samt jolian llerckhan och olViga iii-

teresseiiter i godset \\'ussentin. — y 1686 '-^^

_,. (lift 1:0) 1647 ', ^^

i J,ie[.en med A-iiiS. nn-cki.dJin (eller l.erckhalm) v 105c '^
; i

liarnsang cich l'egrat\en j() s. m. Hennes lariarslar, Jcihan. skall

haha tillhört den preussiska adliga ätten iW^A detta namn, in-

kommit till rommern och i5.-'0 MilMt hauptmaii \id a.mtet llartli.

Sonen (med Anna von Ikirnekov. ) joaclum \ar under i():de århund-

radets senare liält't hofrad hos liertigarne al' riim.uern-WnltjasL samt

gitt med (Jertrud ]:!allerstedt. en h.drs)->ter tid tuisiliga rådet Felix

Hauseii. Deras son, Agnes" läder. Heinrich llirckhalm \ai l'ur>l sekre-

terare hos hertig Philipi) Julius, sedermera liertig lUigi.daw Xl\':s k.aupt-

man pa IVirgelow och Ijegi\)|'s i('45 "1,. Han \ar gift 3 gånger,

med (k-rtrud Sclilicdukrull frän AiKlmn (.\gnes moder). Anna S.^phia

MUi Lepel och Hrsula \on Harnekow. .samt hade en son, oh aamarnnde

Johan Jlirekhahn. Da dcime alled karnUis, iufdes \\'u.-,- entiu al».\gnes"

kam. Hon \ar gift i;o) sed.m 1(140 med Kant/ows loietiadaie i em-

betet. 'i^imotheus (lerschow t". 151)7 '- -j- 1(145 " ,^. li\ilkeii umler
aren i6_m— 2_^ \arit laltpredikant i li\landaren Ceorg Christoph \-.

Rosens jiolsk.i regemente, som stred mot s\ensk.irne i lixkmd. --

j:n) (enligt Diimies) meil Arjid .V, /)/.<•,',/, ;c///,/.

Söner:
\'I. 1—4. (1, 2 i i:sta. g,, 4 i 2;dra gil"tet).
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\[. 3. /'(>/.ui/: /V.v./V.v/.' (son at' V i aiulia -'.fiet;) f. u.,(i\. [mn,a-

tiikulcrad \ id uniwiMtctci i ( ircilVv, aM IdS 4 ^
,. Tcol. kaiul. dcr-

.siailc> UM).\. Kyrkolicnlc i Su-l/cnlaii!' \ iil T.i-cwalk 1 ()(i5 i trlnuaii.

•f 1731 't
. ilcr>lailcs. C.ili nic.l J/:\/r/_^- Si>/'/iM R,ih:anii, doUcr al"

luictradaicn i ainljclfl, ['liilipii Kcimanis orh Kli^al)Clh l''ric(k-hoiii.

l!arn: \'1I. 3. och mojlium \ II. ?.

\'ll. 3. Aiiih-! lui>d/\!/!, Y 17(10 ? .. Ciitt 173.1 iiiL-d (,\r/id/-i/ Gcrlii!:^

i hans j:dia i;iflc, l". 16SS ''
, i Soest i WcsUalcn, Kyiko-

hcialc i \\\\\ s'id .\ii( kun 1713. '\ i70() ^'7.

\dl. :. /o/idii riitlipp. liandkuidc 1 Siralsund. CiU nifd Katdriiia

Maria S.jJcir.aii (cnk 1 lou-bi-T- : Söderman) picsldoUcr \\a\\

Kn-cn.

Knar Johan rhiH[.p cndar,t pa grund af sannohkhels^.kal antagits

vara son ät" Johan h'ricdr!rh ut-atta-, for dennes afknnih'ngar inga

nunnner.
S .j n

:

[oac/iiin C/in<t:a/i f. 1732 ''
-, i Stralsan<!, Stads- och [>ro\insial-

ai.iotekarc i Vasa i Fmhmd, y iSoo ^"
., der>iades. (;il't 1) 1760 med

JJrifa Ma,i;iidlcJ!a Ih-hick t'ran Ivahnar j 17^1 ' ' u. -'
1 '"'"^S

""
<j !'"-'''

Clara Kriksdottcr MiniscHm. t". 1749, y 1807 '• ,1. (iift f) med krnds-

kairn-eraren i \'asa, Carl Taul Ckisiin.

1'arn i 1 •.^ta git"tet a— d.

a. Elsrcnfncd f. 1765 '' n i \'a^a. .Apotekare i Nykaikhy i Idnkind.

y iSiS -?
5 der>ladc>. t'dfi 1S04 med ./.'/vr/,''.',/ SaHir.i. 1 7S.1

"'
II i Vasa, y iSjj ^ <lerstades.

l^,arn e- i.

c. Clara Catliarliia i". 1805 '" ,,

f. foiian Ehrcnfricd t". 1807 ''• n.'

g. ' AlbcrHiia t". 1810 '-
...

h. C/:ar!afla f. 1813 -'7.

i. Sa///!

i

1. 181 5
^ I,..

b. /a/uiA' Clirhtiai! f. 1774 -'
j i \a.^a. Ai.K)lekarc derstatles et"ter

t"adcrn. ldytta<lc till Sverige o. h var i8jj— 26 ägare af Biss-

linge i Ktls socken, 18.-6—36 af apoteket Hjorten pa Kungs-

hoimen, -j- 1855 -"
,

1 Karlstad. (iilt 1804 med CaHianna

Ma^^dalcna kadcU<lf\ v i8.|o J'
; i Stockholm; dotter af apote-

karen i Karlstad. i')avid Daniel RadeKjff Iran Wi^mar och l^li^a-

beth Sophia Andeisson. i hennes i:sta gille.

i\ l\n .lotter gift med sin s\ager lla'i: i h.,in- ::dr.i gifte,

d. idrikd, gift med magasin^for\ altaren i Lniea XaHianac: Ilalit. i

hans i:sta gifte.

\1. .\. IIcinr:ui Gatifricd (son \i \ i andra git"tet) f. i(m6 '-' >
Handlande i StraNund 0( h medlem af 8-inannaradet. -i" 17.IJ '-' 4-

' Deiinos afkuuilin-:tr lordc uniui lefva i 1'iiilan.! uch Ky.d.nn.i. N.

>krers af Johan riiili;.!-' afk. u,iliii-ar K.ui'..vn'. N.aiuaio uppl y-nin-ar 01

^amuia önskas.





4'

(lift 1700 med .h!//t! Cicrlniil C/uirhim. doticr af hur-inastarcii dcli

hindtiudet Chiistiaii l'',hrciifiicd (.'harisius och lians 1 :sta fru. Anna
lla-cnicistcr. I'astcr till Cliristian l^lhiLMifrit/d (;harisiii>. se adli-a atlcii

\(jn Carisicn w:\ Ji.^iy, Anrcii 1 5^)1 01 li lialfsy>tL'r till ('htisliaii

l''liicnfricd C.diarisius, se adlip;a iitlen \un ()lllK;lf n:i- 1752.'

r.arn \ll. .,--7.

\'1I. 4. Inirhara Rosi)!a, f. 1701 "' j, -f 175S --^ ;. ("dft med prosten

(pnepositus) i J.oit/ C/irish>p/i J'ri<:driJ: Wllluli, y 1750.
\'1I. 5. ^bma lUtonara, f. 1706 '-. C.ift med k)rki)lieiden i

Casiieviiz i);i Riii^en, Ailitin /'ru-ilriih Sulchc^'.

VII. 6. Johan hlltrnifridi f. ]70(), alled som Ixirn.

\'il. 7. Cr.arloUr JUisdbctli, f. 1711, i" 1 74S bandos. (dfi 174J ined

borgmästaren i Slralsuiul Dd-^ui Ihc^ i det yA\c af hans 4
gillen, f. 16S3 "

,. -j- 1755 -
,.

\ I. 2. Jolui/i Ifcuiricli ()-ngste son af \'
i llnsta gillet), t'. 1650 '-^

5.

W. I. Ilni/ii/!^^ Joachi)n (äldste son af \'
i forsla giftet), f. .antag-

ligen i'64S.

Ägde, genom arf efter moibrodern, pantraltLii lill godset Wus-
sentin i Medows socken, AU-\'or-l'onimei n. Denna reducerades lian

honom, men han behöll, såsom periietuell .nieiidatiji oi h tertial inne-

hall are, godset till sin kXokX/ Nar t!ens;niima mtiaffat, ,ir obekant, 1 lemiing

Joachim namnes sisla gängen 1710-' :, i Medous L\'ll^obol ker. Att naL.'e)t

anti-ad for honom skulle lirmas i lae[iens k_\rkobo( ker (ifi'. \\"ranL;els

och bergstioms iittartallor I OiO) torde bero pa något misstag. (]ift

med Anna Jli/cfu^a, f. 1657. llennes farfarstVirfar. radslierreii i Stral-

surid, Heinrich biudiow hade 156S adlats af kejsaren; farfadern med
samma namn \ ar gift med Ibabe ndii Ih.iun (se Schlegel ..V Klings[)or

sid. 3: tal). 44) In.irs moder \ar M den gamla rugian^ka .itteii Sege-

baden. Mjraldrarne \ oro Albert l;u(how och hans i:>ia hustru Anna
Wewetzer, af samma slagt sfjin adliga alterna Kosenstjerna n:r 172
och \on Weiwit/ein (Schlegel \- Klings])or sid. 321).

l',arn \dl. i--j.

\dl. I. Catliarina Dorotiica, siar fadder i Medow 1702 'f 5 och 1711
-'

7 och ;ir da ogift.

\dl. j. JoJian Alh-rt, (son af \ 1 1.) f. 16S0 '
i.- [ci Wussentin.

Periietuell arremle- och tertialinnehaf\ are ;d' A\'us>endn.

Xinnnes frän ot h med 1716 -^4 llere nanger i Medows
k\rkobucker. Inllytlade lill Stralsund. Radsherre derstade.s

173S. Afsked p. 1). härifrån 1740, j 1733 '',-•. (dill 1707
med lisabc DoruAtra RAjAu\ i. 1687, 'i' '7'Ji ' 5. d.otllr af

radsherren i Slralsuml A<lam Miedri<h Reinke ocli hans

i:sla hustru Cadiarina ilsabe ('lamer.

' Jfr. undrrlecknacis liistorik lill iiltcn v. ( ijlliorf i \\ianc,'Lli ..ch Deri
-Uuiiis 'allartnllor.

' Aii-aeii.lc lerlialyodscn lu. in., se en uiidci Uvek var.-nuic ;U'liaii.lliil- af fui

at;ai<ii lill denna upp.ats: (Un redukli-n'-!- ni m 1 'f. d. S..l,^l;a roinincrn.
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VIII.





Dam: IX. 1—3.

IX. I. CV/ris//'/!.! py.isabdh i. 1754. i' 1705 -^^
. hariilo.^. CiU 1701

-''
7 iiicil kyrkoheiilcn i Weiijaii, Wchlera-- .-tifi, holiirrdikaiUen

Ma-i^lcr 'j.'lidii l.aif.juist' \ liauh i:.sla -illc, f. 1750 _ i

l]y socken, f 1814 "'
7.

IX. 2. JoJianiia Mariu f. 1757 -"'7. -j- i8;,(, -<
i,, karnK.s. Agdc

huscl ii:r 5, k\artcicl riiOebiis, Stucklidliu. (lift derslaiU-s

me«i danske konsuln, lii-osshandl ircn ('b.i i-tian l'rediik

l''aliiiL-ius.

IX. 3. Johan Albert, friherre KaiitwK'. Om li.nioin (kIi lian^ af-

konilinnar se .\iu-e[is sanit Wran-els c» h Un -.--Ironis atiar-

latlor.

Anm. l]kind fadtlrarne till \I11. 6 namnes en ('ord iMiedricli

Kanl/ow, som 172J j"
7 s\nes \arit gift. l^enne medlem al" allén \"ar

liosatt i staden Anclam. ()t\ if\elaktiL;t \ar han en nära slagtin^-, må-
hända l)roder, till \dl. 1.

(r.tUdt ron /'.sson.

Nyare svensk biografisk-genealogisk litteratur.

1.

Inlressel for ].ersonhisloria oeh de denned samma.nliangande

liiogratiska och genealogiska forskningarna har jm de senaste 10 a 15

aren allt mer ex h mer uUecklats. I )a liofintendeiUen \'. (. 'rnherg ai'

1SS4 horjade all ntgif\a sin Svensk Slagtkalendi r (Iran i.SS., kallad

S\enska altartal) noid i sjelf\a \erkfl de genealogiska (x Ii hioerafiska

li.indböckerna ganska fa <>ch foga lillforlilli,L;a. J ''osutnm \ - iro n])]»-

gifterna i de llesla d} lika arbeten yllersl knaiiphaiuhga; salimdia s.ckna--,

i enlighet med tlen af K\. Anrej» nlgifna adelskalendei n, ofta nog iipi)-

uifler om fodelseda-ar oeh gillei nialsdagar, ui brisl, snm sa\al i

n\are da.nska som linska arbeten af lil;nande ail. ej furefimie'-. 'rill

sadaiia korlfalUule ni)]igifter har lik\;d af\en en ( Jrnberg inskiimkt sig.

detta sa nncket meia of\ erraskande som (labriel Anrei» redan an\isat

\agen med stn ot"\er alll beinm .Ntaeiuie S\enska Slaglbokeii ,
som, i

fråga om fnllständighet. jia del genealogiska omradel sokcr sin like.

banellerlid far man ej i delta hanseeiule vara sa nogräknad nied de

ij årgångarna af S\ensk Slaglkalender. — S\en>ka allarlal , dä de

ju frän början afsells all \ara kalendrar, deri n]i] »gifter eiulasl om
lef\ande personer skulle meddelas, snarare an all \ara ell geneabagiskl
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saiiilii\us\crk i egentlig l)einarkelse. Nar Slaglkaleiulenis iiaimi iiiulrades I-

till Altartal och planen i oili med detsauuua i iiagon inan n'tvi(lga(le>,

lar ahen utgit'\-arens af.sigt \ arit att meddela data ikIi längre biografier,

men sorgligt atl saga visade del sig .ill allm..nl:elens mtres^e icke Imll

jemna steg med de okade kostnader som tleiuia fuUstandigliel gif\el\is

skulle åsamkat utgit'\aren. llwul nu en sådan l'ullstandighet ang:ir.

inaste medgit'\as att den \isserligeri alltid ar (Hisksard, men alt A^sn

möjligen kan upi)\agas sa^^am t. e\. i de nämnda årgångarna at" ( )rn-

bergs arbete, der den ersatts genom all sa mänga lleiM slagltatlMr

i dess ställe kunnat intagas, en om:^landiglKt. som i icke ringa man
bidragit atl oka allmänhetens intresse och gjort de .^ma röda \ol}inerna

kiiiula och erkända i mycket \ida kretsar. ] )i.ras bel\-delse ar obe-

stridlig oi;h deras \ärde for kommande tiders b)r.-,kare mahiinda obe-

räkneligt.

biuler arens \o\<i) har. sa>om ot"\",>n ant\aldes, iiuresset for slagl-

lorskning och biograil tilltagit: detta i liog grad tack \are (i. Anrei^s

oeh \'. (Jrnbergs banbrxtande \erksamhel i slagtb)rs]^nlngens ijan^^t.

Också ar det ingen liten förteckning, som i ett kouimande liat^te af •

denna tidskrit"t ar afsedal atl medd.elas ol\er den reiil biografiska och

genealogiska litteratur >A<\n blott under de seii.i-le jo aren sett dagen
i S\erige.

C)f\er liera eiiskiUla slagtcr haf\a utarbetalN ult'orliga moiiograher,

h\ariblaiKl märkas följande >_\nnerligen utmärkt, i och i allmanhel om
god l"orskning \iltnamle arbeten: Crc\'/iii/t\!^''/sÅ-i7 iDitLikniiii^^ar om sla;^tcii

ScJc-rhoIin itc. (utg. 1880 af J.
.'^ederliolm); .V.V/V-''''-''' Ll-^^g^-'!'] (i-Hg- 18S0

af Solve T. ISerger): JCJi^rras^^,! shrxic-ns stcn/itiij!.; (nig. 18S1 och 2

uppl. 1804 '^t -^- ^'- I- l'-'lgi'en); MN>it/'ies!i!xf<-'/! frun iouo-ta!d etc.

tuig. 1883 af C. 1), V. b. Muntlie): Skamka ua^^tnt JVdlbcr:^ {vWs,.

18S,:; af F. 'W och T. A. billberg): .S7,/.^A7/ Cro>is!raiul (uig. i8S4af
O. r.ergslrom); Su:i}:bok tf':\r ,.v.' si\-/:skd s/u^/iJ! iu-j: Sw/oio (utg.

1885 af Kr. A. xon Sydow): J^:ti;r,!fis/:a iti!tccki:ii!'^ar ofrcr ir.cdlan-

iiuir af jdinitjni Sfi\i/:::I\>\^^ (utg, 1885 af Sigrid Strandberg); ^SYf/vAv/

Aschan (utg. 1885 af O. bergstrom) ; .S7./i,'-''V/ Launi: (utg. 1886 af

A. \'. Kir.berg); Sld,::tii! EiiXil/idri (ulg. 1886 af (b(). b. Kngelhart);

S/iij^fc/i Fsildihicr (ulg. 1886 af A. 1'siiander): (-'/f^i/ti^- rordiiJc

Gibsofiskd slds:;tcn i S:'c'j\'x\' frdi: ly./J (ulg. 1888 af b .\. (iibson):

Gfnca!i\<;i af Jluss-sliii^tcn (utg. 1880 af V. J.
\'. Ibiss): fo/ri fcspcrsso/i

/'M\xr(-^!S frän Kyrklh-Jdin:::^ s/di;/r<-x/y/,-r viitg. 1800 af 11. l':se)n

.M[alinborg"j); .L/f/xa attni Tis^nstcdt (utg, i8ui af b. S. Tigerstedl);

Shii^tot von Kniscnstjcriid (utg. 1803 i ,d' b ''•• '"''^ kruseiisijerna ,)

;

Tajla ofver Edh-slagten (utg. 181,3 af K. Ki.-on Keutersward); .S7./-A7/

Frick i Sverige (utg. 1803 af C\ .M. brick): A:/,r/!d Åd-c*,-/-erj; (utg.

1894 af C. Lagerberg); Forsvk till s/d-/regis/ej- ifv.r s/dg/e// 7\fixvd!!

(utg. 1804 af Cb 'bengvall); Faldihler-Fdelstd)!! (ulg. i8()5 af O. t'.

Ahlstroin); .S7</-Av/ MAH ijji-^iSci^ (utg. 1805 af A. C. och A, 11.

.Moell); (Jeferska s/dgu-n i .SVv/v-v (utg. 1807 af b. J. (ieijei): las/xc-^ii-

s/d/de// F/ios (utg. 1S08 af Ar\id kuon m. Ib

bland slagttatlor utmärka sig bie of\ er ätterna Drdke 0(h JlddJ
(Utg. i8.)8 af i'. Drake).





Arbeten uf\er llere slaL;tL:ru[>per, utom ( )rnljei-->. Aiiiep^, \\'i\in-

i^els (H-h llergstioins (iUlartatior ifraii 1857) h.ifv.i utgitMls af C. \'.

kinl)erg 0111 (j\>//dr,/sÅ-a si\r-/rr sair.t af ( ). C Alilstruiu oin A\'/r'd/!,/s/[\!

.v.'V,',v/(V.

y.n betvclamlc inatrikeUitterai ur har >aniti(li-t uiipblijuislrat nieu

de olika arbetena inom cU-nna kate-ori aro tyvärr af iiiy<ket olika

halt. Flera aro dock af ho-t \arde och af stort intresse lor torsk-

ningen; till dessa nuiste i framstå rimnnel raknäs SÄ\//iSÅ:d \aiio/u-n

forc afdcliiin:;anias tid {/6S'j—-!S'S2), ett arbete af allra största värde

(utg. 1807 af Carl Sjöström); CpiaUi iini:'cr,tidi J/./^;-//','/ (ulg. 1S96

af !'. \. bahr oeh Th. P.randberi; ); SiiialaiiJs Xdtioi: i Vpsala (imder

uIl;. af b. S. \"istrand oeli AL SLtli) at\en dessa senare \Lrkliya

monsteradieten fullt jemiorli^a med k\^\\ lUmarkta historiken ofvcr

Crsfriki-JIdsiji-c Xailof! i UpsaLi (ut-. iSm2 af S. 11. II. balm-ren).

De nya herdaminnena of\er Slrtir^iun oeh W-^tcrus stift (detta

senare endast sui)i)lement) aro furtjenla af skarp kritik, deremot synes

tillä--sbandet till Erk^st!ftct> /:crd:))ili:iic \ara ett något mera -ecliget

o,iriillb>rlitliyt ad^ete.

Intresset t'or biografi har ;d'\en ta-it sii;- iittrvak i aiulra pulilika-

tioner s.isom t. e\. "i 1 la-^e W . 'buhbere- 1 stort aiila-da S: :rskt

J\'/-t/\!ft^^i!!i,r: , cler Inarje ]M)rlratt atloljes af koria men ex.dxta, bivi^ra-

fi>ka upi)L;itter samt meddelanden om alla d.e afbiKkule perx ine-rna^

födelseort, en s\-nnerligen Nigtig iif\en i Wrangels oeh bergstroms Attai-

latlor, sa\itlt mujligt \arit. om Inarje person meddelad uppgid.

jägaren , (\cn af bingo Sam/elius utgifna förtjenstt\illt redigerade

tidskritden innehåller tidt och ofta snkirre biografiska ski//er. dei' för-

fattarens skrit\->tallaretalang eni!a>t (d\erti-.iffas af uppgiUernas till-

förlitlighet.

ha emellertid meningen ar att i de närmaste häftena af denna

tidskrift intaga en forteckning of\ er all under de senaste 20 aren ut-

kommen s\ensk genealogis^ oi h biograh^k litteratur la of\anstaende

korlbutade ant\dningar \ara nog. Ma det endast tillåtas utgif\aren

att något utlVirligare omriainna de bada senaste t\)reteelseriia pa ([c\\

genealogiska horisonten iiemhgen .Sdivvgv.v /u',/./(7V'{-,//'j>- i-ch .L/r/s /ui/r/zJiT

fl'?- (.'.' /Soi; utgit\en af (".abriel Anrep. ('rjugnandra årgången). Alb.

llonniers borb Sthlm iSoS, saml Sr,-';sÅ: .ll-:s{\r!i-/iJ'<-r for /So,/ ut-

git'\en af K.irl K>on I ,eijonhuf\ lul. i Idirsta årgången), b. A. Norstedt
\- Soners forb Sthlm iS(,S.

I Mnlaml halsa Irenne olika forlagshrimu' utgif\il adelskalendrar,

ett förhållande, s(jm kanske i någon man \arit orsak till att deii 1807
utgifna årgången af J'^iiildi!iii aJcbkalcihicr framkommit i sa prvdligt

skick och med sa fullständiga uppgit"ter. At\en har i landet ha/ i ar

tallan med den pa .\lb. Ilonnier> forlag af C i. Anrep utgifna .tdels-

kalendern u[)])t.tgits af en annan hrina nemligen 1'. A. Norstedt lV' Söner,

som gjort sig s_\nnerligen fortjent om ^\<^\\ genealogiska tV)r>kningen

genom alt åtaga sig utgifv .imK/l af det ot\annamda sanilin-sNerkel:

•.S:'ci!s!:a .L/chis AttartajhT ifi\ni iS^^j . Att r\ktet om en nv adels-

kalender afven \erkat åtskilligt uodt p.i den Aniepska kalendern sviies

b.ist af den inligeii utkomna ar: ppsl illnineen ar \ isserlinei
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i (k-t lu.hi dcnsanini:!. incn tkTiucncui aJi \ ;ii.Lii,it'liildnin!.;.ir ku alht

sl.i.utcr nicildchis har knleiuK-rn kitt dt \ ankfiilll lilla;^^: ; dussutoiu liar

d^n stora lorbättringcn \i(UaL:its atl todcl.-.rar iiietlck-las Inr i aiukM

adliga alter iiigit"ta ij\inliga ittlLMHedkiniiiar .it\rn ]ia dcra.s egen slagl,

en atgänk som kc.^[iarar in\(:ki-t tidsötku\dc sökande. Soui vaiilii:!

ter sig kalendern iii}cket prydligt. \,d tr_\-(kt >oin d.cu iir och i öl'rigl

elegant utstyrd. Sa\al de stori-c som de mindre \.i|ineii lennia do. k

åtskilligt ofrigt att önska. Mot utgit\arens l'oivt.il skulle ratt m\. ket

\ara att anmärka: der linnes stolf till o.indliga jiokaniker. men af\en

L;it'\es der eggelse till undersökningar af stort intresse. Man ma^te
emellertitl Ivcköivska den åldrige utgit\aren till att med t)t"orminskade

krafter hat"\a kunnat rediger.i ilenna ny.\ argang och man måste alltid

med tacksamhet erinra sig att herr Anrep ar dt-n t"(jrste. som under ile

senaste ^o aren med il"\-er egnal sin tid ocii sin t\irmjga till slagl-

torsknmgens ijeiisi.

Pen at' Karl 1 .eijonhut"\ ud utgifna Ssenska .Vdelskalendern grundar

sig hui'\ udsakligen pa ilet ai' Wrangel \' Ik-rgsticjm utgitna iimni ej

t'ullt afslulade arbetet Sv. Ad. Atl.iriallor ifrån 1S57. och är äl'\eii.

susom at" t'öretalet .s_\ nes tVamea. närmast alsedt att \ara ett ärligen

utkommande sup[)lement dertill. Med tanke \id de oei-horda s\arig-

heter. som utgifvareii mast ot\er\i;in.i. imi.in han \k{ >a iemt\)reL^e'."is

kort till kunnat ki ut sin kalender, ma-te m.m l\ckonska honom till det

i sanning storartade resultatet. Ked.m formatet git'\er koken en mera
seriös prägel an kalendrar i allmänhet; det \'nie 1 Lifrigt ar tillt.il.iiuk-.

men t\'\arr måste \i konst. iter.i den alisolut.i krislen [la heraldisk smak
och kannedom hos den artist, som kitt sJm a.iiforlrodt det delikata

\art\et .itt dekorera den r.}a k.\lenden,s peimai. Sarskildt företer det

dera ankragta \apnet ett oiier.ddiskl saimiukanum . soin ingalunda

\erkar tilltalaiule. k\ckligt\is k)rson.is man genom de \erkligen

1\ ekade smärre wqienskokl.ir. som .mki.igts \id historikern,! till lo.irie

.itt, och Inilk.i \apen goi.i (len. Siak. kito-rr.fi-^ka anstalt, där de ut-

kjrts, all heder. 1 )e utmark. t sig ivist.m utan undantag t'or rena

her.ikliska lormer och ,u\.) tet kiuule med saker hand och god käniic-

tlom om heraldisk stil.

Alt i kakntlern inforts up!igil'ter om giiu-rmals vch födelsedagar

ketecknar ett stort framsteg [la k.ilen.deromr.idet och kommer helt

s,ikert att helsas med mycken tillfreds>iallelse. Det iW' ut-if\aren an-

vanda systemet i otVigt foreler stora olikheter meil det i Ci. -\nreps

kalender använd.i. Salund.i hänföras ick.e alla inom hvarje alt upp-

tagna piersouer till huf\ udmamieii.

Iharje person har tVamfore sitt namn elt nunnner, som äter han-

\isar till en i korjan af h-.arje att meddelad stamtatla. iA.aiom detta

tilhiigagagaende kan man med största lätthet kkirgora af\en det mest

m\ecklade slägtskapsförhallande mellan t\enne personer :d samma
.itt. \'isserligcn kan delta i några la kdl förorsaka titlsutilragt, men
1 alla h.inseemlen ej mera an tlel tidsödande sökandet i (k Anreps

kaleiuirar efter födelse. ir in. m. kjr de adliga 1'roknar. som gift sig

med atlelsmän, och om hxilka uppgifter i sist namda kalenders t"orra

årgångar st,Ut att linna eml.ist pa mannens iitt.
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r.l.mcl n_\ heter af stiu-Nta bcl}(kl>c ai d.l rci^i-lcr ohci' alla i

Ixikcii forckoiimaiulc, namn [la icke s\enska a(lli;_:a ['er^oner, i-ll train-

>te.u, In-ars betydelse ej l.ehi)f\er paijekas.

]\n del (k-laljanrnarknin^ar nmt sa\al sjelha ilnn-a soni mot ui)p-

uiUeina skulle neg kunna göras, men ila kan-^ke m u.irmare grari>kninL!;

ar alt \;inla pa annat hall 'u h nu redan allt l"or myekcl iiikrakials ]id

lidskriftens utr_\-mme toide \ara bast ;,tt l'dr deinia gäng salta punkt

imder ui)pre[>anile al" en Iwkon^kan till --a\ al ut_;ir\ a,re som feirlaggare.

Arbetet, som af\en i)r}d.-s at" goda autol\-pier Iraui^lallande general-

majoren O. M. r.jurnstjern:i samt btcras Kxcellenser iViherre ['"r. \. l-'.ssen

och grehe i ,. i louglas, kan med l'og iMknas till det ba-ta, >()m luider

>enare aren utkejnmiit pa det geneahigiska området.

.S". .V. ,S'.

Smärre biografiska medclelanden.'

y<}Ini Kntssojis biografer ]iaf\a >aknat kännedom om alt lian,

tidigare an de antagit, gr.oerat i koppar, oeh jag anser mig derfor

]ioi-a meddela följande n[)plysningar.

Jag eger en med /. /Vy/Vy.vv.' sigp.er.id gra\yr (8:;Xi40 mm. t, a

In-ilkeii fninas t\a gamla, af samma hand med bUnk gjorda antet k-

ningar, sa l}-daiule: borsta t'orsoket i gr.iN eringskonsten [oehj ritning

A iarnbron \ id l''orss\ik . Ämnet for denna framställning antwler

grawrcns tidiga tillkomst, oeh utförandet. ehuiLi ganska goilt, .skiljer

>ig något frän nedannämnda \ackra arbeten. Af denna gr.i\\r fmnes

irke nauot e\em[.lar i Kongl. bibliolekels grav)rsaiiiling.

b.ricsson fr.untriidde offentligen si)m gr.uor iS:_^ i frih. br. b.oyes

Konst- oeh n\ hetsmag.isin. fjerde aigangeii. der b.an meddel.ule teckning

till en af honom i \ i>s ului lorlniltrad angm.iskin. Denna gra\yr ar

signerad y'v;.v. ^- s:/!//>. J . Er^cyson. \ texten >.i-es. ,ilt detta är hans

andra forsok att gra\er,i i koppar, och det har antagils, att det for>ta

skulle varit en i Kongl. biblioteket befmtlig gi'aN}r (07 X 143 nan,)

med mekaniskt änme och nied följande gra\erade dedik.uion: 1':!!-

i^nuJ Ilr Jniroii Fred. JJtyc. f. Ericsson. Detta antagande har tro-

ligen lierott derjja, att iri.in ej känt lilharon af här oh .m furst nanmda
i.:ra\ \ r.

1 biogralbsk.i arbeten rörande Kriesson, utgifna af Sta(d:i.Jberg

(1 866), Alund (iS()o) oeh Sa\c (i8()i), nänuies, alt han gra\eral rit-

ningar for ett lillamnadt arbete om kanaler m. m., men ingendera har

haft sig bekant att aftryck af dessa graxyrer bexarats i S\ erige. Sådana

hafva emellertid l)efunnit sig i frandidne grefw A. K. Non Kosens ego,

tilK han 1875 skänkte denr till Kongl. biblioteket. De aro 16 till an-

' 'J'ill denna afdehiin'' ciiKJtiai^ris bidraL; med lackiaiuliel.
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takl och sanunaiih.iri.ulc smu liok i tNailnliu ined ^kll^^li_L;a upplys-

nii\L;ai- af giharcn. InilkL-ii aiisai;- sin i^ah a muh cil unicaim. llaii

niccldckir, alt han for-alws cflcrfor-^kal sa\al iikitarna som dcu
L;ra\crinL;sniaskin iM-icssoii ainandl (m li li\ilkcn iian u]i[. funnit orh till-

verkat af stal.

Om till;im[)ninL;cii i JMi^land af l'!ric-M)ns i;ii|ilinninL,Mr meddelas
atskillii^t i utdrai; af ett lnef lian en i\sande nniianaii, dateiadl londiui

den 8 juli 1S2.S . infnrdt i tidningen journalen tStoekliolm ) d. 1 au,L;.

s. a. Ki-iissoii \ar f\d \>d resa i 1'ranknke o( h Idandern. Detta med-
tlelande om In »nom s)nes \ara det for>la i s\enska ti

efter 1826, da han for alltid lemnade Sseri^e.

m-N],

Gustaf Daniel Ullckc, lanL;e innehaf\aie af P.ergsunds \erksta(l

i ^huia lers. i Stoekholm. har sa\;d i Xord. t'an.iliehok 11: _,,;, ^omi
tlel iSc)7 utL;ifna \eiket nm Stoikliolm SNeia-e-; liuf\ud-tad U[ii»gaf\its

\ara engelsman. lian \ar lik\al född i Stoikliolm d. J5 okt. 1776
och alled derst:ides d. 4 okt. ^^(^\ (kalendern S\ea for iSii.;). lians

föräldrar xoro med. doktorn Henrik Kristian D.imel Wileke ej- 178S) oeh
Katarina .M.iria .Meisiier Iran Xykopiiig. hai brodern Johan ('ad Wihke

(f 1706) var \'eteiiska|)sakadeniieiis sekreteraie. 1 )es^a d ^roders läder

\-ar pastorn \\d t}ska t"ors. i Stoi-kholm lektor Samuel Wik:l.e, som \ar

slagtens stanitader i S\eriL;c. lemtor Ihai/.elius, S\ . [,ak-;irem.itrikel, art.

Wi/kcns.

A'. /'. //'-/-.

Frågor.'

1. 1l\ar aro friherre Ksl-iorn Kristian Ueiiterholm oih hans maka
.Mana ( ;_\ llen-tierna till l.undliolni samt deras .son ( hislaf .\d(df

Reulerholm hegralna:

2. Ihail hette MarUn ( ^ilii^ell) .Vnckariijelms maka:
Jl.

3. Huru hora .s\eiiska adelsnamn riilteligen skrifsas? I enlighet

med adelsdijdoin 01 h liknande urkunder? i enlighet med veder-

taget hruk: eller i enlighet med språkets \e\lingar?

4. ll\ilken att tillliorde Christian Wass. som under första haltden

af 1600-talet \ar ståthållare i t )>ter- och \\'ster-Rek.iine.

C. :>. Ji.

' Rcdaklioiieu tilldler sii; vöidsnuU up[inuin.->. Sv. .Vutoi^iraf-Säll^k.iiicU nu-d-

louimru samt alioimenterna ä Pcrson-llisWiii^lc 'fidskriu all siividl niöjli-t inleiiina

svar a ofvanstiiende fiMijor. Svaren koiuma alt uicddckis i nästa häfte.





Vilseledande uppgift.

1 Ilen- Aiircps (orcl:il liU Sscn-cs Ri.l.k-rskaps o, h Adols kalender

for i.S()(, torckoiiuiKT foli.iinK' lik i (ih crr.i^k.iink' >(.)iii oiikli-.i iipii-ifi ;

l''rilttTr:'r^d iiffr/i //:) Jijd ,n' t/rn r,'!i/u hi r!,l,ldrhiiM-t , ^oi/i Jurr

/'rt\^iisiti(>Jif/i til! i sitt i{i!t>bla luiinii . SaMiui Licmiuilc drrlill ina liar

ulan \ iilare koiniiicnlaricr Icninas aiiteiiiiik furlcikiniiL; f/n/iist c/vrr nu

!cf;\nidc attc)\ h\ilka a ruldarluisrls -cncaln-icr fatl kclialla detta ////.

t; re 11 ii; a:

N:o S. Oxenstierna lill Korsholm och Vasa.

N:o J5. Waehtnieisler till johainuslius.

N;o 41. r.onde till Hjorno.

.\:o S5- Cicnhieln, till Idosta.

\:o (Vy. Falkenkei- till ikdl>v.

kVilierrliya:

X;o 31. \\'achtineister till lijorko.

X:o 40. kikbini; till Zerna\a.

.\:o 44. WredeVill kdini.i.

N:o 55. Wraii-el till 1 .lulenholl".

\:o 110. '{'.Hike till ( )denk,.t.

.\:o JSS- ^1^- ^•^^'' lill leufsta.

\:o i\-^. I'alkenl>er- till 'rr\slor|i.

.\:o 27 I. de (leer till 'l'er\ ik.

N:o :;i 1. de (ieer lill lMns|Mmj.

\;o V"'- <;\llenliaal lill llariin^slor| ..

.\dli-a:

\:o 7. Sparre til! Koss\ik (afveii al' RoNS\ik).

N:o 10;. kalkenl.er- lill Ikilhv.

Också ett biografiskt lexikon.

Ett arbete afsedt att liereda .slanttorskarne en \asentliy kattnatl

vid genomgående at" det stora material, som iir alt hnna i aidre tiil-

riingar. torde Mil'\a ganska \alkommet. l\lt ^adant .iiliele ar sn.ni^ tardigl

att kunna tryckas. Det ar \erkligt lexikon. U|.[)tagande alla 1 Inrikes

Tidningar.., under tiden no\emli. 1760 till o( h med ar iSoo, om
(K)dstail och giftermål införda tillkannagif\ .mden, h\ilk.i Mun it af-

skiifna s.unt ordnade i I lokstafsloljd. for att iind\ik,i \idl\ftighet

hafva do^ k ii[)])gifter. som uteslutande röra adliga jier.^oner, o( h som
återfinnas i Anreps iitlartallor , har blif\it uteslutne. Icke desto

mindre u[)ijtager arbetet emellan ,:;o- och 40,000 .mnonser och däri

J'c, „.n-Hulo,nk tidskrift. 4
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förekomma öfver 10,000 olika f;imiljcnaiiin. \h- ot'\ aiinammla icke

upjJtagna annonserna uiipga till omkrini,' 7,000. Annonserna :iro tull-

stiindigt infcjrfla sa med atseende a orl, d.ituni o(]i aldrr som at\en

pa ofta fiirekonniiande npi/giflcr om (Il-u allidiu:s eller ,i;il'tas fi )r:dilrai-.

Niir efter (Knlsannonsen längre hidgrafisk:! uppginer eller nekrologer

förekomma, haf\a .mtL'(kning;ir härom MifMt gjord, 1. kor lu.irje till

kannaL;if\ande thmes ari;ang och lidningsmmnnei- angil\et: lidrigen(.>m

keredes tillfälle kade att kontrollera nkli-lielen af annonsen och taga

kannediun om deri m<:)jligen kelintliga ntfwrligaie upi',i;it'ter. Sa\idt

mcjiligt haf\a de i tiilningarna ofta forekommande lr_\<ktel eller andra

t)riktiga och ot'ullstaiidiga iii»]igit"ter genom jemfore^e med tillgangli-a

källor, såsom herd.unmnen, läkare- ocli api.thekaredan-der. slagtoo. ker

ocYi ättartal m. m.. klifvit ratlatle 01 h kompletteradv'.

Trvckl i stort okt,i\ format med dukl)el^|)altiga sidor beräknas

arbetet kumma att npjitaga omkring (joo sidni-. 1 )el \ar meninL^en

alt retkm i liost börja ir)åkningen, men tw.irr har ett turs^k alt

genom utsiinda jirennmei-.itionslistoi- beti_\L:g.i torelaget^ ekonfuniska

sida misslyckats sa till \ida. ,ilt endast '
_;

af det absolut ncnl\ .nidig:i

prennmerantanlalet erhållits, rt-ifningeii al^ delt.i .irbete ar .således

for nar\ ärande beroentle pa om bidr,ig haitill kumia Iran annat hall

erhalla.s. da någon forla-gare svårligen K.irde \,ir.i \illig åtaga >ig en

sa (Krbar och osakei' .illai'. \i iillata o^s derfore alt har påpeka

arbetets stora betydelse s.imt pa det \arm,i>le rekcMiimender.i del till

alla slaglforsknin-ens \.nmer, kexikoiiei, muii launmer att innehalki

melkm ;,o- och 40,000 meddekmdeii, bcr.iknas. såsom of\ an nanmdes,

konnna ,Ut upptaga något omkring ()Co l\-,isp,dtiua sidor. 1'riset pei

eNem]ilar, 20 kronor, tar anses synnerligen kigl. .^ubskribeiiter anmoda-

att \anda sig till nlgif\aren. f d. lu.doien. friherre /:'. /.(.'vvvV/^/w. adr

Sthlm. m Valhalkuagen.





Meddelande.

I enlighet med Svcjiska Autograf Sällskapets

beslut på senaste årssammanträdet kommer säll-

skapets tidskrift att från och med år 1898 utinfvas

under namn af PERSON-HISTOIUSK TIDSKRIFT

samt utkomma i ett obestämdt antal hriften om

året. Den första årgångens (1898— 1899) första

häfte öfverlemnas Jiärmed till S\'enska Autograf

Sällskapets ledamöter samt till allmänheten.
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för alla en inträdcsafgift af j kronor samt dcr-
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mälning till inträde i sällskapet torde göras skrift-
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Samson & IFattins, Fritzes, Sandbergs, Nordin

& Josephsons samt y>Minervas>> l)()klådor äfven-
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Sältska f>ets sekreterare.
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N:k 3. l''uiiii-Rki- lasiAi' ai' Tciwa^





Fersenska mordet ,

Skildradi af Drottning; .vV. ;'://, li!:<.:<:': c V .'.'/
. i \::ic\-, aa-i.ck::.-

aIltccknin;^lr f\.r rlr iSfj

Mc.l.irl-idt ,..!" Carl C:son BonJc.

Juni n-»anaci.

(lo.;- han I..,.-:;. iiulU- o-i- ..u;.)

Vid sextiden ininsk;idi,-s ändtligen i ii.i;^'.'i; :ii;in Droltnini^en-^

an^^est och oro c^enuin i,ie undcnaiiciser. >nv.\ iidn ciiio'1 tV;;-'.

Grefvinnan Engeström, ehuru dessa visscrH<^en voro fu^^a hiLnrandc.

Grefvinnan Eny-eström, sc-ni \'aril; ute pa IlaL;;'. srminia mt.>r;^on.

nien ej \-el;it stanna till niidda;_;en, sldc':adc nanih:4en ,-in l'etjent

med ett bref till Drottnin-^ei: deriiti !i"n omtalade att hon hade

erbjudit Grefvinnan Tij^er en fristad uti sitt hus, som lii^iTor

midt emot Grefve T^ersens, emedan hon ansa;^^ att en säkrare

tillflykt borde kunna beredas henne derstades. da detsa;nnui s;-ni

inrymmer Utrikes Departementet, tillhörde Kcmuui .yen samt ha.de en

portvakt uti kungligt li\'re; Grefvinnan Tiper hride lik\al ej \-elat

antaga det gjorda anbudet för att ej dei-igeiv.Mii ;lf\-en uts;itta

andra för den öfverhäiigantle faran; Grefvinnan Enge.^triim om-
talade äfven att pöbeln fortfaraaide omringade GreP/e h^eisens lik,

och sk}'mfade dctsannna under skrik pä h.nnnd samt hot mot

hans syster. Genast efter Konungens ankomst till staden, hade

emellertid en bataljon af gardet blifvit beordrad att bevaka

Grefve Fersens hus och sörja för Gref\"innan Pi[)ers sa.kerhet

samt förekomma den befarade plundringen. Statsrådet hadi^: geu.ist

sammanträdt, och Konungen h;ide under förev-ändniiig utaf

Grefve Klingspors klena hälsa, si)m hindr.ide honom att stiga

till häst, fråntagit honom befälet och utnanmt Herr Skoide-

brand till of\-erstatha'lare ad interim. .\;n- Konungen l:on:

till staden voro gatorna ;j;ansk'a fulktomm,'.. emedan massörn.:

samlat sicr k'rin<: Riddarhusktri^-ct t"ör ;.tt beskåda nc\\ lian.i





• len (-)lyc]-:li;j;c :4refvcn.s nal:n:i och snr-adc ki-.)j)p. 1 Icrrar Adh r-

crcutz och Silfverspanc hacic låtit omgifva slottet med trupper

for att hindra den deronikrin-- sandade lV,ll;niassan atl tran'j,a

.si^; in der. \'id tyratiden saniniankanade General Skoide-

brand borL^^erskapet l'or att med dem rail-öra um livad som
borde L;öras för att undvika ytterligare olyckcn-; ammunition ut-

delades åt soldaterna, som fmi;o order att möta vald med våld.

Trupperna höllos alltjemnt under vapen och f.dkmassan skrånade
fortfarande samt i^af tillkanna sin atsi^^^t att be-ifva si-' till Grefve

h^ersens hus. och äfvcn uppsöka hans broder, .-^om med sin mak-a

dult sig: iii^i •-"- i'>-'"^' ^'^'ii ii^i" bebodde på slottet. ?i[eila!i kl. 4
och 5 började folkhopen att kasta sten emot den sida ut. if slottet

som lis'L;;"er emot den n}-a brun samt utefter Cicn gata s.-m löper

förbi Storkyrkan mot slottet. For^ätVes s. rlcte Gener.al Adler-

creutz och Generaladjutanten att slcingra poljcln; stenar liksom

regnade ned på alla hall; en stor h&^ med stenar la-- tjvar i

närheten af kun;:^ii;^a stallet ifrån C\cn Ud d.i bron uch sialiet

byi,^_i;des, utaf dessa to'^() pojkar i'ch _L;-ummor och stopp-ade

i sina fickor for alt sedan Ica^ta dem i)å l" n-bi;.;aeude; Under
jjasserandet af StorkyrkobrinkeP. »»iVerföll fwikma-.san med .-teu-

>^ch sniutskastniui;- till .)ch med den deputation utaf borgerskajict.

som med den n\-e e)tver.>tatha!larcn i sj:)etsen \-a.r [).i x-åi;- till slottet,

for att der bet_\-_-.a Ke.nun;:;en sin tilii^iiVenhet oeli i'oresla iuaiom

att bor-ersk.'.]n-t slaille >t.illa .-i., u.iuler \-ap.n och tills, immar.s

med trupperna bes()rja vaktgorin--en. facket r>-c]:te liii och med
I)lymen ur Herr Skoldebrands h.a.tt; General Adlercreut.z blef

utaf en kail ol'\erfallen medi en kaipjp, men. denne blef L;enast

arresterad. Den tyc^ellösa hopen hade ej lånqre na;4on hån.sxn

för hvarkcn ci\ål eller militär myndighet, ilen t\cktes vilja sok-a

(^rcfvinnaii ri'pcr uti Grct\e L'ggias hus eller i h.enne^ \-.ming

på slottet, men da den mårlac .sitt misstag ocii hck \-eta. att

hon ej {:\nn:^ der, vande sig foUcmassan emot Grefve l'ersen.-. h:;/.

som dock befanns var,i för starkt bevakadt. Lnder antai.an.ie

att grefvinnan befann sig ute hos Druttningi.-n stiilde åfvcu. h,];;-

hopen sina steg ut UMt Haga samt gaf tiliicann.i sin ;'.t'iigt .-iLt

under xä^^^en lorctaga i)lundring i ik-ra hus. hvillcet verldigen.

i\-ckes JKilva ii;g.itl liti den tor iipplopjiet p.i morgonen up^i)-

gjorda planen; lyckligtvis kunde dock massan ei \inna ,"> r>taik--

)iing iran de södra Mwirteren. emedan man kull dr..^a ui-p

slussarna ät söder för att hindra passagen lierifran. hk.deiies

had,e m,in satt vit en starlc vaki vul den n\\\ brun; fr,m dieii
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norra sidan tillstötLc ilock mycket fulle (.)ch all.t j^aUM' Mnil;rini;

slottet voro uppfN^Kla af nicnni^kor. Nu insai; ("^icneral Adlcr-

creiitz att folkmassan ej med L;od() slaille kunna slvinc^ras, ocli

da tlere militari)ersi)ner lilca val soni han sjolf liade klifxit

sk-ymfade, hotaale han ttilk-hoptn med ,itl han amnadi: att i^ifva

(-Kl. [km lat ocksä soldatc:rna ladda sin.i ;.',e\ar uch i;af en

kavallerilru[ip bekillniii;.; att liila till anlall; iuu-i:^enom l\-ekadcs

han rensi»}.)a en i^ata r>ch folkmassan minslcadcs för ett oi;un-

blick, men tia lIcix likväl ej \'ille skmc^iM si^', beslut sii^ ;_^cneralen

lor att kita skjuta skarpt pa densannna. hvaivitl liera pei-soner

f(;llo U)V kulorna pa den i';ata som leder till slottet; man har

\isserlii;"en icke bestämd u^ijv^^ift pa huru män_;;a som i.iodades

(.ller särades, men det tord*.: ni,\n" hal\;i warit miirsi ett hundratal,

<om pa detta sätt tingo ett rattväst str.iff ior sina o;4X'rninc^^ar;

liera nmskt;tsalvor blef\'o aflossade ocii slutligen ,ni\'ändes ätven

kanonerna; artilleriet \'ar placeradt rundt (un!:ring slottet luifvud-

sakligeu \'id l)ron, som dessutom bex-akades af poslei- scun liadc

liekdlning att ej lata någon [);isseia. 1 laslgardel, sum utaf massan

b!if\il of\-erfallet med .stenl^astning, h\'ar\-id ika-e maii -aiade;,,

gjorde slutligen i Ivarrier ett auk>p[) mh ivusade därigenom

bron fr;in folk", hvarvid mänga kullkastades. sarade'S och möjligen

afven dödades. Akm lyclcades doclc ej afhalla hopen frän Clrefve

Ugglas inis, där inom ett ögonbliclc alla fönsterrutor blefvo sönder-

slag^na. lut bud, som Ivonnngen skicl-:at till 1 laga for att ofv(.-r-

bringa luganmde luulerriittelser till 1 )rottningen, ofverfoll^ i ivoi-

af det kunglig:i livréet. h'örr ;ia emot tiotiden [ja (]\-ällen Icuniie

upploppet ej anses stilladt, och det hade torhända fortgått hela

riatten cnn icke- ett \-mnigt regn pa qvällen btirjat falia. h\alket

sedcUi fortloi" .i.l\i'U hela t(djande ekig. Truptperna fmg*^ dock

fortku-ande stä und.er wijien <^ch at\lelrung;n- af liästgMrdet patrul-

lerade pa gatorna.

1 )rottniin.;en, luillven tillbringat luda d,\geii under slor or.>,

hignades något genom de umierrattelser om ettermitldagens lill-

dragelser, som hon \ad 8 tiden erhöll Iran Kommgeii gen^nr

Herr von Engeström, som hade l_\-ckats Irouima fram <«'ak'tadt

(Irefve Ugglas hus ännu vid den tiden bekigrades utaf folkan.assan.

lian medförde äf\'en lugnande underrättelser rörande (li-i_ä\'inn,m

1'iper. h\'ars afresa till landet han sade sig liafva oiubi/slyit. ocli fa--

sakiade att hon foi^e Id. lo pa aftonen skulle \ ara i tryggiiet pa

något sak-ert ställe. Under aterviigen sk\lnlade^ l'arou \'o;: kaige-

.^tröim na .Norrbro, derfor alt han l:om fi;in lla'.'a.; delsanuna hände
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KaninKu herre Koskull, sorii Konuiu;i::n skickat med ell bref till

DrottniiiLicn och pobcln kastatlc sten i)a hans vagn. Ki^nungen,

som hade lofwit att aterkduuna till llaj^jM Saniina afton, underrättade

lJrottninL;en att han ansa:^- sig höra stanna (]var i Stocl;holm foi-

att öfvervaka stadens säl:erhet, men lian bad henne ick-e komma
till staden. Drottningen bus\-ai-ade likval detta lvonungen^, bref

uiclI en anliallan att fi resa in till Stockholm for att ej r.od;;as vara

skild Iran ]\.iinungen. Senare anl;om .idjutanten, ]\!ammarlK:rre

Bergenstrahle, som General Adlercreulz utsandt för att taga

befälet ()!Vcr iÅcn \'akt som blif\-it kommcnclera.d till i Ligas for-

s\'ar, men da alla trupper behofdes i Stockdiolm, \'ar denna val;',

alldeles \o\- faL.dig for att kunna uträtta nagol iov den handels..-

slottet bli!\it angripet utaf pöbchi. Sa länge det ännu var dage

gick Drottningen omlcring slottei; och takide med \akterna for

att ingit\a dem mod och uijpnum.i dem til! irohet mot dera^-

Konung. Det miiista buller suui ln:in h.a\ie oroade henne lik\-äl. t\

Kammarherre Kli ;en-Cirahle licuJe tillradl henne att ej inwt^-a si'.

i nägon säkerhet s.imt ej ga till sangs om natten, utan wira

beredd ;itt genast lemna Haga e'ch taga. med sig sina i)enninga;

och sm)'cken for i\'^n luuulelse Ujipkj[)pet slaille sträcka .-.i^; dit ut.

Man hade nämligen, under det folkmassan \-ar pä \-äg mot Grcfve

Ugglas hus, hört drju utre)pa atl i.\cn amiuuie supera pa Haga.
Herr iMjrgeu.^trahle tillrådde Drottningen att ,".ora sig beredd !).•,

det vär.-^ta, h\-arfi_)r båtar l.uie.^ i beredskap in\äd pa\iljongen

for att kunna fora Drottningen ofwjr lill tlen andr.i .stranden

utaf sjön, der den stora lanLl.s\-ä;_;eu till häuland t;ar fram och
dit m.m låtit fora DrLittningeu.-- va-nar, pa det att hon skulk-

kunna begifwi sig till något salccrt ställe uti Roslagen, sä langi

bort frän Stockdiohn som möjligt. Drottningen och hennes
hof \'ak-ade hela natten under st.)rsta oro; \iöi midnatt ;inländ<;

en ytterligare eskort for att sörja for lienne.-, personli!.;a säkerhet,

och med densamma ficl: hon \'idare uriLlerréittelser om dagen-

händelser; pobeln hade icke velat dr;iga sig tillbaka oaktadt mat',

gifvit eld pa den. och det var endast det valdsamma regnet

under natten som förmätt skin.gra massorna. Klockan *nio på-

följande morgoii skickade Drottningen sin stallmästare for att

inhemta underrättelser om Konun-ens behniiande och det all-

männa tillstamlet; emellertid kommo före stalimästarens åter-

komst andra personer frän .striden s.an l)ei-ätt,ide att folkmassan

lugnat sig samt ;ät allt \-ar twst och .-tillä, men att man fort-

farande hörde hotelser mot Grelvinnan läpers lif. Stallniastaren





niedfördc liälsnin;;^ frän IConunsren ;iU lirai ainiMdc i;j, ul. till

DroUnin;:;(jn pa kirniickla^^cn, afvciisa mccUJcladc han alt ( h-L-K-iiinan

Piper befann si;^' uti .s;ikcrhct, i^ast nian c:j vis>te, hwnt ]\vi\ bc-

^nfvit sii^-. Grcfvinnan hade ])a atiijnen, ildadd en ijeninannas

kläder, icnmat sin bostad och tai^it sin tillflylct till Sk-ei)psholnicn.

nien der voro alla sa ui)[)skränida, alt nian vältrade att slappa

in henne hos Koniniend.mten. nakiadt hun atfoljdies af sin s)-sterson

och den fdiiit af niii^ onmiinmde fransmannen, llerti;.; de Tienne.

1 lennes s\-sterson, Haron Klineko\\sti'öni, som var ;idjutant hos

Konanii;-en. hade i denna <in e-^ensj^ap tillfälle ;itl, uidu atl upj)-

wiclca misstankar, fa tala sa\'al med l\onun;.^en .-^mui .-statsråden

om livad som laiiule L'oras for att lämna radtla hans mojster

undan de- l)lodtdrstic;es hiinder. lian liek' tillstand att tac^a en sluj),

som skulle föra henne till na;4(;t af ilc lan(-Usl;illcn som li;-;"!-;a

.-trax utanfe)r Stockholms hamn, hwuMVan hon sederuKra lauare

skulle kunna bc;^if\-a sii', utrikes. \\\\\: si^y till K\ >:dcUid elUr

'l^)-skdaiid och sahnula komma uti sal:eriiei. .Midt i natten under

osande rei^n for h(^n uti v.n öp[)i,'n l,Kit utåt halvet med afsi-t

att -Stij^M i land pä ] )jur;^;ai'den, men man dtVertalade iKiiiie att

fortsätta färden länL;'re bort. eniedan man aiisaL^ att detta wir for

nära staden.'

Slutlicyen kommo de til! Gref\-e l)ralies ei;e-ndom R)-dbuholm.

hvarest Grefxännan hoppades hos sin anfur\-aiult finna en tilhl\-kt,

men olyckligtvis \'ar (jref\'e Brahe ej hemma och hans tjeiistefolk

\'a;_;ade icke längre än till [)ahjljande dag lata lieiuu- fa stanna

qvar derstädes. de fruktade nämligen for landtixdVillrningen. som
redan hade hunnit blif\-a u[)j)hetsad ulaf folk som laimmit frän

'-taden i afsigt att der ute försolaa grijia henne. 1 lon undkom
docl: Kxkligt deras ei'tersj>aningar och anlände till reiiningb)-,

livarest hon utaf Grefvinnan \->:mi Roseai blef mottagen med en

aiihorii^s hela \'än.skap. Hertig de 1'ieiMie och. liaren Klinckowslrom

hade emellertid lemnat henne \-id Ry(U)oluilm ocii anuKuie för-

skaffa henne ett i)ass i och for afresa sjole-des till bitland e-ller

Kurland, lifter samråd med sm breder ändrade emellertid hennes

systerson mening och Ijad Jvonungen sldclca henne till \'a\<ii< ilm

;

ovisst är lunauida de. scjin visserligen ej i grund och looUen aro

elaka menniskor men ckjck misstaaiks;imiiia till >\n natur, \-erk-

ligen hyste for henne nedsättande nnsstaiikar, eiier om de gjeirde

' ])c\ var vcrkl!L,'cn lycldiyt, all hon cj landsli-L; ilcr, l\

a vela all folk luoi nin^nnn-U: af.i-:ei .kr väntade pä hen
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(IctLa tor att genom 1k-iiiics (iwu-stannamlc i laiulct bereda henne
tillfälle att rattfärdii^a si- for de fran-ikaslade lK;b];\-ilnin;^arna.

Konuiii^en for sin del ville dock ini^alunda all liuii skulle fa en>

ett sken af brotlsliidiet cnioL si^;, och ansa;.:»; ik'l rattsvidii;^! all

lata arrester.i en person, som. ehuru hon hade allmänheten^

misstankar emot sij^'. dock ej var direkt anklav.ad for nj;';ontin-.

h.ui lat derhir ujipmana henne att frivilli;;! he-ifva sii; till \kix-

liolm och sjelfmant förklara sii;' for hui;';e. livilket lion afven

gjorde.

'

Oet föreslogs följande dag att 1 )rottn!n-,en skulle begifva

sig till Rosersberg for att \-ara i säkerhet l\a- den upphetsade

folkmassan, men drtla hade varit att ohjeli)li|_;l .^kada henne.

Konungen for sin del gilkule ej heller tleuua [ilan, och det

var afven mänga andra som ansago att del \'ar lamidigare all

hfMi stannade i Konungens närhet hjr att laum.i fcji-stro honom
<jcli lindra hans l)ek}-mmer. Den 2 1. \-id etl-liden ardande

Kammarherre Koskull for alt hemta Konungens salvcr och papper

samt anmoda I.)rottnmgen att pa eftermiddagen l]}lta in till

Stockholm metl hela sitt hus, dit hon begaf sig- esl:oi terad af en

stark piket; hela gcunisonen wu' ännu i rörelse och gatorna.

is)-nnerhel de soTii af 1 »rollningen ^Iculle passei-as, be\-akade^

har och der af Icavallei-i. (Gustaf Adolfs tor;.^ wir besatt med
artilleri, (omkring slottet vu]\> \-akler till hast och till fots samt

kanoner uijpstallda. luillcet ;.eil^ (f.jtsamma mera utseende af en

hrstning än ett kamgligl residens. 'ru!li)ortarna voro stängela och

mgen ficl; slii")i)a ul utan pa^s. en kun;_;lig [n-oldamation wu' up])

slagen uti gatuhornen. tillkannagit\ ande att .illa husportar skulle

stängas kl. ii. att ingen fick vistas i>a gatorna etter nattens in-

brf)tt, samt att Inar och <_'n äf\-eu om dagen skulle \'ara försedd

med ett legitimationskorl, h\"ar[\i .stod inueh.dwiiaais Ucunn och

signalement, .stail^a poster at' s.i\-al mianteri som k-avalleri vakade

IM hcnm-. Ilvkt, l.adc loic-,la-a rc-cnii^,-ii

an tion sjcli' skull.j fa kiiniiod..in um or

oskuld ocli iinderslödd ulaf siiiLi \änncis r.i

skulle kunna komma i lillfiUlc all rulU.udi'

den liedcr. som man kunde l)e;;äia. Hon
till ett iamiljeu Korsen tillliori-i -od< i t'

i

lion varit (dijel|iliL;l lurlor.id, ucli det \ ai d

afliull henne Iran att ^öra delta, och att hon -

Ivlinehou,-,|ioin, .o,n liade U)li! henn.

Ut lata loKL li.-aiie till \ axhoim utai:

akrii härtill fti kaiishi al\:.in e-e:i

1. insauj lion sjell" alt hon [ki detta saf

i si-, llun LMck ueksa deiair med all

iuidé for.-,! taida att diaija ^ay tillbak:,

iland, men hade lion .fet -joidl liade

rfor lyckli-t r.',L hennes r.unda omdom.-
J.und.i' naslaii -om .'eiiom ett u:iderverl.

kom ifrån denna öfverhäni.;ande hi

hv.ru hon till slut hief fri lr;in alla

Iju-^an dat;.

l.ienna noti- m skrif\en rSii.

1 det loliande k-nun
.-.lantiar och l:iiru liei

1 att la erlar:i

-kuld trädde





hela dai;cn .^aiut ibyniicrhct u\n naUca of\cr ordiiin-cn \)a ;j,a'v.i)r:ui

(v: att hindra folksanihn!:;ar och skincMM cicin sa snart ett

tuital personel" koiimiit lilisaninians. Den jjroklaniriti.in, .-^un:

Ivunnni;-en utfärdat genant eftci- sin ankuni-^t till staden for

att gifva nttrycl: at sitt u-illande af fcjlkets upi)trädrn, biet,

i trots af i.\cn respekt man war Konnn',!,"en sk\idig, nedrifx^en

Iran gatlunaien iitat gatpojkar, utan att man någonsin i\'ck-at^

fa Icannedom om hvem sum dertili upj^nanat ilem; da:.;ligen

häktades lik\-al personer som \-oro nur eller miniire n!is.-4ankl.'.

for elelaktighet i mordet jia den olycklige iTrelVe l-^ersen. Jnstitie-

Icansleren erhöll Konimgcns Ijefallning att inleda undersökningar

rörande denna sak'; justitiek-anslersembetet innehades af Ciref\-e

Wachtmeister. men i anseend.c till >.lennes bortc>\-aro ti'!fi>rordnade

Konungen i hans ställe en. 1 lerr Jvlinleberg. sum wir laind f(_ir

>l-;icldighet och redbarhet.' hai utonuirdentiig konnnissii .n ula!"

p.ilisman tillsattes, men ransakning>sattet eid.i;_g nu gällande lagar

;ir ej delsamma som torr. da man kunde fa an.\anda strängare-

medel att upptäckM brtittslingar. nu har man enda>t lagen-

bokstaf att ratta sig efter. h\-iiket bereder ad\'okat\T och intriger

g\-nnsamt tillfälle att lijelpa de skxddige att slip]>a undan. Ju-^titie^

<'mbudsmannen. hvilk'en ar en .-kigs foll;tribun. kan nunieiM. v]

iiUAagras liiilrade till torhoren. och at\en i^m det \"ar at J ustitie-

ka.nslern sum Konungen gif\-it i uppdrag att leda dess;i. sa hade

denne andre Justitiek"ansler full befo-enhet att der\id yttra sin

mening cich uf\'ervaka att lageiis bestämmelser noga i;ikttrigos

ai sa\al domare sum unLlersölvuingsnamnd.

l)et foreUiU genast sann.ollkt att det \'ar if!-;;n Herr .Manner-

hemis kdubb som alla de k)gner ledde .^itt u[»i)hc)f. h\-ilka b!if\-il

utspridda rorantle Kronprinsens forgifinuvg och kmuljen l''erse!i.

1 )e mest fanatiske i denn.i luuis klubb \ . iro. förutom lian sjeil

och llerr von l'!aten, alla Ilcrr Adler.sparres ganila fortrogna

A-anner och Inland andra en förut utåt" mig omtalad Herr l>eig-

-siedt. Under de första dagarna \'<ir allt t)ro och l'or\irrip.g. man
\isste ej till hvem man skaille kunna \'aga tala eller l^utro si;.;,

och iVuktan .stod att kisa i allas ansigten. i allmänhet hade man
en torlcansla a\ att ett skrack\-al(.le liknande d;en t"ransl:a rL:\-oiu-

tionen vore i antagande. Redan ett pai" dagar derefter började

' .Mldeii^aiiKi (.'ii(.-f\e \\achhnLi^l>,•|• \ar i^ift med (ircfvain.in l-nv-jns niccc.

-.lic lian \iiuk:v ;dla förti?.llanilcn c\ i lorcvanindc tall kiiniua uifora hvad iili

.US bcfaUniag hurdc. da t.iili;,;i ^v^.n-.k l;>i^ en r.nVTvand: ci tär f(_.ra l ilnn i ui.ii .'•'

lina licskatTcnlu-t.





pa nytt up[.ilietsande struslaiftcr all .spridas p.i L^aloiua. uti livilka

de peisoncr, hvilka nia.n }'Ucr!i;.^arc vilk- pri.s;_;ifva al lolkots

raseri och hiinind blrfvo uti)c]vadc. l'ai bcljcnt blcf uLaf iui:';i\''.

hast!_,;ai-distcr häktad, dä liaii ville locka dci/i att ui(.)rda sina

otiiccrarc tor atl sjclfwi ta-a l)ctalct. At\-eu na;;ra soldater \-id

det tV)rsta gardesrei^enientLt hatie niaii hört falla hotando uttr\-cl:

on\ att det no<^ till slut slcullc ;.;a derhäii. ]\.()uun;.;"eii fann si:', ,'A

dessa, tilklrai^^elser nudsakad att inl-:alla andra trvipi)er for att kunna

hälla lollanassan i st_\r li\'arf(u- Lifre;:^'einentets Lireiiadi^ ; er, naj.ra

s(]\'adroner af LifrcL;emer.t.;ts Husarer, en stiv'adron ntaf Lif-

iei^'enientets DraL^oncr. nai^ra. koninanier utaf L'plands ]ve_i;eniente,

en atdelniiii;' af Osti^ota Grcnadierer sann naL;a'a kompanier af det

L,Mnila Finsk-a lve;.^enientet inkallades fen- att förstärka Stock-hohiis

L^^arnison. Lifrei^enientct anlände Hirst, redan na;^ra fa. dav;-ar etter

deii oI_\-cklic;'a tilldraj^elscn
; pa des.^a trupi)L-r kunde Koium-cn

fullk(jnili;4t lita och man lanule \-ara fullt \-is:. pa att de ej slaille

lata locka si;^- frän sin plikt. iJe uts^a-idda loL^nerna och de tro-

v;u-die,a ol\-ck-sforebuilen v;af\-o all anlediiin;.; alt befara nya oroli_;-

hoter, In-arfor man nniler Acn fe)rsta \-cekan lat bevaka i^anc^-arna

i slottet med talrika trupper, t)- ell r\-kte hade blif\il utspridt

,itt man ämnade tända ekl pa slottet L^enom att uti Icalkcr-

i.dn;;c;aine inkasta brännbara cumun, lu-arfeir dessa iK'Lra till-

bommades. Alla de.-^-a händelst r abti^ade en t.kester ocli s<;)rL;sen

<innesslamnini;. Den utaf Sundhets-Kolle;- ium _L';i'irda nridersck-

nin;.;en i'oi;uuk- Kroiupi-in-iu-; obo.uktion ha^k- lafvät \llerlic^are

lärt at mis^tankarn.L om lor^;ftnin_;shistorien och hade sahuuki

af\-en (\cu med\-erkat till s!;andal.^k-rif\-eriet och Gref\-e h'erseiis

mord.'

]Jen mördades l)i-iHler. Gref\-e h^abian l'\'r.-.en. inlemnade

dagen etter nioi-det lid K')nunL;en en boueskriit uiclI be;_',arau ou:

i'ansaknin;_;' ror.mde brodern..-^ uppforande. samt anlioll att han-

pai)per slculle no^ui uuder.sok-as dch, alla hans n\-clvlar taga-^ i

lor\"ar. Aled anlednine^ luu'af ;_;ad' Konungen ;^enast bekillnin;^;

al sin ( )fversted\;anmiariuaik,Lre, GrLäve Stenbock, att Lillsannuans

med Juslitie-KcUislern forso;^la alki Gref\e l''ér.-.ens pappei-'och till-

horighetcr. 13en mörklade (iretw: h^ersens lik' te)rdies sanmia natt

till hans ^ods Stenim-e. k)r att fi-edas for \ ttLrli',;are fa-olanip-

alskys.udasic ^aU soktc licxisa aU prinsen (i/.il till lolid .if i;)ri;iriiuii,;, h

imbsl.Tiikarn.i yUcrlit;.»!;; suiiklc-s. Du-iiiil- läk.-irt- he!ic l.uliii ^ ;>i lil

faiir.t:ki.-r -'jii; ;>.. deaa -^a:! n'.I1(; L''j!a :]• rvktbar.
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iHn;_;ai' fr.in del ras.indc foll^ct; (J;i inan ej kunde fa na;4on ann.iii

likkista, nedkadcs ijrefveiis lil: i en ntaf polisen ans]<al'tad svart-

målad tr;il:ist,a, som var alldeles lor l;orl for hans stor.i l:in;^'d,

men man ansaL;" det icke dest<_) mindre lyckli;.;t att l:unna .-.l;ynd-

-anit skaffa undan lilcet. (Irefve Sle-nl>:>ck tillförordnades till chef

for Komnv^-ens hof och öfvcrstekammarherre, alldenstund CireiVc

[•".d^ian h^ersen ej ville iitofwi denna .Mn befatLnini;', öfvervaldi^fad

-lom liaai va.r utaf sori,;' öf\-er den hdna förlusten och dessutom

.il\'en sjelf uts.'.tt f(.)r ahmanhetens hat.

Gref\'innan l'iper hade al\en hon, da hon tor att rädda >iL;'

andan folkets raseri, lemnade sin broders hus ()f\-erlenmat sina

nycklar till Gref\-e Stenboclc; efter sin aiikumst till Vaxholm
^kref hon till Kiunmpx-n lör att be;4ara rattvisa, hon framhöll

att 1.1a hon [^enom Konun;;ens i^odliet l"unnit en saki^a- tillllykt,

<amt !.;enom att fri\'illi';t forldaiM sig hal;t;id unLiandra<gits

folkets raseri, hop[)ades hon i)a r;itt\äsa både tor sii;- och sin

brtjder. Hennes papper blet\'o likaledes utaf (irelVe Stenbock

fi.)rscglade.

Kmot slutet af månaden \-oro alla fängelser up))f\ lida med per-

-.cnier som hak'tats såsom mer eller mindre in\ecl:lade uti inc)rdct pj

Gref\'e Forsen, och den jU Juni hade man redan up[)täckt

siellva mördarne, men m:ii\ hvaf\'ade docl: lortlarande i okunnighet

(;m .sjelfva uijpliofvet till oroligheterna, och Iniika de \'oro. som
satt deP.i i gäng. j\Ian hor)pades dock slutligen af\-en la klarhet

Inirutinnan, ehuru man befarade, att })olisens \'erksamhet skulle

förlama^, iu mera luulersolcningen drog ut pa tiden da det

sakerli;.;en fanns rnanga }K'rsi_)ner, som haLie det största intres>e

af att )u)lia uti e\'igt elunkel allt hvad som härmed egde samman-

hang. Untlersokningen pagiclc tlagligen uti poliskanunaien i niu-

\'aro af en mängd åhörare, som voro nyfikna all fa \i;ta hvad

som kunna.t foranleela dietta atVl:\-\-arda mord. Bkmd niilitarerna

borjadt: man nu allmänt atl pa General-adjutanten Si!i\ers[)arre

-skjuta skulden for att (]i-ef\'e hY-rsen ej räddats undan den

rasande pobeln. KonuuL^en hade afwai twi da;.;ar efter uppiwp[,et

fråntagit 1 h:i-r Silf\-crsparre konnnendanthtaf\-en och aterlfnmat

di^n at (jeneral Adlercreut/.

Kronpriii.sens lilc liade bliivit lagi.it pa -lit de parade lor att

enligt brul;et vi>a.s t. .r folket, t\- ehuru ilet nw^ lauule vara

forenadt med en \lss faia ;itt visa del offentligt, ville ni.m docl:

ej stöta allmanluten for huf\-udct och derigenoin tVanil;alla n\a

..)roligi;eter, som kun;!,- \.illa olyckcjr och Ijlif.a \-adli;j.a lor den





00

laiiigli^a inyndiL^hctcn. I slailcL f^r alt i\)i-a likd lill l.vfkan for

att der liOLitidli-cn forc\-isas. l)csli)t Kuiiun;j,en, att ilcLsaiitnia

skulle vara i.\vav [ki slottet till hc;4^.dnin;4^,(la;.;cu. THl tolj(l ai'

den starka \'anm:n in.l.-.tc inan ställa ni l^arl med is oeh lak'anie

Cnvj^o söka sa \-ar(.la liket att ej forruttnrlsc instalde si;^' och

i^jorde det oii;enkaini!ii;t. JConuni;en faststakJe ti-einK- dai;cir lor

likets förevisning^. Den iorsta dai;en wiv ;.;ansk-a slornii;^, (År

tlagen fornt till staden ankuula tiaipperna utjiosterades rundt-

onikrin^- sh)ttet och pä ile ö[)])na platserna, men den or(^li;^a

och Inillersannna fo!l<massan lorsokte br}-ta si;^ ii^enom vakterna,

och det war nära, att man nödi^^ats i^ifva eld pa densamma;
l>xkli^tvis Inlånade sIl;' folket och ^af \-ika for militärmakten. 1 )e

tifri^^a dai_;arna fördöto luL^nt, foll:et haele fatt kännedom, att alki

\'akter hade laddade i;e\ar, luälket i^M"i-de, att det lättare lät

handtera sIl'.

Författarne utåt smädeskrifter liade nu dritVit sitt ur.^inne

sä läni,d, att de sökte intala follcet, att Konun-eii och iVam for alli

DrottninL;en haft l:ännedoni om kronprinsens ior.äftiniiL;: k)r(-itt-

ninL^^cn var is>'nnerhet l;ompr(jmetterad till följd af sin förbindelse

med Gi-efvinnan Piper. Konnir^en nock_^ade:; tillbrin^_;a hela i\rn

manad, om luilken denna berättelse ror sii^-. uti Sti 'ckhohn, men
hans halsa kräfde landtluft, luarfor det bestämdes, att han na-tjn

af de första da!_;"arna i påföljande manad äter skulle thtta ut till

Ha-a for atl der vistas, till dess Riksda-en skulle sanda-.. Alan

hade redan foiait l.icstämt. att Ril:sLla;_;en skulle sammanträd,

i

under Juli manad, i Stockholm, men da man fruktade, .itt detbt

kunde \ ara foreP.adi med en viss ku-a, hemstalde Statsiadet strax

efter ujjpli ij.pcL jii lvonun;,;en matte välja en annan ort for

I\ik-sdaL;ens arbete, och bestämde man si;^' for Örebro, .-.amt upi)-

sköt dess oiipnande till de sista da^^-arna af Juli. Tiden tik-

bringades i Stockluilm [jä ett mycket d)-stert satt. under fruktan

och orcj, man \a-ade ej förtro sit^ ät na;^on, da man oj \-isste-,

!nill;a som medverlcit till orolioheternas framkallande. <k1i mötte

man t'olk pä i;atan. \-isste man ju ej om bland desse dukle si_;

någon af den (~>l)xkliL;e Chetä-e l''ersens mördare, ja s*alkm hai-

man sett en sorc^li^are anblick.

iJet hände en da-, att en Icarl bcL^ärde att ki laki med mii;,

och sade siy; halva en u[)pl\'sninL;- al \ig"t att lemn.i, men det w.v

svart att \'eta. om hans u[)p;^it"t \ar sann eller om han bk.>tt \ar en

l)'cksokare. Han vände sig till min l:ammartjenare med förklaring,

att han kände vigtiga hemligheter, som han blott kuiKk anförtro





pcr.M)iilii:;cn äl luii;- cUlM" al lvonunL,^eii. Del kunde moili_;e:i

vara oklokl att vägra ta;j.a kännedom om, 'hvad Lan hcuJc all

berätta, da man ju tj visste, pa hvem man kunde lila, men del

kunde a iindra sidan vara k'um|)romelterande all emi'lla;j;a en

angit vare. som torhända var en af\-enl}-rare. Konun;^^en, tor

Inäiken jag genast omtakKle delta, ansåg sal^en myckel kinkig,

men jag hade för min del redan pä forhand bestämt mig for all

ej laga emot denne karl, åtminstone ej ensam, 1}- da jag >j>A\

var utsatt f->r misstankar ansåg jag detta farligt. Iki Konim-

gens Idena halsa ej heller tillät honom all taga emot l;arler,.

frågade han mig, livad jag t.mkle göra. hvaitill jag svarade, alt jag

bedl Gref\-e lassen k'omma lill mig for alt rådgöra med lionom

harulinnan, innan jag gaf Icarlen något s\-ar; karlen hade sagl.

att han m>-cket väl kände Kommgen, dä lian förut varit an.-äaUi

vill gardet, men alt han ej ville besvä.ra Konungen och ej liade

förtroende tiU något af statsråden eller till den nu\-arande euver-

stathallaren och derfe-r (-nskade tala med mig, da han lamde

mänga \igli;j,a liemligheier rörande up}/ioppel, .-om anna \ore

längt ifrån slut, och iov hvars forlsallande \-tterligare pl.iner

voro up[\giorda. Ke^nungen gillade min åtgärd att lilUadla Cii\:l\-e

Essen. Han är , sade li.iii frän den lid, da han \ar ofverslat-

hallare fenärogen med polisens hemliga vägar och kan nog leimia

oss vigliga uppl\'snmg.n-. skicka honom lill mig, sa snart iiau

kommer, s.i skall jag rådgöra med lionom e.ch oiverenskomma

om hvai.1. som ar alt gor.i.- (lref\e Ivs.-.en. som ar en hederlii:

och br.i man. (icli sa\al Konungen so-m mig m\-cket tillgihen

oi\-erraskaties nnxkel af denna lllldragel^e och sade, alt

man ei fmge tillbakavi-^a några u.[)jjl\-sningar under tt^irhande:!-

varande förhållanden, nie^n all han \ille inliemla Konungen.

>

befallningar, innan han gaf mig nagol ra^l. 1'die'r alt hal\";'.

\-arit hos Konungen återkom han och bad mig a Konungen^

vägnar, att jag skulle pa ett paiJjier skrit'\'a, alt jag vore den

ifräg.u-arande Icarlen m_\-cl-;et förbunden for hans \'isade tillgiivenhel

mot Koiiungen och mig, men all lorsigtigheleii bjc>d mig all ej

cmollaga honom, hvarfor jag annioLlat (nef\-e h',sseii all iiiiull

ställe tala med honom. Jag tecknade mill n.min härunder ocli

lemnade papperet äl min kammarljenare, som lick befallnm-.' all

visa det for karlen, men derefter aterlenina det lill mig och ej

lata karlen behålla papperet, hvilkel ii)v mig kunnat bliha kom-

prometterande. Kammarljenai-en ticl: afwn i uppdrag all fo;

karlen nämna dau och timme, da Gref\-e h',s^en \ i!le laga emot
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lionom. Karloti tycktes tlocl-: \crkli;4cn xmim cd ip.tii_iMn,il-.;ire,

som ville qora si;^^ V'!4l-itJ. ty ^'-^ h:in, ouht.ult lutii loi-l;!,ir;ulc s\i.[

var.i niissniijtl att c] l^lifxM pcrsdiili;'/'!! ciin >l!,i;;cn ut. ii nii-;. lil.\.i!

infann si''; lii's (irrlx-c I^sslmi, liailc han nästan in;;rntin /; all om
förmäla och ika-cftci- blcf ilct akJrii'; mcia tal OiU denna sal:.

(latpojkarna foi-Uoio cniL-lleitiLl med att iiediatwi l\.einuii;a,ens

pritklaniationer, man halclade en och .innan ulat" dem, men ja;.;

vet ej. !miii\i-la d.i.; erhöll',) naiujn sla;,;s besti'aii!uii;.;, ia;^ har

dock all anledmii;.', att tro att i sa fall d.:i-as enda -t! ill' bestod

i naj;ra naslaiappar, tv ])olisen iir verldiv,en mycket daliy; och

föy,"a verksam och efter na^^ra fa da;_^ar i;lonule man iMUt allt-

sammans. Som ja;; loriit beratl.it halctades en iippassai'».- hos en

;;ardesoflicer lualken sokte foi-leda si^ldaterna att moiala sina

olhcerare lor att sjelf\'a ta;.';a betalet och s^iela heiaar, detta v.ir

fnllkomlig Jakobinism, meii de hast;_;'ardister, till hvilka han

vandt sIl;", lockade honom med si;j; ]>,[ ..n liten l:voi], der de

pryglade uj)p honom t\.>r alt fa kamnedom om hans planer. h\'ar-

efter tle häktade honom och ölverlemnacK; honom at riittvisan.

Tjenstenuinnens och Adelns betj\;nter \-oro i allmänhet ganska

opålitliga och S)-sselsattc sig eralast med att tala politik" i tam-

burerna och ansago sig biu'.'! \'ttra sin lank'e i alla dagens

frågor samt afven tala derom med sina husljonder, oni (K; uiuler-

stundom Icnnde vaiai ganskai cp-ick.i haile de lik\-al i allmiinhet

alltid en skef upi-)fattning af -sakerna, tjenst<'tolket vaa" sa bort-

sk.imdt, att det verldigen var sv.irl att tiaila pa L'n ngtigt bra

betjent.

bman jag fortsätter mm bi.-raltelse m.isle ja;,;' omtala en sak, som
gjorde nug stora bek'\anmei-; en del a! de häften, .^om innehålla de

af mi;; skriina da;gl)ek-santeck'ningarna, h;uk: xid re\'olittion lIcix 13

Mars maf mig blif\-)t lenuKule att forwira'. af i iref\ann.in kiper, de

da timade tilldragelserna hade nauiliga;n giort mi;,^ nnsstank'Scnn

oidi jag linkläde, alt man slcnlle lämna \il'a t;ig.i dem ihan nn;g.

oknnnig som jag tia var, lunii\iila ej sannna ol\-ck'li;.;a ode som
drabbat Gnstaf Adolfs fanulj, :ifven skulle kunna sträcka sig till

hans iarbror och faster, och att det kanske ./j blott var nöd-

vändigheten, som for.mledt dessa IkmLlelser, utan att till älventyrs

man \alle skacka oss alla samma \'ä;;; det var ju ock^a möjligt,

att någon fränunande makt IkuIc sin hand med i svielet lor att

bemaktiga sig tri^nen h)r någon annan tamiljs laikiiiivg. t\' äre-

l)'stnadeai l:an h)ck-a till myck-et. "---
1 tanke således att dessa

mina anteckniimdr slaille vaia i salarna' forvar hos en enskild





person, Iciniiadc jag en ;,li>r clcl liciaf till (irclvinii.m IMpei', som

dcrcflcr i^-onulc dem. J,i;.' fnikt^nJe nu att hon mojli-cn, d.i lion

ll}-dde tVan sin hrodeis hus, ej s!;ulle liafx a hunnit nunllaija (.!(.>sa.

antecknin^^u-, hvilka, om de hlefvo funna bland hennes i)ai)p.;i-.

skulle hafva kunnat )-tterli-'are komi)roniettera Ib-mie. Ja;g lamd'.

ju haf\'.i all anledning;' niisstänl:a att hon uti ^itt u[)preirda lill

stånd haft annat att taulai pa an mina pers()nliL',a an;M.'la;;enlu;tei ;

iiennes onniia tilh^ifvenhet ior nii;^' tornekade si;.:^' lik\'al iekc, t\

före sin afresa nt:dlade hun sjelf det sl:rin, Inaruti anteckiun-

yarna voro gömda, uti ett hal i den terrass suni (imgif\-ei

huset, och det var ingen annan iin hon sjelf som lainde göm-

stallet, sa att jag hade nog aldrig fatt iiterse mina anteclcnin

gar om det hatle inträffat att hon doLt af fursl:racl:elsen. Dett;..

ar i"or mig ett tydligt bevis ej blott pa hvilken utm;irl;t (i\imi..

hon ar utan afven pa att hennes sinnesiKir\'aro wir lika stor .--on;

hennes ömhet för mig! Till följd af den oro oeh lur.-da-ackelsr

som denna hemska tilldragelse fram!:alkide hos mig- har del \ari _

nug omöjligt att förrän i l'\:bruari manad iSlI at^ataga traden

i mina berättelser och nedskrifva detta, hvai-for jag också i detta

sammanhang- kunnat on-iformäla detta faktum. Da jag \ar )'ttersL

orolig ofver tlenna s;il: beslöt jag mig fö)r att c)ii])na mitt hjerta

fur Konungen och heldre omtala Ior honom att jag anlortre-tt

ett hemligt skrin ät Grefv-innan l'iper, än att pa något salt kuii;-

piomettera henne. :.Detta var ganska förargligt , sade han, men

det är bäst att Ni la.lar hiu-om med Klinteberg, sum är till-

förordnad Justilielcansler och som no;,;- uti stor.-ui Iiemligliet i. an

skaffa Kder slcrinet tillbakM. Da jag under de ;^euaste: ikigarna

ej haft nfigon beröring med gref\-imKU) lanuk: J.il; oppel tala

med Herr Klinteberg utan att beliolva frukta hir ;;tt därigenom

skada hennes sak, han utlofvade att hälla sal;en hemlig och jat-

tror nog älven att han hållit sitt löfte, ty ingen t.:ilade någonsin

härom. Nägon tid efteråt, dä man sl:ulle borttaga förseglingarna,

bad han mig om nyckeln till slcrinet, men lat mig strax efteråt

veta, att något sådant skrin ej stod att hnna. jag trodde da att

det var uppbrändt och fick föirsoka trösta mig der>if\-er, yhurii

ja;.;- allt kände en \'iss salaiad, da det ju uti mina anteclmingai-

bland allt annat småprat, imda fanns omtcdad en och annaii

anekdot, som ej saknade sitt intresse och som for allmänheten

vore okänd och senn jag ensam \-arit i tilltälle ,iU kuniKi ointaki.

Da jag nu som bast sörjtle of\aa- att sa m.uv^a ar.s arbete gått

forloradt, blef jag ulaf (n-ef\'innan biper, sedan hon shi[)[ul ur
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sitt li.ilcte, uiKlerr.ittad om ImrLi jac;- skulk; Ivumui fa tillbaka mina

papper, och dessa aro ()cl:sa alkscJan l'\.-briiari 1811 äter uti mitt

Kort tid efter sedan Grefve 1'ersens iil; Idifvit fordt till Stenin-e-,

Ijcj^arde 1 Jom.->t(jle!i. liwiruti Ju^^titiL'I:ansk.;rn a IvoiuinL;Liis \a;Miar

wfvervakade ordning- och noL;';4rannhet, alt lik-et slaillc uiider-

];astas lakarebesi;^4nin_L;' for att fa bevis lov alt lian blilXat mördad

och kamna liäkta (-)ch be>.traffa mordai'cn. men man kundi- ej

palhma nai^am verklig" diKl-^orsak, t\- intet >la:; liade iiudi lor sig

\arit dödande, eknrn alla tillsannnans Ijid.ragit till atl kninga

honom om lif\et. Den mest brottslige wir uu'j:^ i ;dla kdl i\c[\

som trampade honom pa bi'öslet och i^xi Ixuiom nadicstolen.

Af .illa de tillhorigheter som Grefven hade pa sig (len da;_;cn,

klocka, snusdosa, p!anl;)ok-, näsduk och riugai-, hvaraf Ikui alllitl

l)ar t\-enne, blef eridast hans klocka undrr U)rklar;n;.{- att de ej

luule for afsigt att [)lnndra sannna dag ul.il en karl aierlemnad

till Herr Silf\"ersparre, som ej ens br)"dile -ig om att taga reda

pa denne Icarls signalement långt mindre att häkta honom. JJet

aldra märkvärdigaste är verkligen att da Domst.jlen tillk-allade

lleir Silf\-crs[iarre, stallmästare Idn-engranat och IK-rr kUibeii

(luälk.i bada SLaiare som jag loriit immamnt iorsokie Iräisa

;..;refvi'n'), for att Iconfronteras med de liakLide. kunde dus-e ej

igenkaima en entla al (k:m, luarlor man nhs.^lankte alt antingen

de pei'soner som an\andts lor att forot\a niordi^t gjort sig

oigcnkannliga genom alt n;ala sig i ansi-tet eller oclcsä att det

blott var obekant folk som tlertill blifvit brulaide. Det entki man
li.ule lagt märke till var att tecl:en til! mas^alcern blifvit gafven

och denna delvis [il\\-n utf.ird med röda r-araplyer. h\araf man
sag en owmlig mang.d uti folk'h(,i[)en. l''olk .if (dika Idasser hade

varit i rörelse den dagen, pa morgonen sag man en mängd sjö-

män, antingen verkliga eller dertill utldädda personer. Vid .sjclfva

mordtillfället fanns der nai-varande folk' som \'oro \alklad(.ki nog,

heirar uti frack och fruntimmer i eleg.anla kajgjor, men om ip-adlen

under tia foljcuule oroligheter vav del mest drägg *som var i

rörelse, man hittatle jm gatiuaia kopi)ar-.lantar uli stor miingd,

luallaa bevisar att penningar bhtXit utdelade bland folkel, och pä

krogarna ser\'erades gratis at bdket bransän. som blib.ät toi-

detta ändamål betaldt 'm forhand, h\-ar!Mi- man ledan \äd ett-

liar L-halla





tiden sÅ(X inennislcu;- som voro dodfulla, och d.i l.i-c ;arn,i ej

stan.<;dc.s dcii daj^^en, var verkan h:u\\\ 'ganska niarkljar. Det
lorcföll som om licki del följe som iipplracUle- tor att forokimpa
(;ret\c k'crsen hktVit dertill nuitadt, och att sjeliva K:darne hirst

m^ripit i det afi^orande o-(->ul:)hcket ; det var lydh-t att det var

hatet mot den olyckHiH' ;^retven som framkaUade tU:t heki.

Under aftonens lopp \'axte det fro tiH Jakobinism som '^ror

under en liv^hi^ frihets taclanantek till verkli-t raseri, som ej

kände nai;ra 'gränser, ja, man har nog anlednin;.; misst.änlca att

liera kända och framstående ijcrsoi^.er hade sin hand med i alla

dessa forf;irli-a olyckor, och alt det ar derlor som det hela ännu
da;nna tia;;' höljes i OL;enomti-;im_diL;t mörker.' ][\<j; hai- of\-an

nanuit .itl ulaf .illa -refvens lillhoriL',heter det endast \-ar hans

klocka som hlef atcrlenmad men hans snusdosa har ämni ej ater-

fuimits. iM.ljande dagar forsaides uti Upsala och andra längt af-

lagsna platser säscnn reliker eller troféer bitar af hans Idader,

kappa och till och med har, hvilk-a -alt ur iiaiul i hand. (dref-

\-ens planbok- blef nagi-a da- ar efler mordet inleiimaij till pjolisen

.if en karl, som sade sig hafva hittat i\L:\\ dd LM-el\'ens si^rgkaippa

kast.its ut genom f)nstret, han luule da sett nagontin;'; rod.t falla

ut och 1.1a han sag- eller h\-ad det var. fann han planbi'l;en. smui

han n\\ alei-iemnade. 1 lan underlcistades forlair, fur all man
sl^ulle fa \'eta om han tillafveul\a-s var en af gref\'ens m(,)rd.u-e,

men man blef ofvertygad om att hans l^erättelst,- var sannings-

enlig och k-ar!en oskyldig. 1 i)laidjok-en funnos Ik-ra anteckningav

rörande hofvet med afseende pia anoidningarna, h\ill-;et l)e\ä.^ar

•j,ret\'ens stora ordningssinne och noggramdiet. iJessutt^m fanns

i i-danbokeii ett hotclsebref. som jag med egna og(^n last och
Som hade följande I}'delse:

Till .\xel b\a'sen.

Usling. Lass detta IJref och iJarra. Tror du och din Liga

att 2 millioner människor lata några arist^jcratei- o^,trafkldt begå
h\'ad luna-eui- som halst och lata ti-ampa sig .if n.i;j_i-(_: sannn.m-

svurne landsforadare, skall delta olyckdiga kmd e\ igt vara undei-

ti-ycket af tilltagsne valdsverkare. Tror iJu likval att icke .Xaliojieii

känner allt, allt och hämdens ^tund skall komma! fast din nedri-a

kir den lu>gmodiga aristokraten l)-ckades i sina s[jel. f.asl h.m

igenom de nedrigaste medel p;i faderneslaiuk;ts bekostnad st, il

sig till omalteh-a rilcedimnn.ir. fasi din lam-a hals smii l.i.ir in
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liten Jarnlos knopp. undL;alt GiMlloliiKii i Fr.iiil;ri!;c, (xA din .^)-slci-

den g-iftblandcrskan iinnn vmd-aLt rättvisans l:>iki, fast c-rt lio^;nu)il

utan gränser ännu icl^c lilifXat (iwifdt. sa \cten uslin:;ar att hwul

som bort och har ännu icke skett kan sk'c. — Kn nation i rasen

och förtviOan är forslcräcldig. Redan har datl kornit tVa;;^a l)kuu!

en mängd aUmoge, att kita Ljuni»; och Lof^tad u[i[j-a i Rock,

ty hvar människa kjäner Cabalers nedrigiieler och aiKk>s hamd -

grymma odjur, är aUt faäleineskmdets kjänski hoss Rr iVu-svunncn-

Skall dätta urgamla Riclce, genom sin adels trolöshet, nedrigl^.et

och förräderi omsider förlora sin sjelistandigl.et och .vin existens

bland luu-opas Nationer? — I\Rinne icke den af di;[ foidoni sa

föraktade Napoleon äfven kjanner din Caijal och ett ord kar.

kn-)ssa dig smalbenta l;räck! — Föraktliga \-arelse, nar dai kommer
i all din förmenta storhet och stat i staden, sä vet all i]cn säuist.i

bonde spottar ätt dig och kjäner si;.;' \ara större ocli kiittre

mennislca än du hogmodiga u;ding! men Darra [);i dina langa

smala ben och vet att dalta. Rref ;u- hela i)iil)Iiqu..:ns rost -— och

dätt bör \'ara den största hämd, att se di- sa mepriserad af en

hel nation, för bofstreck och nedriga mord[>laner; ^[\o mig for-

acktliga Axel Fersen, det bor spocl:a lov dig- och din nedriga

S)'ster en dag nar den mördades sl-iiigga sxafvar ond:ring edr;i

ödsliga Slott, och om I icke forf.iLska.t all kjänsla al Meliejon

och moralité, sa slcall edi-a Samveten ensam \'ar;i edra bö,!h,i

— — •— — — men i l)el!orva andr.i — -— -— — —
Carl August skall hänmas.

I kanten var det med stora bol:stäfver skrifvet :I):Ltte Ihe!'

är i afskrift i mänga^; häntier. Stilen \'ar dalig och det t\'Ci:te.->

vara skrif\"et af en man utaf folket.

Juli må.iiad.

Till F.d<-T alla, hviU^as hjärtan aro känsliga och kunna kitta

hvad \erkhg \'änsl:ap \;11 sä;'a, vädjar jag nu och kesA-ar F.dei-

att tänk-a luler in uti min stallnin;;. 1 si;olen o,i kilt '.uiin.i :n-^e,

huru ja- tätt lida. ännu lider och cillt fr-uu-cut l;.uiu:iLr ..ti lid;;,

och jag är viss pa att 1 s].;oR'n kanna medhdanöle med. mig.

Duck vill jag göra hvad jag l;.in for att ad.i;.';alag;.;a att iae, ai' i

l^esittning af tillnicklig .sjalsst\-rka att i t>-.v;li.:l oeh tilll'.d:a-

drageiihrt dölja min djupa smarta, ja- .--/k n r (:•; " •
' \] ,\'-\\ un-

gan-e a! I;i:klan att nä;_;oii skiiiU: l-;uniia I.i a min.'. inncrhKi i ai-

k'ar; mui n ua sainvele och med\elai)dri oin miii o.kuld -ifver





iiii;^ l-iraft all biira nun >or<^'. Ja^; \ cl ii^>;.; al! iiii>.-,ta!5l;ai- i:.;la.-.

at\cn mot niic,^ att h.ifwi warit (iclal:ti;,; i det u[)|)clil.:ta(l'- nrcitt,

for h\-illcct nian ej skytt att anlda;:;-a de mest hetlei-li;^;'. uianni-

>k-..r. Det ar med HiraU-t. som jac; tilll)al;a\-is,ir en sådan anlda-

L^else. soni ja;_; ej ens v\]\ Ijeswira miL^j med alt bemoia. Som
ett exempel \)a allmanlielens torvillatle omdöme, \-ill ja_! anföra

hurnsom till och med Ivenne af mina ;_;cunla winner liafw: fur-

se>]<t alt cjl\-erlyL;"a mi^: (»m att. af\'en um tk;n ul)-ckliL;'a * iri-f\-in-

nan ]'i[:)er mujli;^'en i det forewirande fallet \<irc i)>l:\'kli .;, liun

dock sedan gammalt liafl an-;eende all \-.ira gifthlanderskd ocli

att någon grund v;il ma.-4e finnan tor en sådan mi>>lan!;e. Jag;

be-^varade delta med del foi-akt som tlct fortjenade och iVamhoh

to|- dem huru ringaktande ett sådant yttrande \-ore lanot mi-

sjelf. att nämligen tro mig om att med ett sådant odjur lämna

vara på \-ansk-aplig l"ot eller ocI;sa att \-ara sa l/nnd alt iag ej

under alla de trettio år, som d^ama xar vanslaij) \-arat. kunnat

uj)plåcl:a hennes verkliga k'ara!:ler. fag fi.M".--akrade dem ar ;ae,

l(.>r min del aldrig kånl en person medi miklare sinni.:lag. ocli

att hon forvissi) \ajre ur sland att goi'a sig skyldig till ett ^ad;lnt

brott, t\-årloni hade hon alltid ådagalagt den största gramila;.;en-

het emot alla sina vänner af bada fa^tnen. for Inallca hon i san-

ning \-ore i .stånd till h\-!ll:en ujipoffring ,-,o.m liel.st. k)en ene af

de ifrågavarande personerna sade da: Xi kan haf\'u missiagit

luler. l\' Xi ai' god och godtrogen . ?\lin Herre .
.s\ aradr 'ag.

luarfor skal! iag nu/ra t:>' pa kkier. .^om jag l)loU lami-ea ^.-dan

några ta ai' lil!I)ak-a, ån på min liarnekuiiswin. som ia;; lamnt

alltseilan min anlaimsl till detta kuul . kngefar de! -aiuiiia s\ ,i

i.ule jag den auilre och lorklarade for luinom. att a!it Ir. ad. i, an

h.ade att .anföra på mig icke gjorde eller någonsin kanule :-;ora

det ringast.. i'atr\"ck' och b.id honenii aldrig mera xidu-ora dictta.

;unne. .Milua-s Majest, it . iiuåiule lum d.i. mastc xerkli-eii \ara

snia winner \-.uiiit tili. ifwn. men t\"\årr har sjelf\-a dcama l\,k-|->

Majestals wu^skap wnil i.n olycka for gref\ innan . iJetl.i smär-

tar mig mycket--, sxair.ule jag, men håruti ser jag dock intet

skal alt i n.igol at'seendi- toråndra milt sått emot hennt; . Il^^n .1

sm sida-, tillade han. har lik\'al ej alllid emot 1'kler uijptort sig

sa som hon bort, s.år.sldldt vid del tillfälle, då hon xaigr.uk åt-

följa Eder pfi ]^der utrikes resa ar [798, hvilhet beb-ende \ acl^te

allmänhetens ogillande . :-X'a\'al. om hon da möjligen hainliadi;

origtigt, sa angår det \-ål ej allmanlKten. nar jag sjelf tor min

egen del förlåtit henne detta. Xu ar hon emellertid djupt u!)-ck-

Pcrsonlnslorisk tidskrift. c
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Hq <h:1i jul; kuiniiicr iiii^almula att toraiiilra mitt salt emot hcniu;

(.ch .mhallci- endast att hailaiicftcr la vara i hed. Sedan dess

har inL;en med mit;' talat om L;ret\innan.

Jai;' aterL;ar nu till burattelscn om denna manad.s lilK.lraL^elser.

]di^ har redan berattat att man na,L;"ra da,i;cU' elter u[j[.)trädena

den 20 Juni hade hal-:tat e^n l)i.;tjent, som lV>rMil;te u[)i)\'i;_;ia häst-

_L.',ardisterna och muta dem till ui)pror. lian hade na'_;ra hundra

riksdaler ])ci. sii^.

Allt hederligt folk önskade lilli-t att man skulle fa nai^..t

ljus i den in\'ecklade saken och l\'ck-as afsloja de hemli;,^i drif-

ficdrar som satt oroliL^^hetcrna i L^anp;, men t\'varr \-uro de

rättänkande harvidUiL; de svai;aste. da derem^jl, sasnni ju ottast

ar kdlet, de illasinnade hade of\'erta;4et. Det hatle wuit s}-nner

li-en onskli-t att Herr Silf\ ei-sparre L^enast h.ule lalit häkta

tirefw k<'rsens mördare da man kaumat fa leda [)a h\-ilk-a de

\oro som anstiftat ;,MTi.sli;^heterna. hans uiJ[)torande kknulrades

cdlmant. alldcnstund han blott behoft tillkalla x.ikten \<'V att

LMii)a mordarne. hwui-Laiom han xjort dv-i .illuiainia en -^toi-

tjenst, t\ af ilem hade man kunnat fa na-ol Ijus ror uule tilk

draj^elserna den jo Juni. luilka nu deremot lorluindi.i lor .ill

tramtid komma att holi.is af en o'^enomtranL,!iv, .-loja. I lerr

Silf\'e!sj).ii res beteende u[)p\-äcker allmänt o-illande och alla

rattanl:inde ;ir" ursinniL;a pa houoni. 1 )eiemot sok.i alla som

kimna hal'. .1 ua.eil att beku-a utaf mojli-a upptäckter, att ur-

skulda houom.

I K-ad man med visshet kan anta;4a ar de>ck- att 01
, ,li>^heterna

ej ledde sitt u[M/liof t'ran sjelfva iV.ll^et eller ilen ijeu.mde klas-

sen, utan att de toi- \asso luuk: \'ida maktigcU-e drifljedrar. 1 )en

tjenande klassen ai- docl; nulortideii sanleles be;.df\(.'n pa att

blanda sIl; i allmänna ärenden, i stallet for att torratta sin tjenst.

djeiiarne s\-sselsatta si<:; med .itt i fdrstu^^orna läsa tulnm_;,e!ia

och tala politik samt lata h\-arken statsråd. ;_;ener.iler eller do-

mare deiA-idla;^- i^a baa samt utan att dertill \ara \iixne, an-e

de sii; böra yttra sitt omdöme om alltiiiL;'. De ut;_:iira en otr*)-

li_L;t talrik liga, som al\ en om de sjelf\'a ej ,\vo Sa \-adliga

for den allmanna säkerheten, dock kunna blifva kuli-a och

framkalla oroligheter g^nom sina man-a bel:.mtslcai)er och lor-

sankningar bland sm.itolket. ! [\-ad sr)m genom den harotwm

onU.dade häktade betjentens Ijeriittelse kom i dagen, föranledde

.itt liera andra L^etjenter ej blott i .Ste>c!diolm utan afven i hunU-

< irten arresterade^.





lOcn at Sundhetsk(illcL;iurii \-crkstalJa unLlcisttkninLjcn rörande

orsaken till l'rins Carl Augusts ekul t)-c]vtcs adai;ala;4i;a att lian

dintt till fciljd af ett slai^anfall och inLjalinula ;:;enoni yitic vald.

Icl:e Llestoniind.re var den meningen L^ansk-a allnuin i Sverige att

han verkligen blif\'it mördad och det just utaf dem, som arbetat

i(jr hans wal, och h\'i!l;as hersk'l\-stna'J kant sig besviken, tia de

kommit till insigt uni att det var fåfängt att försöka genom ho-

nom fci något inflytande pa regeringsarendcna. A andra sidan

sdkte prinsens anhängare att Icasta skulden lV«r hai; . d -i p.t det

parti som arbetat for l'rins (lustaf eller Prins Petei' af 1 i(>l-,teiii.

Det fanns ocksii mänga som trodde att han redan b!if\it fdrgif

tad innan han lifiii fi-an Xorge och att det \'ar d<m>l;arne som
(ki gjort det. man ; kot till och med sliulden j)a lv)'.s>land och

kVankril:e >a-i>m iiu. vi\ L-rkanele till hans dod. Den wrkiiga san-

ningen ai C\'>cV. alt (U:t var ett slaganfall som antkule hans lit.

men icke Llctoinnidi e liade hwir och en -^in egen up]Mattning

om saken och leddo \-id de framkastade ankl.igelserna sawil af

liegaret att skada an.lra, som af önskan att i-ent\a sig >y:\[ tVan

nnsstankar och elaka r_\dcten.

Ehiiruväl Sundh.et.-^lcollegium ådagalagt alt prinsen dött en n.i-

turlig dajd, lat man hak-ta l^)n- R.tssi vid dennes aterkonut till

Stockholm, pa grund af hans stora vårdslöshet \'id likd[){ninigen.

lian fick likval bo pa slottet, for att umlandragas folkets rasen,

men hans ddrr bewakatles och han lick ej sammantralfa med
någon mennisk'a. innan han hunnit rättfärdiga .^ig, han skötte

dock sitt fors\'ar pa ett m_\-cket tarihgt satt.

Justitiekanslerns berättelse om forlo[ipet den 20 Juni utVent-

liggjordes jemte (jcneral Adlercreut/. rapport om hvad h.in iakt-

tagit, och hvaruti han sökte urskulda Ilerr Sih\-ersparre under

anförande att \'ar lagstiftning ar sådan att nian ej kan t.i l;ruka

vald emot medborgare utan ke)nungens uttrxxkliga befallning,

da man annars kan satta sitt eget huf\ ud pa s[)el. Nog måste

man medgif\'a att wira nu\-arande lagar aro töga betr\'ggande

for den som har ett befäl, men vanlig humanitetslag ålägger ju

enhvar att l:iispringa den som ralcar i fara och man ma Val all-

tid haf\a ratt att följa .sitt hjertas maning. Den allmanna ord-

nmgen \-ar ju stt)rLl och det \-ar \-al (^'V att iipjiratthalla den-^anuna

som tru[)perna tunnos der, derhir måste man betrakta det som

en försummelse att ei hal\'a begagnat dem till lugnets återstäl-

lande och det gr\'mma brottets af\-arjande. deneral .Silfversparre

hade afvenledes afgifvit en rapport, men denna \ar allattad jia





clt satt. soni onii.iiliL;\;"iorclc dess otTcntliggijrdncU:. lian lorsol.lr

dcri alt uisknkla ^i;.; och framhöll hurusom han sjdf ulsali si;.;

for fara iui-.ki- .>iua h'rsok' att fors\-ara Gref\c l'"'.aM-n. DcniM

rapporl mi \'.i-|t'Uina. les till justiticlcanslcrcn La' alt mla;.;as hland

rattci;an,,>h.iiuliin''.ai iia och an\'ancias \-itl de pa;_;cicn(lc uudcr-

sokniiiL^aruc. llwul som \-crkliL;cu foichMl i^auska c.^aulomli-t

\'ar att h\-arkcn 1 Umt Silf\-ci'S[)a.rrc eller (.le tre herrar .som ttirsokt

forsvara Cirefx-e k\Mscn, namlii^en Diibeii, 1'dHXMV.rranat och Schul/

kunde kanna ij^en nai^-on enda af de som l)lil\at häktade såsom

niis.stankta for mordet, da de sai;'o dem intor i-ansaknin;^sdom-

stolen. detta kunde lika litet nai^on af de oukercU-e L,ora. som

fort befälet ofver de pa torj.^et upicstalda tru[)perna. ( )\-i--f

torde wira hmai\-ida detta berodde [)a att de häktade \-oro oskv'!-

diga och man ej ännu patrahat lIc sk)-kli-e, eller <.;cksa att de

brottslige förställt sina ansi;L;ten och i;jort sii;- oiL;'enl:ännliija

;

möjligen hade det \ilda ra-^rie-t lor\a-idit dera.s ansigtsuttr\-ck

:

man kan också t;ink'a .^ig. att ile [)ersoner, som försökte bi-

springa gretven, varit sa upi)skak"ade, att de ej lagt de upp-

trädandes utseende \)d nunnet. Kanhända har man lill dadet.s

utförande an\-andt sarskildt lejdt t"olk-. .som omedeH.)art derefter

tagit till ll\-l:ten ombord pa ku't},-g eller annorledes. Alla ofver-

eiis.stamde dock uti den uijpgiften, .att man lagt mai-ke till en

maiigil sjömanskladda mennislaM- med \aldt och hemsl:t utti-\-ck-

samt att (.let föreföll, .soni om rod.i paraplyer \an!. etl otvereUb-

kommet igenkanningstecken. iy i tolktrangseln lauult omkring

den ol}-cklige gret\-en .^ag- man en mängd sådana swingas i

luften.

(.)n(-la tungor lemnade fortfarande (jref\innan I'i[)er inga-

hmda i fred uti den af henne lVi\iliigt \alda tillll\-ktsorten. .Man

utspred ett rykte, att hennes Ivanimarjungfru plötsligt alhdit och

af henne l.")lif\-it förgiftad. Justitiekanslern lat genast undersök.

t

sak(.'n och fann. .itt det \-ar en nL-(.lrig o.s.mning-. ( »aktadt (rret-

vmnan kipers fullstaiuli-.i oskuld olfentli;j,t bliuac tillk.mu.igilXen.

spred man fortfar.ande pa gatorna upphets.uule .sti-oskaifter och

}-tterligare airgitVelsei-, hvilket de .-.ixal n.att som (Jag patrul-

lerande militärerna ej kunde förhindra.

I''orsegling(.:n utaf den atliiine gref\ens samt (irefvmnan l'iix'r,^

pa[)per blef bruten, (_)ch man tann der ej det min.st.u som i).i

n.igot satt kunde komprometter.i n.igon af tlem. Stioslcrillern.t

sökte d.i att kasta skuyga i).i .mdi-a personer och pa adelsklassen

i .lUmanhet. Snart \-aniie sig dock ^Icn allmanna u})pmarksam-





lictcn .il annat hall och syshclsallc si^ iiu-cl den lill ( hebri

i-aiiiinanlalladc i-ikM.la''cn och ilct hlitvaiidc trontoliarcv-akt

Oktober manad.

Jai; atc^l^:onlnlc^ nu till livad sr)m aiv^^ar i'altci';ani;cn rörande

(Irctvc l'\'rscns mord. 1'tur mina bcrallclsL-r for de förebrående

månaderna liar j.il; omtalat, hurusom man \eil:,slalt laltsliL;- untler-

sokniuL;' i-orande prins Carl Aiu.nist tore^^afna for^iftnin;.^. och

huiusom den utaf de \'id likoi)i)nuiren narvaraiid'- lal-:arnes af-

gifne l)erattelser -ranskals af Sundhetskollegium. Man hade
afven verkstält forhor med alla. smn \arit i prin.^ens följe, och
clter en laup.vari^- undersdknin- hade SundhelskolK:;.Mum af;..;ifvit

den förklaringen, att prinsen dolt af sia-. Domstok.-n stod just

i be_^n-epi) att atlauma sanun.i ut^kii;, eki en oförmodad händelse

inträffade, som framk-allade n\-a misstank-ai', .ilt uKin \'el.it på-

skynda prinsens i\i:)i\ samt att d:r Kossi ^^enom sm \-ard^losh>/t

hade skulden härtill, (Ia han skailk' hal\'a kunnat rädda [Jiinsens

lit, sedan denne hlifvit inburen till prc:sti;arden. I'n.-sten hade

n.imli_L;en uti ett bief omtalat, atl sedan lakaarne leumat prinsen

uiuler lorklaiiiiL; att han vore dod, hade' eai tJLiistellicka l;omniit

in uti rummet for alt ;.u)ra i (nalniiv,;- en kiltsaiu; at prinsens

adjutant 1 lolst, hvilken \-arit honom xarmt till^ilven och derfor

onskatle fa tillbriiiL^a natten hos den döde for att lämna erhålla

full visshet om att han \-erklii;en \-ore dod och förhindra lik-

<il)pninL;en, innan man der(.>m hade kainnal fullk.imlic;t ofverty-a

si;_,^ Tresten berattade nu i dett.i bref. att dtama tjenstellicka

liade tyckt sii;- formarka, att blod rann ut ur i)rin.sens pulsatler;

man hade namli;ren låtit åder pa honom; detta skynckuJe hon
sic; L^eiiast att omtala \'nv de i rummet brecKad for^amlade

herr.irne af jjrinsens s\ it. I )es-..i herrar funno ild tjenstellickans

upi);rift enli;.; med \erldi-a förhållandet, men tkr Kossi ville ej

ens -a in liU tlen d(V)de, forklaraiule sii; \ ara ol\-ert_\;_;ad #jm att

tjenstetlick-an farit me'd osannin!^;, da han ju \ isste. att prinsen

\'ore dod. 1 )e herrar, som L;.itt in till prinsen, hade funnit hoiumi

liLjs^ande ([VcU- pa den sani^, dei' h,m l)lif\-it nedla,L',d, (jcIi hans

' tti siii.T ofn^a antcckuiuLMr lor Scplciiit)cr <icli ( ikloljcr iiKiiia'i.T sy.-,scl-

.satu-r siij; 1 )ruUiuiiL;cn lUL-d d-ii [.olai-ka Mallninycn ocli aii.lra !\ji (Kl hjn\aiaink'
r.iiiiirl lifinmaiulc s.ikcr.





kropp ej ens aftvatUul: \iil ailcrlainir.L^cii Ij-ck-lcs blod luifwi

framkommit men snart afstannat. scd^.-rmera hade. da det der\id

uppkomna såret lemnats öppet och till t\)lid dcraf att, såsom det

ju inträffar med döda, kro[)pen s\-ällt, na^^ot litet bh>d \-tterligarc

sipprat ut. Tresten förldarade li]v\-äl i < ifwmnamnda iMef, att sa

mycket blod strömmat ut. att det L^eucmtrauL;! madrassen och

runnit ut pa ;4olt\-et. Laider rattes^fan!.;storhandlin;4arne hade inL;-en

kommit ihä^" att omtala denna handclsL-, antagliL^en derför att

man ej der\-id t)"ckte si<_; kunna fasta särdeles stort afseendt:.

utan endast betraktade tjenstetlickans berättelse såsom ett ut-

tryck af den uiom hennes samhallsl<lass sa \'anlii;'a, fruk'tan for

skendöd. 1 alla fall kan man ei underlata att anse d:r Rossi

vid detta tillfälle hafva handlat >ärdeles forsumli;4t. som s;i snart

lemnade prinsen, t\- läkarens pli^t hade ovilkorh^en. med hans\-n

till dödsfallets hastii^het. xarit att ganska länge, ja till och med
hela natten, stanna ([var inne hos den tlöde, for att Ivunna er-

hålla fullkomlig" \'isshet om att all räddning \orc omöjlig. Detta

uraktlåt han och var till och med så oforsigtig, att han föreslog

liköppning efter endast 24 timmar. Jag har redan förut i.im-

formält, att kammarherre SjKuae anhöll, att man härom sk'ulle

afvakta konungens befallning, och hade ej lemnat sitt samtycke

till lik'öppiungen. förrän d:r Rossi fiirklarat. att han, om dermci!

up[).^kots. omiijligcn skulle kunn.i \'crkstälta fullt noggrann under-

sökning. Allt detta ut\"isar. alt i\:\- Ro>si. al\'en oui han ej kan

<_lirekt anklagas tor brottsli-t lortaraude. dock handlat \tter.-.t

försumligt och vårdsKist. Vo\- att nu allmänheten ej .skulle fa

anledning att besk'}-lla Konungen och hans i-ad att afsigtligt \-ilja

söka förhindra upptäckten af den lorcgitna uppdiktade stämp-

lingen emot prinseii.s lit". ans.ig^ nod\;uKligt atl uppskjuta den

rättsliga underscd<ningen. till dess man hunnit hi full klarhet

rörande den itragaVcU'ande sal:en, fr>r h\'ilket aiidamal en person

skickades till Skåne tor att dei-släde> pa sjell"\;i platsen foretaga

undersolcningar. Tjenstetlickans iaktlagcNer lingo dock .slutligen

den naturliga iLU-kkuång, som jag harotVan har \'idrort. och det

blef afvcn t\-i:lligt, att presten afgifxat denna berattel,se under

forhoppning om någon belöning for sitt stora nit att \-ilja tram-

visa, huru toi".sumligt man hade burit sig .it \-id dodstilllallet.

],)omstolen ansåg derfor, att detta ej kun'le in\ erka pa fr;lgcUi.

men man haile lik\'al fatt full bek-rat'telse pa ii:r Ivossi:-, htor;i

försumlighet, t\' det ansågs allmänt \ara alhJeles otorlatligt. att

han hade lemnat den döda kroj;)pen utan nagC'n onu'ardnatl





iiiulcr tjuQiifyra tiininar saiiU ej heller bi-_\-U sj.^ on; ;itl no'^-

j,M-annarc uiKlcr.soka. huriu-ida piiiiscn \-crk!i_L;on \-aril (Kui cllci'

tilläfvcntyrs ciKlasl utsatt for ett •ivafninc^sanfall. l''f)r (Kiiua sin

rorsiiiiiliohot Tick dir Rossi af\-cn plikta, ila han utaf di Mustolcn

dömdes till landsför\isnin<^.

l\.;itte_L;anL;en rörande mordet i)a (".lehe h\T>eii tVirt^ick

likaleiles. Genom luilisuiulersoknin-en hade det hiUkonili-t blifx it

.idac4alat;dt. att säval den allidne -i-etven som Cd-elX-innan kiper

voro fullkomli-t oskykli^a till ilen eniot ileni ric;tade- ankla-elsen

att haf\-a förgiftat l'rins Carl August, och man afwakiade nu

endast domstolens utslag, som skulle fullkomligt rentxa gref-

vinnan, hvilkcn ännu befann sig pa Waxliohu. \ isserligen under

bevakning men dock icke behandlad såsom fänge. Till en l)orjan

h.ule man öppnat alla bref, som anl;ommo till henne, men snart

upphörde man tlermed, och bevakningen blef miiuhe sträng.

Sjelf ville hon emellertid ej lemna denna ])lats. förr an hon fatt

Konungens eller åtminstone domstolen.^ utslag bctraff.inde .^in

tullk-omliga oskuld, och det sålunda infor allmänheten l)lil\ it adaga-

kigdl att alla (.le emot henne rigtade nedriga besk_\-llningarna \-oro

ogrundatle och endast uppdiktade af förtalet. — — -- —

Novornber manaci.

Ivattegangeu rL>raiule orsakerna till l'rin.> Carl Augusts dod.

närmade :.ig nu sitt slut. och ilonrstolen hade funnit det adaga-

lagdt. att han ilött en naturlig dod. som fororsalcats af ett sla--

ankill. Harigemuu hade nu af\en saxail Grefw h^eisens som h,u5s

olyckliga s\-sters oskuld bhf\-it ådagalagd, och de hade sålunda

blif\it fullkomligt rentwigna frän de nedriga misstankar, soru

allmanlieteu rigtat emot dem. iN^oiuuigen mä.ste saletles anse

det som sin pligt att gifva dem en offentlig upprattebt, for atl

kill rattvisa skulle dem \ederfaras. Det \ar derft)r nod\-aiuliut.

att Grefve hV'rsen erhöll en hederlig begrafning; iletta kraUle

helt naturligt J\onungens rättskänsla, lilcasom det fordr.ides for

' hinch.iUcr rii li<_skrilninLj Cifscr !<.t.in[M 10=011 C:it\ l..li.ins ;.iikmo!
•ri-.' ,.ch (ic puliii^ka forhällan.lrna.
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h.uis CL;i-t anscciulc, il.i lian luiri-riunii sl^nlk kunna ,itcr\inn,i

(Irn niyndi-hcl, som li.ui alltsccLui den jojuni nast.m Uillk(nnli,L;t

furlorai, och li\-illvcn jli dju; l had>- bliKil: hranla uli (Ilmis [jcrson.

som \ar cIil-I' tor lians lioT och innncliat\'ai\: al" hans höivsla

ordnar. Lik\al hade man ^^Mimdad ankalninL; alt bclara, all

rcL;crini;cn, som \\l\ delta lilltalle \-isal .-.i- \'.u-a i salcnad af

kraft och slyri^a. tortlarandc sl^ullc komma all la;.;-a -amma
s\-ai;hct i da;_;cn. ]3cl framhölls afvcn. all man kunde frukta for

oroludielerna'^ lorn\ande i handeke af en olVenlli.; un-dkislnin,;.

Konuii_L;en sjelf hade lik\al scLkm lan-e bestämt sIl; for all e-na

sin nksmar.^kcdk och lroL;'ne tjenare en honom fulll \-ardiL; be-

^n-alniuL;. Inalkeii uij[jrattelse frän sm furstes hida denne i ho.;

:4r.nl lortjeiiadf, ej blott ;)a -rund af sill ho-a embete och fram-

--ijeudt- CL^cnskaper, ulan atwu dertL)r .ill han undei ulolniiiL; di

sm ijensl blif\-it .if en radande folkho}) pa etl sa :-;i"\'nU och

orättvist >atl massakrerad, ha emellertid .statsråden allt fort-

faiaiiik: hysle suia betankh;,dieU:r. \ar del af noden alt seil^a m-

_-il\'a Konuiv^eii kislhel och slandakli-het: \ isseili;^en hade ja--

fatt.d ett beslut alt for min del aldrig; blanda nn;_; uli re^^eriiiL;.-!-

are-nden, men min .^tora \ .mskap llir Ljrefve heiseii och mitt

li(h_L;a intresse löv Konungens eL;et anseende t\aii^ade miL;

liai\idlaL; all pa allt satt försöka ol\er!ala K. mun-en att icke

-il\a eftea-. .\lla de. som hade intresse deraf, alt (IrelXe l'er>en

och han.s .jlxckli-a s\'sler ej skulle erhålla fullkomli-- upprättelse.

be-a!^nade .m_- nu utaf l\c\\ forei^ifna fruklan for nya oroli-heler

för .itt i sista stund for-oka foriiindra be-rafnin-en. .Man fore-af

af\-en. att be-ralnin-eii skulle k.aiima att blifwi alldeles for d_\'rbar

tor ]\.()iumL,^ens c-na tiU-an-ar. kJeniia iinandnin-' e)mtalade jdi;

tcM- (ii-etve l''abian h'crsL-n, h\ilken hafl hofforwiltnin-en om IkukI

o(di derl«)r kunde u[)plysa om alt kosliKidien for Kommj^eii .slaille

blifxa h>.)-st obetNdli-, t\- \ad sådana ho- tidli-heter vid hof\ et

såsom brolK);) och bc^rafningar ar det alllid vanli-t. att de

.mhori-ci Icnma drickspen-ar at alla dem. som der\ id anlitas.

Ijessutom ansa- ja- det älven \ ara af stor \i-t. alt begrafmn-en
blet\e Uiriatlad med all möjli-- ho-tidli-het, for alt haia^enoin

(irefvmnan l'i[)er. hwus fullkoiiill-a < 'skuM blif\ il tillkanna-ifven,

skaiUa erhålla nodi-" ui)prattelse. ]j.'j, hade olvertalal Koium-en
atl liU henne skaåfva ett bref, luilket hon pa ett synnerligen

fortraltli-t satt besvarade. Idiuiu hon fatt lillsLiiid all redan nu

lemna \ki.\holm. \ille hon e'j -ora delta iniicm af\'en hennes
broder fatt fullkijiuli- upprättelse -enom ho-tidli- be^^n-abiin-- och
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lilvtal, luaiior jag c)iisl;a(k' alt .sa m_\'cl-:ct mmu im^ili^t jja.sk)'iu!a

ilt.ii (.la_L: efter ihi;^ upii^kjutna bcgratningcn foi' att Ijcfria hciuic

trän den inulcr vintern helsovadli^a vistelsen pa denna c \)a

'\i\'^ likval ei lanule se, Iniru yd<j; skulle kunna la ett slut \>:i alla

iiessa swiriyheter, he^let ja;.^ nuv^ tur att xanda nn;^" till Kron-

prinsen, h\"ilk-en visat ini;4' särdeles stur vänskap
;
jatMann honom

li\'sa samma asi^t suni jai^, nenili;j;en att Ivomnpi^ens per.^'_>nliL',a

anseende stod pa spel. Detta skulle alltså \-ara l^der sar-,kildt

anL;enanU
,

sade han. ja . .^wirade- ja;.^. och detta icke blott

tor den \'an^kai)s skull, -euu ja^; h\'ser tor hans s\ .ster. som
behot\er ke»mma itVan \'a.\holm, utan at\'en derför att ia;j;' be-

trakt.ir elet såsom en '^ru^d al' ratt\isa emot en otor\-itliL; man,

men allramest hk\al tor KoniniL^ens ec^^et anseende, ty han måste

visa sIl; ei^a \iljekrat\ nu. da han en '^an- l)estamdt Uirkdarat,

att be;^M-afn i nL;en skall e-a rum. Xi har tullk-onilij^t ratt, blef

{)rinsens svar ».ich ehnru\'äl ]a'J^ ännu icl;e bor bkmda nn;,^^ uti

na_L;c)ntinL;- utan i allt uteslutande latta uiIl; etter Ivcuuuv^eiis

\alia, lol\'ar ja^" luler att L;"ra hvad jac; kan, ti>r att bej;'rat"ninL;en

sa snart nn>_ili_L;'t ;ir ma konima atl e^a rum. sjai^' bes\-ar häler

liarom , tillade ja<^\ isynnerhet som nian hari-enom sl-;ulle kunna

iu;dt\'sta alla dessa tidnin>^vsskrit\'are, Inilka nu torklara att na.-em

lu\L;tidliL;- be'L;r;it'nini" ej komnu:r att l'orrattas, och sålunda \asa

att re_L;erin^en ej br_\-r sIl^ om deras prat. 1'rinsen ^^.d" miy, t"ull-

komligt ratt harutinnan. t;ch han höll sitt ord.

December manad.

Under t"orra månaden har jai; omtormalt, hurusom Kron-

prinsen hade lotVat mi;.^-. att han skaille intressera si-- hir att

(Irefve Fersens begrat^nin- skulle blit\-a at'. lian höll sitt löfte

och talade om .saken <.] blott med Konungen utan at\-en med
statsraden, lualka lyssnade till han.s hamstallningar och gatVo

vika tor hans skal. Oet blef således loestamdt, att begrat'nin-

gen skulle forriittas i Stockhohn uti \ederboiiig ortlning, ehurii-

\'al man toreskigit att antingen göra densamma derstack;,-^ utan

någon \adare <tat, eller ock med större (-'Uer mindre hogtidlighe-t

ute pä landet. Grel\-ens lik h vilket >åsom jag torut berättat

blifvit fordt till hans emellan Stocldiolm och l'psala belägna

egendtjm .Steninge, athemtades utaf en aldelning af hästgardet,

som skulle beledsaga det till luifvudstaLlen. Dä man fruktade

for liklukten, blef liket t\'a dN-i^n före den h(j''tidliL'a beijrafniniis-
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cci-cmoiiicii iktIs.iU i l'VTsc:nsl;a tamilje-ral\-rii iili Ivicldarlujliii^

k\-i-kan, iov ,itt först nation Ihit ^jc-lfva {(udtastiiiir.H-i) uppställa.

l)a tlcii foi- aiulainalcL uti Riksniarskalkcus \aniii:.; pa Sluckholui-.

Slott anbi-in^aelc katafalken. Ännu en j^^an- skulle lik\al lialct nua
<lcn olyckli|_;c i^i-cKa-n -itva si- tillk-anna. da lians ricmler pa allt

satt str.ihaLlc efter att kunna storaiuU: inverka pa den ho- ti,llic.iu-(.

som \-ar afsedtl att igenom denna si^ta liedershcva^iun- återupprätta

lians minne. Man luule for.sokt alt mtala T.aion xon i'aigestroni,

.itt folkmassan slaillc komma alt LMtva uttiyek- at sill missnoie, Hu-

den händelse att kistan k-omme att baras uli procession, och atl

<let derfor \-orc klokast atl endast ifrån ;j,raflu-ali\-et ll\tta upp den-

samma pa ilvn katafalk uti 1:> rkan, der kistorna i)laga -.tallas imder
liktalen. samt alt del forreslcn \ore -anska e-endomli-t atl for.i

kistan tillhaka till slott. :t, isx nnerhet som det aldrii; hrukatle vara

tillätet, att hk fin-e finnas mom tlet slott, der Konungen residerar.

l^aron von k:n-estrom sk\-iukule si- derfor helt u])prord till

Komm-en for att forsr.ka .ifst_\-ra, att den ol_vekli-e -ref\'ens (|var-

K:f\a>r insattes uti hans eml)ets\amn-. L)-eldi-i\is helanu pn; mi'_'

hos Koiuiip-eii. da ] lerr \(M1 haii^e^trom kom dit, ocdi da hvai 1a n

han eller ja- -enasi kunde komiua m till Konun-eii. som wu
sysselsatt metl sin toilelt. vande si- baronen till mi- for atl

bedja mi- ofvertala Ivoiiun-en alt pa n\-s,s anförda .-.Ical afst)-ra

alt -refvcns lik tlitn)-ttailes. Det kan ja- ej , swirade ja- honom.
.Konun-en har nu en ^^;in- fasUlallt ordnm-en for ceremonien,
och det vore smaakti-t alt nu andra tlensainma, tlessulom kurma
liera exiMiipel antoras derpa, att hk" fall sia (|\-ai pa :di»tlel anda
till be-rafnin-sda-eii. Ja. invande Herr \ou lOn-estrom, anen
det liar uteslutande \'arit kun-li-a jjersoiur. [a- anförde da
for honom liera fall. som mtraffal till och med pa senare tid. da
till exempel (b-efvinnan von Rosen, som vant aiistaKI hos de
kun-;li-a barnen och hafl sin bollad pa si. -Hel, eller sm dod
liek sta (]var der ,mda till be-rafnin-\sda-en. fa . tillade Hen
\on JMi-cslrom, for sad.ma personor, soni h.ifl sin bollad pa
slottet kan mojli-eii Konun-en lemn.i ell sådant med-if\ande,

men atl nu till slottet for. t ett lik. som re'dan \'aiil ijedsall i

kyrkan, det ar verkli-en hir m_\ eket och måste u[)p!eta folk-

massan samt k-an lätt framkalla n\'a ol)-ck(M-. Man kan aldrif^".

svarade ja- honom. '/^ova for mycket, da det ar fra-a om en

tru-en undersate, som ulaf det rasande folket bhf\ it misshandlad
<ich derlill tirabbals .if denna ol\ck'a midt under ulobiin-en af

sitt embele. Den vid detta tillfälle kranida konuntiamaklen l:an





eiula^t viniKi injpiatti.-l^c (lcn;_;ciuim alt iull ralUi^a lilifwr bc-

\-isai.l (len licdcrli>_;e inan. sum slacisL- la;^! .sin Ih-uv^ilN L-nlu;l tor

Kiinun;4cn i clai;"cii. och detta k.m lJ ske \)a .iiniat .salt. an att

lian.s ji^rdiska iivarlcfvor blitwi r^^nadc all den lieder.sl)e\-isnui;.^,

som tillk(Miinier liononi sasoni luiivets ti'änisie nian. )a;.; ar iless-

utoni ot\ertyi;ad om att Konungen Ixoniiner att visa sjl; sland-

akti;_; och ej sl:all \alja .indra sitt en ;-;an;4 fattade beslut samt

att .\i mi^aliiiida Icommer att Ixxkas ohxTtala h.-nom. l'ala \\n-

resten .sjelt' med huiiom. sa tar I\i se. h\'ad h.m s\ ärar h"dei-. \a'j,

irnktar inL.;alunda tor toll;massans orolis^luler. t\ irnpperna aro

nu niulcr saiccrt l)cfal s.imt fullt beiedda att mota \ ald med
\'ald. Herr von J-aiLjestruni \antade ännu en stnnd. men d,i

Konnni^ens toilett t(v^ km- tiil. beslöt han sie; slutli-en tor alt

atiai^sna sil;. Xar jat;' sedeianera kom in till Kommj^aai. beaattade

ja;.^ for honom livad som tilldra;^it sij4 mellan 1 leri' \'oii kai;^e-

slrom och mi;.-;. luMrnppa Kommi^eii \re(.lL;ad _\llrade: la;^ har

nu en L^ani; faststält c)ialmiiL;en lor hoi;tidliidieten oeli lamimer p.i

intet \alk-or att andra mitt beslut, t)- ]a[^ kan ej kitta denna

ängslan, som s_\'nes iiiIl^'' käjliL;. Sä m}-id:et bättre, oni folkanassan

vill ställa till brak, t)' da kir man tilltalle att \ isa. atl ja-" ei skall

lata det L,^! denna i,'äiv_; [)a samma satt som den 20 liini. l'e\ron

ar torberedd. och jai; litar t"ullk'oinliL;"t pa honom, och det ar wil

antla jai;, som ar her.skaren har. l-Äleit beslul taL;iiar niii^;,

swirade' jai;, Xi e;_;"er dessut(jm ett säkert stod nti Kronprinsen,

som ej kommer att lemna luler i sticket uti det afLiorande o^oii-

lilicket. Kronprinsen hade \'erkliL;eii be;.4rafniiiL;sda;_;en tlen 2 i

denna manad sina hastar sadlade och \ar fast l.ieshiten .itt \'id

minsta (KirdniiiL; stiija till liiist tOr att med \-apnad hand uiider-

tr_\-cka .sjelfsvaldet och illviljan hos en tolldioi>, som låtit si-

missledas iitaf illasinnade personer, luilka straf\ade ettea' alt

kunna ställa till oreda. Da-eii atlopte emellertid uiuka- allsköns

lu-n, trupperna \-oro u[)pstalda under \'a[ien, (_)ch Stockholms

_-arnis(.)n hade uiulerstod utaf det pa lle-i'a stallen posterade

artilleriet. i\f\-en andr.i tru[jper \oro tor da-en ink-allade. käi

stark k'a\-alleriafdelninL; attoljde processionen sa\'al tor ordiiiiY^cns

upprätthållande som lor att ut-ora en hedersbe\'isniii- at den

atlidne. som uti lifstiden varit ej blott faltmai-skalk- utan afwii

en af rikets herrar och seralmieiriddare, Inälket beratti-ade

honom till en d\'lik- csk-ort. De trupper, som marscher. ide ton:

vicli efter liktä-et hade sina -ewir och pistoler laddade, detsamma

wir fc>rhallandet med alla de otVi-a tiii[)iier, som \oro utstalda cmi-
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kriiii; slottet ocli viil de ;-^ator, som ileritV.in leda till Rnidarholnis-

]<_\-iicaii. cU'!' bc;_;i-aininL:cn sl.-iille c_-a mm. .Starl.;a i>atrullcr till

fots och till hast ta-adc -ciiom .'atonia lui- alt afstvra tolk-

sanilinL,far. och Ilcrr l'e\ ron hade låtit ai'tillcri(;t uti lo||.;cts as\'ii

hulda ]<aiioiK'i-ii.i toj- alt iii;j,it\-a rcs[)c]a och ;^oia t\dli;^t, pa

hvilkeii sida mallen huiiis. Den tillförordnade < )f\'cislatlicdlarei:

IIiMT Skoldebrand liade d,i-en h)rui uthualal en proklamation

med forhnd emot tolksamliiv^ar ui)i)a L^dtorna samt hekdlnin-,

att alla botlar, först och främst ^adana ilcv malwiror odi starlwi

dr)'ck-er försåldes, sknlle hallas .stanL;da. Som ja;,;" h.irofwm om-

nämnt, atlo])te emellertid alltine; under fullkomli-t hi-ii. ocli f();_;a

folk svntes pa i^Mterna, luartill sakerli-en det mx-cket hade In-

dra- it, att allmänheten \asste. att tru[:)perna hai.le behdlniin:;- alt

vid törsta oordning; skjuta '-karpt. I )i, r [MMCessioneii passerade,

iakttog;- folket fullkomlig; \ardi;jhet, oeh tK:t syntes \-ara en dfver-

flödi-- försii^ti^i^het af t. k ( HVer.stathallaren e.ch (Generaladjutanten

att personlii^en till hast ot\'er\aka ordninL;en. ehiiru\al del måste

anses \-ara mxxket kioki handladt ulaf Lleia.

S.i\al predikan ^oin del deiu[)iia följande liktalet \-oio ut-

märkt bra sl;rifna. Den toistnamiula. som hölls af l )f\eiiiot'-

l)iedik-anten Muira\-. \ar dock särdeles foi\^i^li_L;t affaltad, t\- han

vidrortle endast oljctydli-t livad som hade handt och framhöll

blott \-ara nliLiter enligt e'\'anL;"ehum, o<di kunde L;erna uti sm
predik,m haf\'a inkn,^t n;ej,ol mera kiMft. Don ^ar^l;ilda bon. >om
vid iktta tillfälle lästes, \ar m_\ckel bi a. 1 ikl.ihl var ett full-

kemlii^l masterst_\cke i wiltah-het, del innehöll en betraktelse

ofver >.\i^u JO Junis i^rasli:^.! tilldrai;el.ser eudi -or sin toiiattares

baiie lijerta och snille Acn största hcLh r; denne' ar en af ile

aderton i den af Konuii;.; ( iust.if 11 1 msliflade s\enslva alvatlemicn
;

xisserliL^en hade han framhållit sin onsk-an att \a loiblifwi obek-ant.

men hans namn fortjenar \'erkli-en att bewir.is ,il efler\-eiiden

:

de-t \ar Koiuimrciis \\>vrc bibliolek-arie Ilen keo[)old. cai man.

som stod h.j^t i L;unst hos (iuslaf 111 och luilkens arbeten ai-c»

mycket populära samt inbura bland de framstå rummen inom

den s\a-nsk-a litte'raturen. Den sa olyckli-l 'iiiik-omne v.n' verk-

liL^^en \-ard att fa sitt minne aleruc)prattadt ijeiiom elt sådant

loftal, hans atUa dygder och hans \arma han-if\enhel f(.>r sin

herskare hade l)ort berättiga honom till ett ballrc ode.

Herr Sköldebrand hade varit m^-ekct emot. att jordfastnini;en

förrättades med stor hoL;lidlighet, antini^eii tletta nu berodde

endast pa smaakli-hel eller dcri^a. alt luin \erkligen hade stora





toisanl<niii^^Mr Iios tlcl paiii, suin \ai- iiU(.'cl:la',lt iili cich nioili;.;cii

fr.inikullat oi\)li<_;liclcrna den 20 Juni.

Han hade .qicrt allt tor alt sol^a U)i-liiiuira l)c;;rat"nin;_;cn i>ch

lDrcL;al sin triilxtan tor oi^jli^hctckaaias iipprc|.)anclc. 1 Icri Staihlr

l)i-aiul ar no^; en ni)L-kcl lait^kalkMis nian oc\\ liar alltitl hafl an-

Sfcnclc atl \ .na del, men pailiandan kan l\-\-arr o|'l;i forknki den

mest rallankande uienniska til! L;"ansl<a m\-cket. Han \ ai' liess-

uhun behaflatl med denna tidens 1\-U\ den >. k. trlhel^kan-^kln.

som han städse k\de i tki-en, oeh kunde d.^cfoi- iel:e med
L;kul ha^;" se, all en man .sådan som ("rret\-e h'er>en hvill;en akitid

upptradt såsom kunL;hL;ketens ocii konunuamakiens IjeslcNaUku-e.

cynades en sa stor hyHnin_;. som den ho^tidni;a bei^rahnar^^akten

innebar. I ).i nu emellei-lid akilini; .itl>)ple uti kiiai och ordninL;.

sökte han lilkskrifva si- lorljeusten all hartih haha bidiM^^il.

ehnru\-al det ar otvitvekd;liL;t att aiMii haraf tiHkom ('jener.i!

re>-ron såsom betaUiafvare for Sti.ckhohns -arnisun. Denne l^Adc

sladVat sii4 en särskild hendii,; p<ilis, bestående af underolhcerare

och soldater \'id L;arnisonsre-_L;ementena, Llerh\)r alt han ej ansa-

si- Ixunna lita pa den ordinarie poliskåren. Genom denna hemli-.i

])olis hade han 1\ ekats skälla si-- kännedom oni alll, .s(jm \ltrade:-.

rundU;)mkrin- uti >taden .^arnt pa kro,;arna i släden^ utliunler.

Herr Skoldebrand hade, innan ilen iKit^^tidli-a be-rafnin-">-

akten blef bestämd, for mi- -if\il uttrNxk at ^in fai-ha-a for

lu-ad som .skulle inträffa, o\\\ be- rafnin-en b!el\-c torrattad an-

norlunda an uti den sl^.)i'.sta enkelhet, derfor ansa;,;- ja- mi-' nu

da-en etter be-ratnin-en böra tra-a hoinjm, li\em som kitt ratt,

li.m eller ia-', harupp.i .s\ar,ide han mi- >\aibarli-en be>\arad:

Men detta hai' lik\al ej kunnat sl:e utan de aldra .slor.sla an

stian-nin-ar .samt SLdcerli-en ej utan alla de ai;_;ardei-. .-^»m a!

mi- blif\at \-idta^na tVu' att lu-na alla dem. som kunnat li.it"\-a

tor afsi-t att ställa till oorLlnin-ar, och polisen har \arit särdeles

verkscUii for att uppnii delLt re.sultat. Ja-' kuiule blott smale at

elt sådant s\-ar och \'aaule honom r}"L;-en.

Haron haigestrom hade \erkli-en -aiiska m_\cl;et >u-betat tor

att fa de brottsii-a frän (.len 20 Juni bestraitade och (jref\-e

l'\-rsens minne aterupjirältadt. tlenne ol)-ckli-e man. som sa

-r)ant och orätt\'ist blit\-it misshandlad och mördad; nar ja-

derför dagen efter bcgrafningen rakade honom, visade han si-

sardeles belåten ofver att han kommit underfund med att nian

sökt föra honom bal-:om ljuset. Ja-' tVagade Iioikmu da: Naval,

mm herre, hade jag ej ratt deruti, att alllin-' sl:ulle komma atl
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allup.i uti slursta lui^n:^ i\o . svarade luin. |av; ai" myckel Ijc-

latcn i)t\'cr att sa ar forhallaiulcl, men ja;^ hade \'eihliL;'en ej

\aiUat mi_L; detta eftei" allt lu-ad man |V)|- m\[_^ hade: heratlat.

riaiDii VD]] l'hiL(esna)m menade no^ iipj)ril:tii_;t. da han \-tti-ade

detta, men han har onekh,i;en det stora idet att väva .dlttor latlro-

L;en, is\'nnerhet nar han far hor.i naiMii frau persdnL-i'. s<ini han

anser sJl; bura hysa förtroende fur.

Sedjn nu C'iref\-e ]'"er-ens beL;rafnin;^ eL;t rum, lamde man
uteslutande la tanka [la. huru den olycldii^^a GrefvinncUi i'iper

skulle kunna befrias ifrän att lani^re q\-arstanna pa den fastnin;^,

der hon fri\'illiL;t Iku.Ic: kitit innesluta sijj^. \'rsserliL;e'n hade i^encjm

en utfartlad lanigorelse hennes o>l..uld reilan l)lif\-it fullsliuidiL;!

adai:^ala;.;d. lu'arfor hon af\-en m_\ cl;et \'al kunnat lemna sin till-

ll\'ktsort, men som ja^; redan förut omnämnt önskade hon dessför-

innan se sin broders minne till fullo aterui)[)rattadt ; nu \-ar

(,ii'ef\'e l'"ei'>ens oskuld utaf elonistolen erlauul. och den ho;_^tidli;4^a

ljeL;rafnin;4sakten haile e^l rum, elcl<^.l foialrades det blott for

att hon kunde ta bei^ifx^a siq- frän faiv^elsel. .itt hon erhöll nodii;!

sk\'dd utaf den kun^h;^a m\-ndiL;heten. som fuUslandi^^t bekräftade

luad som innehölls uti k'uni,^"0/relsen samt det ^ars]<ilda af Konunj^en

till luMUie skrifna bref\-et. Ja;.; talade oi-n cienna sak både meil

KonunL;\'n och nucl ( ieneMakuliutanlen l'e_\-ron, som ju \ar den.

som. \id foi-efallande behof e^ale att \'idta-a notli-a anstalter

tor L;ref\-innans besk-xcbl och lualken stod pa heniK:^ ^itla. (iref-

\inn,ui (Ui^kade ;_;erna ki tartkis ;^enom Stockdiolm, luilket hon

ej ansaL; böra väva forenadt med naj^on faia. da hon ju vav t'ull-

standi-t osk-\ddiL; och detta l)lif\-it offentli-l birklaradt. liertiL^-

tie Pienne, som sa adelmodii^t foIjt henne oidi icke lemnat henne

under hela hennes \-!sU/lse [ia \'axholm samt till och metl t.i;j,it

afsked frän sin tjensi for att helt och hållet kunn.i e-na henne

sin \-anskap, haele troligen intalat henne detta. K>r att hon i Stock-

holm skulle fa tillfälle att ater>,e sina slä;gtinL;ar och \anner. iJa

jai;^ emellertid hade mig belcant att man feu-tku-ande lika skonings-

löst som förut talade om I irefx-iiinan Piper, ansåg jag det \ara

lugnast lor hennes egen sakerhi;t, att hon ej kom geiiorti Stock-

holm utan tog en cUinan \'ag. Hennes liaila söner, som 'carit i

.Stockholm med anledning af niorljroderns l)egrafning, anhöUo

att la till niig framlVu-a sina tack'sagekser lor det intresse och den

oinwualnad, som jag hade om deras modei-; jag lick dcrx-iel till-

fälle .itt lor dem t ramhall, i min a-^igt rörande- denna sal:. In ilken

de fuUkomli-t ''ilkide. iiuii de .mhollo .atliil \-ltermera sak-erhet
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ilcicis iikkIlT skulle r.i .itlnljas ulal' en ollicci'. med hemli-t be-

rn\'ndi|4ande utaf KonuiiL;en att \ id toretallaiule liehut' bruka \';Ud

till hennes for.svar. Sielf hade \:v^ i\:dan tmaiL tänkt harupjKi.

men i^retXdnnan hade frandiallit. ati Iumi fruktade, all detta skulle

kunna t:^il\'a henne sken af att vara en tan-e.

Alltsedan min atresa till StrDnishulm hade ja- underhållit

bref\'exlinL;- med i^retvmnan. dill en Ixjrjan kummi) hennes

bref mii; tillhanda muler ku\ert till (leneral Adleicreut/. men

sedermera igenom särskilda bud. JaL; fied-: nu brel' h'an henne,

att hon \ille Kdja mitt toi-^lai^; antin:;en hade hennes >oner ofver-

talat henne härtill eller hade- hon tätt >amma i ad utafaiuira;

hon <ade sIl; hel>t önska till l'o!jesla-ai >, naiMUi, >om ej hörde

till hennes sku^^t och som slaille vara i stånd att fors\'ara henne

med x-apnad h.md. om detta skulle s\na.-^ erkn-derliL;t. ja- kimde

mi-- m\'cket L;lad öfver hennes loeslut och tranistaKle saken for

Konun;:,^en, hvilken -odkande for^la-et otdi l^fwule- att tanka ut

na-on hiirtill lampli-- person. Ja- talade at\-en med Kronprinsen

om tletta. ehuru han, som c] närmare l;aiule (def\uinan l'iper,

ej lamde for henne hwsa na-ot s;u-skiUlt intresse, annat an fru'

att vara mi- beha-li.L:. men da han emellertid m_\cl;et haller pa

den kunL,di-"a \-ardiL;heten, inså-' han. att det \ar af \ i-t att den

till -ref\'innans forman ;d'-ifna kun_-li-a f<n-ldarin-en pa la-li-t

.satt understöddes och hennes person tiiii^e erlorderh-t beskxald.

lian to- tlerfvu- saken vun liand och fr.amholl bet} del-^en af att

hon eskorter. ide>, luarui^pa han m\cket hoil. lienerakuljutaiiten.

^om af\en delade mina asi-ter harutmnan. bael mi-' an-itwi na-cui

person, som kunde vara -ref\ninan beh.i-h-- sasom fo!jesla-are.

(jfverste Reutersvai-l. h\ ilkeii af (bistaf 111 bldXat aiuand vid

Konun-- Ludvi-- XVbs tl>d^t till \'arennes och derefter .itfoljt

drefve Fcr-en samt en tid \arit Thar-e d^afiaire.-. s\-ntes nh-

\ara en for detta ändamål särdeles lamj^li- person. Konimgen

-otlkande detta mitt forslai; s.unt -af honom detta uppdra-, som

han utförde till sa\ al K.)nun-ens som ( nefvinnan Pipers stora be-

låtenhet; i^reiVinnan tackade mi-" sedermera sarskiklt lor iletta val.

1 stallet for att ta--a va-en -eiiom Stockholm förde han

_<^M-et\innan -enom \'estmanland till hennes e-endom l.olstad i

Ostcr-otland; hon up[)ehdll -^i-" under resan t\'enne da-ar lios

sm son i)a hai-so, der denne uti kyrkan. h\ arer-t f.uniljei;rafven

tinnes, lat anställ, i en ho-tidli- t.icksa-else-udstjeiist med anled-

r.in- .if moderns fullstLuuli-a befriande tVan .illa misstankar,

afvensrnn till .uninnelse .if sin atlidne nivirbroder (]ret\-e Ferseii.
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k)-i-l-:an \'ar illLKiiincrad, och L;rct\'imiaii hlcl .-lawil dit .-^mn clcr-

itraii buren af sina bada soiicr (jcli sin nia:^. Ualuui under sm niaiis

lilstid \'arit. lR:r>karinna dcistailcs. at\-eiisa uinlcr smicn-. niindci'-

<ni^hcl ku-\altat: c^XMidonicn till sina uiuk :iiahande-^ iVDnnna.

\oro tlcssa nu narwuandc \id luiL;tidli;_;liLtcn ocli c-nade henne

en lillii,^ h>dlnin;_;-. Resan -ick lycldii^t ocli \a!, och \ id Lot"staL!

blef hon med >lor L;huliebel\-;_;els(.: euMtta-en, l'i lii.iU de undier-

hat\'ande derstaLles ula.n at\en de itVan bnulren^ i närheten l)e-

hr_:na egendom [.Juul;' lade \-id detta tilltalle i Llaj^eii sin stora

tilii^ih^enhel ior sin allidne luisbonde och demies s\'ster.

]\.onun^;en sol;er pa alla satt att la;,;"L;a i da^jen huru be-

hiten han ar meiJ Kronprinsen, och sjelf borjai' ja;4 verldi;^en

.Ut h\-sa ho^^ak-tnuiL;" lV>r honeim. 1 l.ms upi^torande \\d detta

lillUiUe har tillförsäkrat honom min mnerli;_;aste wm^kap. Det

sätt han städse iakttaL;"er .!-;ent iiiiot ]\!(_inun;_;en l-:an ej no^; be-

rönmuis, en \-erkliL;" son Ican ej \isa en >to\re u])pmarl;samhet

ocli vördnad an Kroni)rinsen \-id alla tTJtallen -oi" dci emot

KonunL^en. 1 )ä ia;^' talade meil lioiii.m rörande hamleUerna den

JO Juni, swarade han m\[j^: \i \-et mer an \al, att ja- int^en rost

luu' i rådet och att min sk\ddiij;het .ar ,itt uiKlerkasta mi;^ Ivonuni^ens

\ilja och be>lut, h\arfor j.114 in^-entin^" kan utlof\;i. saxdda ej

na^^'ot sarsl:ildt tilltalle \'ppar sii;". men det L;itVer ja^;' l'"der

mitt hedersord uppa, att om .-;.i inträffar, slcall ja^;" i^ora allt, hv.id

jaq; kan. Min of\-ertyg'clse är \erkli;^en ocl^sa. att sa\ada icke

J\.ronp'rinsen ingri[)it, sä hade hvarkeii den ho;^tidli-a lie-rafniiiL^s-

ceremonien. ej heller det hedr.mde satt, ]uarui)[).i (irL'f\annan

ri[)er biet behandlad l;ommit i haiga, t}' han l\:)rklarade hi;g etter-

tr_\ckligt f^.)r bädadera, men detta ut.m lue^cit skr)-t och utan att

\'ilja att det slcullc marinas, att det kum ifrån honom, t\-artom

söl;te han lata påskina, att det uteslutande berodde pa IvonunL^eiis

CL^et iiiitiati\-. och und\ek derfor alla sla-> tacksamhetsbetyc;elsL;r.

Nar han talade om sadcen med Konuivgeii. slcedde del. ehuru nu-d

kraft, lik\-al med den allr.i största under^^ifvenhet ; liari-enom

l'orskalVade li.m sii;' alla hederli-a menniskors odekuie' ho-dktnin-.

]\i onprinsens hela uppträd.mde s.iwil emoi Koium;_;en fu:h iiul;.

som ock emot sin omL^it^nin- är sådant, .ut det måste tilKanna

lionom hela folkets erkännande, och han Ijorj.u- af\en reLlan att

blif\'a allmänt älskad.

' Innehåller bcliaklcl.-.cr öfver den iH>liii,-.ka -.l;illn!n;_:<:u i alhiKialic;
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ja- kan vcrkliL,^cii ej uiulcrlala att \-ttcrli;.;arL- \i(lr^)ra I Icit

Siltw/rspan-L-s uppförande nie'.l at"-..ein!e jm ( ii^ i\ c l'\-r>eii. lian

ar allmänt ansc^Kl i\)r en person nieu en sva;^" harahler och Hm--

^\•aI-as uteslutande af sina i^anila partix-anner. J lan har h^rsokt

att ui-.slaikla s\'^ infor Kn inj.rinsen. lua!l;en. olanini;^ som han ar

om luuis uppträdande den 20 Juni, behandlar honom pa samma
^att som alla de ofri^a L;eneralerna. men af allmänheten betral;tas

han såsom en la,;-sinnad [lers.m. K>'iiiniL;en tilhahn' h.wKjni ahiri--.

och han inbjudes ej till hof\-Li af annan anle.inm;; an att an>es
tillhora l'rin.se>:^ans liof. lian haller si- lil-;\al frannne \id alla

tilllallen; nar Konun;_4en ta-cr emot ;^'ener.ilitetet eller >itt hof.

ar han alltid en af de for.ste att inställa si-, ia. han \-ar till och
med med pa tbef\e l'"ersens be-ratnin- ; aniiii_-\-n ar han \-erl:-

li-en ha inskränkt att han oj marker, lairu-an alla menni-l^e.r

lika sa\-al som Koiuin-eii und\ika honörn, eller ock>a vill han
-enom sitt >att att uppträda ada-ala--a <i!i oskuld. Han är

med i hofkretsarne och uf\'eral!t. han har till och med in-

tunnit SI-- hos Grefven och (b-ef\ innan l-\ib:,ni k"ersen samt
med dem talat om haiiilelsen den 20 Juni i^a ett satt, s^m om
han vant (b-efve l-"ersens i-äddare. lian sl;r_\ ter t"or alla ofver att

k'uumi;en talat nicLl honom, da .sannin-eii f.aitom ar att Kolum-
nen ald.ri- ri-tar ett ord till hon..m. 11,ms ui)ptradande ar sa

!-'e.synnerli-t, att in-en ratt kan begrip. i det-amm.u men det bi-

drager åtminstone ej att olca den ai^tnin-- man kan h\-.-.a for

honom; i stallet ar han nästan allmänt utp.kad nu. sedan man
f.itt närmare kannedLun .un de^taljerna \id handebern. i den 20 juni.

iJe j)er.soner, suni soka urskulda h..nom, förklara att han ta]Ji)at

hufvudet samt .saknat erforderli- beshil-^.unhet, luilket likvai

in-.dunda kan \-ara till hans ber. un. .M.m bir v.d se. nar en
L^cui- hela rattei;ani,rcn blifver utred.d och Herr .Sih\ ersparre-^

\-erkliL,M uppforande bhfver bekant, huruvida han skcdl kunna
rättfärdi--a si-; under tiden sprider si-- duck kannedomen om
hans handlin-ssatt ibland allmänheten, och s;innin--en kommer
alititl fram. tiretVe h^abian kYrsou ocli lians -a-ef\inn.i l.i-a

rmellertid numera aldri-r emot tleiine -eULiai!. nar han latjr an-

mala si-. t>- de hafva fatt k-anned<nn om hvad som -enom för-

hören blif\it Utrönt. Ja- tr.ir dock lor min del med säkerhet,
att han felat mera -enom dumhet än till loljd .if brottsli-" \ ilja.

Ta ilet hela ar (K:)ck alldeles onn.jli-t att UmsLi na-ot .if det.

<om hände tlenna ol\-ckli-a da--, liwus tilldr,i-.d-er sakerli-en
blifvit framkallade utaf partilidels.-rna. .\lan fruktade troh-en.





att se Konungen (iniLMtvLMi af ro)'alistcr, lu-ill:a laiiulc ^^iI\m Iumkiiii

n_\-ltiL;a rad, och öiisl^aclc, alt LlcmaL;<);^criia cn.s.unt skulle ki mim,

i

till makten. Hela denna sak ar dock fullkomliLit omöjli;.;- att kc-

L^ripa, men sal^ert ar, att tkai for all framtid kommei- att ntL',eira

en sl-:amikick för (.len s\-enska nationen. - — — — — —

1311.

Juli manad.

l)en lanL;'\'ari;.j;a ratte<;anc!:'en r(-)rande händelserna den 20 kani

köricU- nu andtlu^en att närma si;^ sitt .slut ucli de \-idl_\-fti;_;a

handlingarna, lualka uj^prejKide L;anL;i:r hlifxit i^enomL;;m.-na saviil

hos polisen och kimmersratten som uti hotratten kunna un

ofverlemnas till statsrådet. Den dom. som 1 lokatten afkumiat

of\'er de personel-, som behimhts \-ara (iref\e l'"erseiis niiirdare,

och dem, som framlrallat U|)i)lo[jpet den 20 Juni. \-ar owuki;^!

mikk luilket måste antaL;.is bero antin_!.;"en jja swiidiet hos

i.k:)mstolen eller ocl':sa tlerpa, att den forkeredande undersoknin_L^en

.spndt foL;<i ljus i saken. Het var t> dliL,';t. att i)olisen velat und-

\ika, att [-»ersoner i framskjuten samhallsstallniiiL; oeh som ta'_;it

verksam del i I SO' ) ars re\-ohition, skulle konnn.i att ki-traffas;

man forscdxte deifor att ofwrskxda dera.s l)rottsh;j;het och sa

missleiia undersokmn;.^en. att de skulle drablias ute-lutande af

nhsstankar. 1 )et omtalades emellertid L;ansl-;a allmänt, att tlet

\ar Herr \-on IMaten, s<;m allra for-t ir.unlcastat tanl^eii \\\ historien

om krins Carl Aui;usls for-iftnin-" och i sammarihap,;.; härmed

utsluiu;at missstankar emot den torr*.- Ixonuiv^ens tortro-ne

\auner; man påstod också, att Herr xam Aknmerlieim. som be-

kd.ider befattniiv^en soni iustitie-t 'mljudsman, wirit det e-entliga

ui)phofvet till oroli;^heterna, och att han till och nu-d den 20 juni

t\>rkladd varit med bland fo;kho'pen k>r att umlerbUsa upj.-

hetsninL;en. Sailana rykten aro allmänt sjuaLlda bland allmän-

heten, men tle aro \'erkliL;-en sa oliyf^r^ljo-a. att \d'j; iclre \-aL;-ar

htrsakra na^^ontinu; kestamdt harvidl.ii^- och skulle for min tlel

;.;erna xalja hopjias, att de iiro ogrundade, men sa myckel ar

Innchulk-r lJ llll fuiLvarandc ämne luiiand.
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clocl-: rullla)inli<_;t s;ik-ert, luiiiilivHii att 1 Icrr \'"ii 1'latcn vdv m af

(le hirstc, som franik.istailc inisstaiil^ar rörande prinsens lor-

;,M fl n i n i_^- , lilcasoin att det \ ai' Iran i\i-n utaf I li;i i' \on Alann.-ilieiin

strax- efter Carl Anijnsts dod lued anlednin- al rd.sda; ',sl:all<'Isen

instiftade kdnbben, som den oli)-,L;-li-a falu In ls:al\,Lrne nl-

spreds, åtminstone blef tleii ck-r i lorsta hand u[)])kist ueh

diskuterad. Inom denna kluld) förtalades f,.r resten alki den

forie Konun;.;ens foilroL;'ne \anner (ich behaiuilacK-s sasum

elandiLje i^iftblandare; minst at alla sk-onades tamilien ]'"ersen.

Xoi;- hade m.m bort \-.iek-a åtal emot militai befälet oeli i

friimsta rummet emot ] lerr Sill\'ers|)arre, men KMnun;_'en lat al

[)o!itiska skal öfvertaki sii_;' att ej wara for striuit; utan ta'_;a han-

s\'n till t\L:n \'erksamma del, som denne ta;,;it uti I lu-^taf Adolls

aia-esterin;4, och det ar \-erlv'!i;_;en ett bevis j)a Konuiu^ens

mildhet, att han ej ännu latit ställa honom under kri;^sratt.

.Militärbefalet i allmänhet f atjeiiade' ,itt bestiaUlas for .^in pli^jt-

föi-s^ratenhet att ej hafva sökt afst\-ra detta uijplopp, S(.m stort den

allmanna sak-erheten. 1 )a man (.anelkalid hatle sma niis.-,tank'ar,

att leuiska ho^^t staeiuK: personer \o\r in\'ecldade harull, undvek

man med llit att forsok.i ta;^a laxla pa anstiftarne af ilenna nliy.^^;-

li-a händelse samt ledde undersol;mn;nMi meil sla[iphet och

lan-scuuhet. l'".tt ludt ai' h.ule -att utan att man lyckats iipi)tacl;a

na;.;ontin;^ eller kannmit till na_m>t resuUat. Xu blef hofratten-,

dorn underkastad KonunLjens profnini;, sedan högsta ckanstolen

for sin del förklarat, att den ansa-- ImlVatten ludX-a dömt alltför

mildt. Kronprinsen var atven siirdeles missnöjd meil hohattens

dl un och be-a-nade si-- nu haraf att aterfor\isa .saken till hof-

ratten tur ii)- behandlm- i och foi' slaupandet af de brottslii.;es

straff, lian uttr\'ckte ho-t infor alla sitt stora missni_>je och

kallade domen Idjli--. I )et \'ar efter ofveren:d<ommelse med
Konuii-en, som han dtui J5 i denna manad uti .statsrådet for-

klarade, att hofriitten skulle anmodas kitta ett .umat beslut. .M.m

visste, att enda.st pi-esidentL'n och txeiine ledamöter ansett att

(Ui stran-are behandlin- bort tilllcomma tk;m. som L^joit si--

skyldi-a till mordet, s.unt dem, S(mi x-arit u[)phof\-e-t till Ivmdel-

serna deii 20 Inni, men att alla de ofn-.i led.mioterna hade varit

sva-a nog att lata skrämma si-- till att fatta ett sa fo-a vardi-t

beslut. Man misstänker, att de insett, att liera ho-t stående

jK-rsoncr \'oro medbi-ottsli-a derb)r att de k>eframjat saken,

och de fruktade toi-handa dessas hämnd for tleii händelse de

brukat större strän-het. Det ar i sanmn-- lK)-st bedn.>tli-t att





86

linna, huru illa denna anL;cla;;cnlK:t Mihal Ijchandl.ul -^anlt med
luilkcn läny;sanihet och \•al•d^loshct. suni man l.)cdrif\il untlcr

M>knin,i;cn tor atl upptäcka de nicdl in iltsli;.fc/, likasuni huru man
pa alla salt sdkt skona militarbctalri for att icke k]..u,i betal-

hat\-arcns dumhet, sinnesfranxaro och > iduL;li jliet.

Konungen forarL^ade si;_;- si;_^- sjelf vid -enomiasnin- en utal"

handliui^arna i målet -anska m\-ck-et nh-er, att han underlåtit att

genast lata arrestera 1 lerr Silfxerspaia-e. men fe'let \-ar mi en L^ant;

ke-anLict. och Konungens -cdhet och mildhet hade vid detta till-

lalle icke förnekat si^;. ])et \-ill lierior \-erkli;^aMi syna>. si.m om
mihtarbefalet kommer att -a fulll.:ondi-t stralllost frän det hela.

Sjelf har ja;^' L^x-nomlast handliii;_;,ii-na, nch af dem fram- ar det

-ansk-a t)-dlii;t, att det borde wiiit lii hitt sak att hal\ a k-omnnl

de hemli>4a drilVjedrarnc pa si)aien. men sedan m,m nu di-a;_;it

ut i^a titlen, torde det no;^' bhf\a swiiare.

Kommer ej en efter\-erl<l att \imia större klruhet i .dit detta

an det lyckats for samtideui, och detta ar \-al U>'^ii troli-t, sa for-

blifver for all framtid hela denna hi.-.l<iria en f -rlior-^ad lieudi^^ihet.

November manacL

Sasdiii jaL; under sommarens l^l^p omformalt hade Kron-
[)rin>en ej velat i^odkanna den dom. seim ho-sta Liomstolen

afkunnat of\'er de bn)ttsli'^-e frän tlen JO Juni, nu luulc d-iuistolen

na-ot skarpt tie adoaul.i .-.trcUieU. ju^titie Kan->u.'rn h.ade stalll

lierr SillVersparre och mihtarbefakt under alal for pli-tfor-

L;atenhet. Kronprinsen omtaktde doUa for mi- och omnämnde,
att några af statsraden \-erkli-en ou>k\ule se Herr Silfversparre

bestraftad, men han trodde i alla kilk att allt skulle alkjpa uti

L'odo. J)et ioretoll \-erklioen strax efter Kroni)ruisens hid;omst.

soin om han skulle onskal se an>tifrai-ne af u] ijdoppet» stran-l

bestralTade, likaså \al siiui de i)li-ttVM--citne per.-,oner, hvillca

underlåtit att akstyra detsamma, men nu, sedan m.m ifrån början

beL;-att den forsiunnielsen att c] ställa Ilen- Silfverspaia-e under

krigsrätt, tyckes ki-onprinseii Ixssna till de tVu-e>tailnin-ar, som
göras honom här\-idlag, att ett saJ.uit steg slaille Icunna be-

traktas såsom ett öppet kdander ut.if den mildhet, som Kommgen





\'isat. nessutoni ar af\'cn (iL-iuir.il Adlcrcrculz iiueckhnl uti

saken, da haii j^ciioni tk- forsok han L;jordc att lu_L;iia fullaDassaii

ej hxkaclcs railcki Circfvc l''crscn, livilkct uoi'; varit inojlii^t, om
han redan pa forniiddai^en \idla;.^it sanmKi ;it!_;a!"der som pa

ef[ermidda;^en, n;uuh_L;en att kita slduta pa folket. Man hade

dessutom sarskikki hans\-n for Sih\ers[)arre med aidechnn;^' al

den \-erl<samma del han ta;.dt uti h\ad som den 13 Mars ;_;iordes

for att rädda fosterlandet ur det ol)-cklii;a lav^e, som (iustaf

Adolfs -alensk-aper str)rtat det uti. Alla dessa omstanLlicfhetei-

m\-erkade uol; pa Kronpi-in>en till alt nedt)'sta hans redbara

hiei-tas nKmini^ar att söka \\{ de pliL;tfor;^atne bestraftade. haneller-

lid kommer man att for->atla Herr Silf\-ersi)arre ur tjensiL;orin^

och t\-iiiya honom att med det snaraste tcU^a afsked. lian ar

\'erkhL;en alldeles odui^di- att fc_ira na^^ot befäl, t}' han sak-nar

fullkomlii-t all militär be''afnini'-.
'

Biskopen i Strengnäs Johannes IVlattise sjelf-

biografiska anteckningar.

'

lian föddes 150-^ " .- i N'. Hu^l.y i Östergötland, der fadern

\ar k_\rk()herde. \'id sju ars aldei, 151;») 1 apiil, sedan k.aii af sina

furalilrar lärt att lusa rent sseuska. koui han till lankujunL; med sin

|)reeei)tor M. Cdaudiiis Vvyl/ oeh \ar sedan der hos sin broder \alb.

I 'eder Mattsson i 1 i ar.

1000 i sepl. sand till l'p>ala akad.enii. —
1^)10 i juni do'^ hans fader i Suderkbpiny oefi hegr. i V. fhisLi}' k}ika.

[(J17 i juni, sedan han \arit student i 7 ar, kallades han jeirae några

andra till promotion i fil. ta( ulteleu.

' Nilson liil (-ftcr sedan (Ua LcsIiUlI MilvU huaull, aU in;;cn vidare raUcgaa-

.kulle inlcdn. cin.,1 llcir SUfwr-^i.m ic iV.iaiulc han-, I.lIccikIc den 20 |i.ni, lor-

si.klc man lunna Imnou. att la-a aNkc.l tr.in mU iv-cmcntc. Man bjud honom
en lu-ihiud ackordssiimma for aU Idilva al" nied hunum. iJa han ar myekel man
um M-. -ick han in haiup]..i; han liek likval helndla den -eneralsvärdi-het, som
han uian"na-i>n Mim heksl ki i-ai el.ia-d lu!\arl\at si-. (Nol bkritven i Februari 1812.

1

-
1 en i skinnband bunden "bok med följande (ilel: W"reulein .Maria Eu-

phrAsine, rihall/ Crelhn, \'ocabular Duch. Deuisch, 1 alein, hVantzo.-,isch
» , iom

>aniiolikt tdlhort C. G. Tesbin, fr arkivet på Sjöl:olm
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i6iS 1 maj, sedan han \aril slmlciU i S ar ocii i 2 ar \aril eil^cbiski)!)

1'. Kcnicii yngste suns lärare, rc^tc lian lill Akailcniicr till Tysk-

land L;,cnoin Danmark och \-ar \i(l llcrc univcis,iiei ; luit\ luisakliLjcn

i (lirsscn i Hessen s.i nar i 3 ar. der han huh ud.> akh'uen siu-

(ler.ide leologi (.leii orienl.diska spr.ik.

i6jo i ni.ij. hemkallades han all inionner.i llerr l'er ( IroneiilterLis söner,

men blef emellertid k.dlad till
j
iL'l'.;>^ionen i L'| "-^'•i- ^""i h"Ti

lorestud i V. ar.

1621 i juli t"or han med Cironherg^ suiier Jakoh (ndi Peter lill Holland,

Kiigland och Fr.mkrike in pa ^nle arel.

1625 i ^epl. slrax efter licmkoni.-,len kallades han af Ridd.iriuisdirek-

tionen till jjrofess. tiieul. pa Kiddarluiset och \ar del i 4 ar.

lOjc) i .ipril I Iof[iredik.int.

U)j\o 1 juni aitViljer aimen till d'y.>kl.ind. 1 ).i lums gamle preceploier

llck \-eta all han \ar i l-rankfurl erUjudo de honom all Mifwi

theol. doktor i Marbur-. detta tiil.-,ladde dock ej Ii. .M:l Konungen

.-.om sade alt del med liden b.iltre kmule ske i Ups.da.

1632 i sejit. l'.et'allte H. K. .M:l imgh uthi I »yiike^pel 1 Sw.ifwen rc-e.-a

hem til Swerige, til alt w.ira a conciniandus el suidijs hoos-,

theii unga Kroken (.'hri>tina, 11. K. .M;U eend.t doiur oeii ars-

winge. Men s.i blef llienne reesa drogd m til lhes> H. K. .M:t

w.u- slagen o(di jagh i medier lijdh blef h()o>^ 11. .M:l .\nkie

1 »roltningen Mari.i Kleonora .

I 633 i feb. 151ef han expc-dieiMil frän Wolgast till S\erige af enke-

droimingen alt antaga ijeiisien hos den unga Arnrok,'ii ; samma
ar i m.us k(un h.m genom l).mmark och tilltriidde tjen.-.len i april.

i(j34 d. 23 p.ov. (iiäe lian sig med k.imreraren Nil^ Olssons äldsta

dotter J. Karin Xilsihjtter. lirulloj>et stod pa sloUet och be-

kostades af II. K. M:t. —
f/136 '*

.: k. 2 p.i dagc-n icMhlcs dottern l^.ri^lina; dog samma år --^

och begrat"des i 1' iild.iriiolmen af Slejdiaiuis Ciallius. —
1637 "4 toddes Johannes i ."^loc kholm.

iC)3S -^'
4 , C.u^t.if i

t()3() -'o :; .Ann. I p>.t ( lionoo.

1640 -o. Promoverad till tlieol. doktor. 4

1641 "' ,. föddes Nils i Sioidxliolm.

1643 ''. '^ '' Karin i

/ii /blef migh lilsagl in pdeno senalu att jagh ( oniirmerades-

lill bi^ko[) i Sirengnas .

Hagen derefler skedde installation; samma dag voro alla bi--ko-

parne bjudne till middag p.i slutiet.
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1044. ^'l'il- Jarolii tid tillträd. le han cMiilietci.

:. I i, luddcs Kristina i Sto.kliolm.

'^4(J "'
^ i-disalicih i ; -j- i ^tim^nas af nies^lm- •'

7

1048. . .

1O48 '.'

j luildcs Maria i Strcn^nas;
-f

i Sto. kl.ulni efter riksda-cn af

hetsig sjukdom 1050 '' ..., Le-rafde.-. i Snen-r.as jemte l.rudern

l'eter s. a. --' ,^.

1650 -•'-'

j loikles Petrtis i Stren^nas; y s. a. --
.- 1 .Stuekholni.

i('5-^ =
, Carl i

1^54 "'7 Maria i Stoekholm. dui/t 1 S:t ('iara; r 1600 i de~

i;c!iil>er i StcKkhohn vid nksdai^en af nie^-liiiL;.

1656 - u f^uldes Catharina i Stren-nas, o. k, du- modern en <h'j^

Hustrun var pa sitt ^^S:')^' -ir. ueh he-r. :fdes Acn '^ 1,. Henne,
utfardspredikan h.-lls liemma i hiisel af Ma-. Anders Ar\iiii

log. et i-hys. lectnr. Sjelfsa likiue.'ik,.i, kolls i Domkyrkan
af Mag. Tetrus (dubb. tluol. leei.

165S ' 1 skref han sitt testamente, som timus inlaget i I, oken.

i65(; '^ a. git"te han sig med iVu lleaia NiUdwiiLr Jallieram till Koe-

kesta. '

En hLincIraåring

skildrad i bref fi-ån Kongi. Bibliotekarien C. C. l]je: well lill Fru CuslaiVa
Eleunora Lindahl i Norrköping'; dal. Siockiii'lni, d. 10 Oea. ISOo.

fr K.Mi-l. llil.l:. samline,,

(Mcddcl. al ll...ir Crcfvc C. Snoilsky).

Nu til hela K\uiets i )ldtfrii, eller l"ru Anna r.cala l'luini,

ludd Luthnian, och ludca efter Capitainen Christian Gottlicb

Theiin, dod har i Stockhedni och pa I .aduoardslaiulet den i Jun.

sistl. samt uti en aldcr af 104. ar l manad och 3 dagar. Dm
hennes Dod och Ik-grafning finner Du en sl:riltlig Und^^aa-attelsc

af hennes Sjalc-sorjarc, K\-rke')]ici-dcn Widing uti LadugarLlslandet.

som bilägges detta Jh-ef likaledes. Alen sa^mi jag- j.ei s(Miligcii

' I del följande meddelas turleckninL; pa liisknp-ns e-endmn i lo-l uch lasl

samt torcUliun-Lii .if aii\ct mellan l.arn.n. Ilus.i \id Si. flaia uck :~.krcr lianc
uch sonrn Cusiaf. lluscl vid Uaid.u h.: .'ålan iick .l.aaein Ki ;s'ii,a : .iet vai bv-e-dl
af biskopen siclf.





kant denna I Ici-lcrs-MaliMna. sa har ja_L^- crk alskilli-t al tina--'ja,

hxalkct jai; dels Iklt al" lunncs c^cn niiin, del^ al siclK-a as\'nL-n

och omi^anLict kan tHhj-a. Ja- at nicd luaiiic tlcn 2] Alart. sislL

hos Ilen- ("irct\-e Sn(>il,-,ky, som biidil franiniandi. just hjr tlcnna

l'"rus skull; al\-cn soni \a'j^ hcilan kc>okle licinic licnuiia. !.:ont

forc hennes doil. Se da Iku' d.essa mina Antekiun-ar. Ihai xar

Dotcr af Sci\^eanten Pehr Lutliman. och feRld pa des Boställe i

Ilö^saters TastoiMt \)a \):d. l-"adi-en awinceraLie undei" Kon. Carl

XH ti! Capitaine \ id West-othad)als ke;^emenle, och hdjde med
\>A sista Arets Cainpa-ne uti XorriL;e. lleniies l)ade Vav ucli

Mor bletVo hvardera 99 .u' inanda, och Modren vav lAoU haika

uti 4 ar. Denna deras Doter \-ar född den 29 Apr. i;oi. 11. u

blef -ift med en Tysk Ufhcerare, som också tjente sii^- up til

L'a[Mtaine. I;i^ efter Kiii^et uti (larnisiin i Stralsund, ti;'-' Afslced,

satte sil;- ner i l'"ahlun och d^- t'or 30 av sedan: d.i hans l'nl;a

l]\-ttade til Stockholm och blef tlar b..eiule. I lon hade sett tlere

^aiiLjer Kon. Carl XU. af\-en hoUijin Lik. 1 lon lämnar efter si;^

en '^»L^itt Doter. J2 ar ;.^animal. ' ndi som hdi- kallar ännu fur

blickan, och en DoteisScui, Lieutuianleii d"hermenius \id Artil-

leriet, lloii luuUle til slut pa La(hiL;ardslaiulet och luidt emot
kon;^l. Secreterareii Baron ( iri[)enslierna. som hade mycken (iod-

het tor henne, och t^jorde henne kand af 1 lan^ hXc. ( irehe

( kxenstiern.i. tleii kul han \ar Rik- n,.uskall.. -om ut\-erkade fi.-r

henne hos l\on;:n-en en aiii;_;- l'en.-.ion af lOO kil;sdaler. I lans

^kii:t hu^faldes att .><_ d.enn.i Caroliusk.i. och belalle lieiine komina
up pa Slottet den J4 ^kiji si-tl. eller da-en nast ioxc afresan til

I.a^ret i .Sk-ane. Konun,^en \isade henne for 1 )ri 'ttnin;_;en. satte

.sjelf stid at henne och bekdte henne .-.ilta medan han talte åt-

skilligt me^l henne: men '^j./rde henne i s\-nnerhet tlere k^rcC^or

om Kon. Carl XI k lian -af henne otta iJucater. och slöt med
de ho-st n;idi;4a ' )iden : ia- hoppas at. nar \i ki.mma up i hust,

ar ni en iblaiul de for.sta S(,ni halsa pa oss .
- Men hon har nu

redaai -att all \-erlLiens \a-- under och ot\'er jeirden. — 1 lon \'ar

liten til \-axten — nu beskril\er ja- henne -^ascan hon \-ar hos

(jret\-e Snoilsl-;\- — hade sma eldi-a o-c>n. kiste utaii« -lasti-oii

uti Bok, dock med >toit rr>ck: h.ide -od 1 lorsel. .skr}-iddi-- och

torr samt blek-ul Hy. -od Api)elit, at och dr:ick af alt. liade

tria (jch goda maner. lu'll iamn C' 'in-ersalion. s.mit lo- nK-lkui;it

;

-jorde Ivellexioiur och Skilnad p.i de un-e (iret\aine XiU och

i-rcLlric Snoilskx- i al>eende pa der.us d'\cke af l'ar i>ch .M.u".

h\ilka alla hon docl: t"or toi>,ta -an- en nvss .-.a-; eick' ralc. eiiLkist
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Miccl cn Kaj)]) i liaiulcii, ]liil\U(lct var dwcl. iiaj/it tVaniluiainic ;

wir lätt uti alla ^iiia Ivorclscr; ]i\-arkcii tel i:lli;r iiiaf.n-r; har en

L^ra SiJ.cn-niossa och .St\-cl^c med Ijrcd fall. orh cu s\-art Sidcn-

t\-L;s-kladnin;^-.

Se har Min ISasta Sta(\a, har 1 hi t\aiine d"afli>r. (/jur lui

sjeh" ilina Reflexioner.

En autograf af J. Haycln.
iSc lacsiinilc)

(MciUlcl. .\\ llc.tn,ai^k;ilkia Si Ifverbtulne i

Wohlgebohme-r

\'cr l''.hriini;^.:\\ urdi'4Stcr Herr v. Sil\ erst' i!]) 1

'

leli bin so dreist hexlie^ende lo 11. dem filten Madeheu fur Ihre

iiiir :; dedieiile (Ju.uteUeii als eiiie kleine l-a-keinulielikril dmeli Sie

iiieiii lleir \. Sil\\rst(il|) /.u iikersehn ken ; ankev kedaare ieh akei,

dass ieh dic \ eis|ii . leliene /us.iLje ir, kelrelk deren iikri^en k',\eiii|iknven

AW die kiekhakers /u \eikauten niekl erUilleii kan. invLui /we\- sehr

\ ennogende (kualiers, deren Xahinen zu nennen ieh mieh s(d'iainc

nnd denen ieh die crste \'i(din-sliirinie /n dureliselien iikers(diiekte,

sieh eussiMlen, diese Quartetlen noeh \ or den Kauf /u dui-ekliedien.

.\ns du;ser nhr erilL;eL;entj,e.>et./ten llandlnni; nnd der 1 »L-liealesse

we-en naiss ieh anf <he' WoliUhal Un- dass -nle .Madeheii \'er/iehl

tluienl L'l.irigens kin ii h nhl s or/nL;liehsler 1 luehaehiiuvj,-

Kaier Wold-ekohren

izehorsanister 1 )iener

Joseph ilay.

\'on Hanss So.

den (,tn k'ekr.

' lliL-l\el är bkrilvcl liU char-L- a allaircb Frcdiik Sillvci-iwl|,c, Uali-.ai dvL-r-

iiacMdcnl. Dut var dcimc, ^om 'lill .Sveri^^c ul\crlorilc llay<lii> - Skapck-cn , till

hvai-= repetiliLiiKT och loista uiipfurandc i XVicn under Ivuni pi -itui ciis c^^cn ludnin;^

han intijöd^,. IV-xlen nll iiumnda ..raicniinn är uck deUi^ ul hoiiuiu i)lvcr^,nlt.





Ett statistiskt arbete om Sverii?es aclel

At S\ciit;c> ;uU'l liafva inanda af \arl lainU lor-,k;irc e-iiat m'u in-

tresse. HihlnriL-skrihariic liaKa aMrii.': lunickal all drlla -land spclal

en belydclscfull rol i de lorllulna lidernas lif. \arc si- de nu \elal

se denna sasuni en af de ljusa sid^irna i ut\ erkiin-eu eller .-a^oni den

mörka kraft, som hindrat tVauiatskridandel och beredt t.)l\a;kor of\e-r

taderneslandet. Skrifl^tadare. r^om beaktat naeia -iir-kil.la siilor af

\airl lands kulturella ut\ eckliuL;-. haf\a ofta kiui- adli-a i)ers(Uier eller

kring adeln i dess helhet gruiiiieral sina lidvmalandic >kildrin.;ai'. Och
for genealogen har Sxeriges adel \aril ell tacksamt >ludiefall — ii.geii

annor.siailes liaf\-a kalloina. loi' honom sa rikligt erbjudit sig.

Intre.sset for adelns hi-toiia h.u-' knappast blekrial med tillbaka-

gången i standels [loliliska l)et\ del.se. 1 )lii högre bihining. som
ofveralU \ idg.u" inlre-sekrelsen. dr.ir itUMii sJn lam allt iler.i si<l()r :if

menskligt \ elände; oeh om de .imiien. --nm beriir.i Swriges aidel.

ej Hmgre la sin stvrka genom k.iinpen mellan [-ohiid.a iniressemot-

satser. sa kimna de i stallet hmgt beaktas af selruskapen. som i.ikttar

utan alt fördöma. Kring deiii str.d.^.r dessuiom .iimu ^l^w nimbtrs, som
h\'arje generation sa gerna ser of\er de g.men. is lif. S.isoin ;unne

for forskning ar S\eriges ;idel ill xaidigl föremal, slort genom det

helgjuln.i i dess existens.

N\ligLn iiar af //vAvn.wv J'a/i//'iVÅ: i Lund ulgif\iis första delen

af ell arbete kalladt Srrri-rs adel. Inilkel lof\ar att blif\a ell

bland de m.irkligaste. som kunna antecknas i adelns bibliografi. Det

ar har en alldeles w\ siila af slamlets historia, st)m beroics. och efter

en strimgl Neien-kaplig nietoel framkiggas f.ikta, som gif\a iiiipslag till

intressanta, hiltills obeaktade iaklt.igelsL r.

Arbetet ar en statistisk undeisokniiig ob.er de pa Kidilarhusct

introducer.ide altern.i ocli ofser adeln soui befolkningsgrupp. Hen nu

utkomna d.elen s\sslar med ätternas demograii oi h der.is hisloriska

utslriickning i tiden, en senare del skall belumdla ätternas plats i den

lehande folkmassan.

IJade formell och reell, både med lumsvn lill metod, oeh slut-

resultat, ar arbetet huf\ iidsakligen af intresse frän befojkningsslatistisk

synpunkt. De stora fragoi', som länge sysselsatt suiiologcr oidi psyko-

loger, frågorna om folks (h h -pikiers utdöende om iirldighet, om drit-

vaiule krafter i befolkningens tilh.iM. om natisilet oeh könens f(.)rdei-

ning — all.i dessa beror forfittaren med utgångspunkt frai* statistisk. i

premisser. I bm granskar aMre och nyare teorier, flaii M.ilihus kon-

struerade lära om menniskonias förökning, till ILiiisens nu-ra inang-

sitliga uppfattning om sland.scirkulationen. l[\ad som h.irvidlag tör-

kinar arbetet dess sarskihla intresse ar att forbitt.iien \imnit sin.i re-

sultat därigenom all han kunnat statistiskt begränsa amuet inom ett

sarskildt lamiiligt område. Mans undersökning rcjr sig kring en be-

folkninns^rujip, stun hiliilD inom statislikeii kn.ip['.isi \aiil föremal tor





rn s\.stcinatisk i^ranskniiiL;, nnnli-cn allcn. 1 )a [-hiia jll^^ .i|- cii

-nmMlorm for det -cnfali)-isl;a ^air.bainl, -tnnm livilkd Niakl.-i fori-

Irhcr, loiffallcr det tydli-t, att liaii \i.l sina sliitlr.liiiu-ar l.nr sr sa-

kerna tVaii en annan >i(hi an den nicr cIKt nniidic ensidi-a lilosofi-

hka spckukitioncn.

llctiaktar man aibcict tVan ^cncaio- i-k >tand|ainkl. sa sauanan-
haii-cr dess varde jnst med torlaltarens beaktande af allens hehdekse.
l''ur en ^enealoy kan det icke \ara annal an ^kidjande att se, linin

resultatet af l.ans lorsknm->arl lete dra-.'s m und/r nya \ elenskap-.-

yrenar, som erkänna dess \arde. oeli kuiu oimadel ^id-ar si^ i\)\

studiei- i lians amrie, j.a saimna t^aiii; han liil-rm-as en ineia maiiL;-

smIJl; s_\ii pa slakteiiias saninianlian<,. rrolessor l''aliHieeks utlahmde
on\ i^eiiealoi^iens l)el_\delse ar sa niNcket mera l)eaklans\ardl, som del
ei;enlliL;en ar törsta L^ani^eii i \aM knid en peisiui medl lians \eleii-

skaiili-a anseende \elat pa \ elenskapens ni\a ställa ett foisknin-^om-
rade, som man ansett lianxisadl endast al det [.ersonli-a slaktintressel.

Na-ra sjellstandiL^a -eiiealo-iska lakua-elser li-u.i ej l.akom för-

fattarens arbete. I )et rent .^eiiealo-iska ull)\let -- om man sa \ill

kalla det — l)lir endast de si hematiska ol\ ersiklia na i;f\ er samlli-a
ätter med ui)i)-ifter om tiden for der,,s inti oduktl. ai oek utslocknaii. le,

atlefadeins nalionalilet oi li
_\ ike samt na-ra smarie .iiiinai knm-ar.

SamtliL;a tabeller, som aro -rundade |m >\enska adelns aiiai i:d'lor.

äldre och nyare serier, aro myt ket of\ er-kadli-a o( h s\ imerli-eii

lamj)li,L;a som ui)i)slagsbok ot\ei adelsätterna.

Arbetet ar ordnadt pa l\ ra. afdelnin-ar : inlednin-, de lef\ande
ätterna, de döda ätterna samt ief\ande oi ii dod.i alter.

^
i inledmiiuen

framhållas en del allmänna sMijumkler, stånds- och kkissoi -anisat loiui

-

nas plats i den historiska iitvec klm-en, adelns bel\delse for Sveriges
historia och dess karaktär af ett s'u lalt ur\al, li\ilke!i förklarar de^-
^länsande jiolitiska rol.

\'id studiet af de lef\an(le atlerna söker författaren först be-raiisa

attebeL^reppet. lian skilier melkiii ili-n fysiska o( h hisiorisk.i alten

och lurslar med den senare den pa endast maiili- haistanmin- lmuii-

dade ätten eller l"or nar\arande lid den krets af blodsfor\ andur oeii

deras hustrur, som bara samma tillnamn. Idiurii alten i denna be-

märkelse ar mer eller mindre kons eiilionell. ka.n den d(x k -lmler.\s

till sin sammansiUtiiinLi, tilKaxl oci, uislocknaiide. 1 an hoLTie uiad
an med de öfriga historiska atlenui kan della -oias med de adiiLia.

da de L^enoni introduktionen [)a Kiddai hu-.ei under hela sin ut', e(k-
linjj; äro bestamdt afLjransade.

1 fräya om de nu lefsande atlerna ar det luif\ iidsakli-en med
deras antal och ålder forlatlaien sysslar. .\r iSmo uppställer han som
L;raiis for sina uiidersoknin-ar o.li u|ipL;er aiiiaKl lef\andr a'tler till

732. (ienom att sammanräkna de sanisi animiya d. \. s. de som utL;a

Iran en och samma adli-e atlelader. således en stor de! ,if de med
hoi;re \ardi_i;het forkuiade, ieduiei.,r han siiiran lill o^"^ sielfsiandiL^.i

ätter. ]'"ran Karl X[:s reyerm- harslammar det största antalet ätter,

frän Oscar II:s del minsta. Dm de -aii-n.) tiderna indelas 1 J5-ars-

jierioder, blir det perioden 1710— ^ -\o som Ull \ar lid leiimat de





94

llc^ta niiiincii;i traii upplioicIsLr i a(lli_:l slaiul. I'.] mindre an <)o nu

lcf\-an(lc atlcr haf\a muKr iks-ia ar MilXil naliiralisoratlc, umler del

atl LMnlast .|,S knnna kalla si- -aninial adel, d. \. s. åberopa aillii:

\ iirdi^lu-t iildrc an i 5<) i •

l)cn mest intrc.ssaiUa m h nlL^t onitaUaiuU- delen al pr(ile>hOr

[''alilhecks arbete iir den som handlar om de dod i allerna. 1 »el ma-

terial, som hiir stalt honom uU Imds, har lulU lam|)al sig foi' eii >ta-

li^tisk utrednini;; da del bildar eil arshiuidl Iv 1;. k.m det trän alki

t.inkbara sidor bedomas. Ceiiom all skar^ka.i,l attern is lifslan-d.

dodsordniiiL;, sammansättning; m. in. i all.i dess olika skilliiingar troi'

si;.; iVnfatlaren tliina, alt lai^ar galla lor ätternas utslo( kliande, layai

som aro oberoende af tideinas skilUiing, t\illt s;ikia i sin regelbunden-

het. l)e uttalanden luin gor i dessa iVagor bilda karn|iunkten i hans

arl)ete, det som han sjeli" tyckes betrakta som liul\'udresultatet.

l)e (loda ätternas antal stiger lill en långt högre saiia an de

lelNandes. Ihi kommendoi sätter ^>^h ailojilerade ätter lakna.s som
>arskilda, bringas den u])]/ till :r,:;j4, således mer iiii tre gånger de

lefvandes.' Af dessa aro doek en 'del endast Ilelaldl^kt do. ku d. v. .v

U[)[)tl3'ttade i högre stånd, andra nationell döda genom utll\ Ilning fr.in

Sverige. De verkligt dödas antal kan beräkna^, till 2,02(1. Men Ik-

lanker UKin, all tlera utdöda .Uter eiid.ist aro gicnar af större stam-

mar som ännu lef\.i i amlr.i lorgreiiingar, >a måste denna silira än

mera redueeras. I )en grellig.i 1. lassen \i.-^.ir den minsta proeeiiten

af döda ätter, räknadt jm samtliga inom klassen, den adliga den

största.

\'id sina undersoknmgai- grupiieiar torf.itlareii .itlerna hul'\udsak

ligen eltei- tre grundel: ,ildern \ id nl>lo( knandet . tiden lor utslo( k-

naiidet och antalet led; den sistn.iinnda indelnmmii, som ar den ge-

nomgående, sammaiistalles stuiulom med en griipjiering eller lids-

])eric)der for adlandet. De alter som i des^a kdl behandlas aronatui-

ligtsis leke alla de döda, da både åldern o.h ledens antal lorenstor

del aro okänd. i. Sa ar del endasl något ol\ei i,joo ätter som lemiKi

material for en akleisundersokuing och cihei 1,500 for en indelning

efter led.

Det \isar sig alt de döda attern,i i allmänhet varit korllifvade.

k".nd;ist en att liar u|iiinatt ol\er ,:;co ar obci .iknadl interna af gam-
mal adel. luilkas äldersar man e] k.m exakt an_ii\a. 1 kiremot liaf\a

,541 ätter utgått inn.m de lel\al i 25 ar. Redan har .-,kcjnjer man
tendenser till en lag, da aiU.ilet \id eii \iss ålder döda atua- stiger

.illdeles jeml i samma man som ahUa >[iei ioderiui sjunka. lakartad

blir slutsatsen \ id gru|r].eringeii eller led. .\nlalel ätter, som lef\'at i

endast etl led, cl. \. s. utg.itt med alletadeiii, ar större aH t\aleds-

atternas o. s. v. iinda tills nioledsatterna \ isa d<j\\ lägsta sifir.in; af

de under beräkningen indragn.i ätterna hal\a 52S. d. \. s. nur an en

tredjedel, dcjtt med grundla-gaien, och endast t\a lef\at i nio led.

n.i luifaU.ucn h.i de cKmI:! ..Ulvh.i li:;r \ .ih iS>,,S ull

1 iKuncla auhhdraknin-. uhcHi-cr luuis ml lur Icb
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I )m man med lijelp af aUeriia^ incdclliiMaiigd, sukcr koii.-,ii ui/ia en

tiil.^langii tur gc-neralioiieina. fiiiucr nian, alt afw-n denna iNckL-^ af-

la^a med ätternas ålder, sa att ireled^atterna l)af\a en l.in-re ueivj-

ratiiMislitnud an hraledsattei na etc.

)mi jemforelsc mellan let\andc och döda ätter, oidnade eUei'

liden för adlandet, t_\-ckes adaL^.da^ua att inom hvarje i^fuiii' pa :; 5

.ir de döda slakterna utm'>ra en allt sturre j-roeent al' samtiiga nnder

-nippen tipi^tagna, ju längre tilll/aka i tiilen de ljlit"\it aiHade. de lef-

\anilc diirennit en mindre. 1 )etta skulle lyiia ];a alt lur ätterna lik-

Mim tor indi\"idierna åldern ar dirii torr.amsta doilsors.tKen. l)uek

märkas har tlera kastnin-ar oidi ^ar^kildt \isar det ^i^. att tor altjiiia

at" L^anunal atlel de k\arlel\ andie^ j^rcicent \aril Morre an loi' de

under 1600- och hörjan al' lycc-tnlen adlade. l''ortaUaren sokcr

l'urklara detta undanl;.L;'^t'orlKdlaiidi' sa. att den äldre adeln larj^e hi-

hehallit sin karaktär al" jorvl.ulel. ocli il.iriuenoin -parat mera iif^kvafl

.ui de senare tillkomna atteriia. l-"or s.mnolikhieien at' en sad.rn l\ii--

klarmu t.ilar at"\en den om-^landi-heten. alt lor.nule de L^reili-.i och

rriherrlii;.! allerna det procenii-k.i lalet iVir de k\ arlet'\.in(le al ^ar.mud

.ulel ar kin^t sloire an ror.mde aiieln i ;_;e:nen.

(k-nom t'r.mikonsiuieiani!e af morkiliteiskoein> ientern,. söker for-

t'altaren ei!'\a stxrka al dien la--, som han redan l'umu'l antydd, nar

h.an ordnat ätterna et'ter led. nemlii^en att dodli-helen inmn ätterna

at'ta<jer med åldern, sa att dt.nl.sfaran skulle vai-a sUll.^l umier de l'>)r,-,l.i

.ddrarna och leden, men ininsk.is. när tle.-s.i l\ckliL;en \orc -enom-

L;angna.

\'a\ utredning af dödligheten muier olika titUjierioder \-isar gan-

.ska stur.i skiftr.ingar. h\i!ka d.ick. enligt f>ufalt.u-e!^s iriening. \aril

oberoende af de yttre iTn-hallanriena. adlandets mar.gd ijcli tiderna<

ulans eller nedan.

l'nder jemtorel-e mellan de olikdedadie iuterna frän ai^killiga

--\npunkter tlxerar l'orfatlaren :dlt närmare de lagar, han trott >ig

hnna t"i.ir iittern.is lU-lfcknand.e. \'id en ot''. er^ikt of\er ;atein.i.- tidlv-

form och. ut-eende kon.^^t.ilerar ii.m tVir ahsti.ikia medeiialsatter en ten-

dens for dessa att lia sin .--Nir.si.i ul-trackning frän jena -tigande mot

iemt fali.nide i andia till tjerde led alltel'ter leden> \a\ln,g meil.ia l\a

och sin. l''or nagr.i c\em!'ei>\is i.i^na .uler ar iVuineii n.iluiligt'. is långt

mera oregelbunden.

l''ordelningen mellan könen har -it'\-el\is for studiet af ätleiiia.-.

l'ortliesland en stor betydelse. Härvidlag visar del sig. att twileds-

äitlerna hafva procentiskl t.irre mankön än treledsätterna o. s. w \ id

de särskilda knlen inom iiv.uie giiipl' '"'' i"i.ink*)nets l;etydel^e i jemnt

nedg.iende for hvarje led. men haller sig inom de llerled.ule lUierr.a

re-elbundet högre an kvimiokop.et tills vid det si-ta ledet kvinnokönet

kommer i stor of\er\ikt. 1 )enn,; konstanta \äxling med leden uti kö-

nens tal är s)'nnerligen miirklig.

Motswaramle regellnmdenh^i aterthmer forl'attaren vid studiet af

attern.is statistiska historia, d. \ s. aktenskaj^lighcteu. l"rukts,iiiii:eten

och dödligheten. C".il'lermalst'rek\ eii.-en altar med levieii i j.mnl ned-

gående, iinda till det si-ta ledet, d.i clen gor ett ännu -k.irpMre iVdl.





[ >cts.iiniiia kan laktl.iuas \.iic si- man räknar de -ilta i pUKiiit af

sanilliua mankön clKr cmia-l i ladicnl af de -iftasN uxna. Antald
Ichande lödda barn Mir allt mnidre Un- luarje led. Lade da man räk-

nar dem i medeltal pa akun^kap eller i medeltal pa fruktsamma
äktenskap. 1 analo-i därmed uka> de l)ariilo>a äktenskapen temli-en

re-elbimdet med leden, dork >a au i -a-ta ledet steriliteten pluisligen

k>r}ter tVam i mani;(hiM)elt ni.iii. Ueli rimligen t}i:kes det at\en som
e)m en i;kad dodligliet i imya ar heleeknar \a-en mot foriiilel-e. Den
atcrlmnes \id leden lika reiiellamdet som de ofri.:a laktoreima. ( )(h

jii siorre tamiljen ar, dess n.era okas iMrnadoiUigiieten. Deiuai död-
lighet ivtdses ej \.ira Leioeiide pa lit Un niiailandena, da den \i>ar sig

NJd ganska eiisartad proeentsilVra under olika tider.

.\lla dessa slutsatser aro onekligen intre^santa. Man kan \isser-

ligen anmärka att det ar n.ituiligt, att de har r.amnda ^. k. s-.ati-^iiska

dodsor>.tkerna skola haf\a t"ui,nils. o( h alt de af\ en måste af t"orsl;aren

iakttagit, dd det ;ir döda ailer han ^^tndel•ar, laeii markli-t ar i alla

händelser att se. huru detta dodsarhele -^uccessixt firLeredes redan i

loregaende led. urh mail gt/r sig o\ilkorli-en den fra-an, h\ arior icke

1 något enstaka led t. e\. giltermalstVekveiisen eliter antalet mankön
varit i tillfälligt stigande. l'n.fessor Fahlbeek besvarar fra:jan nieil

.intag.iudet att det tinnes (•/. .ä/;- w/v/ ;•<;,,.''<,'<// ./,..'',vv, .'.-/..,' r'(>r ./< /:;s/r-

ris/cj dtti-rihi. Han tror af\en. alt samma krafter, som verkat till de
(loda adelsätternas undergång, alltjeiiit arbeta inom de högre klasserna,

utan alt man dock kan forut-iga att alhr de.-,sa slakter skola i\o. Och
del ar troligt alt de ätter, soin utslockna, i likliet med de undersökta
ad(,'lsalteiiia ^\k) sm.iniiigom, eller enahanda förebud, ocdi p.i samm.i
satt, om ock i \e\l.inde temj <c

l)e>s.i .slutsatser aro de duini!i\a. som forfallareii tror sig kunna
med säkerhet drag.t ur sina paemi-ser. .Men lam gar an elt .-te-

Md.ire — for att söka or-akeii till orsaken. Litan all \ilja till-knfv.i

sina taid^ar elt slutgiltigt \arde. gor han såsom ett si igs epilog till ^in

uiulersoknmg några n\a spekulationer ^.f\er den gamla frau-ai om
slakternas undergång. Redan förut har han geiiiemol en del utkiiid-

ska författare framliallit att det endast ;,r de historiska ätterna som
skola do, ej samtliga; nu sluter han sig \id sin siraf\;tn efter grunden
till d.en uppfattning, som i de ln.igre skikternas undergång ser en ver-

kan, .ilminstone debis, af degeiieration. Men denna ar In arken af t"\

sisk eller moralisk art. utan uleslul.ir.de en reproduktionens degeiie-

ratiun, ett lors\agande af foi iplantiiinuens kraft. ! )en inre ors.iken

till försvagandet tror l;an \ .u-a det hoi^t ulveckl.uide iier\Iif\et och
hjarn\ erksamlieien, d,ärernot ei ingilui. såsom mang.i pastätt. \\\\ \tire

ors.d^ ar celib.itet, snin t\akes f>r,ekomma talri];are inom X: liogre

kkisserna an de lägre. Det ar iV.imioi.ull ekonomiska foi h.dlanden
samt högre andliga t'ordriiigar med en sii^;uule kuliur, som t\)rorsaka

telil .Ilen; liksoui i det gamki kom torde ocks.i en Mlerlig kvinno-
emancipation incuii de h.ogie Ikisseraa \-erka i s.imma riktniiiLj.

1 arbetets sista afdelnn.;..;. om lefvande och döda aller, egnar
torfaltaren af\cn några ord al likartade soi i.da frågor. Y.\wx att

hafva gjort några historiska b'a-äkiiiimar rörande ätterna. hvar--id han
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.\\\\u iippniiiiksaiiimat de ickr inliudiK cradc. nrli ilai<,Uri l<-mii;u

iia,L'ra s\-niKaliL',cn inlrcssaiita dala luiaiuU- atlciadci nas iiaUoiialllcl och

\iki-ii, talar han i hökens sista kapilel om den >o( iahi om- attinni^cn

rlLr slands(arkiikitioncii. livad han redan h)rut Iramhalht ställer lian

har endast i ett annat satmnanhan-.

Ta samma Ljani; han i;er eit \ i-.st erkaimande al Cleori; llansens

leoii om de tre lolkklassernas vaxeharkan, söker han att ntlylla dess

luistei- och trän iiaL;ra n\a syniiunkler mata de \erk^amma krLdlerna i

den tiiiiiai;4aende och iiei kit_L;aende roreKe. s-an kaimetecknar >tands-

( irkiilalioneii. Dessa kralter am iVanitoralU den i manmdaaiatuieii
mnehoende stratsan att na det ho^.^-ta, samt korikurren-jlxami/en om
amin ten och egendom, men al\en de historika slakternas utdöende.

l'et sistnämnda \erkar oemotstandliL;!, ta^t lann^amt sii-ande, da de

lomitim som doderi lemiiar i de lK)t;re klassernas led, masle lylkis

med iViskt hOk nerilVaai. \'id den nrdat-.ieiide laael.en meiilolja en

del at' de lu);_,ie klas>ein.i, men ej i sa \id>tiaekt -i.id >om llansen

\ill anse. Del ar slakieiiias utdoeiule, som ar hnl\ udor-aken till .leras

t(.r>\imiande tVan i\^n ho-re samhailskla-sen. l[\artoi- mastr de da
lorsvinna: I )e måste hirs\inna, darlor all naliiiens och samhällets

ordninti; tyckes \ara sådan, att det skall lada en \iss i.i(>[)ortion

mellan arhetaiaie med hnfMidet 0( h arhviarne med händerna. 1 ett

tVitl samhälle lar den laldade klassen icke mta-a ^,toIIe rran an li\ad

knllurarlielel tor tillfallel h.rdrar. O.h nar da -tarkare och friskare

kralka- arbeta sii^ fram, måste de gamla \ika. Sa loroisaka de större

anspråken pa ner\kr.d'l o( h kijaiiians \Lrksamhet den l"\ siolo- iska at"-

mallning, som yttrar sig i åklagande lortplaiiiniiigshirm.iga, och den
so< iala likgiltighet, som ar celihatets grund; häda dessa omständig-

heter hereda slakternas dod. Och likM)m slakterna do. sa skola kan-

ske af\en folken skatta at torgaiigelseii.

Det hufviidinlr\ck man far \ad genomläsandet af protes.sor Fahl-

l-ecks arheie ar. att har iorelmger ett oiiginell uppslag, helejulct i

utförandet o( h t\illt af skar|)sinmga iakttagelser och all-idi-a \-\-er.

Men jiisl darfor atl amnei ar sa rikt ocli Iragoina sa mångsidigt he-

handladc, hi laiikaina en \ iss heiiiigeiihet all tränga djupare in och

\ill.i kann.i t. o. m. p,i de skar[iaste la)ntureina .if den si,,idagna

tallan. .Mol alll inlt känner man sig gerna l\eksam; oi h har siar

h)itallaren sjell" i mänga fdl pii den Ueksammes sida.

hai svårighet, som masle göra si- gallaiule \id ett aihete al' denna
art, är, alt del gnmdl)egre|ip, pa Inilkel de statistiska her.ikningarna

hyggas, till sin karaktär ar kon\ enlionellt. under del atl man al de

slulsalser, som dragas, önskar liilmala en nalur\elen-d-;ai)li- i ller at-

uuiKstone la;;l)unden giltighet. Alten --aMim en giup[i al" eir\iss per-

sons m.mliga afkomliuear av. sa\idt man k.m \is.i. endast lH kon-

\ enlionellt eller konstru. radl hevrepp. Dess fristående plats i en af
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nalurla<;ar buiiilen luislialliuiiL; cUcr i djii -^ociahi or-aiiisincn liwr !;iia|)-

])ast kunna tilhuatas naj^on l)L•l\lkl^e. ioy sa\i(h den i< l;c ar cikanu
di iKUurcn (.'IUt saniliallcl sjelll. Da man -.ull} ckli-l -imi dm tysi-ka

atgränsninL.'cn i tiden orh aiNkili dm manliga aiu-n nan '\v\t k\inliua.

nuiste nian kanna si^- tscksani nml ic^^ultaiL-ii o. di niis-^tanka. aii le-ck

liundhctcii i ti)!-clL-cl:^ciaia nainiarc -ainMianhani.;ei- ni' d anilia foiLal-

kindLMi an dcni, som lajra den manliga atlen ^a^(all sådan.

U|)].tatlnm,i4en af attel.-e-repiiel \e\kir med folkens kullur- ocli

samfunds-teihalkinden. ()\isst toiale \aia, om nian kan laki om att

den manliga ätten ul--ondrat sil; tian den ^aanenMannna sa. tidigt orli

sa fullslandi-l mhii ioitattareii \ill anse, alnnn-tone i det allmanna
medvetandet. Alt man redan un. ler medeltalen i \art land hade na-

ij,on utjiraL;lad u|>|itattniiiL; oni samlioriL;liet under l"aderne-ki;_'teii ar ej

l)e\isadt; snaraie t\akes en \iss likmatinhel iVami^a af diai iranska

\anliL;a seden kland adeln att anla^-a m. der;/ ^.ij.ei. -ar.:t :\\ die

samtida sla-tbockerna, h\ilka lika l"uilslandi-t anL;il\a k\niliL;a som
manliga deseendeiUer, sainmanfoiMude alla sasi.im ättefaderns skiLjt .

1 )et imaxaiule krukel ,it^ tillnamn torde foiNi liafwi li\eral den mer
specielki l)et\dehen al' atteke-i e| i|<el. snarare an t\aiUnn. .Ml.i de.>sa

torhallaiHlen aro tor ofri-t sa skillamle. I.eiueiide pa l;llt"alli-.i s(;(a'ala

eller politiska kaslnin-ar, att det ar s\art ati en^ ta>i.-la den ledande

yrunden.

Kn historisk att - en eiihidii^t manli- — kan t.mka . under tlera

former. Antiiinen rarker <Wn sa hin^t lillliak.i som torskniiiL^en foi'

tillfallet kan leda samkanda eller omkilt.ir den alla |. ers,, ner med
samma tillnamn ellei .dia som aio loi-eii.ule -eiiom nai^r.i 1-ailturell.i

eller soeiala kand jemte de l\siska. \ ill man se alten sa.om en i sam-

hället Liil\en enhet kan man knappast L'ora del annat iin med del

sisinanmda sla-el at ätter. l.iksom folket klir en nation endast da

det har andra ij,einensamma diai; an de f\siska efter de-^-a mala:~

knappast numeia hilkens samlioi ii^jiet ^- sa blir slakten en so, ial fik-

lor endast om den \erkliyeii \arit bunden al" -eaiiensanuiia intressen

eller gemensamma kuluinlrai;. h\ilka da \.Uili;;en ylliai si-, i skpL;t-

niedlemmarnas känsla al samlioi iuliet. het tiude uala-i \ai,i ,11 så-

dan sla.;;t som 1 fullaste bemaikelse kan j-zmbuas me,l ell h^lk oeli

-amla L;iekiska och i,^merska ainana, om h\iii-.:is utsl,). knanfje de

klassiska foilallarne tala; de \a)r,i h,d..|utiia L^eiiom sm ^oei.lk^ afi^iaiis-

iiiipn. Sådana aro de alter, som inL;a 1 de lai;re knlturfolkt ns sam-

fuiidsorL;am.s,ili,)n — v.ire sii; nu indniden räknar sil; såsom medlem
endast af en manlig all eller af liera ätter pa m.iiis- eller k\innoddan.

Sådana ar,i at\en de s\enska aileb-altei na. De slands\ ilkor. »soin galt

tor in,li\iderna inom alten, bal\a liaft sin grund jiist i harstainningeii

och attebaiulel och sålunda gjort känslan af samhori-h'! ii> ,dv.aiidig.

Det ar framförallt fVari denna synpunkt adelsätterna i^Jiina \a!a lämp-

lig. i att stnder.i tor ett s_\-fle sailant som det t, ax higamie — i
1
endast

darfor alt de aro mera kand.a an andia atur. Da beiallii,,ale i stu-

diet al atlen sasom en b-lkgru|)], ar (dika for skiMa lider och bdk,

beroende pa atleiis tillfälliga bel\",lelse i samliaiiel; pa samma gäng
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swiii-heleMia l^)!' clL s.ulaiU stiMiiiiwi hcliiii;;!^ af ik' ulik;'. -r.r.i.-.-i', som
saiiiliall^ltn uKi ii.i salta loi iKai Mniala aUcn. 1 '^.^.^a kuiiii i 1)l>Ui i

skiilna priviu-ici" eller andra lausladuamleiK de laiima i.uk>a \ ava lasl-

slamiia endast i del alluianna nied\e{andel ulan iia^on annan )tlie

iVirni ;in ell slaklnanm eller d\likl kaiineniaiVe.

Skiklnanm tar icke uii^latLi- sa-nni en li undliestannuel-^e \id

atlelv-iei.pet. Het ar af en allllui- Nexlamie k.uakiar loi atl kunna
;;e'ras nllnianuilliul. Del har ^kil';.a i tiderna neli ho-; t'olken. Atl del

emellertid ar ett medel att i allmanna nied\ i-landet inprägla en upj.-

fallmnL; om allesamband torde \ara ol\ if\ elakliL,t. Men sociala aller

haf\a funnits utan intenamn, och ättenamn hat\-a funnits ulan atl iille-

n;edlemm,irna pa na^ol satt \aiii sanunauslutiia. fai nianlii; iai. fi^r

h\ilken man ej kan \isa na-on annan -emenskaji an namnet, ar knan-

pa->t na^ot mer.i an en kou.Mriiktion. en fomi lor oss all i länken

fatia >laKtsaimi;anhanL;el.

Atl tala om all en nation eller fdkel hor sanunan i altLr ar en

len alistiaklion. Ma heureppet ,.'7.', /• eiid.a-l liar sin -lund och till-

\aro i samhället — fysiskt fnme> endast ,v; all \ili det >\iias som
om de forhanden\ar;mde sanfnallshjrhaliandena luna ;ii\a oss nidjlii:-

hel att iaklia_-a en verklig be^ransnini; ai' alten i ii 1 eller mm. Om
man rent |.r:ikli>kl skulle tanka si^ ioikei ui.pdekidl i aitei. kunde
det icke L;ora> eftei' naL^cm .mnan i;rmui an d.eii s.^in det ;iill;nhiM

f.isloiiska \etandet -atVe — d. \. s. all en p.iscn räknade si- till

sin fånars att. sa lan-e han ej kände sina fore-atude ladei' och ull

sm cL^eii, sa lanye han ej kände sin läder etc". — saxida man ej

-iorde en heslamd l)e;^ransnin^ i liden ^Iter aital eller efter afteled.

Iramliden skall mojliL;en kunn.i fnma en annan n':n.! för en e\enlue!

-talislid< ui^iMk-lniui; af h-lkel i ätter. .Men i alla händelser skulle

daiined iitlel lemeppets liel_\(]eise andras — oih ;jiupperna icke lanyre

Mih.i aller i sad.m hem,;rke!se -om oidet lur naisai.inde h.n-,

lin noL^iann undeisoknm^ .if ättens hi-loii,i oc'n allehe-reiipels

ut\ecklin^- skail sakerliL;en ad..: -.il.i_;-.i alt — hi-liui-kl .-edt — aller

end..isi fumiits m^aler >.ii>kildl . un.i
'

loi l,alkir,.len, !.o^ ,-ar.--kilda kkisser

och folk och 1 saoskilda inler. hel enda altiilmt. som skulle tillhora

.liten under alla lorhallanden. \-ore da. utom den l\si^ka harstam-

iiinu>;n. all alten som sådan \ore i samlkillel kand eller erkaml.

I >en l:cL;r.m^niip>; .if altehe-i eppel. .som har .n,t\dis. sammaidiaiiLier

pa d'.i närmaste med l;\ad prolessoi' hahllieck kallat hisnuaska fnier.

Det l)ckes neujli-en sl^iu om forlatlareii daimed menar just en sådan

lolkcruii]), .som af samliidlet eikamiLS som en att, erikannerh';;en en

sådan, swm siar pa de olVe sle-en i den Si.ciaki r.ui^daikm. D.i han
såsom urund fer bei^iansninyen antxak folkets I.iclnreha eller

,
social. i

sia.ndpunkl. ar no- delt.i i siorl sedl riklie.l. i\ hikinineen ui:der!ialler

just kanislan af sla-lsaml.iandel. .if\en om ej [aix ile-ier eller la--

stad-anden forlan.i aileii en sarsldld helxd.^k-. Mrii har ju.-.t ixan-a

lidcinas skiflninear till l\ekan: den upiaaltmi.L; -om \.n- tid k.ui >k,ip,i

om sina eeu.i forhalkiiulen har i\vn ej ulan \i.kuo ratt ,at tillämpa pa

arah-.n I i!e samhällen, dar aHe<M-_;aru- atioueii li.ilf oc',\(kl-e. far man
anse alt heki folkel tillhört allei. okerornd.c .il cki.;-. kulturella staml-

•isk luhkrtft.
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punkl. ( )rli (1.1 kanske i ^n iVaiiitnl lichi fnlkcl anl:iL,ii ; Ki^Uiun!"!

— hos oss foiliLiciIcs ci\ s;iil,iii pioCfss jusl nu -- skall m s.ulan

oinstandiijliel kunna ska[)a känslan af slai_;lsanil.'ani 1 ar\ en in i-, iii,li\ idci'.

som i ofri-t sia lan-l nedom de l>ildade kla-^urna. A ;.ndia sidan

liafva tider lunnits, da kiidmn- oei. In- leiiisja a.ile-.imi .:md ej alls liaii

med hwu-andra iLi^;on -emen>ka|..

livad som har framhallils torde tala l\.r, alt atleke-iei-i.et i ke-

t\alelse at' ensidi- maidi- atl i
tuh te)r siv. endast ar na;_oi l..o;i\uuio-

nek oeh konstrueradt. Detta hnidrar nalni li-t\ i-- n ke. atl eii sådan atl

kan Iran statistisk svnimnkl studeras. l!ka\al som ii\ilken n)relLel-e som
lielst kan ställas i sam!.and med en annan. Oi li d.i -tadiet -allei en

LiMil)]) af ätter, loi' li\i!l;a sjelt-.a altegeinenskaiien kafl en al^e\ard so( i.d

liet\-delse. kan sammaiislallnimrens lesullal iVan en mani d s\ai|im)klei- be-

traktas. Men faran ]iar\id ar, att man \id npjiiai kt.ai af nrdinuL; o( Ii re-

i;elluiiuleiihel foi-kkn-ar M.m oruaui-l; enhet iu.id soni . lua' alim.inn.a toi"-

hallanden alt dom.i emla^i av ei. foiin. .\ll man \ id studiet aid ii man-
liL;a ätten ininer en \i-.s la^himdenhet i dess ul\eeklinL', ot:!) .nuiLemde
ke\i-^ar ej, atl <\vn nntivlit^a aileii sasom ^.nlan har na-on särskild ]/lat^

i nalnrens hushallnint^ ; da skulle bland annat först ada;-;akLgL;a,s all den
k\inliga ätten ieke ar luiderk,.--! ad --amma lagbundenhet. (Khaandi.;
sidan be\i^a^ ej foi-eleelsernas s\ >ieni.uisk,i ordninu. all i-ejirodakiii in>-

kraftens yrad\isa alUiLiande ai- naj^ot som ]ia f .ie\ ,ii\inde alteureiiar

- renl f_\siskl ta-na - tr}eker sin slampel: da -d:ulle f-fsl adae,.

laggas att den k\ inliga alieii \erk!igen ar im(iei-k.n4.,d -aniiiia hm-
bundenhel. ( )eh af\en om man kunde till full e\idens klai-sjora de.--,i

s.iker, sa ar d(;t ej nod\-;mdi'.;t alt tilkmiiia dem [la atnr. som sta

ulom unilei^oknnigens laekhall. I.ika\;il som m.ni tanker si^. all all-

manna soei.il.i forliallaiideii a-.ladkomina fyhi,--kl markb.d.i följder,

nästan lika\al kan man tanka sig, alt A-: s])e(iella sociala forhallai,-

den. under !i\ilka des,--a atter.lefv.it. a-aadkommii en iagbund.en ord

ning \id d.rras utiKieiid.e.

Det rika inlr)ads, som j.rolessor 1'ahlbeek,-. arbete -ifNer, viieker

hos läsaren en \ iss hunger efler amin mei-a. .M.in \ille .-,i geiiia se

ntredningai- af\en om kxiniiolimen. man \ille se iutema giu[i]'erade

af\en eflei" and|-.i grunder, med nv;uiser oeh skifiiiingar i der. is sueiaki

betydelse, der. is blandning med o, ulliga iiller, in^itVaii o. d. .Men d.el

ar jn n.iliirligl all >\cn \ elen-k:i|»liga metoden m.iMe -wka. en gr.ius.

o( h ingen har da bättre kunnat Naljas an den som f. irlallaren \all.

'W \i!l man oek-a slalla ^i;: l\ek--am nuit lamplielielen all foi' eii

koiuenlionell be-repg Nkiif\.i n.iimbimdu.i lagar, s.i k.n, in.m adalriL,

foineka, alt dcai ensidi-l manliga alten ar Acn ba-l länkbara oi h ;,t

nuwiiande samfmid->fta-ii.ill.inden gifmi formen tor mi sainki •'!] ii._ii"iei'

rörande släktskap, haislamning, arfiligiiel o( h allt Inad som binder

hf vid lif 0(d-, släkte \ id släkte. Sa.soni del fei.-ta Uj.gslagel tiil en

slalislik p.i gene.iiogisk botten hai- foi eliggande ai bi le sin l laisl.ieiide och

grundläggande betydelse. Och skulle num sal.n.i naL.wi. svn].unkt vid

fr.inist.illningen. >.i har man allial \agtn aiiLiifNan. liur d.cii kan M,ka.--.

Ser man pa del rent st.ili>ii>ka arbetet ocli de^s utförande, s.i

bör man sakerlii-en ej h.iha ivieot skal att t\ iiki oa meli idens liktJLia





,iii\.iiul:iii(lc och rc-sullaU-;;-, lilirui liili-.licl. ( ). !i l.i!.'.)iii det lichi

li^-rr cU sa ston och oinfjUaiHlc ilrlaljarhrlr. aii .Ll al\a-ii iVaii

(Iriina >\iiiiunhl inaslc \.u;l.a li.-iiiMhan. l'ai del >iiiia!-u:. \\:\,[ !'.u,i,jla

s.ikiT, som luojh.cii iia,L;on ^kiiilc \ilja se pa ell aimal salt. l/ctvahi

\iii ett sadaiu aihclc sa olaiilHL^t hlet. 1 »c aiiuiarkiuii^ar. som a

.lotta ställe skulle kunna LM.ras. de -alla >tati. tiken . .|\ e, ls;l\ ndta-ei,

dess orormai;a att bedöma nwhiM-f oMi dess a|u iiu i-,Uska anL.LMiide

att la.nar sta oher hidi\ idtialileti n. Närmast Jian -.adan syii]nmki

skulle man kunna j.aiicka som ett torhasiande t. ex. loi rallaren.; an-

maiknini;- om det e-endomli-a i att de st;ili-li<ka dr,d-.( a ..il:ei-na, .-ai-

skildt celibat eich steiihiel, raka iiio;. i samma panki. tia de \i.-a ett

>kaipt tilltagande r siv.a b.ilel. 1 >et \ill s_\nas son made
detta sa, att dessa loreleel-,er lorefmmes tillsamman inom ätten. .Men

del ar all märka, aU . det ar ett sloit anlal äller. som i slutstmimaii

bekiandlas. .Vtl des-a _-i!\el\is m.i.-te lialva iia-on al de s-ujodsk;,

doiNorsal -rna all be-k_\ila lor sill m-iocknande ar ja nalnrli-t. laen

därmed ar ii ke saLiill att eiis en enda all haft na-on af dessa döds-

orsaker samlidiLd. ISefmlliidicler; ak dui ena r>)rel(;el -en hos en -i^iipi)

ak alleina, måste tor slulsmmnan \ id demia loreleelse- -ora (iro. . iilen

la-re .m i toreyaend.e led: hk .-a loi- de .mdra iea eleelserna. .-om

Iwre-koimnil i olVi^a -rr,[iiier. kat sådant rorhallai.de, som endre.t

lor L:,ru[niernas slulsnmma N'ltrar sIl;' som sanmiarii! .iii.inde, ai' no-

K kc omojli-t all länka si- i samband med del man kallar lilllalliL!-

heter. i-'or bedcimande al en sådan iVa-a hade del \aril af intresse

all la se iia-ra enstaka killei', dar de sladsud;a d^ Kb.ur-akernas

\erkan N.iril [la leden beräknad. .Ml belysa bilden Iran sa man-a
-idol' som n:oilii;l liL;_L;ei- ju alltid inom ramen lo|- r\\ stali-li->k

Del skaU blif\a s_\nnerli-eii mtre-saiU ati la bi _ 1 'ACil': lierak-

ningar. som ],)rolessor Ibdilbeck kommer all iVamlaL^-.i i andra, delen

ak sitt arbete. Hen skall s.daali-eii liksom den första ;_il\ a lan--.lande

inlr\a-k och inaikli-a lankai' la h sa ull en klas-,isk iielhel samman-
-jula del di- ra \erkel.

Intressant skall del också bliba all iaklla-a. om -t.alistikern

och -eiiealo-eii la-.i u;.|i de l.inkar s>irn biri.illiian i'i a.ml;,i-i.n , Ad

han manat dem bkida au c-na si- al loi-sknm- a[ s idant sia- som
det lo!cli--ande. b'n sådan manin- bor icke hel ,ts annat an meil

tilllVeds-lailelse. ( ieneoloyiska lor.-knin-en kan knapiia-l la-a skada al

att inom mera allmanna om:, iden t.;ib':i lillampmn- ar sina resnllal.

och slalisliken, framtidens \elenska|), far ii ke kanna l\ n-d elb.r Irull-

liet darfor att den masle dra-a allt mcnskli-t wland.e inom sina ra-

marken.
~

,

//c.''e,7- A'i>.s///>r'i.
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Några anteckningar lii- Frösö nyliqcn uppbri.inna

kyi-kas rninisterialbocktii-.

\'.ir;i iiMic kyikhoiker li.i\ains iiiii.u, Irols alla ],ali\ < l,iiiiiM;,r, i

kyrkui-na. I )l-1 toi.lc v] hclmha påpekas, kaini vallu-lai.kl d-t skulle

\aia all ju \\<y (k-su. licllrc ;jcniMii t)!'» ci il\ Uandc af .ie iMinki k\-rk(-)-

arkiseii till l^iksaikivel (^-a^o,^l (Kl lalciiskl rL-.l.m t-kLtl i l'ii,kui<l)

ra>liki kiwitl som aiiiiu laihkis kan al" iK'l i sära k\ i kor for !> a -anL;ck>L-

utsålla, fur foiskniip^cu \aiak-fulki ()( li, i han<kl.se .if loi.aoi i:,-. OLasall-

liL:a luo-rafiska uiakTiak-l. ll\ail som lai oj rulluar o, k mo^kir korl,

forstoi-cs af ratlor ollor ckk ooli \id iiasla ; ckokskiil ,-koki -aunolikl \a\3.

oflci-koinmaialo, om (k'l iiu\ aiMuik- oi ficriMUk^-liLlslilk-l.indel fai' foiaiaia.

l)lil\a l\un-na alt afsla ifraii all koinla. niiplwsmiiLair om forgaii;j,iia

skiL:lon ur i\c .samiolikl cki for lau;_;asO(k.ii loiiuiaik: k\ i^koai ki\ on.

Via l'roso k\rka. kran.! l. o.. ly-i.,,.|.'s mm vi-ocrkLion ra.kki

arki\'et. men liadc ckkai utkiuiil \i.l ua-ou aiinan lid pa iKijiol, skuUc

saimoiikt de l^io-iaiiska skalloi', som ika" forwnad.;-., kliful ki-oruas i'uf.

Sarskikll ii;cd afsocndc fasi p.i de mau;'fak li;ja upjilN siiiii;j;ai-. sum i

iianuida ai-k;\- liimas all liemu; oru personer, an-^laikkL \]d den -amia

>kokui a k'iosoii, hade del \.a-ii ho;;st liekiauk;;!. om kyrki lo, kerna

kriiniiil.

Idider etl lilltalli-l l-esok pa on -jorde mideile. kuad ur nanmda

kxrkboeker for en del ar se^kiiina-ra l!_\ -li-a aiuei knm-ar ooli lillaUr

siy kar nedan af (kan med<!ela Moll ell faiak i n(jpp all deia-eiiom

mana liil eflerfdljd, i del Ikmseendel ncmli-en. ,/// //,,,v/V :\f// ,,'/" /'i>n>i'-

.'V/'7:,^ (//i-vv/ ///,/// l'i<;Ui}iidt forskiiiii::;^i::id, /'.v jiV,/ iVilc:'::! n iir ur

kxrki\'chc!\ ;u!r lUIfullc dnill! crbjuJci.

Anmaj us

AuJa-s Jji'u!!'.. ofser-aek)jinani. y iSjj ' 0( ki ke'/iaf\en

-'',3, 6S ar,
^:;

man. o( !i 15 dai;ai- yammal; lians Imslru»

Kriilbid Suur/f'. Y 1S07 '
1. af .skn;. 6S .\\ u.iunnal ovM

kallades da uKijorska .

\ on Jlruc k er

poslin-pekloi-. -lod iadika- 1773 , samlidiyl

ined fänrik r.v/ Jh\iJ:cr. lian do- 17MO -> . af foi k_\lnin-,

<)>! är -amrnal, 0(di kie-i-ok: den '' .:.
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K r a M 1 e

/•.>.'.; J/:V,/,-/. ka] ilen urh l-coiiiiiK ivJ.ant pa Cronsta skans,
f. 1763. Mans huslru, h\ars fn!!sian>liL'a namn saknas Sa\-al hos
Schlcgcl \; Klingspor s. 200 som lios Otio Bergsiröin JnvaliJ-
iiiräi't/ii/i,^-L/! pa Ulriksdal.- s. 90 helte Dorotea Elisabet Se/hnidt.

Dottern IJedvii^ Jil/sabef, soin giUe sig 1809 --'^

i. med /oha/i

Daniel von Nandehtadt, var fuihl 17X7.

M ontgonur}-

Otto ril/iel/ii (se Anrep II. s. 91S, Tah. S); hans hustru var

född - s (ej ^ s). Sonen Otto Kolurf var tVhid t
z (ej "

.) och
dog 7 ij (^ej '^11); sonen yv";?;-/ Edvard \\\x född "-i/s (ej ^ ^j och
dog 1802 -^

s (ej i8cu 7 ;); soneu Gustaf Adolf dog iSco ^'-

5

(ej - ,0; sonen Otto Henrik Robert (se l^il). o ant". st.) var lud.d.

-, " (ej ^'^ .1).

Non .\ a iidelsladl

Henrik Mikiiei, \. 1815 -'

j : sanmihkt är det li.in. som hos
Schlegel .^' Klingspor. s. 200, kaHas Henrik samt i;i.i>gif\e> varit

aktör ocli dödt 18^8. 1 Otto Hergslroms Invalidinriittningen

pa Ulriksdal
, der tatlern (") namnes, Innias inga upphMiingai"

om barnen.

Pennan
Samuel, apotekare. vi.,<les med mademoiselle Maria Marx'a-

reta Wasell pa Stocke 1788 -^
i_.. Dam todda a J''rosrin: .]/<?,;•-

nas. f. 1780 '"",3. Sajnnel, f. 1791 -U. Elisabet, i. 1702 3^^,.

Planting-Bergloil (enL kyrkboken liergloo)

Karl, torare (se Anrep III. s. 201, Tab. o) t 17^8 ^ n (ej

'•"5) at" vattusot och begrots . den -= n. Hans hustru var tVjd>l

1705 och afllMtade 1700 tV.in b)Os:allet Kn\-ila.

Katarina i,se Anrep \\{. s. jci. Tab. o) t". 1780 -
: (ej 1787).

von Sal t/

a

Katai-ma Lovisa, toddl J\iekn;an.
"f 1791 --=

j \'u\ \>:i>- 71 äi-

gammah Hon var cnka efler en kapten von .Salt.ii! (ej lios .\;,r-epi.

Staal"f

Inna J/(/;'..''«\V;/,.', v ot,ii't iS: al knala 0(j ar u'armi

Wellingk

Gottliard JoJian (ej hos Anre',/). f. 1730. Inl]_\ u.ule 1770 till

Froso och bosatte sig da pa \'alla. lian hade iVjiiande barn,
h\-ilka alla nannuis i 1778 ars ;'. .rhoi.-^liek : Li~:r:a--<1. \. i7(;c;

fakob fohan, f. 17(^5; Jlar.s lUhelni. \. ,760; dhrnd! Mae,nhs,
\. J770: Kils Lars. i. 1772: Eva Aa,e,usta., i. 1777: (damm sak-

nas h.r alla).

D. u. ir.
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Södermanlands slägten Strandberg"
och Jemtlands slägten Olclberg

grenar af samma stam.

Af den vidtutbredda Jemtlands sliigten Oldbcri^ ar, efter ett inom
densamma förvaiadt gammalt stamlriid, äklsla grenen iidurd i i2:e

årgången af slai^tsamlingsverket Svenska Ättartal, >id. 362, pa toljande
knai)]ihändiga siitt:

3 ) 3. Olof Olofsson, f. 1635; ki.rslag. i Falun; g. der (m. en prestdtr).

Barn [4a)i— 4a)3]:

4a) I. Olof Olofsson.

.> 2. J'cr Olofsson.

3. Elisabeth Olofsdotter.'-

I 3:e årgången af nänmda arbete, sid. 105, angif\es som stamfar
fen- Södermanlandsslägten Stru//,ll>er:^- en " 10 i6,S8 i l'"alun ludd Olof
Stra/ulberg, livars bror Petter Stra/idbe/x bl ef bosatt i Sala.

Om dessa bröder och deras föräldrar nuiehåller Huliihers'ska
sandingen (i \'esterås lärei\erk.s bibliotek):

.lilber--, handl. i Jemtland; hans enka blef omgift med kpr-

slag. i l''alim Strandbergs \\\\\\% namn uiiijtogs af stjiifsönerna.

Olof Strandberg, f. ^Uo 168S, Fetter Strandberg, W '\ 1690,
kr.befalln.man i Selebo hxl. j ^-' \, 1759; br.dir. i Sala.-.

kådigt l''alu stads mantals längder (i kammar arkiNet") bodde i stads-
delen Neilan Åsen derstades:
''3 1690 master Olnf fanibte med hnstru och piga.
'*

3 1691 Olnf fanibtes enka med dräng och jjiga.

83 1692 Anders fohnnsson kopparslagare med hustru och [-dga.

-+/3 1693 mäster Anders koijparslagare med dräng och piga.
'^

3 1694 Anders Strandberg med dräng och piga.

Under alla dessa år lurekomma i längderna lika namn näst of\'an

och näst nedan de nu anfiirda, li\ilket ådagalägger, att dessa äro en
loilsallnin;; ;if ell och sannn.i lnb,li.ill.

Uppgifleii hos Ilulphers, alt brijderna ( V,'/ (jch /V/Ay .S'/A(///,//'(7;''j

rätte far hetat Ailberg.- (sä uttalas nau-met Öldberg anuu), utgur det
vigtigaste l)e\'iset for de bada slagteruas gemensamma ursprung; och
de små in\ändningar, som kunna framstiiUas, äro lätt \'eilerlagda. Att
i det gamla stamträdet fadern ej uttr)-ckligt ant\)res med slägtnamnet,
betyder ju blott, att slägten sjelf, som egde och antagligen up[)rättat

det ända in i vara tlagar pa stamgården Oldberg birvarade stamtr;idet,

ansåg namnet sjelfskrif\ el; men all >anuiia i,aiiiii, åtminstone inom
Fettersf gren, ej var förgätet, syne-, .il llulpherv - Mur vacklande

' Dä äUlre brodern, Olof, kom längre Ijort han hembygden och ej uppnådde
någon hög ålder, blef deremot den yngre, Petter, boäatt närmare Falun ocli lefde
tillräckligt länge för att hinna utfrågas af den oulUöUlige Abraham IKilpheri
(5: -:r4, t. 1734, t 179S). såvida denne ej fatt uppgifterna frän någon wi I\iteis
söner: Petter, f. 1723, f 1755, eller Johan Ilcnrie, i. 1727,! 1764, bada studenter
och brukspatroner samt gifla men barnlösa.
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inanlalshinmlerna anföra iiainiicii, tinncf man vid stjulVadcrn ; och ratlc

tadcrns Ijenamnin^ [ciiitc fur.s\agar inyalunda, man Uartoni bekräftar

(\.^w, xisshctens yrans ofverstigande, sannolikheten af liar franistiUhhi

anlagande. Just vid slutet af 1600 talet började borgerliga sliigter (af

Svensk rol) antaga tillnamn, Inilket dock försiggick småningom och
utan någon skarp titlsskilnad mellan tie olika namnens an\ andning;
dertill kunde lika ofta en till annan ort ofverllyttad främling i dagligt

tal benämnas efter sin heiubygd. — Bröderna Stniiidhcr^^s ratte far

kallas af sin okonstlade slagt kopi)arslagare , men i den yngre upi)-

giften hos Miilphers -diandlande., Inilket dock torde vara alldeles det-

sanuna, ty sidlan förekommer \al någon ko|iparslagare, som ej liar

kopparkärl att sälja och alltså tillika är liandlande. — Som af stamträdet

svnes, \ar fe)r slägten bekant, att ilenne ()/,/ haft 3 Ixirn : Olof. Pdtrr
och l''Jisabctli : gamla slägtledningar anfcira ofta tonerna for.st ocdi

döttrarna sist. utan att dessa döttrar derfur alltid aio \iigre a;i sina

broder. Ilar var nog (.lottern äldst: hon dog iormodhgen img, ailden

stund llulphers ej h.ort något om henne. (Xh da. som strax skall

\isas, toraldrarna alledo i barnens späda ålder, blef\o iles.sas \idare

oden okända tor fadernefränderna i Jemtlaiid.

For tiden i fråga saknas t}-\-ärr sa\'äl i h^alii kyrkarkis' de dop-,

vigsel- och begrafnings-böcker, som i dess radhtisarki\- de b(juppteck-

ningai-, genom hvilka fullständigt Ijindande be\ isning kunde åstadkom-
mas. Men de n}'ss åberopade mantalslängtlerna u[)i)l\-sa: att Olof

Jämte let'de itnnu "
; i6()o, men \ar dml '*

, i6()i, da luistrun var

enka; hon \ar omgil"t ^, j 1692 \w^å .liidcrs fohaiisson St)\tiutl>cri', mcw
dog före -'+

j i6ri3, da denne hennes senare man redan \ar enkling.

lian omhuldade gif\et\is sina sä tidigt både tader- och moder-lösa
stjtifsöner, Inilka antogo sin sljuffars nainn, heldst de sannolikt aldrig

kommit i beröring med sina tVan Falun allagse boende failerneiränder,

utan mähända af stjuftadern l)lott i torbigaende tornummit, att deras

far haft slagtingar i jemtland med nanmet Ofll>erx'. Penna kraftiga

stani skulle alltså nu blomstra i 3 ([\istrika htit\ iidgrenar salimda:

0'cf {\2: -/i). leUle i sluirl af isoo-lnlet.

Olof OlofssoN i (»Idhcrg. f. (Mukl

Olof Olofsson \\'-x\m\i^\2: Ju!u> tV./ii.r^ 1 l j; .,4), /;/., OL-fi.o/i i ( ildhei'^

362), f. 1635, t 1C90 el. (jr. r. 1640, t T702 cl. 03. (i2;jrj), f. 1643, y 1713.

Olof Slra?ii/l'€>\^ {y.

f. luSS, t \l\o.

1S14.

.hiacrs 0/di'i'r^r ^12:

f. K.fiS, t 1710.
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För ett tretiotal ar seduii var upptäckaren af denna sanmianbind-

ning i tilltalle att till skalden Talis Qualis (3: 190) kunna öivcilcinna

en egenhiindig skrift af dennes farfars farfar och dittills (cUei- rättare

hittills) äldste kiinde stamfader, förste naninbäraren, den i6S,S födde

Olof Sti\vhll>n\^-; ättlmgens slrälande glädje vid lictraktandc af sin

-•anherres» namnteckning har meddelaren ej glönil, och han tänker sig

just, h\ilken förnöjelse bekantska[)en med de nyfunna urfäderna nu
skulle beredt den varmhjertade manmm.

Tilliiggsuppgifter om här pä\isade samband mottagas med sl()rsta

tacksamhet och skola med synnerligt nöje inforas 1 loljaiidc häften af

denna tidskrift.

Vittor10 Aijiiiliiioiitc.

Trenne porträtt/

Metl detta häfte göres början till en serie afbildningar af sällsynta

porträtt öfver s\-enska män och (|vinnor. 1 denna serie, som sahnula

hufvudsakligast afser alt up]itaga liilder, Inilka annars blott uridaiitags-

vis kunna komma till allmänhetens kännedom, \'orc redriktioiieu lack-

sam att trän intresserade kännare och samlare erhålla bidrag eller an-

visningar.

De bilder, hvilka nu meddelas, äro ])orträtt af medlemmar
ur Stockholms eleganta ungkarU\'erld pä iS.io-talcls slut samt ulforda

af den kände tecknare, som signerar sin pennas ^;uniall^ka, (UUi hu-

moristiska alster: /'>. -o. />., och som till redaktionens foilogaiulc med
stor beredvilli-het ställt sin K)r kaiuicdoui om Suk khohndifx el allt

ifiau slulcl af iS^o-lalct oskallbara samling pt)iliait, nlningar m. m.

Till deras tjensl, som del asluuda, bifogas följande Ijiogiafiska

notiser:

1. Jimanucl Romaitiis {iMo/i/ir) GvlJcjistolpc, [^'^dd I1S14, \'ar en

kusin till Iviksmarskalken (_;refve Nils ( iyldenstoljie samt sjelf den
yngste af fem bröder, hvilka alla allcd.o som gamla ungkarlar. Han
blef 184S r}ttm;ästare \id I äfregementets dragoner, h\arilran han 1S63

tog afsked som öfverstelöjtnant. Tvä ar senare \ar han dod. En
mycket värderad kamrat och glad sällskaiisbroder, \ar lian härjemte

mycket musikalisk och ansågs som en virtuos ixi, piano.

2. Friherre Frtulrik \Vilhchn Manderstro/ii, yngre lu-oder till

den bekante statsmannen Grefve Ludvig Manderström, \ ar född iSoo
och blef 1S47 ryttmästare \id Litgardet till häst. Tre ,ir senare ttfj,

han afsked nr-;.krigstjensten. k)e tjugo ar, han ännu lefde, tillf )ragte

han i hufvudstaden, hvarifrån hari, en inbiten Stockholmare som fa,

ej ens pa kortare tider \ille skiljas. Ihider sina }-ngre ar \ar han
genom sitt ståtliga. imi)onerande utseende, sitt skämtsancna lynne, sin

torroliga qvickhet och sin originalitet en af de nu >i lKimlra'l,mde

personligheterna i det glada Stockholrnslif\et.

' Se före te.xten.
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3- Friherre Curt Gustaf af U\^^las, \ar föikl 1820 och bk-f

1S46 vice haradshöfding. Han tillbragte därefter några ar i huf\-iul-

statlen, delande sin tid meUan tjänstgöringen i S\ea hofrätt och ett

litligt deltagande i det mondäna umgängeslifv-et. Han gifte sig 1S50,
slog sig ned jxi sin landtegendoni Lennartsnäs och började dcdtaga i

det parlanientaristiska lit'\'et. hvilket se\ ar senare skulle fora honom
till taburetten, men stannade emellertid ej me'r än tva ar [la denna
plats, hvarefter han blef kindshofdirig i Östergötlands län. l'"or andra
gängen statsräd. 1867, tog han efter tre är ånyo sin reträtt och let"de

nägra ar pä sina gods, tills han 1S74 utnämndes till oherstathallare.

Denna befattning innehade han till 1S86. Han afled turst 1S95,
lemnande efter sig minnet af en ovanligt insigtsläill. plikttrogen, vei-ksam,

human och \ähillitr i)ersonli</het.

En på riddarhusgenealogien ej utoptagen, ännu lef-

vande gren af adliga ätten Rosenstrål e nw 37.

Ätten Rosensträle tillhör de äldre nu letVande svenska adels-

släkterna. Dess förste med säkerhet kände stamfader var Holmsten
Johansson, h\ars son. Krik Holmstensson. \ar gift med 'korberg Kär-

lings dotter Gimnor. hkrdv-r ocli son egde et'ter Inarandra Sonstor[) i

Hällestads socken i Östergötlands län. inilken gärd före dem beboddes
af en Jon Holmstensson, som utan tvif\el stod i nära släktföriiållande

till dein. Med }'"r:k Holmstenssons sonsons sonson, liötX ithmannen

F)orje Jönsson, som efter vapnet n[iptog naiimet Rosensträle, intro-

ducerades ätten 1625. — \\(\ riksdagen 1859— j86o affurdes lik\äl

ätten från riddarhuset under anlagande att den var utdöd pä manssidan.

Emellertid kan imdertecknad h.ir iiediim genom forskningar grun-

dade pa herr Inehe Rutger Wachtniei^lers an\ i>m'ng Jenma tuitentiska

u[)pgifter om atlidiia im\\ ännu let'\'ande medlemmar af ätten, ej upp-
tagna a riddarhusgenealogien, men som ulan tsitXel borde hura dil.

Per Rosensträle, som enligt nämnda genealcjgier \ar loitriant och
atled är 1706, hade t\-ä söner, ka[)tenen Amlers tUistaf Rosensträle

och kornetlen (".ustaf Johan Rosenstrade, af luilka den förre var gift

med Anna lleata Xauckhoff, med Inilken han bl. a. hade en son,

An(,lers Gustaf som ej finnes uiiptagen pa riddarhusijenealogien.

Han är stamfader för den netian upptagna gren, h\ilken inrileixer ännu
i dag i de sydligaste landska[)en inom vart land.

Sambandet synes af följande kyrkoboksutdrag:

1^46 d. 14. November kristnades adidne kafte/ie/is Jferr Anders
Gustaf fiosenstrahles oeh fru Anna In-ata Xauefnafs barn pa. Giss/iu/t,

fodt den S. de. oeh kallades Anders Gustaf. '

' Utdrai; ur Norra S .ILt-rga rör.sainlin-^ rjdL-kc- wcli dopbok för ar 1 746.
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Tab. 1.

.liidcrs Gustaf Roioistrdlc (son till Anders Gustaf Roscnstrale och

Anna Beata Nauckhoff), f. 1746 ^'n pa Gisshult i Norra Solberya

socken i (önkojiinys lan. \'aktgosse a \'esslarf i Oliniakra socken

i Kristianstads lan; dräng derstädes; torpare a Snararp i nämnda
socken 1772; '{ 1823 '*

4 i Svenarps by i (Jlimakra s0(.:ken. C. ni.

Elitii PcrsJottcr, t". 1750 '^'s i T,oushult i Kristianstads län;t 1823

^,4 i Cdiniakra socken.

Barn:

l^-iikta, t". 1778 "\s i (iliniakra socken; j därstädes 1857 ^5.

Ainuu t". 1780 -'
I i CdiiiKikra socken; j 1845 --,\j i ("diniäkra socken,

(iift; enka pa 1820-talet. Hennes dotter hette Kina Olastlotter,

Elna, f. 1782 '7^j, i Glimäkra socken; f i Virestads socken i Smaland.

c;. 1815 m. torparen Sven Svensson, f 1828.

.l/hfcrs, \. 1786, draL;on; f 1843. Se tab. II.

Maja, f. 17 88 -,j i (dimakra socken; f 1S60 -°'5. (1. ni. dragonen

Svcii Joiiassoii Jlaah.

J\-r, i. 171)0 -' 10 i (dimakra socken. Antogs 1813 -^1 till rekryt for

Södra Rageboda \id (.)stra Goinge skvadron af Skånska karalunier-

regementet; \'ar sistnämnda är ännu ej gift; Idef sedermera landt-

brukare å Ingarp i lljersäs socken i Kristianstads lan: [lärer blifvit

uppfostrad af prosten Rolf Andersson i (dimakra församling]; f
1857 - 10 a Ingarp. G. i Mjersas socken m. Sissa lonsdotter, f.

17(^2 -"-'/i i (dimäkra socken; j.

Tab. II.

Anders (son till Andeis Gustaf, tab. I), f. 1786 '''
i i G.Hmakra socken.

Antogs 181 2 -, ij till rekr)'t fur Bossarj) \ id Ustra Guinge sk\ adron

af Skånska karabinier-regementet; -\ 1843 -"'
, i Kilinge i Glimäkra

socken. G. iSio i Jhoby so(d;en i Kristianstads lan m. Krrst:/!

C/irlsfiaiisdi>tfi-/\ f. 1797 '--\ ^•, v.

1 ) a r 11

:

Andrrs, t". 1819 s
i i Ilroby socken. Tjenade som dragon under

namnet lirandin och bodtle i Drakeberga i Glimäkra socken; ihjäl-

slagen 1 87 4.

Kristian Aniiersso/i, f. 1821. Mureriarbetare. Se tab III.

Anna, f. 1825; -f
1S26.

/Va, f. 1827 ^+ ä; -;-. 4

Jo/m, f. 1820; t 1833.

.-Inna, f. 1831 '4; j. G. m. dragonen JVoriistj-cnii. f. Hodde i

Snararp i Glimäkra socken.

/o/m, f. 1834 ^,11
; f.

/d/ia Andt-rsson, t. 1837 '
^. G. 1S67 m. \erkmästaren \ id baii\-erk-

staden i \'änersborg. /i'ns Anders JiÅ\ f. 1835 '^

s-

/idin, f. 1830 '• 5; -f
s. ä.
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Tab. III.

KristiiU/ .-l/ulerssi>/i (son till Ainleis, lali. II), f. 1821 ^ j i C.liniakra

socken. Mureriaibetare i KnisslinL;e socken i Kristianstads lan. C ni.

Jk)ikta Eriksdottcr, f. 1826 --
4 i (Winiakra socken.

liar n

:

Anders, f. 1S49 '-5 i Cliniakra socken. Mar sedan 1S84, da han
ll_\ttade till Köpenhamn, ej låtit hora at" sig.

Per, i. 1851 -^ I i (jliniakia socken. ( )r\ ertl_\-ltade i medlet af 1S80-

talet till Amerika och har sedan dess ej alhurts.

Benkt. i. 1852. Torparc. Se tab. IV.

Aitji^^ast, f. 1855 -; 6 i (dimakra socken. Kusk. \'istas i Norrland.

Xils, i. 1858 -y 6 i (»rkcaieds socken, .\iliilerist ; t.

Sissa. i. 1860 "^10 i Orkcneds socken. (". m. torparen .-:/av/ //(///.yjvv/

i Hjcrsaslilla.

Benkid. f. 1804 '^ s i Cdimakra socken. Cr. m. tillsyningsrnaiinen öfver

eldstader i Köpenhanui, fojis Jö/issoji.

Martin, f. 1S6S -', - i Hjersas socken; f 1S7S -- ^.

Tab. IV.

BeJikt (son till Kristian, tab. II!), t". 1S52 ': n. Torpare a Ikarnakulla

torp i Glimakra socken i Kri>tianslads lan. d. m. Xilla Lu/ut or\\

har 7 barn.'

A'. L—d.

Anteckningar om några medlemmar af ätten

Rosenstråle på 1600-talet.

JAuxareta {)//aase, l:. m. Svante Ro.-^enstraie, löerättar i en egen-

händigt förd dagbok (original jja Skalltorp i Södermanland.) bl. a.

följande:

1622 3 u gift 1:0 i Narva med Peder Manncrhielm.

1624 -5
7 dog P. .Mannerhielm i Tuna socken, Helsingland.

1625 -7
4 git'ie hon sig 2:0 med Svante Rosenstråle ]ia Ikn-ksäter.

1021} -'
I (ej -5 ) fuildes sonen Kilierl j):! lvurckjarl\'i i 'ra\ asilaiid.

i()30 - j föddes dottern Margareta pa samma gärd.

1O34 -7 o föddes dottern Marta i)a samma gärd. ilog stiax* derpa

och liegrofs i Lemjns k}rka.

1636 '
.j löddes tiottern Gunilla pa Parksater.

1648 -8 (ej ^ s) gifte sig hennes dotter i i :a giftet, Ingrid

Mannerhielm med jons Rosenstråle. — (Ingrid Mannerhielm
föddes 1623 --'5 ];a ^kungsgården i Umeå socken).

' Chii de^^^.^ barn h.Tha anuu ej lull-t;iudiL,'a u[i;ily-niagai- kunnat erhållas.





1649 ^,4 föddes de sistnämndas dotter Anna Margareta \id Sonstcjrp.

1651 '^^,1 föddes dfn sistnanunlas syster Emerentia i)a Sons-

torp (hon hade i sitt gifte med ofverstelöjtnant 1). C. Monl-
gomery en dotter, Gunilla Montgonier)', h\ilken 1711 \å \)d

Svarttorp i Regna socken, O. G., gifte sig med löjtnanten

Karl Magnus Drake till Hagclsrum, son af hennes morfaders

systers, Brita Rosensträles, andre man, Magnus Drake, i hans

3. gifte).

1652 '3
7 föddes pä Sonstorp en tredje dotter Märta.

T 660 " 7 \ig(.les på Ikirksater Dibert med Gunilla Gyllenstierna.

I en stamtatla öfver Drake-ätten (uiip>taUl iSzi af T>. F. iM-ake

oeh grumhul pa gan.ila slagthandlingar till \issa delar) förekoivmier

1)1. a. följande om /''/i/a RoscnstruU', g. m. Magnus Drake: Hon löddes

:6oi, gnie sig 2:0 1647 med majtjren Magnus Drake, oeh d,og i

oktober 1656 pa Graby i Suntls socken i \'dre harael. Hon med-
förde i boet bl. a. Fostorp meil underlydande i ( )stra Vingåkers

socken (dä själfständigt säteri, nu underlagdt Claestor[j) samt Sfvresta-

hol))i i Styrestads socken, h\ilket senare lum falt i inorgongaf\a at" sin

förste man.

F. Dnihe.

Spridda rättelser och tillägg

lin

G. Anrep: Svenska adelns ältartaflor.

(^Ur V. B:s anteckningar.)

7\ib. I.

Ahlefelt. [Gregorius Ahl, adlad Ahlefelt].' Var systerson till Johan Boilr.vids-

son, adlad Gyllensting. .Musketerare vid grehc .\I. (r. DelaChirdies
regemente af gardet 1643 och deltog i danska kriget; dellog i tyska

kriget frän 1645, blef sedan korpral och underothcer \id K.j-elska

kavalleriet 164S och be\ i.-^lade belägiingen afTrags. a.; [regemeräs-

atljutant] vid De la Gardies lifregemenle till ha>t ocli be\istade

Rigas belägring; bei'iljades ijen^ion iTiSo ^ i^; — — —
; j 1698

-3,3 i Venersborg.

' De inom [ ] meddelade uppgifterna återfinnas i Attarlallorna, rncn hafva
för sammanhangets skull här ä nyo rnäst upprepas. UppUsningar (mi de luillor

hvarur rättelserna hemtais meddelas "erna af antecknaren.





Tah. ./.

[Johan]. Kom i tjcnst 1678; bcNisladc kriget i l'()lcn 1704; hlcf i 70(j

illa särad; [var uf\crste] för alliiid^mjn i \'ennlan(l (ji;h la. k 1723
"/i underhäll af hcnunansraiUor i iiauinda ])r()\ins.

Fxiin (1)1. a.):

^1. Jacob] Ludvig. [Var fänrik] \id Vcst-öta<lals rc-enicnle.

I. Anna Margareta]." I.efde ännu 1735.
'2. Anna Metta]. OfvL-rlcfde sin man. Cifl med kaptenen Hen-

rik Scliarp^
"f 1750 -'\ z i Tunliems församling i Kh^hurgs Um.

Tah. j.

[Carl Magnus]. F. d. fänrik; f 175S (hade i maj 1751) varil dud
något mer än ett ar och efterlamruule enka med fem l)arn). [Cift

med, Hedvig MargaretLt CeJeflioIni von Se/iinalensée~\, i hennes 1. gifte

(gift 2-A) 1759 — efter Kongl. Maj:t.s tillstand af s. a. — med\oK)n-
tiiien vitl Dohusläns regemente Erik Cervin), f. 1721), lefile ännu

1767. dotter af löjtnanten Casper Adol])h Cederholm \'on Schmalensée
och hans 1. tru Anna Maria Katle, nn- 70.

l!arn (bl. a.):

Margareta [Beata], l.efde amui iS_:;i. [Gift med] sergeanten [Con-

.u\!/iii/: von Zzvei_i;i'er;^k], i hans 2. gifte (gift 1 hj metl Maria Klisa-

beth Schie\ers) f. 1741, f 17(81;) i fmska kriget.

7\il>. 2.

[Claes.] Hans enka lefde imnu 1702, dä h(jn, med anledning af Anckar-
den ar 1700 vunna segern \id Xar\a, bad konimgen om en almosa fjell.

fur sig och sina mänga barn. Hon \ar dä sangliggande sjuk.

l]arn (bl. a.):

Catharina [Helena]. Leftle 1697.
[Christina] Beata. Lefde 1697 och var dä enka efter en qvarter-

mästare vid frih. Ribbings regemente.
[Axel]. Konstapel \id Amiralitetet. l''öll 1700 2'/^ ],a skei)pei

S\erige frän öf\'ersta däcket ned i halskeiipet och slog sig sa illa,

att han dog pä sjette dagen derefler. Clift 169S '-/j.

Son:

Abraham Magnus, f 17 12 hos sin mormor. *

Tab. 3.

[Johan]. Tjenade vid öfverste Drakenbergs (--: Kll"sborgs) regemente
och blcf vid skansen Clementzfehr i Pretissen illa särad. Kapten
vid liohuslans regemente J657 till i6()2, tlä regementet redmerades.
Anhöll sedan blif\a kapten \id Nerikes regemeiile i kapten Ulfs ställe.
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Barn (b!, a.):

[JohanJ. \'olontar vid I,itVcg;ciiicntct till fot uiulcr 14 månader
ifrån 1680. Xai' na-ia rc!;L'nuM-ilcn utnisladL-s nmt tuikaine, kon)

lian med <;rctvc Nils liicikc till l'nL;arn och v.ir med nn<ler fall-

tåget till dess freden slöts. Antog sedan tjensl hos kurfursten

Fredrik August af Saelisen under (ilvei>ten (,'arl Clusiaf Lewen-
haupt; efter erhållet atsked 1700 begaf han sig till konung Carl

XII, som (hl var utanbjr Köpenhamn. IHef ol\eroriirer \ id of\erste

Nils Skyttes 3-manningsinfanteriregemente, som bestod af man-
skap frän alla tie länen 1 Smaland. doIi följde armén till Ijbau.

Linder falttaiiet i Liihauen blef han två gånger fangen, uien be-

friade sig sjelt'. .\ntog sedan tjenst \id bf\-er.^te f!u(-li\valds rege-

mente, med hvilket han loljde till Mandern oidi Ihaliant. i )a tieden

mellan Franklike och de allierade \ar sluten, tog han afsked efter

55 månaders tjenst. Ingick derefter i gref\-e Stenbocks armé och
blef fingeii \id (jadebusch, men lietViade sig sjelf och återkom
till Stockholm. \'ar 1714 korpral \ id Fiigardet och blef kort

derefter rustmästare der. Intogs på krigsmanshusct i \^adstena

och dog i nämnda stad 1718 -^
5 samt begrols i klosterk} rkan.

— (;it't 171.1. i Stockholm med hustru /',;,/.'./ ll\'/Url>c-/\i^\ i hennes

2. gifte (gift yo 1710 --5
i \'adstena med t", d. löjtnanten vid

Ui)lands regemente Johan Wållman, i hans :>. gifte, y 1721 -^",10

1 Vadstena och liegrat^eii på klosterkyrkogarden samt furut gift

med Susanna Samuelsdotter, y 1718 -? 1 i Vailstena).

[Engel Margaretha], f före 1737. (bft me(l kyrkoherden i Krist-

bergs lorsamling af lånkopings stiif JA/^v/z/j- .I/,'.;//'/ Src/iis^i/i, i

hans 1. gitte (git\ j:o 1737 med biita Alf, i hennes 2. gifte,

dotter af kyrkoherden Samuel Alf och llrita jonsdotter Wallen-

strom), f. 1683 ', 1,, t 1750 -^såi.

7\r/>. 4.

[Erik]. Lärstyrman vid Amiralitetet 1671; medelstyrman i673;under-
löjtiianl 1676; ol'\erl()jtnant 1078; [kapten 1688 |. r.e\istade sjöslagen

mellan l.ornholm ocii \'stad if)-, o och i Kjogebugt 1677.

llarn (bl. a.):

[Beata Elisabet. Mannen dog] 1751.

[Brita], f 1725, begrafveii d "'J-o.

Margareta Charlotta, f. 1701 --"y, f 1780 ''',11. (iift pa 1720-

talet med löjtnanten [oliaii (Justaf K!i/i^i^ipo/\ n:o 105, f. 1700,

t l7 3'^

y\7i'. j. *

[Jacob. Gitå] 17 16 ^^ ...

]]arn (bl. a.):

[Brita Christina. (;ift 2:0 [1759 -^ii\ med vice pastorn] i Tsings

församling i Blekinge län Cdr/ Henrik \_Tall\.

[Beata Jacquette. ("dtå 1761] '^8.

[Carl Hans]. I.ojti-ant vid Amiralitetet 1753 * '^-





7\i!>. I.

[Axel Hägg, adlad Anckarklo]. Hans första nu ilo- 1695 [f 5] i Anckar-
Stockliolm och bcgrofs i Jakobs k_\Tka s. a.

'-'
(,; han gifte sig 2:0 klo.

den -* '2
i Jakobs forsaniHng derslades.

P.arn (bb a.):

2. Brita Christina, döpt i6()7 -° n i Jakoljs församling.

Tcil>. 2.

[Ingemund Axel. Född] i Stockholm; undertyrverkare vid artilleriet

i niirnnda stad 17 11 i januari; f\r\erkare s. a. ; of^ erf\ 1 \erkare 171O
i sei)teniber; [underlöjtnant] 17 1*)

-- i-\ afsked före 1722 ' .. Man
begrofs i Jakobs kyrka i Stocklii,)lm. Hu.strun som hette M:iria (ej

Margareta), dog redan dvw -'-
., i lledxig Kleonor.i församling af\ en

i Stiukf.olm.

Barn (bl. a.):

[Margaretha Christina], f, enka, 1782 '-i
; i Hedvig Eleo-

nora forsamling. [(dl't 1754] '' n i Skei-psliolms forsamling i

Stockholm, efter forutgängen lysning a \'ermdon.
[Ingemund]. Förgicks med sitt skejip 176S pa aierre-a frän Ost-

indien och Holland.

[Ulrika, r] ^^3.

Tal', j.

[Carl Gustaf]. Volontär vid Amiralitetet 1728^^3; arklimastare 1732
--6; konstapel 1733 "^ «:.

Son:

Carl Axel, döpt 1755 '''3
^ Stockholm, y s. a. lore moilern.

[Arvid Göransson, adlad Anckarsköld.] lievistade slagen \id Anckai
iXorillingen och Wittstock, ilei' lian blef illa sårad, llekom ined sin sköld.

hustru några frälsehemman m. m. i .\bo lim, h\ilka i:on ärft af sin

moder, fru Margareta Hansdottcr till Långholmen, såsom frälse.

Vor sina omyp.diga barn anhöll han om koiif.rmation pä ^'j,<in-

tlomarna under adliga privilegier. ih-ottnini; Christina beneticerade

1647 honom med luigra hennnan i Pikis hiii-atl i Abo liui. — fGilt

meil Maria Stjirjia], Inalkens syster, lliana Stierna, sed.ni hon in-

gått olVälse gifte, af generalguvernören Per Eialie i (".;() ^ ,^-,^ jPid,..^

att sälja sina gods uiidan s\'agern Anckarsköld. Han hade en

_\'ngre bror. Claes Göransson .\nckar>köld, hxilken hos Drtjttning

Chiistina anhöll att liksom brodern blil'\a intagen [>a Riddarhuset,

emedan brodern Arvid s()kte undantränga honom frän hans artsrätl.

F.arn (bl- ;^-):

Arvid. 'Fjenade sig upj; frän gemen till ryttmästare. Stupaile vid

fiemlens infall i AIjo lan under andra decenniet al 1700-talet,
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h\-arvi(l oc:k all hans ei^ciKhjin ,u,ick forhjiad. C.ift forc 16S5

med J/t\ir.\^'- Maria vo}i Falkciihn-y;, som aiimi 1714 tuuldc i

Stockholm. Han hade tlere alkomlingar, af li\ilka nar^ra \ oro

nHndeIari^^a 16S5, och bland h\ilka \ai- en dotter, f lore 1714.

— (lift meil löjtnanten \ id dra-onerna /cjc/iun J'(irxt'/., som \ar

död 1714 i januari.

lUand de iMriga barnen \-oro måhända nedanstående med nam-

net Amkarskold:
Calluirina. (Jt\erlet'de sin man med lyra sma barn. All lien-

nc^ enendom blef \ id Ki^^a 1710 liorttagen at" r_\ ssai ne. (lift

med i)arberaren vid .Xbo 'lans regemente /V/Av Was...

Maria. Kallade sig 1715 lattig tlykting trän Vemo socken i

Abo lim. (Mt't mei! (partermaNtaren vid Ailel,^t'anan i S\erige,

Cd/-/ Gustaf \\\\Ic!)uui, som hade afsked, men lefde 17 15.

Christian. Vok)ntar vid Amiralitetet. IMef 1693 ombud ä

skeppet Jagaren, imd.er kryssning utanför kurUmdska kusten

särad i iiogra handen af ett styckeskott och 1k k derför

underhall af krigsmanshus kassan t()()4 ^ _.

Tah. I.

Appelgren. [Lars, f] '+6.

[Eric. Konunissarie], f 1702 i Uran i Kstkuul.

Harn:

Johannes, (K)pl i67()
--

's i Nikolai loisamling i Sto(-kholm.

En dotter, dopl 1677 '-, lo i Nikolai l'orsamlmg, j 1670 iore -^ rf,

tia sjidaringning efter henne gjordes i Jakobs försanding.

[Brita. Cdft] 1650 \z i Nikolai förs;unling.

[Catharina]. Jordfäste^ i68() -,'7 pa Varby i Huddinge socken i

Stockholms lan.

Tah. 2.

[Nils].

Barn (bl. a.):

[Anna Catharina. Gift] 16SS -^
^ i Jakobs fdr.-amling i Stt.ckholm.

[Elsa, döpt] '^/'i i Jakt)bs forsamhng. [Giftj der 1O94 -'1.

[Christina "Maria, dopl] "
; i Jakobs torNamlmg.

[Anders, ]•] -"c.

[Brita Juliana], ]• ftire 1676 ''4, da själaringning efter henne gjor-

des i Jakobs törsamlii\g.

[Christina], f i74r '' o.

Tab. 3.

[Johan].

Darn:

[Christina Maria], döpt 1664 *
i i Jakobs församling i Stockholm.
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[Johan]. Öfvade sig några är på fortifikationsktmtoret; [löjtnant vid

fortifikationen i Malnio] i6(S7; gjorde kampanjen i IHandcrn 1695;
[kapten 1699] -'/V

[Elsa], döpt 1680 -'7
i Jakobs församling, f der före 1682 -'5 dä

själaringningen gjordes.

[Jakob], döpt 16S3 'V5 i Jakobs församling.

Tab. 4.

[Arvid]. F. 1647. I.efde ännu 1696. För ett af hustrun begänget

brott förlorade han sitt embete och kom i Kongl. Maj:ts onäd,

men efter hennes (Xoå anhöll han att fä konnna tillbaka i sin gamla
ställning. Hustrun dog 1696.

Dotter:

[Eva Christina, f.] '10. Testamenterade 1762 '^'^Iv. Ludgonäs till

sin systerscMi Johan Jacob Blonifelt och hans fru Charlotta Bene-

dikta Wlismandel.

[Anders Ericsson, adlad Bergsköld]. I.efde ännu 1675 ''^. " och Bergsköld
hatle tjenat kronan några och tenitio är. — ("dft med kyrkoherdens

i Frösthull och Hernevi socknar i Vestmanlands län Johannes Olai

Renhorn dotter, som \ar syster till m;ijor Anders Renhorn, n:r 367.

Barn (bl. a.):

[Eric]. F. 1642 i Vestergotland; kom i tjenst 1659 och var styck-

junkare vid artilleriet i Stockholm 1669; fänrik 1674; [löjtnant

1675; kapten 1678] ^^ ;-,_ Ganom en reduktion af artilleriet i

Göteborg, der han var anställd, blef han utan tjenst. bievistade

Bohus' belägring i 67 8; j 1682 ^,3 i Stockholm och begrafven ä

Johamies kyrkogärd. Gdft med Ahiri^arcta — — — — — —

,

f 1690 -'-
10 i)ä Djurgärilen vid Stockholm. Han eflerlemnaile

mänga barn i stort armod, bland hvilka nedanstående t\'ä äro kända.

Barn

:

Erik (eller Anders). Var handtlangare vid artilleriet i Stockholm

1684; underf}'rverkare 1689 '/u.

En dotter. Ofverlefde modern, (lift med Olof Eriksson 7>//-

/////_;', som letde 1690.

[Aron]. l''urir vid faderns konijjani af Vestmanlands regemente

1656 i februari; sergeant s. ä. i augusti; fänrik 1657 5'\,;

tjenade en tid såsom löjtnant vid öfverste Liitzows regc^mente i

Tyskland; löjtnant vid Bergsregementet 1674 5/,,; kapten 1676
'5/3; erhöll 1680 -9

'10 konungens tillstånd att sälja ett till honom
af tlrottning Christina doneradt skattehemman Kläpserud i Kriks-

stads socken i Elfsborgs län; f pä i6So-lalet (före 1684) V3,

under hustruns bortvaro i Vermland. Mans enka let"de ännu

1684 '°/ii- \lo\\ hade måhända varit gift en gäng förut med
en Jjrant, ty Bergsköld öfverlefdes af en slyftlotter Elisabet P^rant,

7Vr.u'/i//is/on'si tidskrift. S





116

gift med Otto Dainster, frän h vilken hon blcf skild, h varefter

soldaten Anders Abrahainsson Redebogen hos Kongl. Majit anhöll

fa vigas med henne.

Utan hittills kändt samband med denna ätt äro följande:

Anders Bergsköld, f. 1770. Sergeant vid Knkedrotmingens lifreg-

mentes bataljon i Stockholm; f 171)5 ^/i i nämnda siad. — Oift der

1792 med Margareta Christina Österberg, f. 1771.

Son:

Gustaf Axel, f. 1792 ',1. i Stockholm. P.land faddrar märkas
madame Anna Lo\'isa Bergsk(;:)ld och med:lles Fredrika P.irgitta

och Ulrika i5ergsköld.

Anders Nils Bergsköld. Korpral. Gift 17 17 med Brita Larsdotter.

l^arn

:

Anders, f. 1723 '^
4.

Simon, f. 1726. l''urir. Cift med .\fagdah-na Ifolm.

Carl Gustaf, f. 1791 '"„ i Ske]'|>sliolins h)rsamling i Slockhoh
Brita, f. 1729 "^/y.

Anders Bergsköld, f. 1759. Landstullvaktmäslare; f rSio -'
,

Stockholm och Adolf iMcdriks foisamling, enkling.

von Bil- [Johan Eberhard von Billinghusen, friherre von Billinghusen].

linghusen.; f tore 1656 -/i och sknlle begrafvas s. a. d. -'
i Riga. - Ciift

1:0 med Afargaret/ia Zoge/i, dotter af Jörgen Z()gen; — 2:0 med
El!l>a Barbara Wraiigel, i hennes 1. gifte (gift 2:0 med landtradei

Uarl .Adolf von '1'icsenliauscn, i hans 2. gifte, och 3:0 före 1673
med öt\'erstelöjtnanten Otto Jijhan \<)n Vxknll).

Son:

I. [Leonard Johan]. Var sju år kaiken vid generalmajor (^'nthers-

berus regemente.

Tab. I.

Björn- [Hans Jönsson Clöös, adlad Björnsköld]. Var iloti 1660 -^ s och

sköld. skulle begrafvas d. --^/c; [i Kggeby kyrka [ — Gift 3:0 med Karin Isaks-

dotter {J\osenbielke, n:r 52), som ofverlefde honom. *

Tab. 2.

[Anders]. Gift — mellan 164S och 1659 — mtå J\fargareta Gustafs-

dotter Krabbe till Sihineby, som lefde ännu 167J, dotter af otVersle-

löjtnanten Gustaf Krabbe till Svaneby, n:r 46, och /Xnria Carlsdotter

(Lilliestjelke, n:r i 20).





Söner:

[Hans]. Dog ivso//^-
Potter: Iii^wx^eril, f 1707.

Pehr. Lefde 1671.

Kn Jakob Björnsköld Mcf ryttare vid Nylands kavalleri 1694. lie-

vistade slagen vid Nar\a och 1 )iinaströrninen, der han hlef särad

Kfter slaget \id Franstadt 1706 blef han koii^ral samt i slaget \ id

llolofc/.in fcingen och fcjrd till Astrakan, lleinkoiii 1721 och tlck

afsked. Bc\iljades pension 1756 -"5.

[Johan Johansson Blanck, adla<l BlanckJ. Studerade lorsi \id Blanck.
r[)sala uni\ersitet och begaf sig deritVan till fältmarskalken [uhan

r>anérs armé i Tyskland, der han fu:k tjenst sasoin ingenior: lojl-

riant vid lianers lillegementes dragoner 163S; kajiten \(>,y)'i stads-

major och ingeniör pa fästningen C'hrist!an[)ris i Molslem under

öfversten och kommendanten Helmuth Wrangel ; följde derefter armén
till 1646, tlå han fick fältmarskalken gref\e C. (i. Wrangels [/crun^-

sion att resa hem till S\erige. l.efde 1075, nicn \ar lUjd 1680.

lian hade i dc)nation tatl nägra goél.-, i \'ermland samt iigde jia

Lingarl))' ägor i Tuna socken i (ietleborgs län ett skattehemman,
som tillhört hans förlader under 250 är.

Barn
:]

Johan. Löjtnant] vid Bergsregemenle; [f 1676] ''\j pa H\-en.

Gustaf]. Var 1675 löjtnant \ id Ik-rgsregemeniet.

[Catharina]. Ofvcrlet"de savä! sin fader som otVanstaende t\a

broder.

Dessutom iiio barn, som lefde ännu 1673.

[Peter Blom, adlad Biume]. Gift med Mdn^arcta Bcrois, som Blui
1655 bodde i Stralsund.

Dotter:

IVlaria. \\ir förlofvad med Johan Hannes, med Inilken hon 1655
-, 10 skulle gifta sig i Stralsund.

Kn son till 1'etter Blume var utan t\if\'el artillerikaptenen Fredrik

J^hiiii. som 1671 ','9 i Stralsund begagnade adliga ätten Blumes
vapen i sitt sigill.

Tah. I.

[iVIårten Brunnerus]. Knkan lefde ännu 168S. von Brun-
ner.
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Sun:

[Sebastian Brunner, adlad von Brunner. Född] 1663 [i U])-

sala]. Foljtlc ialtiuarskalken -rcfvc liicike till Un-aril 1685 i

maj; adjutant \ id hans kavalleriregemente 1 689 ^,7 :
|
kornett i6()3J

"'i; regementskvarlermastare 1695 -"n; [ryttmästare i6()-]
\

-": i^;

[major ryioj '*/ii
;

[ofVerstelöjtnant 17(2] ^y; l)e\'istade slaget

\-id Gadebusch s. a.; [ufxx-rste \id kavalleriet i 7 i q]
-'

!.•
; f 1732

-5 10 i ("ireit"s\vald, (u) ar gammal. Han gjorde tre kampanjer i

llngarn och bevistade Otcns belägring samt slaget viil Mohatz;
— l(Wl't med] en rvv/ Stcijpc', [i hennes 2. gifte (gift t:o med
en Reisner, h\ars barn jämte st}ftadern adlades 1703 med namnet
von Brunner)]; hon lefde ännu 1740 i ( ircifswald.

Den säsom deras dotter uppgifna Ciertrud l<"lisabeth var ej

17 10— 172C) gift med Erik Börje till dennas, ty han \ar

1725 gift nied en dotter till kaptenen Ulrik Johan Brunner

och iMagdalena (}ertruda Riehter.

Bråken- [Jost Bråkenhusen, adlad Bråkenhusen]. Hustrun lefde änmi i

husen. 1665 'V0 l^å Skaboo, da han ingick gårdsskifte med amiral O. ().
'

Stenbock. Hon bortbytte sin gård Ranshannnar i Södermanland '

mot Bosgården, Lindhult m. ti. hemman i Verstergulland samt !

400 Rdl. specie.

Son:
.

Jöns. llmlerskref moderns bytesbref 1665 '^,0.
1

Cabeljau. [Abraham]. Begrofs 1645 "'^, *• <^'ft med Maria von Last, be-

grafven 1650 -'',''7
i mannens graf.

Son:

[Johan Cabeljau, naturaliserad Cabeljau. Naturaliserad svensk

adelsman 1652] S. [Begrofs 1652] s/i.. Gift med MacJttilda

Ifaak^ som t(')63 vistatles i Amsterdam och lefde ännu 16S2.

[Dotter]:

[Maria]. Lefde, enka, 1682. [(.'dft] 1:0 1665 i december i Helsing-

borg med borgaren i Stockholm [/VAv \Vi'lirhiiic>i\ i hans 2.

gifte (git"t 1:0 med sin 2. t'rus faster Anna Cabeljau som var

syster till <\'^\\ bekanta Margareta Cabeljau och hatle^ fasta gods

och sin heuuist i stiftet Bremen), begrafven 1675 ^,'5 i Riddar-

holmskyrkan; 2:0 efter 1676 i Holland med en van /u'(?//, f före

1682.
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Smärre biografiska medclelanden.

Sl^ante Hedin, den bekante skådespelaren, hwars biografi n\-li^i;en

utkommit, har, med anledning af nämnda arbete, uppgif\its, aldrig

blifvit fotograferad i kostym eller i någon viss rule. Denna uppgift

\ederlägges bl. a. af här bifogade af bildning, som underteckiiad anhåller

fa ställa till 1'ersonhistorisk tidskrifts förfogande.

Skadespelaren är framstidld i sin kostym såsom Kicki ^ i en i^jes

benänmd : Doktor Mekara.' som i början af i86o-lalet inlijrlifvades med
(1. \. Kongl. Dramatiska teaterns repertoir. Denna |iies, en bearbetning

af en engelsk idé, var författad af kabineUskannnarlierriii br. Dardcl ; den

höll sig endast en kortare tid up[)e pä repertoii-en. limehallel \ar unge-

lar tViljande: Doktor Mekara, en darluislakare. har en tlotler, som lian

ej \ill gifta bort annat än med en person, h\ilken han botat. Detta

erfar en ung man (Herr Hedin), som låtsas \ara sinnesrubbad och in-

tages på doktorns anstalt, der han kläder sig till barn. Han blir

naturligtvis botad och sålunda äfven måg hos tloktnrn.

Den här afbildade fotogratien är utförd af fotografen I. V. Dahl-

bom, som hade sin atelier i d. v. huset n:r i NyluDgatan.

F.

Charles Ignace de Sih^a. På friherrliga ätten \\'ac:htmeisters

till bJjorko stamtafla å Riddarhuset märkes bland landslmfdingen och
generallöjtnanten friherre Bleckert Wachtmeislers tolf barn, en dotter

Charlotta Aurora, enligt kyrkboken f 17 iS -''4 (ej 1715) i \'stad 2S

är gammal. Hon var enligt nämnila stamtafla gift med -c/rc-rstcn

Carl /^i^-j/atius .Silva, f barnlös iJjS.. Några närmare u[)pl) snmgar
om denne, samt om hans gifte lemnas ej i tle \aiiligaste biograhska

källorna. I franska utrikesdepartementets arki\' Ihmas lik\äl om honom
några kortfattade notiser, hvilka ju här kunna ldrs\-ara sin plats.

Charles Jgiiace de Silva, var född i Frankrike \id jjass 16S1, samt
var son till en, under senare häll'ten af 1600-talel, till fransk tjenst

öfvergängen spanior. Redan vid unga är hade Sil\a kommit till

armén och innehade år 1703 kaj^tens beställmng. .Anklagad for en

'/uaiivaise affaire, dont il sotait du reste plei/uw/icnt Justific , och genoni

fredsslutet torsatt i overksamhet inträdde Silva i svensk tjenst, Inarest

lian tjenade först såsom kapten, sedan som öfvcrstelöjtnant. Ar

1727 afsändes han till hofvet i Versailles såsom öfvcrbringare af

meddelandet om Sveriges anslutning till freden i Hannover. Under
sin sju veckor långa vistelse i Frankrike utniimndes han till öfveiste

i franska armén samt till riddare af S:t Louis orden, hvars röila band
lyste i hans knaj)phål vid återkomsten. Han meditorde till Sverige

vigtiga de])escher, som M. de .Mor\ille sände till franske ambassadören
M. de iSrancas, hvilken strax derefter lenmatle S\erige.
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Dels ur .vBiographica- i Riksarkivet, ilcls ur Krigsarkivets samlingar

hafva ytterligare följande ui^pgifter om honom kunnat hemtas. Han'

hade varit i fransk tjenst i 23 är, nar han ingick i svensk tjenst,

hvilket torde skett omkring 17 14, ty frän detta år den 2 jan. hade

han ännu 1726 sin lön innestaende. k\ 1715 den 16 juli i Stralsund

erhöll han Carl Xn:s fullmakt pä >;majorsl)estallning widh det fran-

söske dragonregementet , blef öfvcrstclojtnanl vid sam nia regemente

1720 ^\cx\ 22 nuirs, med rang frän 1719 den 25 mars samt erhull

>öfverstes karaktär» 1728 den 25 november.

Pä 1730-talet hade han länga processer med den dä i Sverige

vistande grefvinnan \Vo\ narowska.

F. u. ir.

Peter (7<ou?) FriscJicn. Med detta namn benämnes, i Sv.

adelns ättartatlor, den turste kände stamfadern for iViherrliga och

grefliga ätterna Ritlderslol])e. Närmare upidysningar om honom hafva

hittills saknats, men af nedanstäende i Tortuna af fil. kand. /'. /.

Fredriksson gjorda kyrkl)oksutdrag, kan dock någon ledning för kom-

mande forskningar erhällas:

VI 604 juni 21 (begrofs) Leutnanten Herr Petter Frisk i Kkeby

dödde af hetsig feber och machtloshect 47 är..

»1722 Dfiica 4 TriiKliisdagen etäer, l)egrofs Ädla och Wällborna

Fru Sara KIcrk pä Ekeby Sal. Hr.' Peutn. /'etter von Frisks

eflerlåtna Enkefru. Modren till Hrr. Riddarstolperne.v

1715 d. 22 januaru Wägdes fendricken Hr. Adam Joliaii Brocker

med jungfiu Ma-^dalcna von Frisck i Ekiebv.^-

C. R.

Svenska adliga ätter med rysk härstamning.

Inom den svenska adeln fmnas 10 pä s\enska riddarhuset intro-

ducerade ätter med härstamning ur ryska slägler. Medlemmar af sä-

dana r\ska ätter hafva af olika anledningar ofverllyttats till S\erige

och blif\it svenska undersatar. Den första perioden, dä sådan of\er-

flyttning egt rum, var under Ivan W den förskräcklige, dä Here liojarer

lemnade Ryssland for att undandraga sig dennes tyranni. Den mest

kände af desse är furst Kourbsky, som flyttade till Lithauen. * Hans

exempel följdes af furst Dmitri Wisclmewetzky samt af Alexis och

Gabriel Tscherkassk\', hvilka äfven drogo till Lithauen". En författare,

som pä 1600-talet utgitMt Li\ lands historia j, och som till sitt för-

' Närmare nicddelaiulcn om honum uch han.-, hustru uioUaLjas med tacksam-

het af meddelaren.
^ Karamzine Ilistnire de Russie. T. IX. aiinrii, 100 och 105.

3 C. Kelchen. l.ielländische Ge^chichte. Ueval 1695 s. 280.
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fogande hade en del nu förkomna documenl, berättar att ])\. a. är

1567 i)lanlades en konspiration mot czar Ivan den förskräcklige. Ehiiid
de sanimansvurne befiinno sig furst Wladimir Andreewitch, czarens
kusin, furst Michael Temrukowitch Tscherkassky samt llere andra
medlemmer af de förnämsta bojarfamiljerna. Sammansvärjningen bkf
uppdagad och czaren utkräfde en blodig hämnd.

Det var under denne czar Ivans regering, som tvciuie ainlra
ryska adelsmän, Levonti Nassokin och Peter Rosladin leumade Kyss-
land ocli i det följande blcfvo stamfader f.>r de svenska adelsätterna
A'ir.ssoÅ-i/1 (Nassaken) och Kosluiiin. I.)cn förtsnämnda af dessa ätter
lefver ännu i Finland, men (\i:\\ senare utgick redan 1628 den 7 juli

med ]''ritz Petrowitz Rosladin.

Ku annan grupp af ryska adelsfamiljer äro de, hvilka efter freden
i Stolljowa 1618, dä en del af provinsen Nowgorod under nanm af
Ingermanland inkor])oreradcs med Sverige, på grund af sina der be-
lägna gods, föredrogo att blifva svenska undersåtar. Till dessa fa-

miljer böra räknas de på riddarhuset i Stockholm introducerade ätterna:
ApolloJf\ Kh-incntcojJ (("Icmentcuff ), Kalitin oc h Percswetolf.

Den första af dessa, .ApoUoff, liärstauunar från Grigori Zebetrioff
(Zerebtzotf r), hvars broder Wassili, egare af byn Starabura i Ingerman-
lanil redan år 1631 blifvit svensk adelsman. (Jrigori, som af okänd
anledning kallade sig ApoUoff, hade afkomlingar, hvilka under tlelta

namn introducerades på riddarhuset, der ätten ännu är representerad.
Ätten Klementeojf (Clementeolf) räknar såsom sin stamfader en

Michael Klementeoff, som egde godset (Jsegina i Ingermanland och
hvars son, Wasili Clementeoft', blef svensk adelsman 1680. Denna ätt,

som ännu lefver på ([viiuiosidan, utgick 18S9 på manssidan.
Den förste till Sverige otVertlyttade medlemmen af ätten Kalitiii,

Nikita Iwanowitch Kalitin, \ar äfven tocUi i Ingermanland. Hans af-

komlingar utdogo i Sverige.

Den fjerde af sist anförda fyra rysk-svenska adelsslägter, ätten

Pereswetoff nemligen, introducerades på svenska riddarhuset med nam-
net Pereswetoff-Morath. Någon ledning till detta senare namns för-

klarande fås ej i de svenska arkiven. Sannolikt är att det tagits frän
något ätten tillliorigt gods. Den förste till Sverige inflyttade med-
lemmen af ätten var Per Philipsson Pereswetoff-Morath, som under
förra hälften af t 600-talet frän rysk tjenst c.tvergick till svensk, der
han blef kapten. Den svenska grenen af ätten är nu rejjresenterad af

en manlig medlem.
Utom ofvan nämnda tvcnne kategorier af ryska adelsslägter hnnes

i svenska adelns mati-ikel up])tagna några familjer liärstammande frän

ryska adelsmän, hvilka blif\it svenska undersatar under interregnum i

Ryssland i början af 1600-talet. De äro ätterna Biitioiin, Golountz,
Roubzojf och Aininop;. Kfter all sannolikhet står dessa till Sverige
öfverflyttade ätters beslut att lemna Ryssland i samband med ^l^in

svenske prinsen Carl Philips val till rysk czar 16 10 i Novgorod. Denna
stad svor Carl Phili]) trohet och det \ill synas som om ätVen andra
provinser i Ryssland varit på väg att år 1612 göra likale<les. Åt-
minstone skreTvo furst Pojarsky och Kuzma Minine till metropoliten i





Nowgorod, Isidor, till Wojvoden i samma stad furst Odoewsky och till

svenska generalen J. I)c la Gardie: ^Om Konungen af Sverige vill

gifva oss sin broder till czar och om hans broder vill antaga den
ortodoxa bekännelsen, äro vi redo alt, i likhet med Nowgorods inne-

byggare, erkänna honomv". Niir da församlingen i Moskwa 1613
valde Michael Teodorowitch Romanow till czar, torde några af de

adelsmän, hvilka svurit Carl Philip trohet, ansett det med sina in-

tressen mera förenligt att öfverflytta till Sverige.

Ätten Aniinoffs förste till Sverige inflyttade medlem var l''edor

Grigoriewitsch, som 1615 Ijlef svensk undersäte och 16 iS naturali-

serades säsom svensk adelsman. Hans afkomlingar lefva talrikt såväl

i Sverige som i Finland.

Daniel Golovitz (Golowinr), som öfvergick till svensk tjenst, blef

i Sverige stamfader för tvenne generationer af denna iitt, hvars nanni

i Sverige skrifvits Golawit/. Alten, som introducerats jx\ svenska

ridtlarhuset 1648, utgick sannolikt redan i slutet af 1600 talet.

Familjen Biitiirlin har endast haft en enda representant i Sverige,

Wassili Nikititsch Buturlin, som 1614 blef tagen till fånga af svenskarne

vid Cldow och sedan gick i svensk tjenst, der han uppnådde öfverste-

löjtnants grad. Han afletl 1665 utan att lemna afkomlingar.

Af iitten Rubzojf {\\0\\\i/.o\\) ut'\-ergick 1617 i s\ensk sold Alex-

ander Lubin Rubzoft", hvars sonsöner, med hvilka ätten utdog pä 1730-

talet, blifvit introducerade på s\'enska ridilarhuset 17^3.

Af ofvannämnda tio r)'ska familjer, som under 1600-talet inkor-

l>orerats nied svenska adeln, hafva således trenne (Golowitz. Butur-

lin och Rosladin) utslocknat redan under samma sekel; fyra andra

(Nassokin, Kalitin, Clementeoff och ]\ub/(:)ff) utslocknade under 1700-

talet ocli början af 1800-talet. Endast tre (.Aminoff, .VjjollotT och

Pereswetoff) fortlefva ännu och af dem t\'ä med blott en manlig re-

presentant.

.\fkomlingarna af dessa till S\erige intlxttade ryssar kände sig redan

i tredje generationen fullstimdigt såsom svenskar oi:h deltogo i sven-

ska arméns leder i det stora nordiska kriget. Under Carl XIl:s fanor

stredo 4 medlemmar af iUten Apollofl", i .Aminoff, 1 Nassokin, 2 Kalitin,

3 Pereswetolf et 2 Rubzoff. Tio af dem lollo i rysk fångenskaij, men
ingen, undantagandes en medlem af ätten Kalitin, synes hafva uttryckt

någon önskan att stanna i Ryssland.

Solowiew. Histoire de Russie. \'()1. Vill. .Moskwa 1S5S, s. 431.

.V. Arscnicjv.





Frågor och svar.

Frågor.

5. Är något kändt om G. L. F. ron Olthoffs (se Anrep III. s.

Qi) fvra döttrars öden:
X. X.

6. Till hvem var ryttmästaren Joh. Giist. Sodenstknun (se Anrep
IV. s. 23) hustru, Maria Sclwtfer, dotter?

X. X.

7. Aro porträtt kända af auiiralen grcf\e Erik Arvid Sparre till

Sofdeborg (tab. 3 hos Anrep) och hans maka, friherrinnan

Charlotta Eleonora Sjöblad: samt af ryltmiistaren Daniel
Isaak Ehrenborg (tab. 28 hos Anrep) och hans maka Hedvig
Ulrika Lovisa Kli/igsporr äfvensom af r\'ttmästaren Casper
Ehrenborg (tab. 5 hos Anrep) och hans maka Elisabeth

Euphrosrne von Conoivenr

F.

8. Hvilken slägt tillhörde Christina Håkansdotter, som kallar

R. R. Abraham Christiernsson (Leijonhufvud) isin k;ere

modher systhersson - (1'erg. bref i R. A. 1499 den 31 okt.)

och Cristina ^Krixdotter' (Gyllenstierna) i Kiurum. Hans Åkes-
sons (Tott) efterlefverska. fur sin kx-re fr.vnko

,
(Perg. brcf i

R. A. 1403 ^\cn 8 juni, 1404 den 6 april, 1405 den 29
mars och 1406 den 10 oktober):

Hon var gift 1:0 med Krland Kriksson och 2:0 med
Tordh Svensson till Tuwirydh. Hennes morföräldrar voro
Peder P>iksson, å vapn, som nänmes 1406 den 17 iuni, och
Kierstin Thorssdotter, syster till Sven 'rhor;esson ('Pjurhuf\udj,

till Adisslef i Halland.

S. L.

Q. Af hvilken slägt var den i t"rågan n:r S nämnde Peder Kriksson :

.S". L.

10. H vilka voro föräldrarne till Christina Gyllensparre. som på
loSo-talet skref sig -en mycket bedröfwat Anckia efter 'Capi-

teinen Gustaft' Campbell af Callmar Regementet ?

/.
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11. Kan någon Icnma upplysning om och Inarest jiorträtt af

nedanstående chefer för K. Skånska Husar Regrtet hnnas?

Cieor^ Henrik Lybecker, f. 1619, j 1683.

l''rih. Fredrik Ulrik Sparre, f. 1719, "f 1777. Chef i sju

dagar, sedermera chef för K. Smakinds Husar Reg:te.

G refve Be/r^t Gustaf Frolicii, f. 1715, t 1783.

Friherre C/iristian Thott, i. 1770, j 1844.

A. E.

12. Anhålles att om möjligt erhålla någon underrättelse om en

Wellingk^ som post varios casus, lar hafva blihit Fransk

spräkmästare vid uni\ersitetet i (Ireifswahl ? Anrep niinmer

honom ej. F.nligt Apelbhulh utgaf han i (Jreifswald 1762,

pd svenska språket, en afhandling med titel: Anvisning at

kunna lära sig sjelf läsa och explicera Fransyska språket .

A'.

13. Kunna närmare upplysningar lemnas om åtn Jlarald Eriksson

Eorninj^ till ^^'ällinge och FdLd)y, af gammal adeF, hvars

ena dotter Magdalena Uaraldi^ hlcf git't med prosten i Stora

Tuna, Olaus Canuti Helsi/zgius, och andra dotter, Ingeborgs

l)lef gift med Dionxsius J^eureus, genom båda dessa sina

döttrar, stamfader for en talrik mängd nu lefvande svenskar,

ileribland många tVamstaende män och ipinnor?

Er. L—r.

14. Hvad hette ståthållaren Ivar K:son Ulfsparres till l\]0\io första

hustru och h\ilken var hermes härkomst? Ihilket do|)namn

hade tlen af deras döttrar, sum \ ar git"t med rytm. Feon Hägg?

E. D~e.

Svar.

/ anledning af frågan n:r 2 i förra häftet kan undertecknad

upplysa, att .Martin (Thijsen) .Anckarhjelms maka, å ett bref

till C. G. Wrangel (förvaratlt i Skoklostersamlingen dej^ionerad

i Riksarkivet), dateradt Göteborg 1657 '- n, och i hvilket bref

han omtalar, att hennes man, amiralen, tlött s. å. -''j, under-

tecknat sitt naum \A följande sätt: Louslntha Anekar/ijelm .

Någon upplysning om hennes eget slägtnanni fås således ej

häraf. I sammanhang härmed ma niimnas, att sonen Adrian

ej dog ogift, såsom uppgif\es i Sv. adelns ättartatlor. Flans

enka Elisabet Ankarhjelni lefde 1660 (enligt s. å. daterad

skrifvelse till M. G. De la Gardie i Kik.sarkivet).

O. E.
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2. Såsom svar å frtii^an n:r I i förra häftet^ beder jag att fa

hänvisa dels till Khrenströms efterlemnade historiska anteck-

ningar, utgit"na af S. J. Boethius, deraf framgår, att Riksrådet

Reuterhohii och hans fru varit begrafna i Sjundea kyrka i

Finland, men att hans son presidenten friherre Reuterholms,

enka före sin aftlyttning till Sverige låtit frdn fainiljegrafven

i Sjundeå >bortföra alla der befintliga lik' (jt>. sid. 686),

dels ock till Isak Fehrs arbete om Strengniis kyrkomiiseiun

ni. ni., sid. 68 och följande, deraf inhemtas, hurusom c-j

mintlrc riksrådet Reuterhoim och lians maka, an äfNcn deras

ryktbare son (aistaf Adolf Reuterhoim funnit sitt slutliga

Iniloium i C)li\ekranl/'ska grafkorci i Strrngnas Domkyrka.

Axel Durliii^^.

3. Svar på frågan n:r l i förra häftet, Hvar äro friherre

Esbjörn Kristian Reiiterliolm^ hans maka samt deras so/i

Gustaf Adolf Reuterhoim begrafna

r

Ätt riksrådet E. Chr. Reuterhoim och hans makas stoft

först fick sin hviloyjlats uti Sjun'.leå kyrka i Nyland, Finland,

i hvars församling deras gods Svedja var beläget, är kändl.

Ofver deras graf lät sonen Gustaf Adolf resa ett monmnent,
som aftäcktes 1793. Till denna aftäckning hade han tort"attat

verser som skulle sjungas af under godset lydande bönders

barn, hvilkas föräldrar sa ofta genom salig Hans Excellences

och dess \ärda Makas välgerningar, sedt sig räddade ifrän

hungerns nod och elände-. De skulle också ^beströ grafven

med friska blommor.-. Detta opus har följande egendomliga

titel : 'Då Efter Tjugu års saknail At en Vördad Faders Minne,

Och efter Tio års, åt en Dyrkad Moders Stoft, Den . .

Augusti MDCCXCIII Uppå Deras Graf i Finland, Det ^fonu-

ment Upprestes, En Sörjande Son, Hans Excellence, Presiden-

ten i Kongl. Cammar-Revisionen och Öfver-Cammarherren hos

Flennes Kongl. Maj:t Enkedrottningen ni. m., Herr Baron

Gustaf Adolph Reuterhoim, till hugkomst af Dess Älskade

Föräldrar låtit torfärdiga, At'sjöngos där tillika följande stancer.

(Slhm. Kongl. 'L~r. 171)3).' Minnes\ärden hade följande

' Afveu fr.^n signaturen I har liknande svar på denna fråga ingått.
- Som prof på dessa stancer, må anföras:

'.•\f Äran förd på sina Fäders bana,

Nu återskänkt al sina fäders bygd,

l'å deras graf han Konsterna Ijöd dana
En Göihisk sten, lill vård åt Gölhisk dygd. t

Från höga Värf, som hvälfva Rikens öden,

Till oss hans suck från Mälarns stränder går

Att på del Stoft, här gömmes efler döden,
De blomster btro, som växt i deras spär.»

Stancernas antal var tg och blefvo i afdelningar inristade ä 4 laflor. som
uppsattes i del Reuterholmska grafkoret i Sjundeå kyrka.
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inskriiition i stenstil: vChristiau Reuterholni och Afaria (Tyllen-

sticMia vördnadsvärda makar ufvcrlämnadc lit hiininelcn belö-

ningen af deras dygder tacksamheten deras namn denna \ård

(.leras aska d(^n torre den 20 januari 1773 den sednare ilen

19 Januari 1783. — En Råtlsherre räll\isans lagens och

oskuldens stöd hvars karlek för fäderneslandet uti s\'igtande

tider aldrig ssiglatle som icke kunde öfverlefva dess frihet.

— Kn Maka sitt köns och sauitids heder ett monster af

äckta trohet en rar oförliknelig moder orörlige vid ödets

liwälfningar store i motgången förmådde afwuiiden hatet

otacksamheten aldrig störa deras lugn. — iJe ägcle det inom
sig sielfwe ock lyckan utan att ägas af henne. - Omsider
trötte af lifvet dess omskiften och ära fuimo de hvilan uti

en fränuiiande jord sedan mera än sextio ars \andring

möda godsfruktan välgörande krönt dem for odödlgheten. —
Efterwerld här anförtror dig en söriande son deras aska den
han så ofta med sina tärar fuktat deras miiinen förvaras i

dygdens tempel. — Gustaf .'Vdoiph Reuterholm upjireste stenen

är 17 87..

.Af Ehrenströms Hist. .Anteckn. (II: 223) fnmer man att

K. C. Reuterholms och hans makas stol"t ej fick Obtördt hvila

i Sjundeä: ^Presidenten .Axel Reuterholms [deias son], enka,

som iirfde S\edja och Pickala, sålde dessa egendomar och tog

\'id sin öfverllyltning till S\'erige alla liken ur familjegraf\en

vid Sjundeä kyrka med sig — hvar de nu äro vet jag icke .

— Af Fe hr, Strefii^nas kyrkoinuscii/ii samt notiser om staden

och t/fss domkyrka^ Strengnäs 1895, inhemlar man att stoften

efter K. Chr. Reuterholm, hans maka, deras söner, den beryk-

taile statsmannen Gustaf Adolf R. (j- 1813) och presidenten

.Axel Chr. R. (t iSti) sauit lians enka Lovisa Charlotta

Mahn (j 1845) äro forvarade i CJli\XTcrantz'ska grafkoret i

Strengnäs domk\Tka. I grafkoret ligger . en lös marmorvård
öf\er Msbj. Chr. Reuterholm och hans maka, nemligen den

of\annännida rest af sonen Gustaf -Adolt'. Den sistnänruiles

kista kom dit 182 1 (Strengn. konsist. [»rot. d. 12 Sept. 1821

och d. 14 Juni 1845).' 01i\ecrant/'ska grafkoret har i senare

tid benämnts Renterholmska grafkoret, så i en skrif\'else till

Strengnäs domkapitels protokoll 1864.

.Anledningen till Renterholmska likens förflyttning från

Sjundeä kyrka finner man af följande anteckning i nämde
kyrkas inventariebok: vA^ngsta sonen till i epithaphiet upp-

nämde herrskap ])residenten i Statskontoret i S\erige ^lans

excellens friherre Gustaf .Adolf Reuterholm egde et'ter sina

' »Gust. Ad. Reuterholms torhoppning atl ta njuui lugnet ocli hvilan i

Sjundeå kyrka, uppfylldes icke, ty efter ett kringirrande lif\ till siur-.ta delen under

l.ånadt nanm och merendels bäfvande för sin egen skugga, dog han i Slesvig den 27

Dec. 1S13, i sitt 57:e ålders år. under del svenska arméen var som fiende inryckt

i llolstein. Del är sannolikt att denna amiées ankomst och närvaro påskyndade
hans död, emedan han fruktade att pä något sätt komma i heröring med den-
s:imma» (l':hrenströms Hist. -Ant. II: 323).
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föriildrar Svedja ocli Pickala egendomar i Sjundea, men vista-

des ej egentligen här utan sa länge han \ar i tjenst i Sverige

vid Kongl. hofvet i Stockholm, men ända frän 1796 i Dan-
mark. Denne herre som dog ogift 1S13 i Kihl [Kiel] hade
till sin ende brorson baron Axel Reuterholm, testamenterat

all sin ([varlåtenskap meil \ilkor, att sävida l''inland numera
kommit untier ryska spiran och Reuterholniska friherrliga ätten

var bördig ifrån S\ erige så hade den unge baron Reuter-

holm att, om han ville tillgodonjuta testamentet, försälja Svedja

och Pickala egendomar, u[)i)kö[;a en egendom i S\erige och
vid den sockens kyrka, der (ien köpta egendomen lag, u|)p-

föra en familjegraf, och till den nya grafven flytta alla i

Sjundeä befintliga och i härvarande Reuterholniska grift be-

fintliga likkistor. Detta verkställdes om souuuaren 181 5.

(Plausen, A/ifeckfii/ii^dr j^yorJa under en aiitiqrarisk forsknings-
resa sonunaren lS'jo i Vestra jVy/am/. I Iförs 1S72. Reuter-

holmska grafkoret beskrif\es af II. mycket omständligt. Det
är nu kyrkans xinkällare.)

Att lie Reuterholniska stoften deponeratles i 01ivecrant/.'ska

grafkoret berodde därpå, att Axel Reuterholms enka, I,o\'isa

Charlotta Malm, härstammade frän Elisabeth Paulina Olive-

crantz' stjufson Gabriel Emporagrius, nob. Lilljetlycht, samt
att hennes morfar, löjtnant Georg Johan v. Köhnnigstedt,

(t 1778) och mormor, Christina Lovisa Wallenstierna (y 1795),
äro begrafna i förutnämnda grafkor.

Följande genealogiska tal.)ell visar den förmenta slägt-

skapen mellan 01i\ecrant/'ska och Reuterholmska ätterna:

Arkclijskop Laurentius Paulinus Gothus, f. 15Ö5, f 1646. Barnen
adlade Olivecrantz.

I

Elisabeth Paulina Olivecrantz, g. m. Er. Gabr. Emporagrius, biskoj)

i Streni;näs (f. 1606, f 1674) som' i <i\.^ foregtunJc gifte med Sara Sim-
telia hade sonen

I

Gabriel l''mporagrius, nob. Lilljetlycht, lagman, f. 1639, f 1690,
G. ni. Maria Pjornklou, f i6q6.

I

P.rila Eleonora Ldljellycht, f 10S5, f 1736. G. m. hofrättsradet

Olof Wallenstierna, f. 1072, f 1740.

I

Christina Lovisa Wallenstierna, f. 1723, f 1795. Ci. m. Georg Johan
von Köhnnigstedt till Olivehäll, löjtnant, f. 1707, f i Stiengniis" 1778.

I

Eleonora Lovisa von Köhnnigstedt, f. 1745, f 1S21. G. 1767 ni.

Henrik Jacob Georgsson jNLalm, f. 1735, f 17S9, maior vid SödermanTands
regemente.

I

Lovisa Charlotta Malm, f. 176S, f 1S45. G, 1797 m. friherre

Axel Christian Reuterholm, f. 1753, f iSli, president i Wasa hofriilt

(broder till Gustaf Adolf K, hvars enda svägerska hon var).

C. M. C.
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Kurfursteättlingar i Sverige.

Genom tyska furstinnors (l^raunschweig-I.uncburg, Hessen-Cassel)

eller grefvinnors (Löwenstein-Scharffeneck, Nassau-Siegen, Solms-Braun-

fels, Mohenlohe-Neuenstein och 1 )aun-Falkenstein) giftermål meti ätt-

lingar af (le svenska eller pä svenska riddarhuset introducerade

ätterna l^rahe, lilixen, Oxenstierna, Wrangel, Dohna och I.e\venhaui)t

härstamma liera medlemmar af såväl adliga som icke adliga släkter i

Sverige från furstehusen })ä <-len europeiska kt)ntinenten. 1 en upp-

sats om sKarl den stores ättlingar.' har hotintendenten Y. Omberg
niirmare redogjort för ifrågavarande allianser o. s. v. IJrandenburgs

förste kurfurste, burggrefven af Niirnberg, Friedricli I, är fur de llesta

af nyss upjjräknade furstinnor och grefvinnor en siste gemensam stam-

fader. Här skola emellertid }'tterligare t\'enne härledningar från denne
kurfurste visas. Den ena af tlessa m}-nnar ut i en s\'ensk friherrlig

ätt, hvars nuvarande bestånd af undertecknad skall |)åpekas i Wrangels
och Bergströms: Attartallor ifrån ar 1857; en k\ inlig medlem af denna
i Estland bosatta ätt har på grund af git'termäl of\erllyltal lill S\erige.

Härledningen är i detta fall led etåer led följande:

I. Friedrich I kurfurste af Brandenburg 141 5— 1440. II. Frie-

drich, markgref\e af Brandenburg, j 1463. Oift med Agnes af Pom
mern. III. Magdalena af Brandenburg, f. 1450, f I4cj6. Gift med
Eitelfritz II, grefve af Zollern, f 151 2. I\'. Fitelfrit/ 111, gretVe af

Zollern, f 1525. Gift med Johanna van Borselen. \'. Karl, grefve

af Hohenzollern-Sigmaringen, j 1576. Cdft med Anna af Baden.
VI. EiteltYitz I, grefve af Hohenzollern-Hechingen, f. 1505. j 1604.

Gift med Sibylla af Zimmern. A'II. Johan Georg, furste af Hohen-
zollern-Hechingen, f. 1577, t 1623. Gdft med Fransiska.^ rhengref\inna

af Salm-Neuf\ålle '. \'1II. Anna Maria, furstinna af Hohenzollern-

Hechingen, f 1652. Gift med Egon, grefve af Furstenberg. IX. Anna
Maria, grefvinna af Fijrstenberg, f. 1634, j 1705. (iift med Ferdinand

Karl, grefve af Löwenstein-Wertheim-Rochefort. X. Frnestina Barbara

Katarina, grefxinna af Lowenstein-Wertheim-Rocheforl, f. 1055, f i6c)8.

Gift 2) med gref\e Johan Karl Serényi. XI. Maria Frnestina, gref-

vinna Serényi, f. 1680, f 1744. Gift med grefve Otto Ferdmand Felix

von Hohenfeld. XII. Otto Karl Max, grefve von Hohenfeld, f. 1704,

f 1772. Giift med Maria Teresia, contessa Guido di Bagno. XIII.

Maria Teresia Anna Judith, gref\inna \on Hohenfeld, f. 1740,7 1S14.

Gift med friherre Johan Heinrich Emmerich \on Ke\serlingk till Gawe-
sen i Kurland. XIW Marie Julie Terese Elise friherrinna \on Keyser-

lingk, f. 1761, I 1800. (!ifl med Ghristiim Ewald \oi» Kleist till

Susten. XV. Julie von Kleist, f. 171)8, f. Gift meil frilierre Carl von

Dellingshausen till Jess m. m. i Estland. X\'I. Aniia, friiierrinna von

Dellingshausen, f. 1833. Gift 1853 med friherre (^tto Fromhold Taube

' Rhengrefvarnes ätt erhöll i I5:de ärhundr.indel genom giflermäl halfva

grefskapet Salm i LoUiringen. Till en utslocknad gren, Salm-.Mörchingcn, af

denna ätt hörde 30-åriga krigets »rhingrefve* Otto Ludwig, som i svenska histori-

ska verk alldeles oriktigt f.itt namnet Solms.
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till Maydel och Carlöö n:r ^1,4. XVII. l''Iere söner, bosatta i ]'"sllaii(:l,

och en dotter: Julie Heléne, iVilieniniia Taube till Maydel och Carloö.

(lift med kabinettssekreteraren m. ni. t^rcfve Arvid Fredrik ']\uibe

n:r 112.

Filiationerna i det andra fallet äro följande. I (frän kurfurst

Friedrich I, jfr ofvan citerade u|)iisats i Svenska Ättartal V. sid. 32— -

46 skulle generationen numreras med \'). Elisabeth, grefvinna af Solms-
Laubach [hos Omberg 26 d.J. Cift meil Ludwig, grefve af Sayn-
Wittgenstein. II. Amalia, grefvinna af Sayn-Wittgenstein, f. 35^5.
(lift med (jcorg, grefve af Xassau-Oillenburg. III. Margareta, gref-

vinna af Nassau-Dillenburg, f. 160O, f 1661. Gift med Otto, grefve

zur I,i[)pe-pjracke '. IV. Dorotea, grefvinna zur Fii)[»e, f. i6j;3,

t 1706. ("dft med Jolian Hiedrich, grefve \on Kunowit/. V. Maria
Iwlippina, grefvinna von Kunowit/.-, f. 167S, j 1754. (lift med
generalen i llesscn-CasseKk tjcnsi kViedriiMi laulwig \()n und /u

Schachten. VI. Sofia Maria \on und /,u Schachten f. 1713, j 1775.
(lift med generallöjtnanten och guvernören i ('assel (.leorg Moritz

AVolff von Gudenberg. Ml. Sotia Filipiiina \Volff \on Gudenberg
f. 1738. Gift med d. v. löjtnanten i Hessen-("asselsk tjenst, Garl

.August von Berg från Estland. \'lll. Georg l<"ilip von Berg (genera-

tion XII frän Kurfurst Frietlrich 1), naturaliserad och adoi^terad

llerch pä n:r 1774 blanil adelsuKni, till Wrams Gunnarstorp, f. J769,

t 1S17. Gift med Anna Ulrika Juliana von llerg. Frän Georg Filip

härstammar, utom den ännu lef\ande adliga ätten Kerch, medlemmar
af adliga ätten Schmiterlöw, n:r 1768, af Hofdalasläkten Fischerström

(se Svenska Ättartal 111, sid. -jij) af friherrliga ätten Stackelberg n:r

192, bosatta i Estland, den ointrotlucerade i Sverige bosatta grenen

af den pommerska ätten von Ilorn till Ranzin och en släkt Petterss(jn-

Ranzin samt, genom gifte med fröknar \on Hennings, de tvenne \'ng-

sta generationerna af friherrliga ätten Djurklon n:r 234, t\enne ätt-

lingar af grefvarne Mörner till Morlanda n:r 60, äfvensom yngsta

generationen af den 1756 introilucerade grenen af adliga ätten kock
(n:r 1846 B.)

G. v. E.

' Begge härstammade i Icmte led frän hertig Henrik af MecklenlMirg och
Sophia af Pommern. Om dessas folkungahärkomsl se Svenska ättartal VII 2S
och VIII IS.

•
- Fr.an hennes systrar Juliaue I.uise, grefvinna Lippe-Hiesterfeld, och Charlotte

.\nialie, grefvinna Erbach Furstenau, härstamma, bland andra, II. M. Kejsarinnan

.Augusta Victoria af Tyskland, II. M. l^rottningen af Sverige och Norge och
11. K. II. Hertiginnan af Dalarne. Jfr Svenska ättartal VIII 29 och I.\ 6.
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Meddelande.
Redaktionen af Personhistorisk Tidskrift har,

med anledning af den till Svenska Autografsäll-

skapets medlemmar utdelade monografien öfver

adliga ätten Aminoff, fått mottaga välvilligt er-

kännande. Idén att sålunda sätta sällskapets med-

lemmar och för framtiden äfven abonnenter på

tidskriften i tillfälle att såsom bilaga, till Person-

historisk Tidskrift samt i mån af tillgångar erhålla

liknande arbeten öfver andra slägter har rönt lifligt

intresse och från olika håll hafva ingått förfråg-

ningar angående de vilkor, hvilka af redaktionen

skulle uppställas, i händelse' någon önskade att

genom redaktionens försorg få en liknande slägt-

monografi befordrad till trycket.

Flärtill anhåller redaktionen få svara:

i:o. Manuskriptet bör, så vidt möjligt, vara

fullständigt utarbetadt. — 2:0. Den, som önskar

få ett sådant manuskript tryckt i ungefärlig öfver-

ensstämmelse med Aminoffska slägtens monografi,

erlägger 6 kronor 50 öre för hvarje trycksida samt

erhåller 100 exemplar af boken. — 3:0. Redaktionen'

åtager sig sjelfva korrekturläsningen samt ombest}ir

tryckning, utstyrsel m. m. och får diponera öfver

den återstående upplagan, som utdelas " till Auto-

grafsällskapets medlemmar samt till abonnenterna

på Personhistorisk Tidskrift.

Red,
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Carl Silfverstolpe.

Carl Gud 1)111mi Uno Silfvcistolpe föddes i Stockholm den

31 Mars 1840. ] lan tillhörde ej na^on af de Lorenar af ätten

Silfverstolpe, ln'ilkas medlemmar, såsom en Axel Gabriel, en

r^redrik Samuel, en Gustaf Abraham, en (jndmund Leonhard,

kastat en literär och konstnärlii^ glans ofver namnet, utan hans

förfäder hade beklädt högre militära poster. Hans fader David

Ludvig, som vid sonens f(jdelse var major vid Lifregemcntets

dragonkär och öfverste i armen samt setlermera avancerade till

generalbefälhafvare och generallöjtnant, chef för Stuteri()fversty-

relsen och kansler för krigsakademien, hade likväl en kort tid,

efter aflagd kansliexamen, tillhört den civila banan vid sidan af

den militära. Genom sin moder, tlnska friherrinnan Johanna

Sofia Fredrika von Troil, en sondotter af den bekante ärkebiskop

Samuel Troilius, hade Carl Silfverstolpe emellertid ett lärdt på-

brå. Under hans skolgång i Stockholms L)'ceun"i hngo hans

literära anlag väckelse och näring genom umgänge med be-

gåfvade kamrater, en Snoilsky m. fl., hvilk-a i en förtrolig

krets, >'Fratres amicitia^ vera."', samlades af gemensam kärlek

till böcker och framträdde med förstlingarna af sina ingifvel-

ser. Silfverstolpe blef 1859 student i L'psala. ]-"öljantle fatlerns

exempel ingick han (s. ä.) vid Lifregementets dragonkar, der han

(1861) blef underlöjtnant, allade ( 1863) kansliexamen (kIi beträdde

(1S67), säsom e. o. kanslist i h^inansdepartementets expedilitui och

e. o. amanuens i Riksarkivet, den cixila tjenstemannabanan. I

motsats till fadern lemnade han snart (1870) krigstjensten, hug-

nades i sammanhang dermed med kannnarherretitel och egnade

sig sedermera uteslutande åt literaturen och Rik-Scuki\-et. I nämnda

embetsverk beU)rdrades han 1874 till andre amanuens, 1877 '^''^

amanuens och först nära tjugo ar derefter, pa grLUul af en säll-

Perso>ihistoyisk tidskrift. lO
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synt dälii^ tur, 1S96 till arkivarie vid den administrativa afdcl-

ningen. De senaste åren af Silfverstolpes lif, sed.m han blif\it

först (1S9O) tjenstgörande kammarherre, sedermera (1S95) huf-

marskalk hos enkehcrtiginnan af Dalarna, tog uppvaktningen vid

hofvet eller omsorgen om detsamma ej sä litet af hans tid i aii-

spräk'.

I l\.iksarki\-et sattes Silfverstolpe till att'' ordna några bref-

samlingar (Tessins, Lagerheims, v. Ciörtz', w MuUernsj och kan-

slipresidentens koncept, nedlade rått nn-cket arbete på att f(.>r-

dela och ordna den stora samlingen ..Militaria. (generalers och

ofverstars m. i\:s bref till K. AIaj:t, ströi-lda handlingar rcirande

de olika regementena, meritförteckningar och meritlistor), deltog

i permebrefvens inordnande m. m. lian tilllK)rde ej kretsen af de

arkivmän, hvilkas lif konsumeras i en ohjelplig obemärkthet under

identifiering, fordelning, ordnande, afskrifning och \-ard af hand-

lingar, men h\'ilkas twsta möda exploateras af forskarna och män-

gen gång utgör den ej ens nämnda källan till deras berömmelse.

Man var en af de hxkligt g>'nnade, som fa använda större delen

af tjenstetiden till att utgifva handlingar af tr\'cket. derigenijm

mera s\'nbart gagna vetenslvapen och blifwi kända af allmänheten.

1 lon(mi anförtroddes nämligen att redigera en serie, omfattande

tiden 1401— 1420. af .Vrvv/y/V diploviatariuui. och under loi)pet

af 17 ar (1875—92) '-'tl-l-d" han denna serie i 3 digra band (med

registret till 3:dje bandet blef han dock ej f;u\lig). II\-arken

genom akademiska examina eller genom utgitna skrittcr hade

han dokumenterat sig såsom lämplig för detta \ärf. Men med
ilen hontnn egna ihärdigheten och sitt klara luifvud gj(_)rde han

sig snart förtrogen med detsamma, och h\-arje n\'tt häfte gaf

be\'is pa huru han alltmer växte sig in i sin uj^ijgift.

Vid sidan af detta sa att säga ofticiella arbete pa medeltids-

forskningens fält dref Silf\'erstolpe med en till lefnadens sista dag-

brinnande kärlek xädtomfattande studier rörande det svenska

klosterväsendet, i främsta rummet rorcUide den helig.a Birgitta

och hennes skapelse. \'adstena kloster. Ämnet var gif\'ande, ty

af \-ära, enligt Silf\-erstoli)es uppgift, omkring 30,0C30 4:)ermebref

handlar en femtedel (jm klostren. \'adsti)ia l-Ioslrr (i Hist.

bibliotek', ^"^73), som utgör en öf\-ersigt af klostrets öden. En
blick i Wuistcna klosters arkiv och bibliotek (i Festskrift, till-

egnad G. \\. Klemming , 189I), 0})i kyrkans ana^rLpp vioi Rci'c-

latioHcs Saiictcc Jiiri^ittci' (inträdestal i Vitt.-, hist.- och ant.-akad.,

1895) och Klosterfolket i Widsteiia. Personhistoriska anteck-
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niiigar I (i jPersonhistorisk tidskrift., 1899) iiro fruktur af lians

tlit. Men såväl dessa up[>satser som de at honom uti^ifna Vad-

stena klosters uppbörds- och ut;j;iftsbok- 1539— 1570- (i ../\nti<]\'.

tidskrift-^ 1895) och »Vadstena klosters jordehok i 500 jemte tiUai;;^

ur klostrets äldre jordeböcker.:' (i .Historiska handlini^ar , XVI,

1897—98) betraktades af honom (^ch voro endast forarbeten till en

fnllständiL:^ hist(..>ria med bifoi^atl urkundssamlini;' ror.uuic Vailstcna

kloster — ett \'erk, h\'ars utförande han stod nära, da d^nlen trädde

emellan och beröfvade honom denna ara. ( )m S\-eri^"es ofiii^a

kloster har han ur dvällorna lemnat ui)pl\'sninL;ar i en mani;d ar-

tiklar i .'Nordisk Familjebok:'.

Silfverstolpes mest l)et3'dande insats pa det histnrisk-veten-

ska[ili;4a tnnradet. nast efler tliplomatarieverket och kh.^sterforsk-

ninyarna, \ar uti;if\-andet af Historiskt hibliotik (7 delar, 1S75

—

80). Detta var ämnadt till att, i likhet med 1700-talets historiska

).mat;"azin.', innehålla hufvudsakli^en historisk"a aktst\'cken, kröni-

kor o. d., men kom snart no<;- att bjuda läsaren bl. a. \'etensk'ap-

lii^t utarbetade afhandlinL^ar eich recensioner, d. w s. niirmade sill-

en historisk tidskrift. k\.)r skapandet af en \-erklii;' sådan inlade

han sx-nnerliLj förtjenst. lian ai-betatle nämlii;-en främst i ledet

bland de män, som, efter föredömet i grannlanden, l)ilda(le ( 1880)

:.Svenska historiska foreniiu_;cn och s.ilunda mojliL;\^jorde, med
denna säsom ekonomisk ^rund\-al, utL;itVandet af Historisk tid-

skrifts, h^rän förenini;ens stiftelse till sin tlod var Silfverstolpe

ledamot af hennes styrelse och sk-attmästare.

Silfversti.ilpe utL^a.f vidare bl. a. praktverket Xäi^ra anteck-

ningar om sliigten Silfverstolpe- (1883), delarna 8— 15 ([886-99)

af i-Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotolcoll fr. c). m.

1719^, omfattande rik-sdagarna 1734—47, och : Riksrådet A. J.

von I Kuskens skrifter^ (2 bd, 1890-93).

.•\f \ igt för forskningen ar ett af SilfverstoI[)e, med understinl

af statsmeilel, utfördt. ej tillräckligt ui)pmärk-sauunadt verk, som

i manuskript for\aras i ]\iksai"ki\-et och der är tillgängligt fiir

allmänheten. Det är en i 6 serier, oinfattantle 10,500 rubrik-er

under 1880- och béirjan af 1890-talet utarljetad h''oyttcL-}iiir^- pa

tryckta liaiidliiii^ar roraiidi Siuriges liistoria intill iji^'^., närmast

jämförlig med det af Danske videnskabe^rnes selsk.ib utgihia dve-

gesta diplomatica histori.e Danic.e-.

Silf\'erstolpe, hvilken säsom författare debuterade med i\cn i

tidskriften dM-amtiden införda artikeln Tfattrt'råy;ai! (1871), skref

der vidare bl. a. Källor till Svtiiska tfatfrns Instona (1877), en
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mycket värdefull uppsats, som 1882 utknm i en omarbetad upp-

la^i^a med titeln SzuusÅ^a teaterns äldsta oden. I lan uppträdde

älven såsom vitterlckare, under pse\-dun\-men Astolf, med Xagra

dikter (18S3), som r^ija studier och känsla och stundom, t. ex.

i >.GullreCTn., en djupare uppfattnin;^-. Han verkade derjemte så-

som öfversättare, bl. a. af fransmannen Rambauds ..Rysslands

historia^ (1S80) samt af näi^ra ryska skrifter, nämlii^en utdrai^ ur

:A. V. Chrapovitskijs dagbok 1787—92v ( 1880), Kost(..marovs bio-

grah öfver Alexander Xevskij och Ivan Vasiljevitj (1882) samt

(dehis) monograh Mazcpa och Karl XII (1883).

lui redogörelse för Silfverstolpcs literära intressen skulle vara

ofullständig utan en ant\'dan om hans tidigt väckta kärlek till

böcker. Han samlade ett bibliotek, som var ett bland de for-

näm>ta enskilda \y\ sin tid ej blott genom antalet tr\'ckalster,

utan genom (kcw gedigna smak, som utmärkte både urval och

utstyrsel. 1879 försåldes detsamma pa bokauktions]-;ammaren i

Stockholm.

Silfverstolpcs förtjenster blefvo ej ouppmärksammade. Han

kreerades till filosofie hedersdoktor vid jubelfesten i Upsala 1893,

erhöll 1894 af Svenska akademien Konung Karl Johans pris och

kallades s. ä. till ledamot af Vitt.-, hist.- och ant.-akademien.

iPersonhistorisk tidskrift, har en särskild anledning att dröja

vid Carl SilfverstoliK\s bild. Han var nämligen en af Svenska

autografsällskapets stiftare och st)-relsemedlenmiar samt, etter C.

F. Aleinanders franfälle (Sept. 1878), dess skattmiistare. Jemte

O. von hY-ilitzen och C. luchhorn utarbetade han det forslag till

nya stadgar, hvilket antogs den 13 April 1883 och enligt hvilket

sällskapets verksamhet utsträcktes äfven till genealogien och per-

sonhistorien. Någon trägen medarbetare i dess tidskritt var han

ej: utom den ofvcumämnda innehallsrika uppsatsen .Klosterfolket

i Vadstena^ torde ett par dödsrunor (öf\'er Aleinander, Feilitzen

och Eichhorn) och en n.itis om Jan Mazepa och furstinnan Dol-

ska» vara allt, Inarmed han bidrog.

Ilofmarskalken Silf\-erstoli)e hade under de senare aren af

sitt lif att kämpa med ett endast af hans närmaste kimdt lidande.

För utomstående s\'ntes han såsom en man med full kroi)pslig
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plötsliga död, som drabbade honom den 3 sisllidne Juni. Midi

under det tal, hvarmetl han i cgenska}) af insi)ekU)r for .Anna

Sandströms skola afslutade vårterminen, segnade han medvetslös

i golfvet och uppgaf några minuter derefter siii anda. Dödsorsaken

\-ar hjertförlamning.

I äktenskap med sin franka Ottilia Meurman frän iMuland

efterlemnadc Silfverstolpe sonen Gudnnnid, jur. filos, kandidat,

samt döttrarna Mathilda, studentska, lärarinna, gift med ingeniö-

ren i Jernvägsst}"relsen i\. Carkiuist, och Kva.

Th. W—n.

Tvenne egenhändiga bref från Drottning

Kristina.

a:r arkivet ].a Ki ikshcr-).

Meddelade af Frih. C. C:son Bonde).

I.

Till Riksdrotsoi i^refve Per BrnJte d. y.

Stockholm den 5 Akuäij 1649.

luUe och Wälbärnc Grcfwe högtärade her R. Dr(jtz, Jag

aciperar medh stort Contentement denne occasion at tesmoignera

min her, R. D. Continatiationen atT min affeclion h[\']ilken Jagh

altidh har borit til honom och beder han wile Wara försälcrat att

Jagh den medh Sinceritet altidh skal lata påskina. Beder att R. D.

altidh wile continuera i den trogne beniigenhet som han altidh

har migh protesterat.' Jagii är och bliwer honnom altidh wal

atfectionerat.

Christina. *

[A tergo:]

A Monsieur le Drotz

Monsieur le Comte I^rahc

ifrån M. A. Nadii^sta Drhlning ett Nådigt handebreff leff. i Abo denn 25
Marti 1649.

' Betygat, försäkrat, enligt den tidens sprlikbruk.
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2.

Till Rikskanslcrt-n gyefvf Mao-nus Gabriel De la Gardie.

Norcopie le ° 16 Mars 1661.

l\Ion CoLisin la maladie de mon seccretoire menpeche de re-

pondre a la Icstre du ro}' que le S:r LiilieCron ma porte de sa

part, je V^ous prie den faire mes excuses et de lasseiirer que je ne

manqueray pas dy repondre au plustost, et dy repondre dune
maniere qui le satisfera san doutte, et qui ostera a mes Ennemis
tout Aloien de me nuire sous pretexte de religion. Jespere (|ue

le roy aura la bonte dauoir quel-iue peu de Civilite pour moy
Croiant la meriter non seuUement par ma naissance mais par

plusieurs austres raisons qui merite du ro\' et de la suede quils

a}'e quelque sorte de bonte pour moy, durant le peu de temps
quil me reste a passer )'C)- je Vous puis asseurer que sil meust
este possible je seroy sortie mo\' mes[me] de la suede une heure

apres auoir receu la lestre du ro}', et mesloingent jaurois öste

tout ce qui peut e^tre odieux a la suede ou plustot a ceux (jui

ne m'aime[entj pas, mais je tarderay si peu ic)' cpie jespere c|ue le

ro}' permettera ([ue je puis sortii" de la suede san receuoir un

atlronte, t]ui leroit tort a sa gioire puisque je sa}- (]ue toutte la

terre habitable me croit digne dun austre traittement, soyes de

mes amis du moins pour le peu de temps que je suis ycy et

donne moy occasion de Vous obliger.

Christina Alexandra

[A tergo:]

A[mon C]iiusin

Monsieur [le c] onte de la Garde

Gran Chancelier de Suede a Stocolme.

Drottning Kristina.

Drottning Kristinas lifsgerningar hafva städse, dels genom sin

äfventyrlighet och dels genom sin bländande beskalTenhet, utgjort

ett lockande ämne for utländslv lortattare\erksamhet, s\'nnerligast

som denna uppmuntrats af allmanheien, hvilken i alla tider haft





141

tycke för det äfvent\'rliga och l}'sande. 'rusendcn af licnncs

samtida hade tilUalle att bevittna hennes bedrifter och att laL;"!^"a

grund till traditioner. Flera samtida haf\-a i sina memoarer ned-

skrifvit de intr\'ck hennes personlighet och handlingssiitt pa dem
utöfvat, och sjelf har hon i en mängd af ännu i offentliga och

enskilda arkiv bevarade skrifvelser lemnat efterverlden aktst)-eken,

hvilkas innehall sprida ljus öfver hennes gerningar och karakter.

Dessutom finnas i behåll andra hittills obegagnade källskrifter af

värde. Arckenholtz har \'isserligen i sitt bekanta samlings\'erk

upptagit allt hvad han kunnat öf\-erk(>mma, men han har gått

miste om mycket, som sedermera tid efter annan uppilagats.

Sedan friherre C. Bildt 1S89 blif\-it svenskt-norskt sandel.)ud

i Rom synes han med lithgt intresse hafva hängifvit sig ;it forsk-

ningar rörande bland annat drottning Kristina och det med fram-

gång, enär hans ställning beredt honom tilltrade till källor som
andra icke åtkommit eller hvilkas betintlighet varit obekant.

Frukterna hittills af hans forskningar och iakttagelser hafva fr;im-

trädt i tryck i t oljande ordning.

Upplysni)igar om det italienska origi)ialet till Uistotye des

intrigiies gala// tes de la rei)ie C/ndsti/ie (.Vmsterdam 1697, om-

tryckt och öfversatt pä andra språk; se Warmholtz n:r 4446).

I denna uppsats, som är införd i Historisk Tidskrift 1895, a^laga-

lägges, att boken är en dålig, om okunnighet \ittnande of\er-

sättning af en italiensk handskrift, som friherre Hildt sett och som
troligen härrör från någon person i Kristinas omglfning samt

således har ett visst historiskt värde. 5. Birgittas hospital och

de}i svenska kolonien i Rom' under löoo-talet. Af\-en denna

uppsats är införd i Historisk Tidskrift 1S95 och har afseende på
Kristina af det skäl, att hon, som 1673 förordnades till hospitals-'

stiftelsens öfverhufvud, i denna sin egenskai), enligt forebrakta

bevis, ådagalade pligtförgätenhet och i \ issa fall orättrailighet.

Anteekningar från Italien (Sthlm 1S96) innefatta bland annat

(s. 158—60 och s. 215 — I S) berättelser om Kristinas besök i

Assisi och i Loreto under december månad 1655. Drottning

Kristinas sista dagar är en särdeles intressant, i tillskriften

Ord och Bild 1896 införd, uppsats med \-ppei-liga illustrationer,

liksom uppsatsen Kristina oeh teatern i Kom, i samma tid-

skrift 1897.

Dessa meddelanden om Kristina hafwa nu ökats med dylika

om och af henne i publikationen Cliristine de Suede et le Cardinal

Azzolino^ lettres inédites {1666—166S) avec une introduetion et
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des notes. (Paris 1S99, XX\1II + 5I4 p. + nfbildnini^ar af Kristina

och Az/.olino, samt fasciniile af hennes handstil 1656).

Kristina hatle i sitt testamente alas^^t sina selcreterare, att till

hennes arftagare atlemna alla skrifvelser angående hennes rättig-

heter, anspråk och finansiella intressen; öfriga i hennes kansli be-

fintliga papper skulle uppbrännas. I kansliet funnos väl endast

officiella handlingar, enär Kristina sjelf förvarade priwita och

hemliga sädana, hvilka, liksom de forenämnda, tiUfoUo hennes

universalarfvinge kardinal Azzolinu, för h\'ilken hon hyst oin-

skränkt förtroende och följaktligen ansåg pålitlig beträffande

arkivets öde.

Kristina atled den 19 april 16S9 (jch y\z/.olino, scmii redan då

var sjuk-, den 8 juni sannna år, sedan han ungefär i' j UKUiad

förut emottagit Kristinas pa^iper. l'nder elenna tid sysslade han

med förstöringen af handskrifter och medhann undanrödjandet af

intima dokument samt en god del af andra d}'lika frän första

perioden af Kristinas vistelse i Jvom. Men hans frånfälle räddade

återstoden och deribland den brefföljd, som nu af friherre Bildt

på ett förtjenstfullt sätt utgifvits med tillstånd af innehafvaren.

markis P. A'/zolino i Pdorens.

I sitt företal till brefsamlingen anmärker utgifvaren, att de

olika omdömen, som i ti-\'ck förekommit om Kristina, hafwi endast

relativt värde, enär resj). författare icl;e haft tillgång till de sam-

lingar af handskrifter kardinal ^\zzoliiio efterlenniade. Arcken-

lioltz' kända samlingsverk rörande Kristina finner friherre Bildt

visserligen hafva varit nyttigt och nödvändigt för historieskrifvare

att anlita, men han framlägger be\-is på, att Arckenholtz, utom
det att han daterat oriktigt, delvis förändrat ordal}'delsen af de

af Kristina skrifna bref, han meddelat. Samma anmärkning mot
Arckenholtz framstälde redan Ebbe Samuel Bring, dä han 1S32

i Lund utgaf : Bref och handlingar hörande till drottning Christinas

historia, efter originalernav. D\dikt välment bedrägeri till for-

bättrande af andras framställningssätt har egt rum ända till vår

tid, men måste anses högst obehörigt. Att. såsom i nu ifråga-

varande publikation skett i enlighet med förläggaren.'^ önskan,

modernisera stafningssättet, är dcremot förs\'arligt, da man där-

igenom kan påräkna en \'idsträcktare läsekrets än annars. P^ör ut-

gifvaren har nog moderniseringen medfört m}xket besvär.

PViherre Bildt är icke utgifvare i vanlig mening, utan har

med denna egenskap förenat den af författare. Han ha.r nemligen

l)a 1 48 sidor, med anlitande af dehås förut obegagnade källor.
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lemnat en öfversigt af Kristinas lefnadshändclscr till ar 1666, då

den nu tryckta samlingen af bref till Azzolino vidtager och fort-

sätter under den tid hon var stadd pa resa till och frän Sverige

samt under den länga vistelsen i Hamburg.

I Sverige fruktade regeringen for, att hon skulle uppehålla sig

liär längre än nödigt var, men hade, dels genom att bereda henne

ett lysande emottagande och dels genom en viss undfallenhet,

uppmuntrat hennes oförs\'nta anspräksfullhet, så att hon, oaktadt

hon emot förbud medförde en katolsk prest, fortsatte sin resa till

Norrköping, der hon möttes af upprepatit forbud att medhafva

presten till Stockholm och dessutom ålades en inskränkning i sin

religionsutöfning. Detta var lyckligtvis mera än Kristinas omått-

liga högmod medgaf henne att tåla, och dagen efter det senaste

forbudets emottagande sk\'ndade hon till I lelsingborg, der hon

for alltid lemnade sitt fädernesland, hvilket hon genom sina

gerningar kränkt och skadat.

Samma dag Kristina ofverrestc till Melsingborg, på hitvägen,

skref hon från Helsingör den 16 maj 1667 till Azzolino, att man
ej längesedan i Sverige utfärdat en förordning mot katolikerna,

men det oaktadt förklarar hon. att om den n)-a ])af\en (Clemens IX)

årligen ville offra lika nnxket fé)r katolska lärans utbredande i

Sverige, som kardinal Chigi årligen utgifver for sina hundar och

hästar, skulle man, trots alla hinder, fa se under\-erk. Retlexio-

nerna öfver detta \-ttrande göra sig .sjelf\-a. Då hon på s\-enska

sidan af sundet emottogs med pomp och ståt, fick hon den före-

ställningen, att alla hennes önskningar skulle uppf\'llas. Xär hon

togs ur denna villfarelse blef hon ursinnig och skref frän Jönköping,

den 24 maj 1667, till den knappt tolfarige Karl XI ett ganska

otörs\'nt bref, som anföres å sidan 354, och adagakule dernied,

att öf\-ermodet var större än klokheten. lM)ljden deraf blef den

ofvan angifna, en ny förargelse, som befriade vårt land frän henne.

Sin uppfattning af svenska regeringens åtgärder meddelade hon

Azzolino från Hamburg (s. 360) och kom till den slutsatsen, att

följderna af den behandling hon rönt kunde blifva ganska obe-

hagliga för svenska regeringen. ]\Icd det antagandet tillfred.sstälde

hon sin .sjelfkänsla.

Sedan hon i Hamburg, trots varningar, tillstält offentlig fest-

med anledning af att kardinal Rospigliosi valts till pafve (Clemens IX)

och dermed föranledt det kända upploppet, som hotade heiuies

lif och egendom, .så att hon slutligen lat skjuta pa de anfallande,

af hvilka åtminstone åtta dödades och mänga sårades, säiule !, t,
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Azzolino en berättelse om tilldrasrelsen, och skref, att Ikjh tröstade

sio- med att Imn i^jort hvad Ikmi l<unnat för att förekoninia denna

katastrof. Det (o\\ henne icke in att erkänna, att lion sjelf var

den sl<\ddiL,ra, oaktadt hon niäste haf\'a förutsett möjhijheten af

f.ira, dä hon dereniot xädtaf^ät försi_>^-tii^hetsniätt. Hennes öfverniod

in;^af henne städse den f(>restänninL;en, att lion es^de ratt att L^öra

h\'ad hon l^eha^^ade och att h\'ad hon ijjorde icke kunde Vtira

annat än riitt. Den jesuitiska grundsatsen, att ändamålet helgar

medlen, följde hon när behofvet kräfde det. Att med osamiing

bedraga sina samtida generade henne icke, enligt hvad man finner

\'id genomläsandet af ifrågavarande bok.

Hufvuddragen af Kristinas lefnadshändelser känner man genom

historiska skrifter och således äWcn hennes äf\'ent}'r 1666—68,

men genom de nu utgifna brefven hafwa nya enskildheter af in-

tresse kommit i dagen, hvilk-a delvis riUta misstag, delvis bel}'sa

eller bekräfta hvad man förut antagit. Men dermed rubbas icke

det omdömet, att hennes karakterl\'len voro sa stora, att hennes

goda egenskaper icke kunde göra sig gällande. Mennes till\'ar(:)

\-ar för hennes faders miime fc)ga hugnande, (nv Sverige en iilycka

och fiSr Europas samtida maktegande en pläga. X^^isserligen gjorde

päf\'edömet i hennes person en märk\'ärdig eröfring, men en sädan

som emellanåt var bekymmersam nog.

Ehuru Kristinas lifsgerningar icke ingifva nutiden någon

sympati för henne, är det dock underhållande att läsa allt hvad

henne vidkommer, icke minst hennes bref till Az/.olino. Dessas

värde höjes emellertid bet}-dligt genom en mängd uppl\'sande

noter och derigenijm att luckorna emellan hemies bref blifxät.

der det för sammanhanget \'arit behöilhgt, fylda med andra bref

samt med kommentarier. hvilket pris\-ärda förfarande har till följd,

att man kan läsa boken utan att storas af afbrott. Noterna och

kommentarierna \'ittna om \'idsträckta forskningar, kanske mest i

arkiv.

Att utgif\-aren kunnat införa iifvcn chiffrcrade meddelanden

beror derpä, att han l_\-ckats upptäcka Kxsningcn till chiffern.

I h-ryxells Berättelser X, 3:e uppl. s. 293, meddelas i öfver-

sättning utdrag ur ett bref från Kristina till Azzolino, enligt upp-

gift dateradt Hamburg den 20 maj 166S. Denna datering är

felaktig, ty originalet i Kongl. biblioteket är dateradt den 6 Juni

och rätt aftryckt i frih. l^ildts publikation s. 433.

]in annan af våra diplomater har iifven ådagalagt historiskt

intresse och varit litterärt verksam, nemli"en kanmiarheri-en, f. d.





•45

ministern vid hofven i l^elgien och Holland, fil. tlr. C.irl

Hurcnstani. Under sin tjenstclid utomlands har han cfterforskat

och antecknat hvar handskrifter rörande Svcri<:;"e och dess re^enter

finnas samt afskrifvit åtskilliga af f)'nden, hvilk-et allt han \yd sin

bekostnad låtit trycka i Haag- 1S71, 18S5 <'ch 18S8 i sma ui)plai;or

för utdelning.' I dessa tre band hnnes åtskilligt om uch af Kristina,

bland annat bref frän åren 1667

—

6^. Dessutom har han, med

anlitande af trjxkta ^ch otryckta källor, författat dcIi utdelat:

Ld rei)ie C//risti>ie di' Siuulf a Anz^-rs et I^rn.velies i6j^—i^Ki5

{Bruxelles 1891), en intressant redogörelse for händelserna under

den tid, då Kristina b(M'jade sitt sa att säga katolska lefnadslopp

och beredde sig på, att i bmsbruck afs\-äria (^i:\\ tr^>slära for luålken

hennes fader olTrat sitt lif.- Senast har samma författare 1897 i

skriften .Till vår hemb}-gd publicerat större dciun af en uppsats

kallad Ilertige)i af Am/iale om den store Coiidé, drottniiii;

Christina, Sobiesky in. _/?., med porträtt af Kristina till häst,

efter original af van D}'k i Pradumuseet i !\Iadrid.

Nedannämnda författare hafva äf\-en lemnat bidrag och upp-

gifter till Kristinas historia.

Olof Granberg 1S96: Prottnijii; Kristinas tafvelgalleri pa

Stockholms slott, dess uppkoinst och Inlen ända till vara dagar

(utgifven på franska i sanmiandrag 1897 med nägra tillägg).

C. Ii. Gustafsson 1887: Bidi-ag till histo>-ien 0)n drott)iing Kristinas

afsägelse och riksdagen i6^^f, akad. afh. Doc. Iv Meyer 1885:

Om drottning Kristinas literära -eerksamhet i Italien (i Samlaren \')

och 1891: Drottning Kristinas -.Alexander (i Samlaren XI).

rMbliotekarien hdof Tegnér 1892: Till drottning Kristinas historia

efter tronafsai:;elsen lO^-j.— i6Sk), förteckning ])a handskrifter i

italienska arkiv och bibliotek (bihang till Hist. Tidskr.). Professor

M. Weibull 1887— SS granskning af Memoires de Chanut (i Hist.

Tidskr.) och 1892: Drottning Kristina och Klas Tott, akad.

progr. Ewert Wrangel 1S97: Om de främmande lärde vid

drottning Christinas hof i\ Hist. Tidskr.); samma ar stnxida upp-

gifter om Kristina i hans afliandling om Sveriges litterära tor-

bindekser med Holland särdeles mider lOOO-talct., och 1898 i upp-

satsen Ett blad ur historien (M1i Sveriges litterära förbindelser

med PTankrikev (i Samlaren XIX); s. a.: Dhottning Christina

och Le grand Cyrus (i festskriften Pro novitate ). Sistnämnda

' I Haag ulgaf han 1S72 en hok >Om Carl Xll:s uch svjn>ka krigarnes

hemfärd 17 14» och i Bruxelles samma bok pa franska 1S74.

-
."^e Christina von Schweden in 'Jirol \on Arnold lUiss.ni, Innslnuck 18S4.
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uppsats är särdeles intressant. Aiiinet beröres i uppsatsen i Sam-

laren XIX.

Dessutom må här antecknas, att t\'ä bref angående Kristinas

ankomst till Hamburg 1654 och ett bref af Kristina, dateradt

Rom d. 27 juni 1656, äro införda i Mist. '["idskrift 1S84 och 1894.

Afven l^urenstam, Gustafsson och Wrangel anmärka felaktiga

dateringar i Arckenholtz' samlingsverk.

C.)fvan gifna, kortfattade of\'ersigt gör ej anspråk pä full-

ständighet, men ådagalägger lik\äl, att Kristina under senare tid

\-arit föremal för svenskars upjMnärksamhet. Det vore önskligt,

att frih. Uildt hnge tillfälle att f<M-tsätta sina f(M-skningar och

metldelanden.

K. F. n— ;-.

Peter Cohorn.

Ett nordiskt medeltidsniinne i södra Frankrike.

I Dictionnaire de la noblesse, :den franska adelns ättartaflor.),

påträffar man (Tome 6. Paris 1865 sp. 8) en uppgift som säker-

ligen väcker vara s\-enska forskares för\'aiiing, nämligen att den

sydfranska adelsiitten Coltor)^ hvilken under slvilda tider bland

sina medlenmiar laknat åtskilliga framstående män och ännu ej

s\-nes \-ara utdud, gor anspråk pä att härstamma frän S\'erige.

Men denna förvåning öfvergär till häpnad vid närmare känne-

dom om allt det n\-a, som \i här erfara, men hvarom vi i Sverige

svätvat i djup okunnighet. V] n(\g dermed att ätten täljer sitt ur-

sprung frän en Eric Cohorn, som lefde i konung Olof Skotkonungs
tid: äfven en rad svenska atteleder ujipraknas pa följande sätt:

Eric-C/iristia/i Cohorn, un des descendans d7:;7V, assista Tan

1300, aux hatats du Ro\-aume de Suede, ev epousa Marguerite
Ih-odfrson, dont \'int:

Frédrric-Tonssaint Cohorn, Conseiller au Conseil ro\'^l des
Finances de Snede, qui epousa Ilclcnc Kropclin, ^ en eut:

lonssaint Cohorn, Cieneral tle la Ca\alerie Suedoise, vivant

ä Upsal en 1400, cjui eut de Yo/ande Mnnck:
1. ClirisiicDi-Frcdtric Cohorn, (louverneur d'Upsal en 1473;
2. Pierre, qui suit;

3. Et Jean, Chanoine de TEglise cathedrale d'lJpsal.
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Pierre Cohorii^ ChanibelUm \: CiLncral des Troupcs tle l,i

Couronne de Siicde, sui\-it ;i Rome le Rci Cliristian, \: se rctira

a A\'i^iion en 1494, pour avoir tue en duel a Rome le ConUe

de Scludeniberg", Favori de son Roi. 11 testa le 18 Mars 1479,

^*^' a\'oit épou-sé Ilclhie Kaplouioii, ddit il eut:

Jean Colior?!, (\u\ testa le 9 Jaiu'iei' 15 16, ayant épousé, en

1465, . Iglirs //t- Rhotis

.

Med ({k:.\\ sistnämnde s}'nes ätten mtfastad i fransk jortl.

livad skall nian tanka ont hela denna historia? fa, den

första tanken, som tränger sii^' pa oss, torde \'ara den, att den

franska adelns ättartaflor i afseende jxi tro\'ärdi<;het t\-ckas lenma

lika nnxket öfi-ii;! att önska, som \-ar egen adels i S(jmli;^a

punkter. Den andra tanken \\x no;^- den, att man-a ord ej be-

höfva spillas pa denna genealogi, h\'ars orimlighet är uppenbar.

Ty har man väl sett nägon enda medlem af v;u-a förnämsta

medeltidsätter bestå sig med t\'enne förnamn, ett i)rivilegium

som \-id tlenna tid till och med blott sparsamt anwindes af rege-

rande furstehus. Ännu orimligare att någon svensk kuimat bär<i

namnet Toussaiiit eller det rent iM-o\-en<.dska nanuiet Volande,

for att nu ej tala om luilka anakroni.Mner och om luilken okun-

nighet rörande s\-enska förhållanden atteleelningen i öfrigt biu'

\ittne. \'al ;iro l^i-oJirsoii och K)-'opili>i t'or oss wUbekanta

nanm och sjelfwa det franska ättenamnet ljuder med äkta s\-cnsk

br)'tning. Men den tystnad, som vara egna urkunder iakttaga

rör.mde denna berömda iitt, t\-ckes afgiortlt hänxisa hela historien

till de hopgjortla fablernas område. (9ch dock-, l)akom denna

genomskinliga väfnad af orimligheter, af mer och mindre med-

vetna osanningar, s\'nes ett \'erkligt — man kan säga romantiskt

— mcnniskoöde, till en del forknippadt med \-är nordiska historia,

träda i dagen. Päj.tekandet af dett.i samband bör kunna j^arakna

ett \-isst intresse, eliuru undersökningen pa grund af det material,

vi förfoga öfvcr, ej kan erbjuda sä m^xket n}-tt, men möjligen

gif\-a ,uilednin!'' till n\a forskniuLiar.

l-5erättelsen om ättens ursprung frän en nordisk främling

binder sig närmast till ett gammalt i södra Frankrike behntligt

minnesmärke, hvarom man frän skilda hall har nagiM untler-

rattelser. Xära staden A\ignoii, der tie romerska paf\ ai ne pa

1300-talet tillbragte sin bab\doniska fangenska[i, ligger en landt-

1ig ort Mo)itfa-ett. I k_\-rkan derstädes, redan anlagd ar 1 3.1.3 i
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samband med ett kloster, som under tidernas lopp tillluirt åt-

skillii^-a nuinkordnar, forvaras en L;ammal L^ralstenshäll af marmor.
ImiHl;! upi^gift påträffades denna L,n-afsten i närheten af det forna

klostret och erhöll ar 1741 sin nuwirande plats i S:t Xicolas

kapell i ortens kyrka. Den källa, hvarur vi i första hand hemt.it

denna ui^pgift, är ett litet tr\xkt häfte med titel C"hroni(|ue de
Montfavet

,
som är 1S50 utt^afs af kyrkoherden derstädes abbe

Moiitoinift. Men redan flere ar förut blef detta L^Tafmonument

atljildadt i franska tidskriften AlaL^-azin pittoresque. for år 1843
(s. 184), jemte atskillii^a biftji^ade underrättelser om den person,

som fatt detta minnesmärke öfver sin döda mull. (Jch dessa

underrättelser i all sin underlii^diet l}-da un^^efär sålunda:

Pierre de Coliorn — sä ben;imncs den nordiske ädlinyen —
andre .sonen af l\>usiiunt, yeneral (jf\er svenska ka\ allerict; , hade
\ark gai-)ska verksam alt förskaffa danska konungen Christian I af
Oklenhurg (\^\\ s\cnska kronan och der\id understodt biskopen i

Cpsaki, h\ilken begagnat sig \\{ hans ijenster oA\ genom Inars hemed-
ling han blef utnämnd till kammarheire o( h generalissimus. Sedan
konung Christian Mifxit b)r(lril'\eu a{ Sten Sture, följde demie Coliorn
honom till Danmark, och några ar senare, dx konungen företog siii

färd till Rom, hade han Cohorn i sitt följe. Men under \istelsen i

Kom rakade iXcw sistnämmle alt i en duell döda en gref\e S( heilem-
berg, en tlansk, som stod högt i konungens _\-nnest. Pa grund af
delta d.id blef Coliorn t\)r\isa(l ur komingeus narliet orh tjänst, men
erhöll 1 kardin. ilen Julian della Ro\ere en beskyddare. Denne hade
Iran alt \ara hiskop 1 Carjientras \ id samma tidpunkt 1474 hlifsit ut-

nämnd till ärkebiskop i A\ignon och erljjod honom och hans son alt

fa medbiha till brankrike. Och här lehle nu Cohorn några ar i tilb

bakatlragenhel hos munkarne i Monlbixel. tler han atled A^n 10 juli

i47(), sedan han fure sm död såsom ett slags testamente up[)satt en
instruktion, i h\ilken han lemnade sonen Johan sina taderliga rad huru
han skulle skicka sig i litVel. Sjelfva det latinska originalet pa jierga-

ment tillhörde 1S43 gref\-innan ele Seguins-\'assieiix, l"odd Cohorn i

Carpentras, och dess huf\ udsakliga iuneluill meddelar lidskrilfeu i fransk
öfversältning. Enligt titlskriflens uppglt"t skall sonen Johan redan under
faderns lifstid trädl i gil'le metl Agnes de Rhodes.

Den i .Magazin pilloresque af bildade grafstenen visar oss en af-

liden riddare med pipskägg och mustascher, med ofver brostet ho]i-

lagila hiinder, kladd i rustning med lijelm pa huf\iidet, doi-k ej en
vanlig tornerhjelm, utan snarare lik en nutida tlragonhjelm. l'a h\ar-

dera sidan om lnif\udet synes hans N'apen : en fynlehid sköld med ett

jagtliorn i första och fjerde tallen, samt i andra uch tredje fallen tre

stol])ar. Längre ned vul sidorna s)-nas devisremsor, bärande \alspraket

^untiant fioiera nio?istyis, de förkunna ilod at skogens vilddjur).', meil

hänsyftning pa ile i ädlingens vapen forekommande jagthornen, metl

luilka hans vapenrock ät'\-en är ofversallad.
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I abbé Moutonnets lilla arbete ^:Chroiiii]ue de Montfavet ' skiUlras

denne Pierre Cohorns otlen temligen dcriiietl ölVerensstainmaiuK-.

Kaderns namn Tuussaint namnes dock ej. fpsalabiskojien an^ifvx-s

dock riktigt wara Jean de Sahta, men tillhöra Bjelke-ätten, ehuru som
vi veta han är identisk med ärkebiskop Jöns J^engtsson Oxenstierna.
\'idare meddelas åtskilliga data. hvilka tydligen äro beroende yx arki\-

sludier i A\ignon. Sa erlara \i att Pierre ("(jhorn den 30 |uiii 1478
upprättatie sitt testamente, som omliändertogs al" Uiiillainiu- /.itilli,

a(.l\'okat i Avignon. Här insatte han ende sonen Jean till arftairare

samt foreskref att om lian atled i A\ign(m, ville han bliha iordad i

>d'église rurale des chanoines de S;t Ruf' i Monlfavet; dog han i

Carpentras, sknlle han begraf\'as hos preilikarebroderna ilerstades. Man
kan deraf sluta, att han vanligen upiiehållit sig ];a ilessa orter. At\en
rörande sonen erhålla \\ d<j\\ bestämda underrättelsen, att Jean Cohorii
gifte sig med Agnes de Rhodes den 7 April 14S5 (ej 1465) o<di så-

ledes ej under fatlerns lifstitl. I sitt testamente den 9 lanuari 15x6, som
ileponerades ho^ J\tin:nc de Tilda. niUane i .Ala/an, \alde .il"\en han
sin lägerställ i .Montfa\ets k_\ rka. \'itlare meddelas laderns instiuktion

t\illständigare, ehuru den i motsvarande delar ar ord t'or ord lika med
det i Nbigazin pittoresque intagna utdraget, nägot som har sin för-

klaring deraf, att familjen Seguins-Wissieux ställt denna öf\ ersättning

äfven till al)l)é Moutonnets förfogande. Ak-n tlet \igtigaste ;ir, att han
medtlelar (!^c\\ latinska inskrift, som förekommer \k\ -rafstenen. sådan
den, enligt Inail han säger, blif\it tolkad af personer, som egnat sin

ujipmärksamhet at monumentet, ty inskrit"ten ar ssarlast ocli llodar af

abbreviationer. 1 )en bifogade afbildningen af gr,d'stenen, i smärre
detaljer något olik ilen i .Magazin pittoresijue meiklelade, har emellerlid

icke atergif\it inskrit"tens utseende eller anordning. \"\ aftr_\-( ka har

nedan denna inskrift efter .Moulonnet och skola derpLi meildela några
utdrag af instruktionen, da badas uppgifter s\iias i väsentlig man stoilja

luarandra. Orafstenens inskri[)tion liar tolkats \yx följande sätt:

I lic JACET Xor.lI.IS KT IL^.rSTKIS PkTRIJS HF. CäUJdRNO, SfF.CU.S,

rj'S.\M.V: r.lMSCOlM KAUTOR I\ F.I.1'.C IIONI'. Cl-IlSTiJ-RNM, L\ F.jr.S CRATIA
CAMF.FLI.ANUS C ASTRlSijT I'. RR.T.FFCTUS. \'l(, FÖRF, StFM) SfURti IX 1 )a-

NMAM VFXIT. RfcIFM R()MAM COM 1TATI_:S, IIU 1 )AN LM FAXORI.S .KMt: IU.M

SINGULAKI l't;(;\A I)FI.F\-Fr. IndF, UlRlXijUi: l':XFFI'M (
". .\FFI A sUSC laTF,

JOANXF. FIFlo COMFFAXli: JfllAXUM UK RlAFRF; M(ixriia"F \FRF
Favf.xti RiF vixi'F jirxiA A\ i-.xiox i:.M. Oiuii- X JfFii M fCCX^ l.XXIX .

JOANNES F)K CullORNO FlFli:s, SFDATA RROCKI.I.A, FATRIS .MF:.M0R| A.M

RESTITUIT DUXTAXAT AP CCCC'LXXX"\'P .

Det är uttydt: «

//(/-' IivHa?- den ädle oeJi IvsaTide Petrus af Cohorn . en svensk nmn,
som uihlerstödde biskopen i Cpsala 'oid Christians luiL ,^enoni hans nad
kanimarlierrc oeh faltofversie. Efter St.n Stures se-er kom han till

' Det cxcmijl.ir, som Upsala Universitets l>iblii>tck c[^'lt. ar 1S74 föräradl af

niarqui-. de SeL;uin--( 'ohurii ek- \'a.-.sieu\. tydlii^-en sun till nfvannlimnda grcfvinna,

som enl. en bitiyralibk uijp^als alled den S Deceruljer iSt')7.
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Daiviiark. Bcledui^^dihic konutr^en till Roiii^ lithlaJc' Juui Jer i en

duell en dansk, )nedtailare i lui/is vnnesl. 1 dubbelt luuiseende landi-

jlyktii^ erhöll lian derefter en fristad i I^^rafikrike, under det att hans
son fohan fick åtfölja Juliar. de Ruvere, och i Motitfaret, denna i

sannin^i^ ^i^ynsaniina ort, ' nära .l:'ii:^non tillbra^i^te /tan sin lefnad i from-
het. dian ajled den lo Juli I4jg. Sonen Johan af Cohorn lät, sedan

stormen stillats, omsider uppresa faderns i:;rafminne- 14SÖ.

Enligt den franska toll-cningcn lyder beg\-nnelsen af Peter

Cohorns instruktion till sonen pa följande sätt:

Jag marker, min son, att mitt slut nalkas och alt slutet pa mina
mödor närmar sig med stora steg, men forriui jag intrader pa ilen

\ag, som är oss alla förelagd, \ill jag leuma dig såsom ett testamente

några faderliga rad, sädana soui jag fordom mottog af min fader, dä
han låg pä sin dödssäng. Han anbefallde uiig framfor allt Guds-
fruktan, i)msorg om nutt r_\-klc oeh nuu iu-a oeli slutligen inträile i

furslens ijenst (le sersice du prinee).^ k.fler alt han talat om guds-

fruktan, som hor leda \ara handlingar, framhåller han, att i afseentle

pa sitt Ujipforande mot amlra skall man ratta sig etter olika omstän-
digheter. 1 )et gifses lie slags meuniskor i n auliga lifvel, satl.nia som
sta högre ww en sjelt, sådana, som aro ens jemlik.ir 01 h s.idana som aro

underordnade.' lleträtr.uide ile förstnämnda t. e\. furstar, säger han,

kan man ieke hafva nog vonlnatl oeli aktning for dem, da af der.is

godtycke vår lycka och olycka beror, och de äro ( nuls ställföreträdare

på jorden, på hvilkas majestät man icke ostraffadt forgriper sig i ord

och handling, säsom en olycklig erfarenhet alltför \al lärt mig. Här-
utinnan l)ehöfver jag ej anföra främmande exempel, da de trättas i

vart eget hus. Ack, Inem känner ej den storm, som bragt oss i q\'af.

\"\ ha lenniat våra vämier, \ara anhöriga, ^år egendom. \art fädernes-

laml, vi ha genomtågat nästan hela Kuropa, strofvande frän rike till

rike under Christian l:s stanilar. Slutligen anlämla \i till Rom, den
kristna \erhlens luUVudslad, och liksom om ödet sparat mig for ett

ännu sorgligare ske[)psl)rott, blef denna stad, som for oss bort \ara

en fridens och lugnets ort, för mig skådebanan fe)r en ödesdiger storm.

Återkalla for ett ögonblick i ilitt minne denna förbannade atämdsjuka

(cette mauilite jalousie), denna ol}-ekliga duell, denna ötlesdigra seger,

som kom onåden att efterträda gimsten och som i sannna gr.if sänkte

min vetlerdeloman och min furstes hela tillgifvenhet. L>er|)å ri}-kt,

landsti_\kt, med ett ord källan till alla olyckor, son) hojiat sig öf\er

oss. Det är ett dåligt exempel, som en far gihit sin son. Men jag

bör ock säga dig, atl min orubbliga trohet uiot Cliristiau, oaktadt min
onail, ar ett exempel, som du bor efterfölja. I denna min l)ekas full-

ständiga undergång, har man \äl kiuniat förmå mig att l)ryta min
svurna ed mot denna fronnna fiu-ste for att kasta mig in i motparliet?

Har man hos mig kuiniat skönja tecken till ostadighet och lättsinne

Anspelning p.å namnet.
' I dubbel betydelse: läorupprätta fadrens nu
^ Näinlij^en ho=. kon. Lhrislian.





genom att .sluta mig till riksforestaniiarcn Sten Stures ianor? Denna
j)dlliga stad Avignon synes nug tusen gånger angenämare ;in Sverige,

sd atlägset som det dr, och landsflykten har t\ir mig mer hehag an

\istelsen i mitt fädernesland, da ingenting ligger niig mer om hjertat

än att hälla min ed och bevara min trohet. Ty märk, min son, alt

eden dr ett högtidligt och heligt löfte, och ett till en furste svuret

löfte, hvartill man tar Gud till vittne, hor ock ubrultsligen hallas for

att en dag lända till vdrt bdsta och kanske till uch med i närmaste

framtiden dter upprdtla \ art fallna hus. Och for detta dndanidl bor

du icke försumma något, som kan dertill bidraga: framfor allt betjena

dig ai kardinalen della Roveres mdktiga intl}tande och \-dnskap, det

skall icke \ara onyttigt tor att frdmja detta \erk. 1 )e vdlgerningar,

som vi af honom mottagit, dro sa st(_)ra, att de aldrig kunna glömmas

:

med hvilken godhet mottog han oss ej i sitt pahus efter min onatl.

(.lenom sitt beskydd rdddade han oss och hjelple oss med sina pen-

ningeunderstöd. Det är vid den tid, dd han i egenskaj) af bi.-ikop

reste till Avignon, han erbjöd oss denna pdtliga stad sdsom en sdker

hamn efter skeppsbrottet. Med ett ord han har hopat pd oss så mänga
vdlgerningar, att ditt rykte lede om du bruste i erkänsla. Det är der-

fore, som jag anbefaller dig att hafva allsköns aktning och vördnad
for denne kyrkans furste och denne lysande \dn. Jag bör ej heller

med tystnad förbigå den iulle Johan af Rhotles, till hvilken \i sta i

sa betydliga förbindelser: han dr \'dr tröst i smdrtan, vdr rddgifvare i

affdrerna, vdr oskiljaktige ledsagare i landsflykten. Du skall förblifva

i hans hus i egenskaii af atloiJtivson; han skall fullkomligt fylla en

god fallers pligter emot dig. Din heder fordrar da, att du dfven mot
lionom upplor dig sdsom en tacksam och \'ordnadsfull son . . .

Sedan han gifvit sin son några rad huru han skall uppfora

sig mot underordnade och uppmanat honom att läsa historiska

arbeten, för att bilda sin sjal och hemta liirdomar, afslutar han

sina förmaningar sålunda:

>Farvdl, min son, och ehuru ditt goda lynne och din hdnsyns-

fullhet t'or mig mycket lindrat landsflyktens vedervardigheter, skall du
gcjra dem dnnu Idttare, om ilu under den korta lifstid, som dnnu dtcr-

slar mig, tar hdnsyn till dessa rdd och en tlag visar alt du icke win-

sldgtats frdn dina förfaders dygd.

}vlan ser huru furstegunst, ära och rykte spelar in, om ock

ej på något oädelt sätt i dessa lefnadsregler för den adlige 3'ng-

lingen. ]\Ien märlvlig är frånvaron af all häns)-ftinng pa helgonen

och kyrkans andliga })atroner, som eljest gä igen i medeltida

handlingar. De \'erldsliga patronerna ansägos tV>rmodligen vid

denna tid för k-yrkans andliga forfall forma mera.

Till h\'ad vi här ofvan framställt om grafstencn och dess

egare kunna vi slutligen lägga en uppgift hemtatl ur ]'i:u'n de

St. Martins stora geografiska lexil-con, scjm i artikeln Akmtfavet

Pn-sonhistorisk tidskrift

^

\ 1
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omtalar att k\'rkaii dcrstiides inncshitcr en i^raf (.ifver 1'ierre Co-

liwi-n, danske lvt>nun_i;"cn Christians premicruiinistcrf!).

Vin- att \'iniia tast lot och tillljöiiii4" säkerhet i heLa denna

frän bei^^\'nnelsen onekhgen dubiösa sak, har det s)-nts af högsta

viL;t att fä noL^^Lrrann kännedom om grafstenens utseende och c^raf-

skriftens i^ätta losnin;^. .Mot de i Akigazin 1'itturesqiie och i Chro-

nique de Montfa\-et meddekade teckninf^arne höjde si_L;' vissa betänk-

hL^heter. Alustascher och pipskä£;"i; \'oro en i met-leltiden okänd

mansprj-chiack RiUlerna, ehuru i det hc\:\ nai^orhnula Hkartade,

f(ireteddc ocksä vissa ohkheter. Genom anbraL^ta skiLiskuggor

syntes den i Magazin pittoresque afbiklade riddaren höja sig öf\'er

stenens pkui, under det att afljikhiingen i abbe Aloutonnets skrift

inskränkte sig' allenast till en konturbild. Vapenbildeiaia i det

Cuhornska sköldemärket voro i\(\-cn omkastade. Dessutom före-

föll det underligt, att en sä kuig inskription kunde r}-mmas pä

grafstenens rand, pä samma gäng iifvi^n inskriftens latin lockade

till åtskilliga språkliga konjekturer.

Genom benagen medverkan af filosofie licentiaten K. V. liruse-

wätz, hvilken för några iu" sedan vistades i Avignon for si)räk--

studier,^ l)'ckades det att af konstfotograten derstädes monsieur

Michel, som jxi min Ix^garan reste ut till ]\Iontfa\-et, forvärt\-a en

skarp fotogratrsk afbiklning af Peter L"ohorns grafsteii, och det

ar denna afbiklning, vi här meddela i något förstorad re})roduktion.

( )ch geUijm deinia i de minsta detaljer trogna bild liafwas nu

alla betänkligheter, som väcktes med anledning af de torra af-

bildningarne, hvilka \'id jemförelsen \-isa sig i liög grad otillfor-

litliga och alls icke träffa likheten. .Sålunda konstateras att Cohorns

gestalt pa grafstenen ej ar i relief, att han ej bar skägg, men foreter

ett temligen gr^ift drag kring muiuien — i parentes sagdt af gam-

maldags svenskt t\-cke — som af en ouppmarlcsam tecknare kun-

!iat missuppfattas, hiskriftens längd förklaras ock m\xket enkelt

genom det utomordentligt konstm.issiga satt. hvarpa skulptören be-

gagnat sig af utr\aumet och anbragt sina al)bre\'iationer. Trots origi-

nalfotografiens skär[)a förekcuiima visserligen ett par ot}'dIiga ställen

i grafstenens texl. beroende pa s\-ariglu:U-n att i l:\-i-k.Ais dunkla

kapell hnna tillräcklig jemnt t"ordelad dager, men om man meil

förstoringsglas noggrant skärskådar afljildningeii, måste man er-

' Såsom L-n ugcu tillfLilli^lict uch eU hcvis aa iiUcii Coliums alla grenar ej

aro uUlöda må meddelas, aU lic. IJruäewiU: under sin vistelse i A\'ignon, ulan nll

kiinna hela denna hislnria, gjorde hekantskap med en yngre man ('ohurn, som
lelde der under lendige)i Irytkla ekonoml^ka iV.rh.lUanden.' Han biet [.resenter.ul

s.lsom harslammande lian en svensk ellei. enligl lian> egen uppgill. dun>k alt.
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kanna att den af Mnutonnet nfvan niecidclade inskriften synes i

det allra närmaste rätt läst och att \'i sålunda ei länp;re hafwa

skal att h\'sa tvif\-el om sanningen af (Åcn berättelse, som i^raf-

stenen med sitt tysta språk afläyger. Det iir bK>tt ett par obe-

tydlii^a afv^ikelser, som v\ iaktta;^'it, men som iclce i näi^ot väsent-

lis^t afseende ändra inskriftens bet\'delsc. I stället fcir /;/ ejiis ^t^ratia

forefaller det blott sta ejiis i^yotia. hvilket ock gif\-er bättre latin.

Läsningen in s_\'nes ha uppkommit dcrigenom att slutbokstafven

i det föregående ordet Chjisfitnii af stenhuggaren oriktigt féir-

dubblats CJiristieniii. men dä den salcnar stred-: ofver sig, kan

den sålunda ej läsas for in. I stallet for i): Diuiiain voiit står

/// Daniain mii:;rat eller kansk-e rättadt till det bättre uiii:;yavit,

Inälket obetydligt ändrar meningen frän kom Iimi till Ihinn.uirk

till ofvcrjlyttadc han till Dainnarlc. Sk-ailul är i_;rafstenen egent-

ligen l)kitt [)a tva stallen, i det att tle tre första bckstäfverna i

n.uiniet Stio-o aro utplanade, men det foregfieiide Stcno iir full-

komligt tydligt, sa ock i orden j()ai!nts de Cohonio filins fr.mi-

trada de twi sista bokstäfverna i Co/ioj-iio ej. Den bifogade af-

!)ildningen ger for ofrigt tillriickdig u}3pl}'sning om grafstenens

hehi utseende och anordning.

Sedan vi nu fullständigt konstaterat grafstenens latinska text,

\'isar sig att Peter Cohorns ofvan framställda historia i .sjelfva

verket utgör en parafras öf\'cr denna text, om man nämligen deri-

tran undantager namnen p^i hans närmare anhöriga i S\'erige och

pa hans dansk'a rival, om hvilk'a h\'ark'en inskriften eller instruk-

tionen lemna nägon uppl\-sning. ' II\'ad som i inslcriften till en

början faster var uppmark-samhet ;u' saknaden af titeln doininus

framfor Peter Cohcn-ns namn, hvilket väl antyder att han ej till-

hörde det högre ridderskaj)et, utan blott mnehade en \'äpnares

rang. sa ock att hans tienstebefattningar säsom l;,nnmarherre och

fältof\-erste ej behofva bet}-da att han intagit någon utomordentligt

framstående plats, an mindre en [jremierministers. i konimg Chri-

stians följe. Rivalitetens anledning mellan hon(_)m och hans danska

motståndare kan man ej heller med l)estämdhet läsa ut ui; in-

skriften. Att han lefde ett fromt lif der i Moiutavet (//<• vixit)

betyder ej att han sjelf ingått såsom munk, i hvilket fall sonen

förmodligen ej kunnat sa afbilda hon<^m pa grafstenen, som han

gjort. ]\Ien det är ett par andra ord i inskriften, som ai-o egnade att

fasta var särskilda up[imärksamhet : j.ag menar det närmare slutet

forel:ommande uttrycket Sidata proallay sedan stormen stillats..

lM)r sig taget skulle detta uttr\-ck hiu' i)a i;;rafste'nen foref.illa
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ganska cUmkclt och omotiveradt, men del lumcv sin fulla belys-

ning- och förklaring genom faderns instruktion till sonen. Vi sago

huru han der liknade det ol)'cksöde, soin drabbat hunuui, vid en

storm, hvari han och sonen ledo skeppsbrott. Genom detta i all

sin enkelhet sköna uttryck antydes pa en gäng, att faderns oroliga

hjerta ändtligen fatt hvila i grafven och att genom sonens gifter-

mål hopp om U-ckligare tider för hans ätt nu inträdt. Sa \-idt

jag förstår innebära just dessa pä grafstenen inristade ord det allra

starkaste och mest afgörande bevis for det i \''assieu\-ska familjens

ego befintliga dokumentets äkthet.

Om vi nu ga närmare in \rd inskriftens sakliga innehåll, är

det i synnerhet tre momenter i var nordiska historia, som beröras

i denna inskrift: Cduästians \'al till konung, Sten Stures seger och

konungens resa till Rom. Om de tva förstnämnda momenterna

kunna vi inskränka oss till blott fa ord.

Vi erinra om att unionskonungen Christofer af Ba)'ern hade

dött den 6 Januari 144S, hvarvid brijderna Bengt och Nils Jons-

söner (Oxenstierna) utsagos till rikstöreständare. Unionsvänner i

samma mån det var förenligt med egen hersklystnad, ville de

tydligen verka för valet af en med Danmark gemensam konung.

Men innan någon öfverläggning kom till stånd, hade det foster-

ländska partiet i Sverige redan den 20 Juni genomdrifvit Karl

Knutssons val till inhemsk konung, under det att Danskarne först

i slutet af Augusti enade sig om Christian af Oldenburg, hvil-

ken pa samma gäng han satte D.mmarks krona pä sitt hufvud

förmälde sig med Christofers enka Dorothea af Brandenburg. Sa

kämpade bada en tid om Norges krona, men Karls parti \'ar allt-

för svagt och han måste gifva vika. Derpä flyttades striden till

Sverige. Ivedan tVan början hade Karl i O.xenstiernorna sina

hätskaste motståndare och sedan erkebiskopen Jöns Bengtsson

slutligen öppet höjt upprorsfanan, blef Karl slutligen nödsakad

att öfvergifva sitt rike och fly till Danzig. Och midsommaraftonen

1457 blef konung Christian efter ett brädstörtadt val nu afven

utvald till Sveriges konung.

Med Sten Stures seger kan t}'dligen icke menhs annat an

slaget på Brunkeberg, som stod den 10 ( )ktober 1471, hvarefter

kon. Christian, som sjelf sårades i drabbningen, återvände till

Danmark och aldrig vidare kom att beträda Sverige.^ jord.

Det sista momentet, kon. Christians Romafard, ar deremot

kanske icke sa allmänt bekant här i S\-erige, och derforc torde

en kort framställning af denna pa sin tid eiiokgorande tilldra^^else
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här inflyta. Redan de äldre danska historie.skrifvarne hade åt-

skilHgt att förtälja om denna färd, men det är först på senare

tider en mera noggrann redogörelse sett dagen. I de italienska

arkiven, särskildt i Milano, hafva flera hundra bref och aktstycken

påträffats och äfven i åtskilliga städer, hvilka konungen berörde

under sin resa, har man i stadsprotokolien och andra handlingar

funnit upplysningar om färden, hvilken man kan följa nästan dag

för dag. År iSji publicerade danska kammarherren F. Krogh

i tidskriften For Romantik og Historie en berättelse med använd-

ning af detta nya material, men det är först professor C. Pahidan-

Miiller, som gifvit en mera genomgående kritisk-historisk fram-

ställning af hela resan, dess syfte och förlopp, i en uppsats i

Dansk Historisk Tidskrift (Rrekke 5 Bd 2 1880—81). Ur denna

intressanta skildring meddela vi nägra drag, som stå i samband

med vårt ämne.

Är 1474 den 9 Januari, söndagen efter Helga tre kungars dag,

drog kon. Christian ut från Segeberg med ett ridande följe af omkring

150 ]iersoner, adelsmän och tjenare. Till konungen slöto sig hertig

Johan af Sachsen-Lauenburg, Biirchard grefve af Miilingen och herre

till Barby samt Ludvig grefve af Helfenstein. Af konungens egne män
nämnas tvenne lagkunnige Henrik Sankenstcdt och Herman IHeinszbergcr,

af hvilka den förre i synnerhet tjenstgjorde såsom konungens orator,

enär han sjelf ej kunde tala latin. Såsom konungens kansler med-

följde prosten Albert Clitzing, som var den vigtigaste politiske per-

sonen i konungens svit. Krogh nämner en kaplan JVilssen och några

andra andliga, dock ovisst om de deltagit i färden. Resan skedde

till häst, kavalkaden räknade omkring 200 hästar, af hvilka en del

förde packsakerna. Alla deltagare voro klädde i en slags pilgrims-

drägt af svart tyg med svart kappa och prydd med påsydda hvita

band. Men att färden icke var strängt religiös, åtminstone innan man
kom närmare Rom, bevisas deraf, att resenärerna deltogo i åtskilliga

verldsliga förlustelser. I ett afseende reste de dock som pilgrimer:

de togo klostrens gästfrihet i anspråk, hvilket i betydlig mån minskade

utgifterna, som i alla händelser voro stora. Man finner hurusom kon.

Christian, som ständigt led brist på penningar, före resans anträdande

mot pant af egendomar och inkomster upplänat stora summor. Res-

penningarne räckte likväl ej till, ty på återfärden måste han låna ett

par tusen gyllen af hertigen af Milano. Rom var målet: Unnse
pelegrination to Rome> benämner konungen sjelf sin färd. Ryktet var

utspridt att konungen skulle hos päfven söka aflosning från en resa

till den heliga grafven, som han en gäng i stor lifsfara skulle ha lofvat,

men resan hade långt mer politiska syften, sa-om Paludan-Muller

mycket skarpsinnigt framhåller.

Efter ett besök i Ansbach hos kurfursten Albrccht af Branden-

burg, hvilken var rätt farbroder till konung Christians genial och den
mest betydande personen i kejsarens råtl, drogo de i kurfurstens säll-
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skåp vidare till Rotenburg, der kejsar Fredrik befann sig. och har
mottog konungen den 14 Februari 1474 högtidligen i kurfurstens när-
varo grefskai)et Holstein och Stormaren med Ditmarschen, såsom kej-
serligt län, pa samma gäng grefskajjel upphöjdes till hertiodume. Här-
vid är att märka, att han några är furut lust till sig anspräken på
Holstein af sin broder grefve Gcrdt och grefven af Schaucnbiir^:;. F)enna
lösen utgick i stora summor, och de skatter, som han i anledning
häraf pålade sina riken, minskade i hog grad k\kw popularitet, han
eljest genom sitt jjcrsonliga up]jträdande kunnat vinna.

Redan följande dag den 15 Februari lemnade kon. Christian
Rotenburg och tog vägen öfver Augsburg till Innsbruck, der herti-
Sigismund anstälde till hans ära en tornering \A torget. Flans väg
furde honom vidare till F.otzen och Meran, men for snohintler äter°-

vande han till liotzen for att fulja hufvudvägen ofver Trient norr om
Gardasjön till lirescia. som da tillhörde Venetianarne och har och
hvar be\isades honom ärebetygelser. Men alla foregående festligheter
förbleknade mot det högtidliga mottagande han rönte i Milano al" des.-,

hertig Galeazzo Sforza. ] )ä konungen nalkades staden, mutte honom
först en

^

skara af 400 barn svangande små fanor med konungens
och hertigens vajjen och under höjande af lefverop, derefter nalkades
hertigens bröder och radsherrar till häst och slutligen hertigen .sjelf med
ett stort lysande följe. Vid Milanos stadsport stod hela ])resterskapet
och helsaile honom med sång, alla klockor i stadens kyrkor ringde och
husen voro prydda med gröna guirlander. Hertigen förärade honom 4.000
dukater och andra dyrbara gaf\or. Hvad som i synnerhet föranledde
hertigen till att visa sig sä forekommande var ho])pet att genom kon.
Christians bemedling fä sitt hertigdöme af kejsaren upphojdt till ko-
nungarike. Konung Christian a sin sida hade i sigte att at sin sun
utse en brud bland Ludvigs af Savoyen dtntrar o^ch sålunda blifva
besvagrad^ med hertigen. Ingenderas afsigter \ anno sin fullbordan.
Färden gick derefter uttor Ticino och Po till Pologna, der konungen
be\istade en juris doktorspromolion, dä bland antlra Herman Reinr.z-
bcrger, konungens orator, mottog sin doktorshatt. Man hade vid
denna högtidlighet i kyrkan anordnat en upplu)jd jjlats för konungen,
men blygsamt tog han sate pa en af de lägre bankarne, der doktorerne
sutto. Hetta gjorde, säges det, godt intryck \rj, menigheten, som i

början fattat ringare tankar om honom for hans enkla drägt och hans
okunnighet i latin. Har liksom ock i Florens och tlerestäiles mottogs
han med långa \älkomsttal \k\ latin och erbjöds att intaga under öf\ er
honom^ buren baklakin. men han afböjde ständigt denna heder under
förklaring, att det icke passade för en kung, som drog till Rom för
religionens skull. I Viterbo gjorde hans följe stort uppseende. Fai
krömkeskrifvare har upptecknat, att konungen förde frän sitt land en
talrik skara unge män, vackra, belefvade. ljusa, \äl beridna, alla s\art-
kladda.

For att till ] »asken, som inföll ([k:\\ 10 Aiiril. hinna till Rom hade
kon. Christian mast förkorta sina ui-jjehall ]ia resan. Faf\en Sixtus
JV hade sändt honom en välkomstskrifvelse, deri han prisade konun-
gens religiösa sinne, som foranledt honom att leiniia sina verldslii^a
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riken och underkasta sig resans mödor. Tillika hade han artiqhelcn

att till hans mottagande vid Toscanska gränsen sända t\enne kardi-

naler, af hvilka den ena Francesco (lOnzaga \ar en swslersDn till kon.

Christians gemål. Vid Porta del Popolo kom en \äldig skara kardi-

naler och ])relater jemte Roms senat och atlel till liiist och l'ots honom
tillmötes. Den 6 Ajiril 1474 skedde det högtidliga intaget i Pom.
Kardinalerna förde honom för.^t till S:t Peters gamla basilika — den
nya Peterskyrkans byggnad påbörjades egentligen först 1506 — der-

et'ler till påfven i Vatikanen. Konungen knäföU för honom och såsom
bevis på sin ödmjukhet skall han under sin \istelse i Rom äfven burit

påfvens släp och hållit tvättfatet åt honom, när han tvättat sina hän-

der. Det torde sannolikt egt rum foljantle dagen, Skärtorsdagen. \id

ceremonien, da påf\-en t\ättade de fattiges t"otter. 1 ani^fredagen den
S A\m\ förehades korskyssningen, Iwarsid konungen hatle sin ]jlals

mellan de t\a förniuusla kardinalerna. Cienom sin tolk begärde kon.

Christian tillåtelse att iVamträda till koret efter alla kardinalerna.

På tillfrågan om anledningen till denna önskan s\-arade han: for att

visa det höga kardin.dkollegiet tillbörlig ära. Påskdagen den 10 ut-

delade påfven i egen jjerson det heliga sakramentet at konungen och
hela hans svit. Dagen der}ia öt'\'erlenmade han till konungen såsom
påtiigt vänskaps- och äretecken dvn iinägda gyllene rosen, som ur-

sprungh"gen varit det aret bestämd för dogen i Venedig. Kon. Chri-

stian iir s-äkerligen den ende nordiske regeranile monark, som erhållit

denna utmärkelse. Kommgen bar densamma i procession samma dag
då han begaf sig till kardinalens af San Pietro ad \incu!a Ijoning.

Denne kardinal var Julujii dclla Rovci-c, en brorson till jiafNen och
som denna dag bjudit konungen till gäst. — och här sammanknytes
således Romafärden med ett bekant iiamn pa \ar grafsten. Tillika

biskop i Carpentras, blef lian såsom redan ar omtakult \id sanuna
tid[)unkt utnämd till ärkebiskoji i A\"ignon och besteg sjelf jiatVestolen

untler namn af /i/Hns II, ehuru furst ar 1^03. Han iir en af \ati-

kanens storslagnaste herrskaregestalter. -_
— Under dessa aprildagar 1474

växlades mellan kon. Cliri^tiiu och Sixtus IV tV)rufrigt andra gat"\or:

ixit'\en skänkte konungen eu g} llenduksdrägt, ett guldkors med ett in-

fattadt stycke af Christi kors och andra d}rbarheter. konungen å sin

sida utan all täflan förärade påfven sill, stockfisk och hermelinskinn

frän sina nordiska riken.

Men bakom alla dessa gåfvor och gengäfvor och dessa festlig-

heter lågo allvarliga underhandlingar mellan konungen oidi den påflliga

kurian. En bland de vigtigaste rörde, såsom Paludan-^biller tåam-

hållit, den ömtåliga frågan om ordnandet af rättigheten att tillsluta

de högre kyrkliga embetena i de nortliska rikena, en fråga som imder

den föregående tiden föranledt många slitningar och tvister. (^:h

dessa unilerhandlingar utm\nnade i ilen bulla, som Sixtus \\ red.m

under kon. Christians \ istelse i Rom utfärdade den j.^ April 1474
rörande dessa rättigheter, och som äfven har sin bel\(lelse t"or S\eri<-re.'

Pafvehrefvel ^r tryckt i DiplomrUaiium Christienu 1'riini. luJ^', af C. /'.i-aivenreivei ^
-«... ii^egener, s. 300. 3s
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Kurian, utan txifvel i)averkad af konungens hela personliga upjiträdande,

NJsade sig har liheral och undfallande. Pa konungens ödmjuka anhållan,

heter det, gaf i)åf\-en at konungen och hans efterkonnuande jiatronat-

och presentationsrätten till prosterierna i Lund, Tpsala, Schleswig,

Abo, Linkui)ing och Westerås, till dekanatet i Roskilde, till .'irkedjekne-

döniet i Arhus, Ribe och Strengnas, Inilka i dessa kyrkor bildade

niistbiskopliga \ardigheter, vidare till iirkedjeknedouiet i r|isala, till

dekanaten i lanid, Abo och Linköping och till prosleriet i Jvoskilde

och slutligen till dekanatet i Vårfrukyrkan i Köpenhanni. I )et ar

aiunärkningsvärdt, att inga norska kyrkoviirdigheter h:ir niunnas, men
]'aludan-Muller antar med fullt skiil, att kurian ej \-i!le hiirigenom för-

svaga sitt under föregående stridigheter gjorda yrkande jki patronatet

ufver Norges alla prelaturer. Het skulle vara en tacksam uppgift att

undersöka huru och i livad man detta paf\ebref i detalj tilliimjiades

hiir i Norden under de följande 50 aren till dess reformationen tog

sin begynnelse. Man liar upi)gif\it, att t>agan om ujipriittandet af ett

universitet i Kö])eiihamn ;if\en warit föremal for underhandlingar under

konungens närvaro i Rom, och sannolikt har \;U denna .angeliigenlut

ock kommit ]ia tal, ehuru bulhin härom utfärdades l'oist ett ar senare.

Af\-en åtskilliga andra ärenden blef\'o \itl samma tilltalle afgjorda.

Den 27 April lenmade kommg Christian Rom och återvände ungefär

samma \-äg han kommit. Några ar senare företog hans drottning

llorothea af Urandenburg en liknande Romafiird.

Mellan tlcn 6 och zy April 1474, midt under den heliga vec-

kans dagar, infaller sålunda den händelse, liwarpä grafstenens in-

skrift hant\-der, men scnn undgått de forskares kännedom, hvilka

förut skildrat denna kon. Christians resa: en svensk PttiT Coluvii,

kammarherre och fiiltöfverste, som jcmte sin unga son befinner

sig i konungens följe, dödar i en duell muler vistelsen i Rom
en dansk rival, som '(\{\(i\\ tillhörde konungens uppvaktning. En-

ligt nägon tradition uppgifves den dödade varit en gretve ScJwi-

Itinhcrg.'' Pä grund af detta svära brott forvisas Cohorn och

dömes till landsfhd^t. men finner sk\'dd i kartlinal della Roveres

palats och med hans hjeli^ slutligen äfven en fristad i Avignon

och dess närhet, der han efter en 4 ä 5 ars vistelse dör och jor-

das i Montfavct. Men hans son Johan grundar här i h^-ankrike

en ätt, som ännu synes lefva och som har att tidja betydande

och framstriendc män i fransk och holländsk tjenst, men Inälkas

historia vi dock här ej aro i tillfälle att vidare följa.- »

' Namnet förefaller högeligen dubiöst. Kanske man liärunder kunde för-

moda ett Scliauenbiiri:; eller S<:hulcnbt(rg, bada grclliga ätter, ehuru de slägltaflor,

som förekomma i Hnbners och Hopfs genealogiska arbeten, ej upptaga nägun
medlem af dessa ätter, som kan med l^estämdhel utpekas såsom duellens offer.

- Vi vilja här blott till närmare begrundande påpeka att enligt Dictionnaire

de la ni)ble<;se och en handvkrifven kompleUerande anteckning af niar.]uiscn de

Seguius-Vassieux ätten Coh^jin-. adliga anspråk j.a fram^lälld begäran af en baron
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Vi hafva ej funnit denne Peter C(jhorn.s nanm uttr}'clcli!;;cn

niimdt hvarken i de onihvälfningar och strider här i Sverin^e, hvari

han skall hafva tat,dt tlel, ej heller bland de personer, som oni^afvo

knnunc;- Christians person på hans färd till Rom. Men i strider

och politiska omkvälfninc^ar ser man blott de allra främsta männen

i leden. Der stod han tydligen icke, och konuni^ens fulje pä

Romafärden var sa talrikt och det embete, han beklädde, ej af

sådan vigt, att han här h^ijer sig öfver de ofriga. För öfrigt be-

hufver fautor ej betyda att han i egen person deltagit i konunga-

valet, liksom (let ej lieller är uttryckligen sagdt, om ock sanno-

likt, att han ])ersonligen tog del i slaget pä Rrunkeberg.

Men det hindrar ej att vi ändock skulle kunna återfinna man-

nen i svenska och danska handlingar, ehuru föga troligt under

det ättenamn, han sannolik-t först i utlandet pa grund af sitt va-

penmärke antog. Hornet i åtskilliga former aterfnines väl på de

adliga vapenslcöldarne frän vår medeltid, lik-som i deras ättlingars

i vara dagar.' Men dermed är frägrm ej på långt när klar. Och

det kan ej heller förefalla underligt, d;i man rörande hans ante-

cedentia har sfi få hållpunkter i öfrigt. Man kiuiner ej frän h\'il-

ket landskap han härstammar, och för fadcrsnanmet lemnar den

franska ätteledningen ingen eller möjligen blott vilseledande upp-

gift. Ty ett af de tu: antingen är hela denna ätteledning hop-

gjord och falsk, eller ock beroende p.å missuppfattning af svenska

namn och grundad på osäkra traditioner. I förra fallet lönar det

ej att fästa något afseende dervid, i senare fallet sl^ulle man kunna

vaga sig på försöket att åtminstone i vissa punkter gifva ätteled-

ningen en någorlunda rimlig, dock alltid i_>säkcr tolk-ning. Så-

lunda t. ex. förefaller det under den senare förutsättningen icke

alldeles osannolikt att under detta Toussaint skulle kunna ligga

ett missuppfattadt Torsten eller Turcssoi eller Tordsson, lilcasom

af de orimliga dubbla fornamnen det senare skulle kunna bortför-

klaras såsom innehållande fadersnamnet. Men härmed är dock i

sak föga vunnet. Åtminstone har det ej l}'ckats mig att genom
diplomforskning eller konjekturer erhålla någon tillfredsställande

eller rimlig lösning af den Cohornska slägtgatan, och derföre ar

jag mera böjd att antaga det förra alternativet. i\h\hända kan

Ch.irles Menno Cohorn blifvil frän svensk sicl.\ intygade i en olTicicl handling,
d.it. Upsala d. 24 l)ec. 1700 undert. Adolff de ['alinfjerg, juge rnyal, oeh konira-

sign. Stal-Hamar, sanit bevittnad af C. Rcnolt, M. Wrangel, \\ ! Sosclier, I.. C,

Kronsla(UI). llv:id inände detta innebära?

' pAcnipelvis ätterna Horn, GvHenhrrn. Jiii^erhi^rr:, jJi^crsLijIti.
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någon ann;ui l)'ck;is baUre att gifwi det senare nagut sken af

sanning. Men at\-en (ini det ej skulle 1\ clcas att |)atrafVa denne

Peter Cohorn i vara niedeltidshandlingar och binda hnnoni fast

vid någon af våra inhemslca åldre åtter, lannia vi i alla händelser

ej jåfva grafstenens int)-g eller fråntaga honom hans rått att näm-

nas såsom en son, en landsflyktig son af vårt fosterland.

Hertig Bengt Algotssons fäderne-slägt.

Det mörker, som långe hvilat ofver konung Magnus Eriks-

sons gunstling den bekante hertig Bengt Algotssons slägt, har

under de senaste årtiondena börjat skingras. Det har påvisats,

att han långt ifrån att vara af lag börd, såsom förr påståtts, till-

luirde en af Sveriges mest hogborna iitter, samt att han genom
sin farmoder fru Ingegård Svantepolksdotter kunde leda sin ått

upp till savål den Sverkerska konunga-åtten som den Danske ko-

nungen Valdemar Sejer. ' A fädernet har dock icke hans slågt

kunnat föras långre tillbaka ån till hans farfader Ikynjulf Bengts-

son, som namnes år 13 lO. — Uti Nordisk Familjebok framstålles

det visserligen som högst sannolikt, att denne Brj-njulf Bengtsson

\-arit en )'ngre son till Ostgota-lagmannen Bengt Magnusson. —
Da emellertid intet annat ån den gemensamma vapenbilden, lejo-

net, talar for detta antagande och dessutom Bengt Magnussons

slågt var fast vid Östergötland, men hertig Bengts åter vid Ve-

stergötland, torde man vara fullt beråttigad att Icasta hela denna

hårledning sasum mindre sannolik t)f\'er l)on.l, om niunligen på
samma gäng en antagligare slagtlediiiiig k-an påvisas.

Mertig J5engt, hans fader Algot JM-}'njulfsson, farl)r*,>der Knut
Brynjulfsson och fastrar ]5irgitta Bryniulfsdotter, g. m. riddaren

Greger Magnusson (2 snedbjelkar), samt Katarina ]5r}'njulfsdotter

g. m. riddaren Ulf llak-ansson (Kåma), förde ett lejon i skölden,

och då lejonbilden afven fures af Vestgöta-lagmanncn Bengt Haf-

Illuhlrcr.nd Svensk Iiislnria 2, sid. 24.
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ricisson," som namnes mellan aren 12S6 och 1307. t-orde vara sl^äl

att undersöka, (jm ej nai^^on slagtskap dem emellan lam pa\-isas.

Som barn till Bengt I lafridsson eller hans enka Mart;areta näm-

nas i skilda bref Folk-e, Ramfrid, g. i. m. riddaren Biri^er RiuiksMjn

(snedbjelke) och 2. med riddaren Karl Tukcsson (4-delad slculd) Ivata-

rina och Kristina, stammoder for skämten 3 rosor.- Af dussa IdVlc

Ramfrid I5engtsdotter längst och i sitt sista testamente af är' 1358^

nämner hon som fränder herr h\jlke Knutsson, demiprost i Skara,

som äfven namnes bland hennes arfvingar, i\Lagnus Grcgerssr)n

och Algot Bengtsson, h^olke Knutsson var son till fru Kanifruls

s\'ster Kristina. Magnus Gregersson var son till riddaren Cireger

Akignusson (2 snedbjelkar) och Birgitta l)r3-njulfsdolter (lejon)

en dotter till Brynjulf Bengtsson och säledes faster till hertig

Bengt Algotsson (lejon). Algot Bengtsson \'ar lagman i \'esler-

götland, förde i vapnet ett griphufvud och var sonsun till den

bekante lagmannen .Vlgot Brynjulfsson. Att äfven han wir slagt

med hertig Bengts fiirfäder framgår af ett är 1322 af fru Inge-

gärd Svantepolksdotter pä ITändelö utfärdadt Ijref, > där han jimite

Greger Magnusson (2 snedbjelkar) samt fru Ingegärds söner Knut

och Algot Brynjulfssöner (lejon) namnes som beseglande. — k"(.r

slägtskap mellan fru Ramfrid Bengtsdotter sjelf och Br}-njulf

Bengtssons barn talar vidare den omständigheten, att lieir Gre-

gers Magnusson (2 snedbjelkar) samt Knut och .Algot ]h-\'ujulfs-

söner beseglat (1332) ett af henne utfärdadt bref.

-

Dä säledes säväl Bengt liafridsson som hertig pjengt Algotsson

och hans fäderneslägt i vapnet föra ett lejon, da de bada äro när-

mast bundna vid Vestergötland, dä vidare Ikngt Ilafridssons dotter

fru Ramfrid Bengtsdotter och hertig Bengts fabler hafva gemen-

samma fränder och da till sist fru Ramfrid sjelf t\-cl:es vara slägt

med hertig Bengts fader, forefaller det mig högst .saun(.)liki, att

hertig Bengts farfader Brynjulf Bengtsson varit en son till \'est-

göta-lagmannen Bengt liafridsson och äldre broder till fru Ram-
frid Bengtsdotter. — Rövande Bengt Ilafridssons och l^engt .-M-

gotssons slägtförbindelscr I öfrigt, hänvisar jag till en upi)sa.-. af

mig i Sv. Historisk tidsicäft 18S5. s. 172 och till II. Hildebrr;' .!s

slägttafla i Illustrerad S'- nsk Historia. 2. s. 2J..

.'•". //. /;

' '. S-Z- '- S'c-.-C-:.'Ådcr -^ : .o\ ,07. 3c'\ r;.;.: S^-. i\ I. . :-

Sv. Hisl. T::;5;:ri;' -SS:^ .^. ";;.'

-• V.
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Släkten Leijonhufvud-Lewenhaupt

under medeltiden.

I femte årgången af >;Svenska Ättartal finnes å sid. 307 införd

»Slägten Leijonluifvuds (Lewenhaupt) härstamning.', utarbetad af

K. H. Karlsson. Denna artikel har gifvit mig anledning att taga

de dar uppställda antagandena i närmare granskning. En del

af forskningarna hafva visserligen som bestämda fakta, redan

användts i historiken på släkten Leijonhufvud i :Svenska Adelns

Ättartaflor ifrån i857>, men må det tillåtas mig att härnedan

något mera detaljeradt framställa resultatet af dessa forskningar,

dock i så sammanträngd form som möjligt.

Först några ord om de i riksarkivet befintliga handskrifna

släktböcker, hvilka jag alla genomgått, och hvilka äro författatle

på 1500- och 1600-talen.

\'ara dagars kritiska forskare hafva sedan långe upphört att

obetingadt lita på dessa släktböclvcr, men det torde dock ma hända

vara af intresse att se huru forna tiders forskare framställde släkten

Leijonluifvuds härstamning så väl på fädernet som mödernet. —
Hvad härstamningen på fädernet beträffar anföres till exempel i

en släktbok från 1560-talet [Iviks. A. Geneal. II. 44], att Abraham
Kristiernssons fader skulle hetat Kristiern Abrahamsson och far-

fader vi ler Abram-; i en släktbok af Rasmus Ludvigsson, sanno-

ligt från 1569 [Riks. A. Geneal. H. 45] säges Abraham Kristierns-

sons fader hetat Christer Gregersson till l^runsberg och far-

fader vGreger Christersson >, hvilkcns fader sk-ulle hetat Kristiern

Brodersson och farfader Broder i Kärr i Halland [släktledningen

förekommer äfven i Riks-A. Geneal. II. 19 och II. 2. b.]; en

annan släktbok af Rasmus Ludvigsson [Riks-A. Geneal. H. 42],

uppställer som Abraham Kristiernssons fader Kristiern Broders-

son och farfader Broder Svensson [släktledningen förekommer
äfven i Riks-A. Geneal. H. 6]; en annan släktbok [Riks-A. Geneal.

H. 41] uppgifver som Abraham Kristiernssons fader Jvristiern

Brodersson och farfader Broder i Kärr; i en släktbok frän 1588

[Riks-A. Geneal. H. 11] säges Abraham Kristierrissons fader hetat

Kristiern Gregersson till Brunsberg, farfader Greger Kristiernsson

och farfarsfar Kristiern Brodersson; Erik Abrahamssons stam-

tafla [Riks-A. Geneal. H. 21 a] uppgifver Abraham Kristiernssons

far vara Kristiern Gregersson till Brunsberg, farfader Greger
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Kristiernsson till Eliholmen, farfarsfar Kristiern Brodersson Rid-

dare och farfarsfarfar Broder; den i allmänhet kritiske Peder

Månsson Utter uppställer ungefär samma härledning som den,

sistnämnda. Sammanfattar man nu dessa uppgifter kommer man
till det märkliga resultatet att Abraham Kristiernssons fader skulle

hetat antingen Kristiern Abrahamsson. eller Kristiern Gregers-

son, eller Kristiern Brodersson, att hans farfader skulle hetat

antingen vAbraham>.', eller Greger Kristiernsson, eller Broder

Svensson, eller Broder i Kärr samt att hans farfarsfarfar skulle

varit antingen Broder i Kärr i Halland, eller Broder. När

man ser allt detta virrvarr vore man nästan böjd att helt och

hållet förkasta alla släktböckernas alla obestyrkta uppgifter, men
bevis för delar deraf, eller för nägon af härledningarna i dess helhet

kan ju möjligtvis hafva funnits, äfven om det under tidernas lopp

pä ett eller annat sätt förkommit. — Angående släktens här-

stamning på mödernet eller om Abraham Kristiernssons moders,

farmoders och farfaders moders släkter hafva släktböckerna äfven

temligen motsatta uppgifter.

Den gård på Selaön i Södermanland, som ännu i dag bär

namnet Brunsberg, är sä att säga utgångspunkten för släktens

historia. Ar 1356 ""So' köper ;.Christiern i Brunzebierghe» pä
Selaön jord i *Medalh\vallum>; 1365 ^,n köper Kristiern, domare pä
Selaön, jord i Öfre Valla; år 14 13 t

^ säger i-skaeligen man Gregers

i Brundzbaerghe» sig hafva de i en äkerfjäll i jWallum^ efter som
han var jordägande i byn; år 1425 '°

s [Riks-A. Pergb.] köper

Kristiern Gregersson, vboende i Brunsberge>^ jord i Yttre Valla i

Ytter Sela socken till sina arfvingars everdliga ägo, samt 1438 "^
3

[Riks-A. Pergb.], jord i Qvikstum i Thorsergis (Thoresund) socken

i Silbo häradv. Ar 1462 namnes :vgreger christiernsson oc abram
christiernsson.> på sådant sätt att de otvifvelaktigt äro bröder

[Dansk Riks-A. Häradsdombok 1547 sid. 148]; år 1463 ^7 [Riks-A.

Pergb.] säljer »Grehers Christiernsson» en igaardh på Ytraselo,

hetande Medehvalla, i Silbo herradhe liggiandesv. Abraham
Kristiernsson gifver 147 1

"
^ [Riks-A. Pergb.] sin hustru i stället

för 600 mark, som hon förut fatt i morgongåfva, bland annat en

gård i Brunsberg, hufvudgärden ^Ouiksta i Torssoka (Thore-

sund), en gård i Valla och jord i det andra Valla.

Med stöd af det ofvan anförda synes med säkerhet framgå

att de nämnda personerna stå i släktskapsförhållande af fader

och son till hvarandra.

' När uppgiften är hämtad ur tryckia medelt.idshaadlingar anfores ej källan.
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Abraham Kristiernssons fader var således Kristiern Gregers-
son, hans farfader Greger, omnämnd 1413, och hans farfarsfar

Kristiern, omnämnd 1356. Tager man i betraktande de tider,

under hvilka de anförda olika personerna omtalas, finnes ej heller

något hinder i vägen för rigtigheten af ofvannämnda släktför-

hållande.

Kristiern i Brunsberg, som omtalas 1356 och 1365, finnes

äfven omnämnd 1373 ^"2, som fastevittne, 1379 '^lo [Danska
Riks-A. Pergb. Södermanland n:o 29], 1380 ^^ 10 [Danska Riks-A.
Pergb. Södermanland n:r 32] och 1380 [Uppsala Bibliotek Pergb.]
som vedervaruman.

Kristiern Gregersson omtalas som nämndt år 1425 och 1438,
men förekommer äfven 1427 ^o

, [Riks-A. Pergb.] som grefve

Hans af Everstein fogde på Openstens slott och 1430 s „
[Riks-A. Pergb.] i ett bref dateradt Opesten. Abraham och
Greger Kristiernssöner nämnas första gången 1462, och Kristina

Kristiernsdotter, som, enligt hvad af nedanstående synes, var

deras syster, omtalas första gången 1453 "'^ [Riks-A. Pergb.],

och då som Nanne Käriings hustru.

Hvad Abraham Kristiernssons farfars giftermål med en dotter

till riddaren Broder Svensson, (r. 1436) och hans farfarsfars

giftermål med ^Margareta Valdemarsdotter (Folkunge) angå, har
jag under mina forskningar ej funnit några urkunder, som tala

därom, och instämmer i doktor K. H. Karlssons åsigt, att dessa
giftermål ej äro sannolika. Frågan om, med hvilka Abraham
Kristiernssons farfar och farfarsfar varit gifta får således ännu
lämnas öppen. Beträffande åter hans faders. Kristiern Gregers-
sons, gifte med en dotter till en Peder Eriksson, hafva forsk-

ningarna med säkerhet gifvit vid handen, att ett sådant ägt rum,
samt att Peder Eriksson ej var af Urupska släkten, och att hans
hustru tillhörde Tjurhufvudsläkten.

Ar 1400 [Kammar-A. Afskrift ä papper], pantsatte riddaren
»Mattes Göstatt"sonn> sitt arfvegods Landbotorp i Håsvika socken
i Kinds härad till riddaren Abraham Brodersson, hvilken 1407
[Kammar-A. Afskrift å papper] gaf det till ;.medgift till sin sven
Peder Eriksson och dennes hustru -Christine Toresdotter:. Ar
1 501, tisdagen i fastlagsveckan [Kammar-A. Afskrift å papper],
bevisade Abraham Kristiernssons änka inför riksens råd i Stock-
holm att Abraham Kristiernsson, hon och hennes föräldrar hade
obehindradt ägt Landbotorp sedan den tid det pantsattes till

Abraham Brodersson. — Då man vet att Abraham Kristiernsson
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med sin hustru ej fick Landbotorp, kan hans änka med ;:'hennes

föräldrar^ ej mena annat än sina svärföräldrar och förfäder pä
mannens sida. Af det föregående hafva vi sett, att Abraham
Brodersson, Peder Eriksson och :;Christine Toresdotter' ägde

Landbotorp, och voro de således Abraham Kristiernssons

släktingar pä fädernet eller mödernet. Urkunderna lämna inga

bevis för deras släktskap på fädernet, hvarför således endast

återstår deras släktskap med honom på hans möderne. Abraham
Kristiernsson fick således Landbotorp efter sin moder, hvilken

måste ärft det efter sina föräldrar. — Kunna nu Peder Eriksson

och »Christine Toresdotter» med afseende på tiden, när de

lefde, vara Kristiern Gregerssons svärföräldrar? De gifte sig

1407 och fingo då Landbotorp, som ligger i Västergötland^

och kunde 1427, då Kristiern Gregersson var fogde på Opensten

i Västergötland, hafva haft en fullvuxen dotter, med hvilken

Kristiern Gregersson ingick giftermål. Den senares dotter Kri-

stina Kristiernsdotter gifte sig 1453 och behöfver således ej

hafva varit född före 1427. Häraf ses tydligen att årtalen ej

lägga hinder i vägen för den nyss framställda frågans j åkande

besvarande. —
Gifva urkunderna något vidare stöd för Abraham Broders-

sons, Peder Erikssons och ^Christine Toresdotters» släktskap med
Abraham Kristiernssons moder? — Ar 1462 [Danska Riks-A.

Häradsdombok 1547] omtalas, att ;5Karl erengisslesson paa sind

hestrues wege greger christiernsson oc abram chrisstiernsson aff

waben hagde seldt sckott oc aftTiendtt fra them oc theras arff-j.

till H. aaghi .axelsson ritth. wtj Hiuleberg oc hans arff-j. halff-

delen aff en gardtt liggends i för:e Synd Hallandtt i Reftuinge

sogen heder Bororp Som them war till-

fallend till arff på theras morne epther Suendt tuordtson.» Ar
1472 "/a [Riks-A. Perg.] tillät Sten Sture att Abraham Kristierns-

son fick behålla alla de gods, som Broder Svensson och Clawis

Nichlisson hade köpt till hans behof. De tvenne senare voro

antagligen på något vis släkt med Abraham Kristiernsson.

Broder Svenssons fader var Sven Toresson, som bodde i Öddis-

lef 1436 -° 12 [Riks-A. Pergb.l och ägde denne ^Swen Tordsson»

i Odesslöft' flera gårdar i Halland [Danska Riks-A. Personal-

historisk Samling. Ake Axelssons jordbok]. Af det ofvansagda

framgår att Abraham Kristiernsson och hans syskon pä sin

moders sida voro släkt med Sven Toresson och hans son Broder

Svensson.
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Abraham Brodersson, Sven Toressdn, Broder Svensson,

Peder Eriksson och :-Christine Toresdotterv voro således släkt

med Abraham Kristiernssons moder. Halfva Bororp ärfdes af

Abraham Kristiernsson och hans syskon på deras moders sida

efter Sven Toresson. — Kan deras moder hafva varit dotter till

Sven Toresson? Broder Svensson dog 1436. Hans fader Sven
Toresson ärfde flera gärdar i Halland efter honom [Danska

Riks-A. Personalhistorisk Samling. Ake Axelssons jordbok], som
således ej hade några barn, hviket härnedan skall visas. Hade Broder

Svensson haft någon syster, och hon varit Abraham Kristiernssons

moder, skulle hon och Sven Toresson efter Abraham Kristiernssons

änkas bevisföring ägt Landbotorp, men denna egendom finnes

ej omnämnd i urkunderna i sammanhang med Sven Toresson,

hvadan Abraham Kristiernssons moder ej kunnat vara dotter till

Sven Toresson. Halfva Bororp hade således icke ärfts efter

Abraham Kristiernssons morfader, utan stod Sven Toresson i

annat släktförhållande pä mödernet till Abraham Kristiernsson.

Abraham Brodersson och Sven Toresson förde båda tjur-

hufvudet och hörde utan tvifvel till samma ätt. Den först-

nämnde gaf som ofvan anförts till sin sven Peder Eriksson vid

dennes bröllop med »Christine Toresdotten^ som »medgift;

godset Landbotorp, hvilket han fatt i pant för 600 mark. Någon
anledning för en så pass stor gåfva skulle naturligtvis hafva

funnits, och kan den ej sökas i det förhållande att Peder Eriks-

son var Abraham Broderssons sven, utan måste utan tvifvel

härleda sig från något släktförhållande mellan honom och Peder

Eriksson eller dennes hustru »Christine Toresdotter». Den senare

ägde 1407 Landbotorp, hvilket varit i Abraham Kristiernssons

mödernesläkt alltsedan är 1400, och Abraham Kristiernsson ärfde

pä sin moders sida Sven Toresson, som 1407 och 141 5 V"
[Uppsala Bibliot. Pergb.] kallas för »Sven Thoresson». Sven
Toresson var icke Abraham Kristiernssons morfader, utan broder

till iChristine Toresdotter», hvilken således varit Abraham
Kristiernssons mormoder och var af den s. k. Tjurhufvudsläkten.

Angående den släkt, till hvilken Peder Eriksson hörde, lämna

ej urkunderna något bevis, men säkert är att han ej hörde till

Urupssläkten.

I doktor -Karlssons nämnda afhandling finnes tills slut ett

uttr>'ck, nämligen, iskaehg man», som skulle vara detsamma
som »(bonde eller möjligen lägre frälseman)». Detta anser

jag icke vara riktigt. Ar 141 3 7/7 omnämnes »Gregers i
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Brundzbaergho eller. Abraham Kristiernssons farfader som
»skaeligen man . Nämnda är och dag kärade Gregers i Bruns-

berg vid räfstetinget i Strängnäs >^oppa en ficcl i Wallom i enne

aenghx. Biskop Anders i Strängnäs var jordägande i ;.licelen^ och

i byn. Nämnden vid räfstetinget vittnade och svor att den icke

visste eller mindes annat än att fia^len» lag som den af ålder

legat och att de, som ägde den, af ålder hade ägt den och deras

föräldrar före dem. Gregers sade sig äga del i denna >.fiaelv efter

han var jordägande i byn och det »aer omynnis haeffdt'. Bisko-

pen och de som ägt den förut blefvo tilldömda »fiaelen».

En »fiseL är detsamma som ett jordområde, och 1409 ^^s

kallas en »fiael» i Jönåkers härad för >-'gammalt frälse». Konung
Magnus Eriksson hade 1357 förbjudit frälseman att förvärfva

skattejord, och såväl han som konung Håkan hade sedan

blott pä grund af särskilda förtjänster beviljat undantag från

denna regel. Men under konung Albrekts tid afhändes honom
en stor mängd skatt därigenom att frälsemän pä ett eller annat

sätt kommit i besittning af skattejord. >Den märkvärdigaste

åtgärd, som under drottning Margaretas tid vidtogs i afseende

på Sveriges inre styrelse är utan tvifvel reduktionen. Den bestod

i korthet sagdt deri, att alla de skattegods, som allt ifrån 1363,

då Albrekt kom in, kommit i frälseståndets händer, skulle återgå

till sin ursprungliga egare eller deras arfvingar och åter blifva skatt-

skyldiga» [Styffe: Bidrag till Skandinaviens historia]. Reduktionen

rörde således såväl de verldsliga som andliga frälsemännen och

pågick i Södermanland 1399 och ännu 1409, samt berörde flera

gods på Selaön, hvadan det synes ganska antagligt att efter

1409 ingen skattejord därstädes var undandragen skatt. Biskop

Anders i Strängnäs, som hörde till det andliga frälset, hade

enligt nämndens vittnesmål, af år 1413 ^/r en sedan gammalt erkänd

besittningsrätt till nämnda >^fi3ih och måste denna ;;fia;lv efter alla

räfsteting, som strax före 1413 hållits i Södermanland, om den

ej varit frälse, ej kunnat behållas af biskopen och hans med-

delägare, och nämnden ej tilldömt dem jfiailen.».

Af det ofvannämnda framgår således att den omtalade »fixlem

var frälsejord och att Gregers pa urminnes häfd grundade anspråk

på del däraf innebar, att han var frälseman. Doktor Karlsson

anser att »skaeligen man Gregers i Brundzbairghe», hvilken af

det föregående med till säkerhet gränsande visshet kan anses

vara frälseman, skulle genom uttrycket »skamligen man» bevisas

tillhöra bondeståndet eller möjligen det lägre frälset. Som
Personhistorisk tidskrift. 12
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stöd för att skjeligen man ej betyder bonde kan anföras

följande: Ar 1387 '2 namnes -.skellicum månne gijurdha foot ,

år 1388 »,6 vvailborne man Gjurd Foot; är 1392 ^°,i2 »skaelikom

och hedherlikom manne.^ Gjurd Foot; år 1397 ^/s »hedherlikom

månne ok sk:ciikom giurdhe footh haeradzhoffdyngha j Ydhro.;
är 1403 ^'.'10

;; skälig riddare herr Xichs Bosson>.; 1409 "s
7 skälig

man Herr Jakob Fastolfsson riddare. Det begagnas således

öm en och samma person ibland skäligen och ibland välboren,

samt användes skälig i samband med riddare. Att påstå att

skäligen man anger bonde eller lägre frälseman håller således ej

streck. På I3(x»-talet och i4CXD-talets början kunde man ej ena

året vara ofrälse och andra året välboren och da hörande till

högre frälset, ty välboren innebar att man genom arf från fäder

eller sedan längre tillbaka tillhörde det högre frälset. I Telge

stadga af år 1335 bestämdes visserligen att äfven bönder kunde

få frälse, men dessa blefvo endast vlägre frälsemän», under medel-

tiden kallades friboren och ej välboren samt kunde ej föra adligt

vapen [Hildebrand: Sveriges Medeltid]. År 1438 ''Va [Riks-A.

Pergb.] omtalas Kristiern Gregersson som välboren man och

måste således hört till det högre frälset, dit enligt det föregående

således hans fader skaeligen man> Greger äfven hörde.

I doktor Karlssons åsigt att Kristiern Gregerssons far ej skulle

varit riksråd instämmer jag helt och hållet samt tillägger äfven att

dennes farfar ej heller innehade riksrådsämbetet, ty i bevarade ur-

kunder talas ej därom. Dessa tvenne förmenta riksråds giftermål äro

redan i det föregående något vidrörda, men torde Kristiern Gregers-

sons fars påstådda giftermål men en dotter till Broder Svensson och

en Peder Ribbings dotter, tjäna till utgångspunkt för att visa att

Broder Svenssons moder hette Ribbing och att han ej hade

några barn. Förut är visadt att Broder Svenssons fader, Sven

Toresson, var broder till Kristina Toresdotter och således Abra-

ham Kristiernssons mormors broder, och att Broder Svensson

var Abraham Kristiernssons moders kusin. Broder Svensson

bevittnar redan 1409 '^
3 ett köpebref och måste således då

redan varit myndig, hvadan han säkerligen var född ej senare

än i slutet af i38otalet. Hans faders, Sven Toressons andra

hustru Kristina Piik föddes först på medlet af 1390-talet, ty hen-

nes moder Cecilia i Haraberga, var ännu 1390 [Styfife: Skandina-

vien under unionstiden, sid. 57] gift med Tuve Pedersson,

hvilken 1406 '^ 6 [Danska Riks-A. Arne Magn — Danske Samling

293 fol. 41. v.] var död, ty då säges Benkt Piik vara gift med hans





i69

änka. Benkt Piiks och Cecilias i Haraberga dotter Kristina Piik var

död 141 5 5 " [Uppsala Bibliotek Perb.], ty då gör hennes efterlef-

vande man -Sven Thoresson jordaskifte med Benkt Piiks arfvingar.

Sven Toresson var tredje gängen gift med Hilla Odz dotter,

hvilken 1443 [Riks-A. Lars Sparres kopiebok, Medeltidshandling B.

16- n:o 17] var änka efter honom, som lefde 1439 7,7 [Riks-A. Pergb.],

och 1455 ^.2 [Danska Riks-A. Pergb. Fjäre härad] namnes som hans

änka och som först gift med s-Michel StofffTisk-, med hvilken hon
hade en år 1455 afliden dotter. Hilla ärfde efter dottern en gård,

hvilken dottern ärft af fadern. Hvad hette således Broder Svens-

sons moder, hvilken måste hafva varit hans faders, Sven ToresSons,

första hustru?

I Ake Axelssons jordbok finnes följande antecknadt ?.Ttem

kyopthe jak afT Swen Tordss i Odesslöff ii gardhae, som liggher

i Opnora^, eth hedher Apeldh^e gardher Tesse

fornefnde gotz liggendis i Getingh^e sogn ok Halmstadhe herreth

ok en gärd i Ska^llentorp i EfTthre soghn i Arystadhe

herreth ok en gärd j Ostenebek i Mordheklewoe soghn,

— — — — — — ok en gärd i Xessio i KalfT soghn —

,

liggendis bodhe j Kind ok en gärd hedher Myoshwlt — — —
ligger i Arestsedhoe herreth, ok en gärd i Gwnnarpa, som
hedher Aagard. Alle these fornefende gothz them kyöpthe jak

aff fornefnde Swen Tordss ok gaf hannem — — . Ok
lösdhe jak thet ju aff Sandbek för hwndredha arniske gyldhennai.

Thesse gardhe erffdhe han effther syn sön her Brodher Swenss,

gwd hanss syael ha\vae>.

Broder Svensson hade således på sitt möderne ärft eller

genom gifte erhållit en del gårdar. Hade han genom gifte fått

dem och antingen haft barn eller icke haft barn, skulle gårdarna

vid hans död väl tillfallit hans barn, eller återgått till hans hustrus

släkt, och hans fader ej kunnat ärfva ens det minsta jordområde.

Emellertid ärfde fadern de ofvannämnda gårdarna, hvadan synes

klart att Broder Svensson fått dem på sitt möderne. I Ake
Axelssons klagoskrift till Halmstads landsting öfver Ake Sand-

bek daterad Hjuleberg 1468 [Danska Riks-A. Personalhistorisk

Samling Aage Axelsson] säger han att alla de gods, som Knut
Ribbing hade haft i Halland, hvar helst de lågo, hade han köpt

af Broder Svenssons fader Sven Toresson och att the fornefnde

gotz haffuer jeg wunnit eft"ther som lagen vduiser, bode till

herresting och lantztingh met stettninge breff, ride brefif och

dombreff, hwilke fornefnde gotz myn herris nade hafTuer sath
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j
qwer.stade etc- »Item om ij garde 'i Opnore ligendis them

köpte jegh och att förnefnde Swen Torss . I samma klagoskrift

säo-er Axel Åkesson item fiel her Bror Swenss en arff eftther

Knud Rybbing, som cX-r en tredingh j Risorp.

Af det föregående framgår klart att Broder Svensson ärfde

Knut Ribbing, att Sven Toresson ärfde gods i Halland efter

Broder Svensson, att Sven Toresson innehaft alla Knut Rlbbings

gods i Halland, hvilka Ake Axelsson köpt af Sven Toresson,

samt att de gods, den senare ärfde efter sin son, måste denne

fått på sitt möderne. Alltså hade Knut Ribbing ägt de gods.

som Sven Toresson ärfde efter >in son, hvadan dennes moder

eller Sven Toressons första hustru hörde till Ribbingesläkten.

Denne Knut Ribbing var helt visst död 1436, ty då halshöggs

Broder Svensson, hvilkens moder måste aflidit före 141 5,

emedan Sven Toresson dä var änkling för andra gängen.

Som visats var Broder Svensson. Abraham Kristiernssons

moders kusin. Ar 14S6 V3 [Riks-A. Pappersdokument] säger

en annan Knut Ribbing, häradshöfding i Marks härad, att hans

och Abraham Kristiernssons föräldrar hade >.arfbörd och bref

tillhopa». Äfven af detta synes sannolikt att deras föräldrar

eller förfäder voro släkt.

Hvad egendomen Aleholm eller EUholmen angär inkom

den ej i släkten förr än genom Abraham Kristiernssons gifte

med Birgitta Månsdotter [Xatt och Dag]. Hon fick Aleholmen

bland andra gårdar 1479 ^\ ^ [Riks-A. Pergb-] vid arfskifte

efter sin fader Mäns Benktsson. Det ägdes af hennes far-

fader Benkt Stensson, som var död 1454 -^
i [Riks-A. Pappers-

dokument] och gafs af hennes fader Måns Benktsson 1463

*3/ii [Riks-A. Pergb.], till hans andra hustru Märta Månsdotter

som förökning på hennes morgongåfva, och bestämde han att

Aleholm, om Märta Månsdotter dog barnlös, skulle tillfalla hans

barn i första giftet.

För att Kristiern Gregersson skulle ägt Ekholmen lämna

urkunderna ej något stöd. Hvad Ekeberg angär sålde Birgitta

Månsdotters syster Cecilias son, Jöns Jönsson, i hennes andra

gifte med Jöns Ivarsson, i hans första gifte, detsamma år 1492

"V'ia [Riks-A. Pergb.], till Abraham Kristiernsson, och gaf Birgittas

broder Johan sitt samtycke dertill 1496 \ [Riks-A. Pergb.]— Enligt

»Svenska Adelns Ättartaflor» skulle Kristiern Gregersson haft fyra

barn, nämligen Greger och Abraham Kristiernssöner, Kristina

Kristiernsdottcr samt en dotter gift med Tord Svensson. Detta
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är ej med verkH<:^heten öfverensstämmande, ty 1462 [Danska

Riks-A. Härads dombok 1547 sid. 148] omtalas att Karl Erenc^is-

lesson på sin hustrus vägnar, Greger Kristiernsson och Abraham
Kristiernsson af vapen, ärfde pä sitt möderne halfva Bororp efter

Sven Toresson, samt att Tord Svensson och Jens Svensson af

vapen på sina hustrurs möderne ärft andra halfva Bororp. De tre

första tillsammans kunde ej hafva ärft lika mycket som de två sista

tillsammans ifall alla fem varit syskon, allra helst som det på
ena sidan var två bröder. Alltså voro de tre första syskon,

och de två sistas hustrur systrar, och de tre och två sins emellan

kusiner på mödernet. Abraham Kristiernsson hade således bro-

dern Greger och systern Kristina, och var Tord Svenssons

hustru hans kusin. Greger Kristiernsson nämner 1462 9
5 [Riks-A.

Pergb.] Karl Erengislesson och Tord Svensson som sina magar,

men af det anförda framgår att Tord Svensson var hans kusins man.

Ordet mag betydde den tiden både måg, svåger eller frände i all-

mänhet. — Kristina Kristiernsdotter gifte sig 1453 ^^
i med Nanne

Kärling, men var 1460 3 [Riks-A. Perg.] änka efter honom och

var 1462 9/5 omgift med Karl Erengislesson, hvilken 1467 [Riks-A.

Pergb.] förde en delad sköld med en half lilja i högra fältet och en

fogel i det venstra. Ar 14S4 •* 10 [Riks-A. Pergb.] gifver Karl Eren-

gislesson till ;>Viglungha-) kyrka några gårdar för sin son Krister

Karlssons och Nanne Kärlings själar, och 1485 ^^
5 [Riks-A. Pergb.]

omtalas Kristina Kristiernsdotter som Karl Erengislessons hustru.

Hvad hette då Tord Svenssons hustrur Abraham Kristierns-

son hade en kusin på mödernet vid nanm Kristina Håkansdotter, som
omtalas 1499 31 ,„ [Riks-A. Pergb.]. Är 1480 [Riks-A. Sparres

kopiebok, jMedeltidshandling B. 16 = N:o 17 sid. 244] förekomma
Tord Svensson, hans hustru Kristina Häkansdotter samt sonen Sven
Tordsson, prest i Ylestad. Då nu Sven Tordsson 1480 var prest

måste han varit flera och 20 år. hvadan föräldrarne måste varit gifta

på 1450-talet. Då man vet att den Sven Toresson. som före 1462

ärfts af Abraham Kristiernssons kusin på mödernet, gift med
Tord Svensson, hade ägt gårdar i Mardaklefifs socken i Kinds

härad, att Abraham Kristiernsson hade en kusin på mödernet
vid namn Kristina Håkansdotter, att en Kristina Håkans-

dotter 1495 '^
3 [Riks-A. Pergb.] säljer till sin franka Kristina

Eriksdotter pä Bjurum sin gärd •)MardhaklelT> i Kind i Väster-

götland, att Tord Svensson, gift med Kristina Häkansdotter,

hade en son vid namn Sven Tordsson samt att Knut Ribbing

1486 ^3 [Riks-A. Pappersdokument] säger att hans. Abraham
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Kristiernssons och Sven Tordssons föräldrar hade arfbord och

bref tillhopa, anser undertecknad det till fullo vara bevisadt

att Kristina Håkansdotter, som namnes 1480, 1495 och 1499,

är en och samma person. Kristina Håkansdotter, aom namnes

1495, kallas 1493 '^/ö och 1496 '"'2 [Riks-A. Pergb.] för Kristina

Håkansdotter i Tväryd, Tord Svenssons änka och franka till

Kristina i Bjurnum, Hans Åkessons änka. Om Kristinas fäderne-

släkt hafva de af mig kända urkunderna intet att förtälja, och

att inlåta sig på en uttömmande undersökning därom samt om
hennes släktförhållande till Kristina Eriksdotter Gyllenstierna,

Hans Åkessons änka, är ej här rätta platsen.

Ar 1462 namnes Abraham Kristiernsson »afif wapen», år

1472 "A [Riks-A. Pergb.] för sven, år 149 1, [Danska Riks-A.

Langebeks Svenska Diplomatarium] som sist bland riksens råd,

år 1491 ""^
6 [Riks-A. Pergb.] bland riksens råd och 1493 ^""^

[Riks-A. Pergb.] som väpnare bland riksens råd. Han lefde år

1496 Ve [Riks-A. Pergb.], men var död 1501 33 [Riks-A. Pap-

persdokument], ty då namnes Birgitta som Abraham Kristierns-

sons änka. Hon var omgift 1504 °'ii [Riks-A. Pappersdokument]

med Anders Persson, hvilken nämnda år omtalas som Svante

Nilssons och Sveriges troman.

Abraham Kristiernsson skulle efter nämnda ättartaflor haft

tre barn, Erik och Sten Abrahamssöner samt Märta Abrahams-

dotter, hvilken senare dock ej omnämnes i bevarade urkunder

såsom de förras syster. Eriks och Stens moder skulle 1501 [Kam-

mar-A. Afskrift å papper], då hon för dem gjorde anspråk på

Landbotorp efter deras fader, väl äfven nämnt dottern ifall hon

ägt någon sädan. Hon kunde visserligen varit död 1501, men
får dock anses höra till en annan släkt, möjligen i förvandtskap

med Erik Abrahamsson. Sten Abrahamsson namnes 1499 ^',10

[Riks-A. Pergb.] som Erik Abrahamssons broder och som rid-

dare. Ar 1 501 och 1508 [Riks-A. Lars Sparres Kopiebok

Medeltidshandling B. 16 = n:o 17] samt 15 12 '? i [Riks-A. Pergb.]

omtalas han, och lefde ännu 15 14 '7/, [Riks-A. Pergb.].

Erik Abrahamsson var redan 1499 riddare och gifte sig

15 12 '9/1 i Söderköping samt gaf då sin hustru Ekeberg eller

Lofts gård jemte en del andra gods i båda fallen till morgon-

gäfva. År 151 3 7/1 [Riks-A. Pappersdokum.ent] ombads af Sten

Sture presterskapet, friborne frälsemannen, köpmännen, kronans

skattskyldige bönder och menige allmoge, församlade i Skara,

att, under den tid han bevistade herremötet i Köpenhamn, de
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skulle vara Erik Abrahamsson lydiga och hörsamma pä samma
sätt de varit Ake Hansson i gamla herr Stens och Svante Nils-

son Stures tid. Förmodligen afses härmed hans utnämnande till

riksmarsk. — Erik Abrahamssons änkas, Ebba Eriksdotters.

jordebok, skrifven 1550. upptager 225 gårdar, 6 halfva gärdar,

2 ödetorp, 3 rompejordar. 109 tomter, 3 hagar och 6 kvarnar,

och hans son Abraham Erikssons fädernearf utgjorde 71 gärdar

hans dotter Annas 46 gårdar, hans dotter Märtas 35 gårdar,

hans dotter Birgittas 42 gärdar etc, hvadan synes att han och

hans hustru innehade stora jordområden.

Med Erik Abrahamsson slutar släktens medeltidshistoria.

Stamtafla

utvisande ofvan omtalade personers

Kristiern.
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Text till porträtten.'

4. Eugenia Bernhardina Desideria, Sveriges oeh Norges drottning^

var född 17S1 i Marseille, der hennes fader den rike köpmannen
Francois Clary intog en högt aktad ställning. Som barn fick hon be-

vittna den franska revolutionens skrcäckscener. Sedan hennes syster

Julie blifvit gift med Joseph Bonaparte, uppgjordes mellan dessa makar
det förslaget, att förmäla den ännu blott 13-ariga Desideria med Josephs

broder general Napoleon Bonaparte. ej många är derefter Frankrikes

kejsare. Dessa planer strandade emellertid, da Napoleon förälskade sig

i Josephine de Beauharnais och kort derefter gjorde henne till sin

maka. I stället blef Desideria tvä ar senare förlofvad med en annan

ung hjelte den tappre general Duphot. Aftonen före den utsatta

bröllopsdagen blef emellertid Duphot mördad under ett upplopp i

Rom. Fn ny friare anmälde sig likväl snart, äfven han en af den
franska revolutionens mest lysande krigare, och 179S knöt Desideria

hymens band med general Jean Bernadotte, snart efter hvartannat

marskalk, furste af Ponte-Corvo samt kronprins och sist konung af

Sverige och Norge. Först säsom drottning tog hon sin bostad i

Sverige. Under de 42 är, hon här framlefde, hade hon sorgen se både
sin gemål och sin son konung Oskar I äfvensom sonsonen prins Gustaf

och en sonsons son den lille hertigen af Södermanland före sig

nedstiga i grafven. I sitt åttionde år afled hon slutligen i Stockholm

den 17 December 1S60. Af ödets alla vexlingar temligen oberörd

hade hon alltjämt bibehållit det sunda, praktiska förstånd, den godlynta

frispråkighet och älskvärda förbindlighet, som så ofta utmärka den
franska qvinnan, och ehuru alltid genom skiljaktighet i språk och

lefnadsvanor i viss mån en främling för det land, som först vid mognare
år blef hennes fädernesland, lyckades hon der blifva allmänt aktad

och älskad.

5. Grefvinnan Aurora Wilhelmina Brahe föddes 1778. Hennes
föräldrar voro hofjunkaren friherre Otto Anders Koskull och Amalia
Beata Silfversparre. Hon blef hoft"röken hos drottning Fredrika och

trädde vid 28 års ålder i äktenskap med excellensen grefve Magnus
Fredrik Brahe, sedan omkring halftannat är enkling efter hennes faster

Ulrika Katarina Koskull. Lika god som vacker och intagande blef

hon enligt samtidas intyg hela hofvets förtjusning, liksom hon ock,

mönstret för en husfru och maka, med ädel värdighet förde spiran i

den svenska aristokratiens främsta salong och med sin älskvärdhet

förljufvade de sista 20 åren af sin makes lif. Dä e>:cellensen Brahe
181 1 sändes som ambassadör till Paris för att framföra Karl XIII:s

lyckönskmngar med anledning af konungens af Rom födelse, var

grefvinnan Aurora sin make foljaktig, och äfven här ådrog sig sia belle

suédoise), säsom hon af kejsar Napoleon benämndes, mycken upp-

märksamhet och beundran. Efter mannens död fortfor hon att utöfva

' Med detta häfte fortsattes den i haft. II påbörjade serien porträtt af fram-

stående svenska män och kvinnor.
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ett stort och berättigadt inflytande i Stockholms fömä"ma kretsar, och
hennes salong förblef alltjämt en af de främsta mötesplatserna for den
eleganta verlden. en skola, der ungdomen inhemtade kunskap i det

fina lefnadsvettets och det älskvärda umgängets konst. Afven på
politikens område s}"nes hon hafva gjort sig gällande. Hon säges

nämligen hafva varit den Egeria. hos hvilken styfsonen den bekante
excellensen grefve Magnus Brahe i bekymmersamma stunder sökte

råd och hjelp. Ännu på äldre dagar bibehöll hon ett skönt och
majestätiskt utseende. Hon var, säger Crusenstolpe. >-sådan fantasien

skapar sitt ideal af en drottning . Hon afled försl 74 är gammal.
6. Friherrinnan Charlotta Eleonora von Essen var född 177 1.

Föräldrarne voro den bekante riddarhuspolitikern friherre Karl De Geer
till Leufsta och hans i:a fru, född von Liewen. Dotter till Sveriges

rikaste man och dertill enligt samtida vittnesbörd ovanligt täck och
behaglig sag hon sig vid sitt första utträde i verlden snart omgifven
af en talrik friareskara. Främst bland hennes beundrare framträdde

t\'å sedermera ryktbara personer, kaptenen vid Lifgardet grefve Adolf
Ribbing och hofstallmästaren friherre Hans Henrik von Essen. ^ Den
sistnämnde blef den gynnade, som det påstås till följd af konung
Gustaf III:s personliga ingripande till hans förmän. Hos den hetlefrade

Ribbing, som var dödligt förälskad i den vackra fröken Charlotte,

upplågade nu den ursinnigaste förbittring. Första följden häraf blef

en duell med Essen, i hvilken denne blef svårt sårad. Men det

stannade ej härvid. Gustaf III:s 4 år senare timade död, hvari Ribbing
hade en ej ringa del, torde nog söka en af sina bidragande orsaker

i Charlotte De Geers giftermål med Essen. Detta genom sina verk-

ningar så tragiska äktenskap blef ej långvarigt. Tre år efter dess in-

gående afled den älskliga friherrinnan ej fullt 20 år gammal. Hon
efterlemnade en son, som dog 31 ärig såsom öfverste i armén och
öfverhofjägmästare i survivance. samt ansedd som en af sin tids

elegantaste kavaljerer.

7. Grefvinnan Lovisa Augusta Meijerfelt föddes 1745 och var

dotter till öfverståthållaren grefve Axel Wrede Sparre samt dennes
maka född Törnflycht. Vid 18 drs ålder trädde hon i äktenskap med
den 20 år äldre grefve Johan August Meijerfelt, sedermera fältmarskalk

och excellens. Detta giftermål var det första, som konung Adolf
Fredrik och drottning Lovisa Ulrika efter tronbestigningen hedrade
med sin närvaro ; och det förnäma paret omfattades allt framgent med
svTinerlig ynnest från hofvets sida, hvartill nog i hög grad bidrog den
unga grefvinnans skönhet och älskvärdhet. Denna bevågenhet fortfor

under Gustaf III:s regering, och grefvinnan Meijerfelt utsågs snart till

en af drottning Sofia Magdalenas statsfruar. Jemte grefvinnorna Höpken
och Löwenhielm räknades hon till hofvets främsta skönheter, dess tre

gracer, en uppfattning, åt hvilken Kellgren gifvit ett uttryck i sin be-

kanta dikt Gracernas döpelse . Ett annat uttryck af den beundran.
hon väckte, återfinnes i den samstämmighet, hvarmed tidens memoir-
författare sjunga hennes lof. Hon namnes sällan utan epitetet -.den

vackra>, men M\Qn hennes intagande, älskliga väsen röner allmän
* Sedermera fältmarskalk, rikssththållare och excellens.
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hyllning, under det att det sqvaller och förtal, som i samtida karaktä-

ristiker ofta beskugga de mest förtjusande qvinnobilder, studsa tillbaka

tnot hennes allmänt erkända dygd. Det berättas om henne, att hon

alltid plägade meddela sin make de förklaringar, som hennes fägring

och behag framkallat. Deras äktenskap var också synnerligen lyckligt,

oaktadt grefve Meijcrfelt skildras som både ful och tråkig. Två söner

föddes i detta äktenskap men atledo före föräldrarne. Sjelf öfverlefde

hon i 17 år sin man och dog vid 72 ars ålder.

Kellgren, som varit hennes söners lärare, har äfven ytterligare be-

sjungit henne i ett ståtligt qväde, der han låter alla antikens gudomlig-

heter skänka henne sina yppersta håfvor, men derjemte klaga, att hon

€j synes sjelf veta af de skatter hon fatt. Och skalden Oxenstierna

kallar henne i sin hänförelse: »En skönhet, som den förra verlden

hade tillbedit på knä som Venus och Diana».

Så länge dessa båda snillens verk läsas, skall ock grefvinnan

Lovisa Meijerfelts minne lefva.

8. Grefvinnan Var-rara Spren^ij^tporten var af rysk börd och dotter

till statsrådet gref\e Xicolai Samytsky. Hon blef gift med den bekante

grefve Göran Magnus Sprengtporten, sedan denne frän Sveriges öfver-

gålt till Rysslands tjenst, i hvilken han blef general och 1808 Finlands

förste generalguvernör. Då han följande år afgick från sistnämnda

befattning, utnämndes han till grefve och hans hustru till hofdame.

Tio år senare afled Sprengtporten, men grefvinnan Varvara öfverlefde

sin make i mer än 30 år. Hon dog först 1850. Att döma af Sprengt-

portens tvä föregående äktenskap, hvilka varit ytterst olyckliga till följd

af hans svåra lynne och ytterliga lättsinne, är det ej sannolikt, att

grefvinnan Varvara fatt mycket njuta af lifvets glädje isynnerhet under

det sista decenniet af deras samlif, då den äregirige, orolige, våld-

samme mannen i en enslig landsort gick och grämde sig öfver, att

maktens och glansens dagar för honom voro för alltid förbi. Måhända
hade dock ålderns kyla något svalkat hans fordna hetsighet och gjort

honom mera lämpad än förr att njuta af ett stilla hemlifs behag och

en god makas omvårdnad.

9. Grefvinnan Charlotte IVrangel till Sauss, född 1743, förlorade

redan vid 7 års ålder sin moder Magdalena Sofia AVachtmeister till

Johannishus. Följande år afled jemväl hennes fader öfverstelöjtnanten

friherre A.\el Gustaf Wachtmeister till Björkö. Hon erhöll då en

fostermor i grefvinnan Beata Spens. i ett föregående äktenskap gift

med hennes farbror den framstående amiralen friherre Karl Hans
Wachtmeister. Då grefvinnan Spens 1760 äfven dog, fick fröken

Charlotte efter henne ärfva en summa af 60,000 plåtar. Som hon
tillika var »mycket vacker och munter, berättar riksmarskalken grefve

Karl Bonde, shade hon många friare». Den utvalde bland dessa blef

öfversten grefve Johan Reinhold Wrangel, med hvilken hon sedan på
Walinge gods i Södermanland lefde ett lyckligt familjelif, endast stördt

af en allt rner tilltagande sjuklighet, som redan 1791 lade henne i

grafven, 48 ar gammal.

JV. von Dardel.
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Hvem var Dislin?

Vårt kungliga garnisonssjukhus hade ej länge varit i verk-

samhet, förrän det vardt föremal för en rätt egendomlig inspektion.

Den 13 Augusti 18 12 infann sig nämligen därstädes en

>fabriqueur:> Dislin, som uppvisade ett förordnande, »attsäsom öfver-

inspektör hafva inseende öfver hvad till det materiala af arméens

sjukhus hörde», och som därpå gjorde åtskilHga anmärkningar vid

de på stället af vederbörande läkare och förmän vidtagna ekono-

miska anstalter. Detta utan att hafva vändt sig till öfverläkaren

eller någon annan medlem af sjukhusets direktion.

Ett nytt besök gjordes natten till den 20 i samma månad, då

herr Dislin begaf sig till sjukrummen, fortfor med sina anmärk-

ningar samt äskade af sjukhuskommissarien, assessor Baillet, upp-

gift om och afskrift af staten för sjukhusets betjäning m. m. Med
anledning häraf hemställde nu denne sistnämde till direktionen,

huru han här vid lag skulle förhålla sig.

Man kan förstå, att direktionen kände sig oangenämt berörd.

Ordförande i denna samma var ingen mindre än konungens

befälhafvande generaladjutant för armén, öfverste Lagerbring, och

bland dess ledamöter märktes i främsta rummet arméns nyutnämde

öfverfältläkare, professor Weltzin, pä hvilken i egenskap af sjuk-

husets öfverläkare närmaste ansvaret för dess styrelse hvilade.

Det vardt nu också denne senare, som vid direktionssamman-

komsten påpekade det oformliga sätt. hvarpä dessa inspektioner,

och särskildt den sistnämda, utförts.

Han androg, att det för de sjuke vore både skadligt och af

elaka följder, om desse skulle nattetid och i sömnen oroas, äfven-

som att ett dylikt förfarande skulle pä stället bidraga till elakt

exempel och ohörsamhet i de befallningar, som af läkarne kunde

föreskrifvas. På dessa grunder anhöll professor Weltzin, det

öfverinspektören Dislin måtte tillsägas, att vid de af honom vid-

tagande åtgärder, som hans tjänstebefattning kunde tillhora, först

anmäla sig hos öfverläkaren eller i dennes frånvaro hos den på
stället varande sjukhusläkaren.

.Denna anhållan bifölls på rak arm, hvarjämte assessor Baillet

underrättades, att (Stnne icke ägde rättighet utlämna några af de

om händer hafvande handlingar, som sjukhuset rörde, utan finge
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Dislin i sådant afseende anmäla sig till kurigl, direktionen och dess
utlåtande atVakta. Vidare fann direktionen nödigt att söka erhålla

en noga kännedom, om hvad Dislin såsom felaktigt anmärkt, h\a-
dan denne skulle ofördröjligen tillsägas att inställa sig hos ord-

föranden och därefter uppkallas inför direktionen.

Dagen därpå tillkännagaf ordföranden, att .öfverinspektören
(såsom han pä grund af sitt förordnande alltid i protokollen be-

nämnes) inställt sig hos den förstnämde och till en början munt-
ligen framställt åtskilliga anmärkningar mot den ekonomiska ord-
ningen vid sjukhuset samt därefter pä anmodan afgifvit en skrift-

lig promemoria. Denna senare, afifattad på franska språket, var
— med rättelse af några uppenbara, sannolikt vid intagningen i

protokollet uppkomna, skriftel — i den del, som rörde garnisons-
sjukhuset, af följande lydelse:

»Le 12 du mois daout a 8 heures du matin j'ai présenté
mes devoirs ä M. L'adjutant-General Lagerbrinck et je Tai prié

de faire connaitre ma place ä qui de droit. Le 13 Counte ä 8
heures du matin je donnai Copie de ma commission ä M. le Ge-
neral Lagerbrink.

Le méme jour ä cinq heures du soir je suis allé ä THopital
militaire de Kongsholm. Les Chambres et la Cuisine étaient bien
tenues et propres. Il manquait de la paille dans les paillasses et

elles étaient trop courtes. Les Dräps trop courts et de toille trop
grossiére, les Couvertes tres bonnes et fort propres, les bois de
til generalement mauvais. les traversins mal faits et incommodes,
je ne trouvais dans tout L'Hopital que deux pots de chambre;
dont Tuii plein d'ordure et Tautre ä moitie.

Il'n'y avait aucun Servant dans 4 chambres. Au premier Etage
et au deuxiéme je trouve une jeune fille qui devait soigner nuit
et jour environ 20 fievreux, disposés dans trois piéces différentes.

La distribution du soir consistait en une seulle sorte de grains
emet ä L'eau ce qui devait se distribuer avec du lait ou de la

biére: ä Coté étoit une tres petite marmite, dans laquelle ou fai-

sait du bouillon avec des os.

Le nombre des målades étaient 112 et il n'y avait cepen-
dant que 40 tt de viande. L'Inspecteur. le Chirurgien et la Cuisi-

niére convinrent qu'elle ne valait rien.

Fait ä Stockholm le 14 du mois d'Aout Fan 1812.

"

Dislin.
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Denna promemorias atiattning pa franska visar dess författares

utländska, antagligen franska börd. Gifvetvis måste han dock

hafva varit fullt mäktig svenska talspråket.

Som man ser, är aktstycket hållet i rätt myndig ton; dess

^fait a Stockhoh>ir> smakar af dekret rent af.

Efter erhållen del fann direktionen de gjorda angifvelsema

vara ^af den mest grannlaga beskartenhet och af sådan vikt, att

därom borde skyndsamligen och med yttersta noggrannhet under-

sökas». Angeläget var nämligen, att, om klagomålen skulle befin-

nas grundade, icke allenast rättelse skedde, utan äfven den fel-

aktige ställdes under behörigt tilltal. I betraktande häraf aktade

direktionen nödigt utsätta ett extra sammanträde till samma dag

kl. 5 e. m., hvarvid äfven vederbörande chefer för garnisonsrege-

mentena skulle anmodas närvara.

Både allvar och skyndsamhet hade således utvecklats, när

man några timmar senare mötte anmärkaren öga mot öga.

Innan denne insläpptes, och den egentliga undersökningen

började, begärde dock öfverläkaren, professor Weltzin att fa upp-

lysningsvis yttra sig om den inkomna anmälan.

Att madrasserna voro ofullkomligt stoppade, ägde sin riktig-

het. Förhållandet var. att en del madrasser voro nog korta och

skulle blifvit alldeles för korta, om de fullkomligt stoppats med halm.

Hvad den omständighet angick, att herr öfverinspektören ej

funnit uppassning i första våningen af den stora sjukhusbygg-

naden, så berodde detta, enligt sjukhusläkaren Ahlgrens förklaring

därpå, att sjukvakterskan nyss förut pa Ahlgrens befallning gått

ned i badhuset för att mottaga en ankommen sjuk. och att nämde
sjukhusläkare under tiden själf varit i besagda sköterskas sjukrum.

]\Ied den tredje anmärkningen, att i andra vaningen fanns en-

dast en ung flicka, som ensam natt och dag hade att värda om-
kring 20 febersjuke, förhöll sig på följande sätt. I denna våning

fanns visserligen för tillfället blott en sjukvakterska till circa tjugo

därvarande soldater, men bland dessa tjugo funnos den 13 Au-

gusti endast tre febersjuke. De öfrige. mer eller mindre tillfrisk-

nade, förmådde alla att gä uppe och hjälpa sig själfva, hvarföre

sköterskan rätt väl hann med sina göromål. \'id ett slikt förhål-

lande vore det således ett ändamälslöst öfverflöd att i denna vå-

ning hafva en ökad betjäning, lika visst som att detta i händelse

af svår sjuklighet blefve en nödvändighet.

Rörande förhallandet med nattkärlen erinrade öfverläkaren om
vissa föreskrifter, han i detta afseende för convalescenter utfärdat,
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öfverlämnande tör öfrigt den anmärkta "omständigheten att af

undersökningen upplysas.

På samma sätt påminde öfverläkaren i afseende på mathåll-

ningen om de olika sjukportionerna och öfverlämnade likaledes

frågan om köttets beskaffenhet till den förestående undersökningen.

Nu fick herr öfverinspektören inträda, hvarpå en rätt egen-

domUg scen följde.

Denna började, som naturligt var, därmed, att den inkomne

af direktionens ordförande underrättades om anledningen till hans

tillkallande och om direktionens ansökan att i herr öfverinspektörens

närvaro undersöka förhållandet med dess anmärkningar samt att un-

der rannsakningens gäng biträdas afdensammes närmare förklaringar.

Men här a/bröts ordföranden, herr generaladjutanten Lager-

bring, af öfverinspektören Dislin med den förfrågan, i hvilken ställ-

ning denne sistnämde borde vara inför kungl. direktionen; tilläggan-

des, att han icke ansåg sig böra vara stående utan sittande, hvar-

jämte han pä samima gång från sessionsbordet tog den för en

annan frånvarande direktionsledamot varande stol för att sätta sig.

Man kan tänka sig den kungliga direktionens förvåning vid

ett slikt uppförande, en förvåning, som förmodligen röjde sig ge-

nom ett ögonblicks tystnad.

Ögonblicket därpå antydde ordföranden herr öfverinspektören

att taga afträde. hvilket denne efterkom.

Då Dislin. efter en kort stund, äter förekallad, inkommit, före-

ställde honom ordföranden ä egna och kungl. direktionens vägnar

oskickligheten och obehörigheten af hans uppförande, att, innan

konungens befälhafvande generaladjutant och kungl. direktionens

ordförande ännu hunnit sluta att ä direktionens vägnar förklara

anledningen till Dislins kallelse och kungl. direktionens samman-

komst, afbryta ordföranden med den fråga, huruvida han (Dislin)

vore skyldig att stå eller sitta, då han tilltalades, och detta med
tillägg, att han icke ansåg sig skyldig till det förra, samt att utan

afvaktan af svar till sig rycka, en af de kring direktionens bord

stående stolar för att genast sätta sig. Af vördnad för det namn,

hvarmed herr öfverinspektörens fullmakt var undertecknadt, ville

konungens befälhafvande generaladjutant äfvensom kungl. direk-

tionen i herr öfverinspektörens närvaro fortsätta den tillämnade

undersökningen och tillåta, att herr Dislin under densamma finge

intaga den stol, som han utan tillåtelse velat begagna.

Herr öfverinspektören Dislin inföll, att han för konungens

befälhafvande generaladjutant såsom sådan hade all vördnad och
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vore beredd till lydnad,, men att han däremot — också af vörd'-

nad för det namn, som var undertecknadt hans förordnade — icke

ansåg sig böra stående bevista direktionens session, hvarförutom

han icke erkände eller kunde anse någon sin åliggande skyldighet

vara att inför kungl. direktionen stå till rätta för sina åtgärder.

Till svar härå underrättade herr generaladjutanten, att nu ej

vore fråga om herr öfverinspektörens ställande till rätta, utan

blott därom, att direktionen matte komma i tillfälle att i hans

närvaro göra den nogaste undersökning rörande de brister vid

hospitalsvärden och den uraktlåtenhet hos vederbörande, som herr

öfverinspektören anmält sig erfarit vid sitt besök i sjukhuset den

13 innevarande månad. Resultatet af denna undersökning, huru-

ledes det nu ock utfölle, skulle jämte den af herr Dislin under-

skrifna promemoria föreläggas hans kungl. höghet kronprinsens

höga granskning, och vore det inför denna domstol, som fråga

skulle blifva att stå till rätta. På denna underrättelse svarade herr

öfverinspektören -med någon märkbar hetta-, att han också icke

skulle underlåta att inlämna till hans kungl. höghet rapport öfver

hvad han erfarit vid hospitalsvården.

Härmed var den oangenäma episoden sltrt, och själfva under-

sökningen om de anmälda oordningarne kunde börja.

Att för denna i dess helhet redogöra torde vara öfverflödigt,

så mycket mer som man af Weltzins förberedande upplysningar

lätt kan sluta till utgången. Det enda, som möjligen skulle be-

höfva omtalas, är, hur det gick med de bada sista anmärknin-

garne, vid hvilka Weltzin särskildt hänvisat till den blifvande

undersökningens utslag. Dessa rörde, som vi minnas:

1:0 ^les pots de chambre.;,

2:0 köttets beskaffenhet.

Undersökningen rörande den första af dessa punkter upptager

tre sidor i protokollet. Det juridiska ämbetsspräket, som med
sina majestätiska satsbyggnader här uppbär det sä vulgära ämnet,

är af en ganska komisk verkan, hvilken kulminerar i återgifvandet

af ett onekligen rätt groft uttryck af öfverläkaren. Bäst är emel-

lertid att förbigå allt detta och endast nämna, det anmärkningen

visade sig fullständigt obefogad.

Afhandlingen om köttets beskaffenhet däremot kan utan att

att såra någons öron i all dess trivialitet ätergifvas.

Sjukhusläkaren Ahlgren, härom tillfrågad, upplyste, att herr

öfverinspektören Dislin vid besöket i matköket den 13 förklarat

köttet skämdt, hvilket Ahlgren, som enligt sin åliggande tjänste-
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befattning n\'ligen vid köttets ankomst till sjukhuset detsamma
besiktigat, besvarade därmed, att han bad herr Qfverinspektören

Dislin både lukta och nogare se på köttet för att finna, det samma
hade fullkomligt färsk lukt och alldeles icke var gammalt eller

skämdt utan n>-ligen slaktadt och godt. Dislin hade dä medgif-

vit, att det öfriga köttet varit godt, men en liten bringa, som var

mager, hade därpä ådragit sig hans synnerliga uppmärksamhet.
Ahlgren, å sin sida medgifvande, att man utan tvifvel kunde önska
erhålla ett kött, som varit mindre benigt och mera fett än den i fräga

varande bringan, hade likväl erinrat därom, att det öfriga erhållna

köttet, bestående af lårst\-cke och hvad kokerskan kallade >fransys-

kan», ägde dessa fördelaktigare egenskaper, vidare, att det icke vore
möjligt erhålla hos slaktare i vanlig handel kött alldeles utan ben.

samt att det denna årstid vore ganska ondt efter ett fullkomligt

godt och fett kött, i anseende därtill att kreaturen i allmänhet
hittills varit magra och mindre köttfulla.

Sjukhuskommissarien Baillet och sjukhusets kokerska, Brita

Christina Lagerström, som nu inkallades, instämde uti samma ytt-

rande om köttet som sjukhusläkaren Ahlgren, hvarvid kokerskan
nyttjade det uttrycket, att bringan, ehuru nyss slaktad och frisk,

varit hvad man kallar en dålig bringa. Detta uttr>'ck ^/^/?^ upp-

fattades af herr öfverinspektören Dislin med särdeles begärlighet.

och förbehöll han sig ovillkorligt, att detta uttryck uti kokerskans
förklaring skulle också inflyta i protokollet.

Herr öfverinspektören underrättades, om hvad han icke tyck-

tes känna, nämligen att i svenska språket, hvad man kallar en
dålig bringa icke är detsamma som ett genom förskämning, seg-

het eller någon för hälsan skadlig egenskap felaktigt kött. utan

vill blott säga detsammia som en tunn, mindre köttfull och mager
bringa. Men herr öfverinspektören Dislin påstod enständigt, att

köttet vore efter hans uttryck nmmangeabelt:> och tillade, att utom
andra felaktigheter köttet hufvudsakligen haft det lyte att vara

för färskt, hvarförutan Dislin slutligen tillade, att han grundat sin

rapport på läkaren Ahlgrens och kokerskans medgifvande, helst

han i annat fall ej skulle underlåtit att genom andra personer be-

siktiga samma kött.

Till afgörande af frågan om köttets beskaffenhet uppmanades
slutligen de närvarande herrar regementschefer att härom tillfråga

sitt respekitiva pa sjukhuset befintliga manskap. Detta skedde, och
hade manskapet med en mun förklarat köttet godt och smakligt.

Undersökningen i dess helhet afslutades på följande sätt:
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Sedan öfverinspektören Dislin under nära en och en half tim-

mas tid lämnats tillräckligt rådrum att meddela de af kungl, di-

rektionen äskade och nödiga ansedda upplysningar, men denne

likväl sökte med flera osanmianhängande, vidlyftiga och till under-

sökningens föremål ej ledande anföranden onödigtvis upptaga kungl.

direktionens tid, förständigades han att med redighet och utan

omsvep hålla sig till de anmälda ämnen, hvarpå Dislin yttrade med
tillika visade föraktliga åtbörder, att han numera vore lika nöjd

och benägen att afträda, hvilket, då någon mera upplysning ej

heller stod att ernå, honom således bifölls.

Därmed var också öfverinspektionen från detta håll för all-

tid slut. Redogörelsen öfver den skedda upptager emellertid trettio-

två sidor af direktionens protokoll.

Efter genomläsandet häraf frågar man ovilkorligen: hvem var

denne Dislin? Och hvem gaf honom uppdraget? Svaret på denna

senare fråga kan ej varda annat än: kronprinsen — i egenskap

af general en chef för armén, ty ingen kunglig fullmakt har med-

delats. Men hvilka egenskaper, hvilken ställning i samhället

kunde förmå hans kungl. höghet att till ett dylikt uppdrag utse

denne för eftervärlden fullständigt okände främling? Hvem var

han egentligen?

För att vinna någon upplysning härvidlag har jag — på-

minnande mig, att Dislin först i protokollet nämdes xfabriqueur^ —
rådfrågat hallrättens handlingar och särskildt årsberättelserna öfver

fabrikernas tillstånd samt häraf inhämtat följande:

Antoine Dislin innehade år 1800 en sidenfabrik med 20 väf-

stolar sysselsättande 3 gesäller, 3 lärlingar och 9 väfverskor samt

tillverkande 184 alnar taft, 1644 alnar satin och 13 16 dukar. År
1804 hade han 50 stolar i gång; personalen utgjordes då af i

verkmästare, 9 gesäller, 3 lärlingar och 35 väfverskor, hvarvid

tillverkningen gick till 2505 aln. taft, 3847 aln. satin, 6218 sorge-

dukar och 356 flordukar.

Detta var rörelsens maximum. Sedan gick det stadigt utför,

så att 1812 (samma år, som inspektionen företogs) omnämnes
endast 4 stolar med i gesäll och 9 diverse arbetare samt en till-

verkning af 61 aln. taft och 3602 dukar.

Är 1 8 14 läses vid namnet A. Dislin: ; fabriken nedlagd och

han bortrest utur Riket därförinnan.»

Detta är all den kännedom, jag lyckats förvärfva om man-

nen. Svårt är antaga, att kronprinsen skulle lämnat ett förord-

nande af detta slag till en person, hvars hela medborgerliga för-

Personhistorisk tidskrift. I3
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tjänst endast \ag däruti, att han för egen räkning drifvit några

väfstolar. Eller har verkligen Karl Johan blott för landsnianskapets

skull — förutsatt att Dislin var fransman — velat gynna denne ?

Kanske i så fall denne samme för sin höge landsman äfven utfört

andra uppdrag af mer eller mindre officiell natur :

I hvilket fall som helst skulle det vara af intresse, att om
den improviserade öfverinspektören, som med så stora låter fram-

trädde, få erfara något mera.

ff. F-g.

Rättelser och tillägg

till Anrep: Svenska Adelns Ättar-taflor

rörande slägten Oxenstierna,

hemtade ur Upsala Universitetsbiblioteks handskriftssamling.

Oxenstierna till Eka och Lindö.

Tah. JO.

[Gabriel Christiernsson] [g. m. Bea^a Trolle\ hvilken dog d. 13.

april 1591.

[Enl. sonhustrun Beata Gera"s bref till sin syster Bengta d. 22 april s. åj

Tab. 30.

[Märta] [g. m. Caspar Tiesenhauscn] zu Kyde d. 12 aug. [1582] på
Upsalä slott, där Johan III firade bröllopet, enär bruden hade varit

vid drottningens hof »en tijdh långh.-^.

[Enl. Johan III:s bjudningsbref tiil Erik O. d. 30 juli s. å.]

Hon dog i slutet af 1580- eller första början af 1590-talet, ty d. 13

mars 1591 omtalar hennes man i bref till hennes broder Christiern,

att han förlofvat sig med ••wolgeboren Junckfrau S[op]hia van der

Reck selgen heren Mattias van der Recken nachgelassen Tochter:>.

Hon var dotter till aflidne Mathias van der Reck och Sofia

Virck, dotter till Georg Virck och omgift med öfverste Georg

[Jiirgen] Fahrensbeck. Förlofningen kom först efter många svårig-

heter till stånd, enär Sofia van der Reck redan var bortlofvad till

Otto von Dönhott". hvilkens kränkta rättigheter ifrigt försvarades ej

blott af talrika slägtingar utan äfven af Wendens biskop.

Konung Johan III blef också vid underrättelsen om det före-

stående äktenskapet mycket uppbragt och tillskref Tiesenhausens.
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svåger i första giftet ståthållaren i Reval Erik Oxenstierna ett alfvar-

ligt bref af d. 26 maj 1591, hvari han förklarar sig ej vilja >bruka>

Tiesenhausen -för befallningsman på Hapsall eller Leall> samt säger

sin sändelige och alfvarlige villie och befallnings vara att Oxen-
stierna skulle förhindra bröllopets firande »på for<^^ wåre Befäst-

ningar anten Hapsal eller Leall uthi staden eller pä slottet . hvartill

tillgång skulle förmenas så väl Fahrensbeck som Tiesenhausen,

hvilken senare skulle ^strax oförsumligen» begifva sig till Sverige

att stånda till ansvar inför konungen.

Ej långt därefter d. 15 juni underrättar det oaktadt Tiesen-

hausen Erik Oxenstierna i ett bref från Hapsal att han nu var lyck-

ligen och väl gift samt att han stode i begrepp att efterkomma
konungens befallning och öfverresa till Sverige.

Den förskjutne fästmannens och hans slägtingars förbittring blef

desto större, som Tiesenhausen dessutom offentligen förklarat att

orsaken till hans hustrus brytning af förlofningen med Otto Dönhoff
varit att denne på mödernet ej vore af så god adlig börd som på
fädernet. Om den vidlyftiga och på sin tid t}'dligen mycket upp-
seendeväckande process, som af Dönhoff och hans bröder väcktes

mot Tiesenhausen och hans fru för så väl brutet äktenskapslöfte som
ärekränkning och som var föremål för rättslig behandling i Reval
d. 30 juni, d. I och 5 juli 1592, kan läsas i Monumenta Livoni?e

Antiquse III, Riga 1S42, där äfven mj-ndighetemas skrifveiser till

konung Sigismund i Polen från slutet af 1593 eller början af 1594
samt d. 5 juli t 595 och till hertig Carl d. 12 juli s. å. meddelas.

Tab. 30.

[Birgitta] lefde ännu d. 9 aug. 161S, då hon sänder Margareta Oxen-
stierna, f. Gonnies bjudningsbref till dottern Anna Ribbings bröllopp

med Anders Nilsson [Lilliehöök] till Fardala d. 13 sept. på Fånöö.

Tah. JO.

[Kjerstin] dog d. 16 juli 1603 på Algö och begrofs d. 27 aug.

[Enl. bref af d. 22 juli s. å. från brorsdottern Anna Eriksdotter, sed. g. m.
Broder Abraharasson Rålamb, till Ake och Carl O.]

Tab. so.

[Johan.] Befallningsman i Öfra Östergötland d. 9 maj 1598.

[Enl. Carl IX:s bref s. d.]

Tab. 31.

En dotter till Christiern föddes d. 24 mars 1577.

[Enl. moderns bref till sin syster Bengta d. 26 mars.]

En dotter, som måste vara någon af de jTigre, enär Karin och Märta
nämnas i brefvet, föddes d. 10 april 157S.

[Enl. faderns bref till sin broder Erik och moderns till sin syster Bengta
d. 17 april.]
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[Catharina] begrofs i Björkviks kyrka d. 6 mars 1625.
[Eal. mannens notifikationsbref till Carl Oxenstierna.]

[Ebba] till Synnerby begrofs i Sigtuna kyrka d. 15 oktober 161 5.

[Enl. systrarnas bref till Carl Oxenstierna.]

Tab. 32.

[Christiern] dog i juni [1584].
[Enl. X. 279-]

[Catharina] f. d. [14] oktober [1584], kammarjungfru hos hertiginnan

Maria Elisabet. G. m. [Nils Thureson Bielke] d. i juni 1Ö17 i

Stockholm, där hertig Johan af Östergötland firade bröllopet.

[Enl. hertigens bjudningsbref af d. 8 maj s. å. till Carl O.]

Begrofs d. 30 maj 1624. .

[Enl. mannens bref till Åke O. d. 8 maj s. å.]

[Gabriel] f. d. 26 mars [1586].
[Enl. X. 279-]

Tab. 33.

[Barbro] dog d. 11 [jan. 1624].
[Enl. sonen Axels egenh. anteckningar. X. 284 k.]

[Christer] f. dec. 1584. Uppfostrades först hemma, sedan efter

faderns död vid tyska universitet. Anställd vid Carl IX:s hof.

1604 »Regia; navi praefectus-;. f oktober 1607.
[Enl. Axel O. anteckningar.]

Tab. 33.

[Margareta] föddes tvilling med Beata.

[Enl. Christina Gabrielsdotter Soop's, f. Oxenstierna, bref till Erik O. d. 4
nov. 1 591.]

[Ebba] g. m. [Johan Sparre] pä Rinkesta d. 11 januari 1623.
[Enl. moderns bref till Åke O.]

Lefde ännu 1654, då hon d. 10 nov. skrifvit bref till Margareta
Oxenstierna, f. Bielke.

Tab. 34.

[Gabriel] f. i iRäffle.^. Kom till hertig Johans af Östergötland hof

1 61 o. Legat till England och Nederländerna 1625 och till Dan-
mark 1 62 8.

[Enl. personalierna i handskrift.]

Begrofs d. 9 mars 1641.
[Enl. enkans bjudningsbref till Erik Oxenstierna.]

Hans första hustru Margareta Bielke dog [i aug.] 1620 efter att

dagen förut födt en dotter., som stra.x dog.
[Enl. mannens bref till Carl Oxenstierna d. 15 aug.]

Tab. 33.

[Erik.] [Slottslofven pä Reffle] d. 22 juH [15S0].
[Enl. Johan Ill:s bref s. d.]

[Stäthållare öfver Reffle etc] d. 10 mars 1590.
[Enl. Johan III:s bref s. d.]
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Christiern Eriksson, i^junkeD, egde Eka 1595 och 1596.
[Enl. gårdsräkningar.]

Namnes såsom död i ett qvitto d. 10 juni 1598.

[Åke,] Studerade vid Rostocks univ. 1599.
[Han har d. 4 juli 1599 i Rostock skrifvit sitt namn i Olai Lixanders album.]

[Ståthållare på Wiborg] d. 28 nov. [1631].
[Enl. kgl fullmagt.]

Kallas redan 163S Krigsråd.

[Kgl. bref d. 20 sept. s. ä.]

En dotter döptes d. 8 jan. 1587.
[Enl. moderns fadderbref till prinsessan Anna d. 26 dec. 15S6.]

[Beata.] [Hofmästarinna hos drottning Kristina] d. i febr. 1639.
[Enl. Förmyndarereg. bref s. d.]

Begrofs d. 12 sept. 1652.
[Enl. sonens bref till Greta Torstensson.]

Hennes man dog d. 17 dec. Ji 631].
[Enl. hennes bref till brodern Åke d. 24 dec. s. I.]

[Gabriel] f. på Årsta i slutet af 1593 eller början af 1594. Upp-
fostrades efter föräldrarnes död af farbrodern Johan. Sändes af

honom 1607 till Tyskland, där han studerade vid olika universitet >ielf\va

år». Efter ett kort besök hemma begaf han sig åter till Tyskland,

där han 1622 var i Wittenberg, 1623 i Rostock, 1625 i Liibeck.

Kammarherre hos konungen.

Deltog i ;)t\venne togh till Priissen- samt »är ock uthi åtskillige

commissioner här inrikes aft' H. K. M:t brukaden. Insjuknade under

en resa till Wermland, där han skulle hålla utskrifning, och dog i

Westerås d. 7 sept. 1630.
[Enl. personalier och egna bref.]

Tab. 35-

[Carin] säges i brodern Åkes bref till brodern Gabriel d. 22 juli

1 61 7 skola hälla bröllop "innom tre weckor».

Namnes som .nyss> död i systern Beatas bref till brodern
Carl d. 19 jan. 1629.

Arfskifte efter henne egde rum d. 17 juli 1630.

Tab. 35.

[Märta] namnes som »nyss^ död i brodern Carls bref till brodern Åke
d. 2 juni 1 62 1.

Tab. 36.

[Carl.] Hofmästare hos furstinnan Maria Elisabet. Furstligt Råd hos
hertig Johan af Östergötland d. 2 maj 16 17.

[Fullmagt s. d.]

Häradshöfding öfver Björkkinds härad d. 19 aug. 1617.
[Fullmagt s. d.]
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D. 4 aug. 1619 tillträdde han ståthållareskäpet på Åbo. Härads-

höfding öfver Wemo härad i Finland d. iS juni 1626.
[FuUmagt s. d.]

[Gift] antagligen i början af 161 1 [med Margareta Gonnies, dotter af

Nicolaus Gonnies] Hebrce, Lingu. Professor vid universitetet i Rostock,

som dog d. 16 jan. 15 89 och [Anna Cloos] samt syster till Christina,

som d. 25 maj 1623 gifte sig på Åbo slott med Henrik Nöding
och var död 1655, och Johannes, som var Magister och dog 161 1.

Margareta dog d. 30 maj 1627 och begrofs i S:t Johannis

kyrka i Norrköping d. 5 aug. s. ä.

[Enl. mannens bref till brodern Åke d. 10 och 11 juli s. å.]

Tab. 16.

En son föddes på hösten 16 12.

[Enl. Carls bref till sin hustru d. 15 dec. s. I.]

[Christer] (Christian) kallas 1637 pä utanskriften till ett bref: »Fri-

herre till Björnö, Herre till Håckesta, H. K. M:ts Cammarherre»
och i ett bref om hans begrafning: j-Königl. Cammarherr, Freijherr

zur Lindö und Björnöö..

Dog sannolikt pä hösten 1640.
[Enl. Åke 0:s bref till Erik O. d. 22 nov. s. å.]

Begrofs i Norrköping d. 8 juni 1641.
[Enl. pfaltzgrefven Johan Kasimirs bjudningsbref till brodern Erik d. 25

maj s. å.]

Tab. 37.

[Erik] åtföljde 1634 såsom Hofjunkare Philip Scheiding på hans am-
bassad till Moscou.

[Enl. bref af d. 10 sept. s. a. till brodern^ Christiern.]

Förlofvade sig i början af sept. 1641 med [Margareta Bielke].

[Enl. moderns bref af d. 17 sept. s. å. till hans broder Åke hade förlof-

ningen .egt rum >i söndags>.]

G. m. [Margareta Bielke] d. 14 dec. 1642.
[Enl. egen anteckning.]

En liten dotter dog i mässling på Englaholm i juni 1648
[Enl. Beata 0:5 bref till sonen Åke.]

En dotter döptes d. 17 sept. 1648 och hade till fadder pfaltz-

grefven Johan Kasimir.
[Enl. dennes tacksägelsebref till Erik O. d. 4 sept. s. å.]

En dotter föddes 1655.
[Enl. bref af fadern d. 17 jan. s. å.]

Tab. 38.

[Erik] till Lindö, dog 1691 eller 1692.
[Enl. räkning pä begrafningskostnaden.]

[Sigrid] omtalas som nyfödd i bref d. 13 nov. 1649 från fadern till

hans farbror Åke.
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Döptes på Lindö d. i6 dec. 1649.
[Enl. faderns bref till densamme d. 29 nov. s. å.]

En dotter föddes 1655.
[Enl. koncept till bjudningsbref till dop d. 17 jan. s. å.]

Tab. jg.

[Åke] föddes på Lindö.

Döptes d. 13 juni 1652 och hade Carl X Gustaf till fadder.

[Enl. faderns bjudningsbref d. iS maj s. å.]

[Maria Elisabet] dog d. 20 jan. [1771].

Bodde på Hornö i Wallby s:n i Upsaia län.

[Enl. bouppteckningen.]

Tab. 44.

[Erik Gustaf] förordnades d. 6 juni 1783 till v. landshöfding i Up-
saia län, men undanbad sig utnämningen.

[Enl. bref d. 8 aug. s. å.]

Tab. 46.

[Axel Gabriel.] [Kammarjunkare] d. 2 febr. 18177

[Kornett] d. 9 dec. [1817].

[Löjtnant] d. 22 april [1S23].

Kammarherre d. 16 april 1825.

[Ryttmästare] d. 27 juni [1827].

Adjutant hos H. M. Konungen d. 10 nov. 1832.

Kabinettskammarherre] d. 20 maj 1834.

Afsked frän Ryttmästarebefattningen] d. 14 juli [1835].
[Major i arméen] d. 4 juli [1S36]

[Sigrid Eugenia] dog d. 28 mars 1868.

Oxenstierna till Korsholm och Wasa.

Tab. I.

[Gabriel] var ännu 1605 i utlandet.

[Enl. farbrodern Johan 0:s bref d. 2S mars s. å. till Drottning Kristina,

hvari han säger att Gabriel >nu pä nogen tijdh hafwer warit uthan lands, syn-

nerligen i halftredie ååhr wistats i Frankrijke>.]

Hans hustru [Anna] dog på Rosersberg.

Begrofs i Esterna d. 16 mars 1656.

Tab. 12.

[Gustaf] döptes d. 2 april 1626.
[Enl. moderns bref till Carl O.]
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[Hedvig Eleonora"! lefde ännu 1707 och var då i Wismar.
[Enl. bref från henne till brodern Gabriel d. I2 nov. s. å.]

[Anna Augusta] var 1695 gift.

[Enl. hennes bref till brodern Gabriel d. I maj s. å.]

Tab. 12.

[Gabriel] var 1692 i Hamburg.
Kornett vid prins Ludvigs af Baden garde med Ryttmästares rang.

[Enl. bref från F. C. Dohna d. 20 aus^. 1694.]

Kallas på utanskriften till ett bref d. 26 aug. 1706: »Lieutnant

Colonel au garde de S. A. le marggraf de Både».

Kallas: >;Obrist Wachtmeister und Obrist Lieutnant von Leib Garde
zu Pferd» och säges hafva tjänt där med utmärkelse i 13 år, i

Markgrefvinnan Augustas af Baden pass för honom d. 2 juli 1707-
Den 12 juli 1707 har han pass att bege sig till svenska arméen»

1708 i mars. april och maj var han vid svenska arméen.
[Enl. bref från C. Kurck.]

Tab. Jj.

[Gustaf] var 1696 i Dresden utan tjenst och säger sig då hafva varit

utrikes j'Snart i 4 år>. ,

[Enl. hans bref till brodern Gabriel d. 9 okt. s. å.]

Eugene Lewenhaupt.

Spridda rättelser och tillägg

till

G. Anrep: Svenska .adelns ättartaflor.

(Forts, ur O. B:s Anteckningar.)

Dachs- [David Dach, adlad Dachsberg.] Dog 1667 'V4.

^»^'a- Barn (bl. a.):

David, f. 1 64 1, f 165 1 ^'2, 10 år och 11 dagar gammal, samt

begrafven i Vadstena.

[Carl Gottfried], Hade 1678 tjenat vid lifgardet 10 år. — Gift

före 1678 med en dotter af majoren Johan Lood i Småland,

(
N:r 157, och Sofia Svan.
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[Sveno Svenonis]. Dog 1633 */3-

Son:

[Andreas Dimbodius], f. 163 .

Son:

[Sven Dimberg, adlad Dimborg, f 1731] "/e. — [Gift] 1691

^3/7 i Stockholm [med Christbia \J\Iaria\ Merling], j 1742 ^+2 i

nämnda stad, dotter af rådmannen Jonas Hansson Merling och

Magdalena Christoffersdotter von Ens (kammarrådet Brynte Cron-

skjölds syster).

Dimborg.

[Mathias Franck, adlad Drakenstjernal. Dog mellan 1664 och

1675. [— Gift med Catharina Avander], j- mé\.\2in 1675 och 1679.

Barn (bl. a.):

[Peter]. Blef vid 14 års ålder ryttare i Jemtland; var 1682 redu-

cerad [löjtnant] och anhöll 16S9 att få en ständig tjenst. — Gift

meJ Catharina*Rafti.

Son:

Johannes, döpt 1688 3°/8 i ^Hedvig Eleonora församling i Stock-

holm.

Mathias. Var 1666 korpral vid öfverste Wolmar Wrangels rege-

mente till häst från Upland, Södermanland och Småland.

[Catharina]. Lefde 1688. [— Gift med] kaptenen [/"er Larsson

Knagg], som tjenat nära 40 år och förlorat två farbröder, tre

bröder och en son för rikets fiender och all sin egendom vid

fiendens infall i Jemtland. Med hustru och fyra barn vistades

han under fattiga omständigheter en tid i Helsingland och i688 i

Stockholm.

Draken-
stjerna.

Tab. I.

[Anders Olofsson, adlad Dreffenfelt]. Tjenade allt sedan konung
Gustaf II Adolf intog Riga (1621); [kornett vid Vestgöta kavalleri;

löjtnant]; f 1659 i Norge. Var aldrig ryttmästare. — Gift med
Sojia Blom^ i hennes i. gifte (gift 2:0 med löjtnanten Joen Haralds-

son, f 1672). Hon hade 166S många små barn och öfverlefde

sin 2. man.

Barn (bl. a.):

Anders. Ville 1668 blifva militär, hvarför modern s. å. anhöll,

att han skulle få rusta under Vestgöta kavalleri för hemmanen
Baggården och Silfvarp.

Tab. 2.

[Bengt], f. 1645. [Afsked 1700] 7\ för sjuklighet. [— Gift med
Maria Bclfrage\, som öfverlefde honom.

Dreffen-

felt.
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Barn (bl. a.):

? Nils, f. 16S3 i Vestergötland; kom i tjenst vid Vestgötadals rege-

mente 1704; var fänrik der 17 10; fänrik vid general v. Fersens

dragonregemente 17 15; vistades fem år i dansk fångenskap;

handtlangare vid artilleriet i Stockholm 1720; afsked 1730 '^ 12;

beviljades pension s. å. ^ 12; f 1733 *,6. Hade fått ett hugg i

hufvudet, ett spjutsting i ansigtet och ett hugg på näsan samt

dessutom blifvit skjuten i högra låret.

[Maria Sofia]. Gift med en kapten vid öfverste Carl Bildsteins

regemente.

Tad. j.

[Henrik]. Var 1672 löjtnant vid Vestgöta kavalleri.

Tai>. I.

[Nils Björnsson, adlad Dreffensköld]. Bevistade fälttagen i Liv-

land, Preussen, Tyskland och Danmark samt hade varit fången och

sårad. Erhöll genom kongl. brefven 1647 ^%, 1647 V?, 1652 ? i^

och 1655
3°

'4 i donation flera gods, gärdar och hemman i Vestergötland;

t 1658 ^s/3. [— Gift] och öfverlefdes af hustrun, med hvilken han

hade sex söner.

Barn (bl. a.):

[Björn]. Ryttare vid Vestgöta kavalleri 1647; korpral 1655 och

beordrades till Polen; bevistade sedan stormningen af Fredriksodde

och kommenderades derpå såsom kornett under öfverste Schön-

leben till Stettin; blef vid Flensborg löjtnant och afsändes till

Seeland till konungens lifkompani; blef vid stormningen af Köpen-

hamn sårad i venstra sidan af halsen; tj enade efter fredsslutet

såsom reformerad löjtnant vid Vestgöta kavalleri; [ryttmästare];

afsked 1680 '-/j; j 16S4 ^','3. Var aldrig öfverstelöjtnant. Er-

höll 1682 4^2 bondehemman på lifstids frihet. — Gift med
Maria Silfversvärd, som öfverlefde honom, dotter af r}'ttmästaren

Lars Silfversvärd, n:r 1S4, och Anna Hierta, n:r 121.

Nils. Anhöll få behälla hemmanen efter fadern, f 1674. — Gift

med Märta Bråckenhus, som med flera barn öfverlefde mannen.

[Anders. Lefde 1665], men var död 1684. — [Gift med Doro-

thea von Krakowitz, i hennes 2. gifte], som lefde, enka, 1684.

Dotter:

Greta. Var död 1729. Gift med löjtnanten vid Bohusläns dra-

goner Anders Wall, som 1729 ämnade gifta sig 2:0 med sin

förra frus halfbroders dotter Dorothea von Wultfschmidt.

[Göran. Löjtnant;] j 1672. [Se Tab. 2.]

Tab. 2.

[Göran]. Kornett vid öfverste Sinclairs regemente; [löjtnant vid Vest-

göta kavalleri] 1657; f 1672 '^,3.
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Barn (bl. a.): .

[i, Anna Dorothea]. Öfverlefde alla manliga arfvingar af ätten

och lefde ännu 1728. [Gift (?) med löjtnanten] vid Bohusläns

dragoner \_Anders Jla//\ som efter 28 års tjenst fick afsked 17 16,

anhöll om adelskap och lefde ännu 1729. Hans moder, som hette

Fahnesköld, var troligen dotter af Sven Pedersson, adlad Fahne-
sköld n:r 511, hvilken stupade i fält.

[2. Lars]. Var 167S page hos grefve M. G. De la Gardie.

[2. Jacob. Musketerare vid lifgardet 1685] i september; pikene-

rare efter nio månader; rustmästare vid major M. W. Nieroths

bataljon 1687 ^%; afsked 1688 ^Io; [löjtnant vid M. G. Tiesen-

hausens regemente s. å.] '°
12; [kaptenlöjtnant vid Buddenbrocks

regemente] 1694 ^"'g; kapten vid Fredrik Köhlers inf. 1700 ^"/s;

major 1703 ^=/t; öfverstelöjtnant vid Vestgöta 3-männings rege-

mente till fot 1707 ^6. j 1 7 14 ^4 på Filsbäck. — Gift med
Margareta Gyllenberg, i hennes i. gifte, dotter af öfverinspektoren

Erik Berg, adlad Gyllenberg, n:r 1030, och Christina Duberg.

2. [Helena Catharina]. Var död 1711.

2; [Nils], f. 1672. [Kapten; f 1708. Se Tab. 3.]

Tab. 3.

[Nils], f. 1672 "A. [Dödsskjuten 1708] 3^/8 vid Mescowitz [i Polen].

Uppgifterna i Attartaflorna om hans giftermål 1670 med Chri-

stina Brockenhausen likaväl som om hans barn, af hvilka Anna
Maria står född 1671, kunna således ej vara riktiga, utan äro dessa

nog att hänföra till ofvan anförde Nils Björnsson, adlad Dreffen-

skölds son Nils,- som var gift med en Bråckenhusen och dog 1674.

[Jacob Drummond. — Gift med Elisabeth Clerck, i hennes i. gifte], Dromund.
(gift 2:0 med öfverste Jacob Sinclair, n:r 444), f, enka, 1662 ^S'?.

Hon skulle begrafvas 1663 1 Klara kyrka i Stockholm.

Dotter:

[Regina Drummond, adlad Dromund. Gift] 1680 ^5/^ i Jakobs
församling i Stockholm.

Tab. 2.

[Henrik Speet]. — Gift 2:0 (r) 1694 '? 6 i Stockholm med Elisabet Ehren-
Diimar, hvilken såsom enka, bodde 1705 i Norrköping. spetz.

Tab. 3.

[Anna Christina], j 1763 "
s i Nikolai församling i Stockholm.

[Gift med Urlander\, f 1753.





194

von Eich. [Abraham van Eich, adlad von Eich], f. 1620 ^'"/i, [f 1677] 3'/7.

[— Gift med] Sara IVitte, eller de IVitt, f. 1625, f 1680 i Göte-

borg, 54 år, 7 månader och 17 dagar gammal.

von Eisen. [Diedric von Eisen]. — Gift med Christina Palmström, f 1710 3°/,

Tab. I.

Ekegren. [Anders]. — Gift 1667 "4 i Hoftorsamlingen i Stockholm med Maria
von Bilow.

[Peter]. — Gift 17 10 95 med Greta Torpadius, f. 1681 "/g, t ^748
'9/3? dotter af assessor Lars Torpadius.

Dotter:

Greta. Gift med kaptenen Gustaf Folcker, som 1760 bodde på
Hofvetorp i Torpa socken i Östergötlands län.

[Johan]. Var kaptenlöjtnant [vid Dalregementet] 16S0; regements-

qvartermästare 1681; afsked 1682 3° 3.

Tab. 2.

[Gustaf]. Lefde 1696, men var död 1704. [Gift med Christina

Kyle], som lefde ännu 17 19.

Barn (bl. a.):

En son. Reste 1685 till Holland att lära sig italienska bokhålleriet,

men hördes sedan ej af.

[Elsa]. Lefde 17 19. Gift före 1685 med landsfiskalen [^Johan

Andersson'] Sundberg, som lefde 17 19 (och var fader till fän-

riken Gustaf Sundberg, gift med Agneta Catharina Stråle till

Sjöared, n:r 223).

von [Johan Adolf Gottlieb von Freudenberg]. — Gift med Clara

Freud en- Elisabet vo?i Geistmer.

^erg. Barn:

Georg Wilhelm, döpt 1727 ^°'iiH Tyska församlingen i Stock-

Fredrika Charlotta, döpt 1728^^ lof holm.

Fuchs von [Peter Fuchs von BQhlstein].

Biihlstein. Barn (bl. a.):

Maria, döpt 1656 "/lo 1

[Philip], döpt 1658 ^5/1 (i Tyska församlingen i Stock-

[Peter''Gustaf], döpt 1659 ''°
ix

f
holm.

Christina Elisabet, döpt 1660 '9
i^J
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[Samuel Johansson Furubom. — Gift 2:0] 1676 7 5 i Tyska för- Furubom.
samlingen i Stockholm med \^Magdalena\ Hiep, f. 1658 (döpt ^^4)

i Stockholm, dotter af vinhandlaren Thomas Hiep och Maria Torn-

gren, i hennes 2. gifte.

Barn (bl. a.):

[i. Maria Catharina], j 1746 =^4 på Wiksbergs sätesgärd, som
bon egde.

2. Samuel, döpt 1679 5 „ i Tyska församlingen i Stockholm.

2. Magdalena, döpt 16S3 i februari i Nikolai församling i Stock-

holm.

[Lars Fegier, adlad Fägersköld]. Tjenade under Gustaf II Adolfs Fäger-

tid i polska kriget, blef fången vid Riga och satt fången några år. sköld.

Deltog sedan i kriget i Preussen och Tyskland. Adliga ätten.

Barn (bl. a.):

[Lars. — Gift med] Anna Lennartsdotter Lake (troligen n:r 53,

tab. 9), som öfverlefde honom.
[Maria]. Lefde 1676. Gift före 1666 med kornetten vid Västgöta

kavalleri Sven Grotte, f 1675.
[Christian.] Var 1666 fänrik vid öfverstelöjtnant Julius Richard

De la Chapeles skånska adelns soldater.

[Håkan Fegraeus, adlad Fägerstjerna. — Gift 1:0 med Marga- Fäger-

rcta Tersera\ f 1670 i augusti; — [2:0] 1674 '10 [med Chr. stjerna.

Canterhjeb)t\ f. 1652 "7 i Stockholm.

Barn (samtlige enligt hans egenhändiga uppgift):

1. Maria, f. 1670 i augusti, t 167 i, 9 månader gammal.
2. [Catharina Margareta^, f. 1675 ^s

7 i Stockholm.

[2. Gundborg Elisabet], f. 167S -*/3 i Stockholm.

2. Anders, f.] i Stockholm. — [Gift med G. Höghusen], t i734
'9/3 i Nikolai församling i Stockholm.

[Joachim Georg Ganschou, adlad von Ganschou, f 1760] '°
5 von Gan-

i Kembele församling. [— Gift med Elisabet Freidenfeli\^ som schou.

öfverlefde honom.

Son:

[Georg Christoffer], f. 17 10. ff 1760] ^f s i Klara församling [i

Stockholm] och slöt ätten. [— Gift 1748] "4 i nämnda för-

samling.
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[Hans Mårtensson Garff, adlad Carfwe]. Dog mellan 1671 och

1673 3°;8.-

Döttrar:

[Maria]. Gift med kornetten vid Adelsfanan Sven Eketrä, n:r 137,

f. 1634, t före 1685, efterlemnande fattiga barn.

Karin. Gift med öfverstelöjtnanten Claes Niethoff^ n:r 463.

[Hans Cerdes, adlad von Gerdes], f. 1636, begrofs [1723] ^Vs-

[— Gift med Catharina Spalding], i. 16=,"], begrofs [1698] ^^/n, 41

år och 8 månader gammal.

[Barn]:

JoFian, döpt 1676 ^+2 och begrafven 1679 "^ i Göteborg.

Elisabet Katarina, döpt 1677 ^Vs och begrafven 1679 "/e i

Göteborg.

Ingeborg, döpt 1678 •* 8 och bisatt s. å. 3o;„
i Göteborg.

Adam Johan, döpt 1679 "/10I .

Johan Ludvig, döpt 16S0 - xoT ^°^^^°^ö-

[Johanna Maria], döpt 16S2 ''^4 och begrafven 1721 ^,'9 i Göte-

borg, 39 år, 4 män. och 15 dag. gammal. [Gift 1:0] 1701 på
Lerjeholm i Angereds socken i Elfsborgs län [med kaptenen] vid

fortifikationsstaten i Göteborg Wilhelm Galantin von [Schmerfelt],

f. 1668, f 1707 '3 g i nämnda stad: [2:0] 17 11 ^Vs i Göteborg

[med] amiralitetskommissarien i nämnda stad Jakob Mesterton, f.

1763, begrafven 1720 ^°,'8 i Göteborg.

Christoffer Ludvig, döpt 1683 ^5 6 och begrafven 1684 ^"/V i

Göteborg.

[Hedvig] Ulrika, döpt 1685 '^
'5 i Tyska församlingen i Stockholm

och begrafven 1703 "3 i Göteborg.

[Catharina Charlotta], döpt 1690 '^
i och begrafven [1720] '^/s

i Göteborg. [Gift] där ^jvitiS. Jacob von Utfall\, begrafven 1769 "/V

i nämnda stad.

Johan Gabriel, döpt 1691 -7 A
[Eleonora], döpt 1693 ^nii Göteborg.

Beata Elisabet, döpt 16967 4I

En af döttrarna begrofs 1690 ^,8 i Göteborg.

Tab. I.

von Ger- [Thomas]. Lefde ännu 1667 och bodde i Verden.

Stenberg.

Tab. 2.

[Henric]. — Gift med Christina Cleberjelt, dotter af Herman Cleber-

feit (.antagl. Klöfverfelt, n:r 407. Tab. i).
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Barn:
"

.

Tre söner.
Två döttrar.

En Henrik Wilhelm von Gerstenberg (måhända en af sönerna) blef

fänrik vid Österbottens regemente 1669; afsked 1672.

Tab. 2.

[Herbert] Carl. Tjenade i kriget i Skåne pä 1670-talet såsom ryt- Gladtsten.

tare, korpral och qvartermästare samt [sedan såsom drabant]. Var
derefter korpral under två dr och förare fyra år vid generallöjtnant

friherre von Buchwalds regemente i Wismar, der han 1690 anhöll

att blifva fänrik, hvilket dock afslogs s. å. ^^^/i.

Tab. 3.

[Carl Gustaf.] Afsked 1716; f 1740 '^"'^
i Hallingebergs församling

i Kalmar län.

Son:

[Johan] Henrik. Var 1727 gift med Anna Catharina Arrhane,

f, 1693, t 1762 ^7'^ i Hedvig Eleonora församling i Stockholm,

69^4 år gammal, dotter ?af kaptenen Herman Arrhane, n:r 309.

Tab. 6.

[Adam.] Född 16S0. Begrofs 1729 7 3 i Hedvig Eleonora försam-

ling i Stockholm.

[Dotter]:

[Anna] Helena, [f 1761] '9 g i Hedvig Eleonora församling.

[Peter.] F. 1606 på fädernegården Fransnäs i Perno socken i Fin- Golawitz.
land; rotmästare vid öfverste Seituns (!) regemente 1624; fänrik vid

öfverste Creutz' regemente 1631: kapten vid det värfvade folket af

öfverste Mathias Forbus" regemente 1639; — — ;j 1673
^°/9 på sin egendom Degerby.

[Johan]. [Dog 1679] före '^0. då själaringning gjordes för honom Graan.
i Jakobs församling i Stockholm. — Gift 1:0 1641 ^,6 i HotTörsam-

lingen i nämnda stad med Christina Jacobina Robertsson von Struan;
— 2:0 med Elisabet Burc, f 1705.





Granaten- [Olof Bengtsson, adlad Granatenburg. — Gift (2:0)] 1669 [med

burg. Anna Fa/d, i hennes 2. gifte (gift 1:0] 1659 '-
i Tyska försam-

lingen i Stockholm [med Jacob Koriz]), f , enka.

Söner:

[i. Konrad. Kapten]. — Gift med Maria , som
öfverlefde honom och på egen bekostnad lät begrafva sin svär-

fader, som stått obegrafven öfver två år.

I. Johan Fredrik. Lefde 1669. Tjenade fyra år vid Lifgardet

i Stockholm säsom pikenerare och anhöll någon tid derefter, att

Kongl. Maj:t måtte rekommendera honom till Generalstaterna i

Holland, der han önskade vinna anställning.

[2. Anders.] Konstapel vid artilleriet 1675 ^ 12.
.

Tab. I.

Grass. Henning. Kaptenlöjtnant vid öfv. Henrik Rehbinders regemente.

Adliga ätten. [— Gift med Hilgard von Dellvig\, som öfverlefde honom.

Tab. 2.

[Michaél Gottlieb.] Ofverstelöjtnant vid Kinninmunds regemente 1635
i mars; afsked 1636 i juni. Lefde ännu 1650, men var död 165 1.

Tab. 3.

[Johan.] Sergeant vid ofverstelöjtnant Anders Zöges bataljon i Dor-

pat 1701 ;- fältväbel vid Adam Carl De la Gardies regemente 1702;

regementsadjutant 1703 ^-10 med kongl. fullmagt 1705 '^:^; följde

konungen efter slaget vid Pultava öfver Dniepern, men blef sedan

fången och förd till Ryssland; echapperade 17 12 i maj och ankom
i november till Reval. der han arbetade såsom knappmakaregesäll.

Kom 17 14 '^5 till Vaxholm och derifrän till Stockholm; fänrik vid

Västmanlands regemente 17 17; bevistade Fredrikshalds belägring

17 18; löjtnants afsked 17 19 ^° 12; f 1755 V9 i Torshälla. — Gift

med Helena Fohbnan, som lefde 1744.

Son (bl. a.):

[Nils,] Var fältväbel vid Södermanlands regemente 1755.
[Casper Georg Grass.] Adelsman. F. 1676 i Livland; kom i

tjenst 1692; fänrik 1703; blef fången vid Riga 17 10; r}'mde 17 11;

fången på ett parti s. å., men rymde; major vid Österbottens regemente

1715 ^5
g. Bevistade norska fälttåget 17 18. Hade slutligen öfverstes

karaktär och öfverstes indelning vid nämnda regemente; j 1759 '^ 4-

Grubben- [Diedric] F. 1635, f 16S3.

felt. landa kyrka i Bohuslän.

Hans vapen och värja hänga i Rome-
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[Berend.] Hade tvd suaer i tjenst, när han anhuU om adelskap. Grön-

Söner (bl. a.):

[Berend. Kornett vid öfverste Kerendt Mellins (Karelska) kavalleri

1675] ^,'9; [löjtnant 1676] -'
1^; [ryttniastare 1677] ^•»/ii; j 1694

^,'3. Hade bostället Arawala. — (xift med Ursula Knorjing^ f.

1655 ^94^ begrafven 1720 "f 4 i Stockholm, dotter af majoren

Casper Fredrik Knorring, n:r S09, och hans 2. fru Catharina

Lichton.

Otto Christoffer. [Korpral vid Viborgs kavalleri 1679]; qvarter-

mästare.

En r>-ttmästarefru Maria GriniJijclm dog 1720 ^V4 i Hedvig Eleonora
församling i Stockholm.

hjelm.

[Nils Nilsson, adlad Harnesksköld. Adlades] på grund af sin Harnesk-
30-åriga tjenst under krigsväsendet. Egde en gärd ^^"arsalo i Ran- sköld.

dasalmi socken i Finland. [Gift med Catharina Scfia Sprr!i/ig\ i

hennes 2. gifte (gift 1:0 med korpralen Johan Henriksson Hacerman),
dotter af Henrik Jurgensson Sperling och Dorothea Bassewitz.

Söner:

Casper. Sergeant vid Viborgs läns dragoner under Berendt Taube
1663; fänrik 1668; f 1669 i april.

Herman. Förare vid samma kompani som brodern Casj^er 1663;
fältväbel 166S; fänrik 1669 -^5; löjtnant vid öfverste H. von

Burghausens nyvärfvade finska dragoner 1676; löjtnant vid Unga
Drottningens lifregemente till häst, eller Nils Grotenfelts dragoner,

liggande i Ingermanland, Estland och Livland. Anhöll 1690 ^5
9

om afsked för sjukdom samt om kaptens titel med :-litet under-

håll för sig och de fattiga sina:, hvilket beviljades s. ä. ^',10; f 1692.
— Gift med Elisabet Grofcnfelt, f. 167 1 ^•;4, dotter af öfverste-

löjtnanten Nils Grotenfelt, n:r 1032, och hans i. fru Elisabet Gjös.

[Hoffstedter von Kuhnberg], j 16S0. Hans lik stod från 16S0 Hoff-
-^2 och ännu 16S5 -^4 obegrafvet i Tyska k}Tkan i Stockholm. — stedter
[Gift med] Angela \Kcht\-ka von Barth^ som] jänite barn [öfverlefde von
16S3]. Kuhnberg.

Personht storisk tiJskrif!.
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Biografisk litteratur.

Lehrbuch der gesammten wissenschaftlichen Genealogie. Stnmmbaum
und Ahnentafel in ihrcr gescliichllichen, sociologischen und naturwissensch.ift-

lichen Bedeutung, von Dr. Ottokar Loren:, Professor der Geschichte. IX + 4S9 S.

Berlin, Verlag von Wilhelm Hertz (Bessersche Buchhandlung) 1S9S. (Pris 9 Mark).

I detta, om ganska stor grundlighet och lärdom vitnande arbete,

hvaraf en kort redogörelse måhända är af intresse för denna tidskrifts

läsare, erinras till en början i företalet, hurusom för mer än hundra år

sedan Gatterer i Göttingen skrifvit en lärobok i genealogi, men att

sedermera, fränsedt några artiklar i encyclopedier och anvisningar för

praktiska familjehistoriska studier, detta ämne icke varit föremål för

systematisk behandling. Ämnet behandlas nu af förf. under följande

fyra hufvudafdelningar:

genealogien som vetenskap;

läran om stamträdet;

anträdet;

fortplantning och ärftlighet: problem.

Öfverallt där, hvarest bland menniskor erinran om bortgångna

menniskor bevarat sig, är ett gencalogiskt medvetande för handen, och

därför kunde äfven Gatterer uppställa den satsen : /genealogi fans tidi-

gare bland menniskorna än historia». Genealogien är, säger förf., i sin

ursprungligaste mening vetenskapen om släktets fortplantning i dess

individuella yttringar, samt erhåller sitt fulla innehåll och sin egentliga

prägel genom iakttagande af den till sin födsel och härstamning kända
menniskan själf, hvilken i afseende ä sina fysiska, andliga och sociala

egenskaper undergår en rad af förändringar. I denna definition ligger

också den af förf framhållna indelningen af genealogien i formel eller

sådan, som afhandlar framställningen af ett antal menniskors släkt-

skapsförhållanden i olika led, således hvad som i vanliga fall är

föremål för släktforskning, samt i sådan, som inlåter sig i närmare be-

skrifning af släktledens och menniskornas olika egenskaper i fysiskt,

andligt och socialt hänseende. Sålunda utvidgad, kommer genealogien

att mer eller mindre nära beröra gränserna för åtskilliga andra veten-

skaper; och förf. ingår på en ganska utförlig undersökning af genea-

logiens betydelse såsom hjälpvetenskap till historien, stats- och sam-

hällsläran, rättsvetenskapen, statistiken, zoologien, fysiologien, psykologien

och psykiatrien. Denna undersökning leder till det uttalande, att de

band, som förena genealogien med största delen af alla historiens och

naturvetenskapernas områden, äro sa mångfaldiga, att genealogiens studium

med allt skäl kan antagas komma att i den närmaste tiden utomordent-

ligt utvecklas och utvidgas.

De båda genealogiska grutidfonnerna äro anträdet och stamträdet

eller stamtatlan. Den förra innefattar de förfäder, hvilkas afkomlingar

tillsammantagna bestämma en viss individs tillvaro, den senare afkom-
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linganic af en viss individ. Förf. framhåller med eftertryck den grund-

väsentliga skilnaden mellan dessa båda olika behandlingssätt af det

genealogiska materialet, och i)dpekar, att allt riktigt genealogiskt be-

grepp beror på tydligt särskiljande af ifrågavarande båda grundformer.

Efter en längre historisk i)eskrifning af staviträd från skihia tider,

erinrar förf., hurusom man, för att icke förlora öfversigtligheten i ett

stamträd, numer liksom stillatigande förenat sig därom, att detta skall

innehålla en framställning af alla den manliga generationens afkom-
lingar och tillika upi)taga de i hvarje enskild familj förekommande
döttrar och namnen å deras män, nien icke dessa pars afkomlingar.

I alla staniträd bortfalla således afkomlingarna pä kvinnolinien, och
framställningen erhåller därigenom icke blott ett måttligare och mer be-

gränsadt omfång, utan, hvad riktigare ar, gestaltar sig till ett egentligt

stamträd ötVer familjen, d. v. s. dem, som bära samma familjenamn,

och utesluter endast sådana, som rätteligen tillhöra en annan familjs

stamträd.

Till fullständigheten af ett stamträd, som skall motsvara allmänt

genealogiskt ändamål, utan att tillika tjena till ledning för historiska

eller naturvetenskapliga undersökningar, erfordras, enligt förfrs mening,

följande upplysningar: i. härkomst; 2. födelsetid och födelseort; 3. stånd

och tjenst; 4. dödstid, dödsort och dödssätt; 5. giftermål med angif-

vande af makens härkomst, födelse, stånd och död: 6, barn af såväl

mankön som kvinkön.

Vill man åter göra stamträdet sä fullständigt, att det tillika er-

bjuder ledning för historiska, sociala och naturvetenskapliga undersök-

ningar, bör det .tillika innehålla så fullständiga upplysningar som möj-

ligt angående hvarje persons kroppsliga, moraliska och intellektuela

egenskaper. Ju fullständigare ett stamträd är i dessa hänseenden,

desto närmare kommer ock dess beskrifning af hvarje särskild individ till

biografiens form.

Förf. redogör vidare utförligt för begreppen blodsförvandtskap,

consanguinitas, härstamning från en och samma stamfader eller stam-

moder, agnatcr och cognatcr^ asccndcntcr och dcsccndcntcr^ sidoslägtskap,

samt slutligen de olika sätten för beräkning af slägtskap, den romerska,

som räknar lika många grader som generationer, och den kanoniska,

som beräknar slägtskapen efter antalet leder från den gemensamma
stamfadern. Den förra, hvilken användes i den tyska och äfvcn i

vår svenska lagstiftning, framgår, såsom bekant, af följande schema:

/\
Bl O OA

aO 0£4

A och J^ äro med hvarandra besläktade i femte

led eller grad, B och £ i tredje o. s. v.

OF,

Ett kapitel af ganska stort intresse afhandlar bevis för genealo-

giska uppgifter, och uppräknar de olika slag af urkunder, som där-





vid tiniias att åberopa, samt franistiillcr den olika grad af trovärdighet,

som hvarjc sådan urkund kan anses förtjena. Bland urkunder frani-

hällas särskildt porträtt, och förf. tror, att porträttforskningen är en

bland de mest lönande grenarne af det genealogiska stutliet. I tvifvel-

aktiga fall rörande faderskap, är det enligt forf:s äsigt säkraste be-

viset båda niakarnes samstämmande, äfven af tredje person ej be-

stridda uppgift.

Efter redogörelse för åtskilliga genealogiska termer och benäm-
ningar äfvensom person- och familjenamn från romersk och tysk litera-

tur, öfvergår förf. till den del af arbetet, som handlar om anträdct.

Läran härom göres till föremål för en synnerligen utförlig behandling,

försedd med talrika exempel från furstliga och adliga ätter, redogö-

relse för s. k. anprof för inträde i äldre riddarordnar o. s. v. Hvad
som synes mig vara af särskildt intresse äfven för vår svenska släkt-

forskning och väl värdt att praktiskt tillämpas, är förf:s förslag till

sifferbeteckning af personerna i ett anträd. Därvid iakttages, att alltid

mannens namn skrifves före hustruns. Man betecknar dä generations-

raderna efter det i hvarje rad innehållna antalet anor, sa att rad i

betecknas med 2, rad 2 med 4, rad 3 med 8, rad 4 med 16 o- s. v.

Hvarje person i raden erhåller ett ordningstal, n:o i, n:o 2 o. s. v. Rad-
talen skrifvas som täljare, ordningstalen inom raden såsom nämnare.

- betyder således den femte personen inom raden af sexton anor, —

den sjunde inom raden af tretiotvå anor o. s. v Detta betecknings-

sätt medför stora fördelar, i det att icke blott hvarje bland anorna
förekommande person blir säkert betecknad, utan man äfven kan ur

ett gifvet tal samtidigt hemta åtskilliga viktiga upplysningar om anor-

nas inbördes förhällande, utan att behöfva hafva ett fullständigt utar-

betadt anträd till hands.

i) Man ser genast, om .anan v — hvilken form enligt svenska akade-

miens ordbok kan användas — är manlig eller kvinlig. Alla manliga anoi-

hafva udda, alla kvinliga jämnt ordningstal (nämnare), y, — , — >

^^
.. 8 S 16 .. , .

137"
o. s. v. aro man; ,- —

, y, o. s. v. aro kvmnor.

2) Man finner, hvilka anor äro makar. Om man har en kvinna,

t. e.x. j, finnes hennes man vara den, hvars nämnare är minskad med i,

således y, och omvändt, om mannen är t. ex. ^, måste hans hustru

vara den, hvars nämnare är ökad med i, således — . Alltså: - och

— , — och v äro makar.
2 ' 5 6

3) Det visar sig genast, om den betecknade personen hör till an-

trädets egares förfäder på fäderne eller pa möderne. För sådant ända-
mål tager man hälften af täljaren, medan man lemnar nämnaren oför-

ändrad. Om haltVa täljaren är större än eller lika med nämnaren, till-

hör anan fädernet; är halfva täljaren mindre än nämnaren, tillhör anan

mödernet. Exempel: Anan -^ gifver genom täljarens delning - och tillhör

därför fädernet. Anorna - till och med ^^- tillhöra fädernet, -—\\
I 8 ' 9 60

mödernet.
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4) Äfven anornas gcnealogiska ordning inom anträdct låter sig

påvisas. Man ser, huruvida den gifna anan med sin hustru eller nian

genom en son eller en dotter har bidragit till anträdets egares födelse.

För detta ändamål dividerar man såväl täljaren som nämnaren med
2 ; hvarvid dock märkes, att, om en manlig ana föreligger, nämnaren först

måste höjas med i. Exempel: Anan ^ gifver, dividerad med 2, -^, och

är således i anträdet representerad genom en dotter. Det samma gäl-

ler naturligen om hennes man — . Vi vilja fullfölja detta exempel.

Mannen till ^ är -; bådas barn - är nu en son. Han är morfar till65' 3

anträdets egare, ty han har med sin hustru — födt -^, som är den

sistföddes moder.

5) För att finna föräldrarne till en å anträdet upptagen person,

har man att multiplicera täljaren och nämuaren med 2 och sedan

subtrahera i från nämnaren. Exempel: föräldrarne till — äro — och

4 ^'i, 8 .. 16 1 16— , till — aro — och .

3
'

5 10 9
,

Dessa räkningar äro så enkla, att ett verkligt utförande af ett

anträd i schema knappast vidare är nödvändigt, utan man kunde, säger

förf., vid utforskande af ett anträd direkt upplägga en sedel- eller

lappkatalog, i hvilken hvarje lapp hade sin på ofvan nämnda sätt

anordnade sitTerbeteckning.

En ganska utförlig behandling egnas frågan om an/or/usf, hvar-

med menas det förhållande, att samma äkta par eller samma per-

son kan två eller flere gånger i ett anträd förekomma såsom stamför-

äldrar, stamfader eller stanmioder till en och samma person. Antalet

anor i samma generationslcd kan härigenom blifva väsentligen mindre

än det regelmässiga antalet 8, 16, 32 o. s. v. Förf:s. utredning af

anförlustens sociala betydelse är ganska lärorik, i det att han på-

visar, hurusom anförlusten betingas af jämnbördighetslagar, äktenskap

mellan släktingar, befolkningens mindre rörlighet, trånga statsgränser,

noga bevarad nationalitet, stark nationalkänsla, enhet i religion m.

m. A andra sidan minskas anförlusten genom ökad känsla af jäm-

likhet mellan olika samhällsklasser, de företrädesvis i katolska länder

talrika, af kyrkan uppstälda äktenskapshindren, fri ut- och invandrings-

rätt samt blandning af folk, stammar och raser. Förf, som med en

historikers blick granskar dessa nu antydda förhållanden, finner, att

det gifves ett i menniskonaturen grundadt sträfvande att minska mäng-
den af anor. Lagen om det likartades och jämnbördigas attraktion

kan visserligen tidtals och i ringare mån blifva åsidosatt, men är i det

hela outrotlig; ty :;kärleken trifves bäst vid anförlust och jämnbördighet-).

För förf. framstår den känsla af pietet mot gångna släkten,

hvilken tager uttryck i forskningen efter anor, såsom synnerligen lof-

värd, och han kallar den :.en art af religion, åt hvilken man ej upp-

rättar tempel och altaren, men emot hvilken det socialistiska frisinnet

förgäfves skall löpa till storms, emedan den är grundad i blodet:;.

Den tredje och sista delen af arbetet handlar om fortplantnings-

och ixrftlighctsproblcincn, d. v. s. genealogien ur naturvetenskaplig syn-
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punkt. Framställningen utmärker sig för mycken lärdom, och inne-
håller uttalanden af en mängd författare, belysta af exempel frän åt-

skilliga furstliga familjer. Några bestämda regler för ärftligheten kunna
icke uj)pställas; dock tror man sig, säger förf., hafva funnit, att vissa

för en familj framträdande egenskaper företrädesvis äro att härleda från

förfäder å manssidan. Bevisen härför liksom för öfrigt hela framställ-

ningen i denna del anbefallas säsom ett särdeles intresseväckande
studium.

De sista betraktelserna egnas dt släktens uppblomstring och ut-

slocknande och andra, starkare släktens uppkomst. ^Uti alltjämt nya,
men alltid på något sätt med hvarandra förbundna generationer u[)p-

träder menskligheten uti historien, liksom hafvets vågor alltid såsom
samma salta vatten slå mot stranden; men inom denna likartade massa
finnas särskilda afdelningar, hvilkas individuela lif lemnar ett visst ut-

rymme för fri utveckling-. Att iakttaga detta, hörer i första rummet
till genealogiens stora uppgifter.

Frågor och svar.

Frågor.

15. Kongl. Rådet Grefve Erik Lindschöld var i sitt första äkten-

skap förenad med Greta Jonsdotter, en förmögen bonde-
dotter frän Eldslösa i närheten af Skeninge. Makarne in-

. gingo äktenskap 1657 och hustrun dog under utrikes resa

redan 1659, efterlemnande en son, hvilken uppfostrades hos
sina mödernefränder och blef bonde. Uti Biograliskt Lexicon
Nya Följden, sidan 301, uppgifves, att afkomlingar till denne
son i oafbrutet nedstigan?<e led på manssidan skulle ännu
lefva och blomstra i Östergötland, medan åter Lindschölds
grefliga ätt. såvidt den stammat från hans andra gifte, för

mer än halftannat sekel utslocknat.

Hvilka äro Lindschölds nu lefvande descendenter, som
kunna göra anspråk på hans namn och grefvetitel?

A. D.

16. Hvar finnes Majoren Gabriel Gyllenståhls porträtt: Denne afled

1705, hvadan hans bild bör vara målad af Ehrenstrahl eller

M. Mijtcns d. ä. Porträttets sista, af mig med säkerhet kända
egare var Gyllenståhls dotterdotter, Enkefru Eva Catharina

Lindsfelt, född Du Rietz, hvilken dog j^a sin egendom Stora
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Tirseruins säteri i Södra Östergötland den i Januari 1784.
Derefter har antagligen porträttet förl)lif\it (|var pä nämnda
egendom under hennes bada ogifta systrars lit'stid. Den sista

af dessa afled 1799.

Axel Durling.

17. Kan någon lemna upplysning om och hvarest porträtt finnas
• af nedanstående:

von Ascheberg, Christian Ludvig, v., grefve (född 1662,

Anrep). Chef för Riksenkedrottn. lifregrte t. häst.

*7/8 1674 ^T ^ 1693.
Douglas, Gustaf, grefve (född 1648. Anrep tab. 2). Chef

för Skåne— Bohus läns Dragonregrte.

3'/7 1677—3/12 1679.

IIaij\ Eric, frih.''(född 1774. Anrep tab. 4). Chef för

Bohus läns reg:te.

'V12 1810—3/2 182 1.

Tranefclt, Jan Verner (född 1730. Anrep tab. 7). Chef
för Bohus läns Dragonreg:te.

Vs 1 78 1— ^''lo 1790.
JVallenstjerna, Samuel (född 1674. Anrep tab. 13). Chef

för Riksenkedrottn. lifreg:te t. häst.

^*i6 i^iG— 1720.

/. n.

18. Kan upplysning lemnas om Fabrikören Petter Rudbccks i

Alingsås härstanming. Han var född 17 12 och dog 1772,
efterlemnande bland andra barn Borgmästaren i Norrtelge Per

Gabriel Rudbeck. (Se Svenska Ättartal 1891, sid. 367.)

/. G. R.

19. Är porträtt kändt af Olof Rudbeck, född 1751, j i777i
fattare till bl. a. Boråsiaden?

/. G. R.

för-

20. »Hvem var den Häradshöfding
J. Lagerberg, som i en d. 19

Sept. 1710 till K. M:t inkommen skrift anhåller om tjenst-

ledighet från förrättande af årets hösteting i Wadstena län och
hvilken år 170S var curator ad litem för fröken Beata Char-

lotta Crusebjörn? Efter all sannolikhet tillhörde han ej ätten

Lagerberg N:o 1 1 1 2.

S. F:n Z.»

2 T. Är något närmare kändt om den i frågan n:r 13 omnämnde
Harald Eriksson K()rnings hustru, som enligt Anreps Sv. Ad.
Ättartatlor hette Märta Bedersdotter Luther

F. L.
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2 2. Suvorovs svenska förfäder. I Nordisk Familjebok uppgifvcs
att dén ryktbare r\ske fältherren grefve Siirorov-R\innikski.
furst IlalijsJd harstaminar frän en till Ryssland inflyttad svensk

.'

Hvad hette denne s\enske stamfader till Suvorov, när
lefde han, hvad är eljest kändt om honom och hans familj ?

F. L.

23. Piisjkins svenska anor. I Stockholms Dagblad för den n
juni förlidet år läses en uppsats med titeln >Svenska anor
för Puschkin, däri det framställes den förmodan, att P:s
morfarsmor Christina von Sjöberg frän Re val (gift med negern
general Hannibal) var svenska samt dotter af ka])tenen vid
Västmanlands regemente i\fathias Sjöberg af svenska adliga
ätten n:r 797, hvilken blef i oktober 1709 ):kommenderad med
217 man ryska fångar till Stockholm, lemnade allt sitt gods
kvar i Riga, hvilket emellerdd vid stadens öfvergang blef all-

deles förskingradt (Anreps Ättartatior). Han omtalas ej ha
blifvit gift af Anrep, men ifrågavarande uppsats förf:e för-
modar, att sådant skett och att nämnda Christina von Sjöberg
varit frukten af detta äktenskap och efter Rigas eröfring af
ryssarne kommit till Reval. Det välbekanta förhallandet i)a-

pekas, att de svenska riddarhusgenealogierna äro mycket ofull-

ständiga rörande svensk adel i Östersjöprovinserna.'
Finnas några fakta, som kunna bestyrka ofvannämnda

intressanta förmodan :

F. L.

24. Äro porträtt kända af Axel Rhrenreich Gustaf Broberger,
f. 1772, t 1S46. Sek.-chef för Lifgardet till häst 1S22; samt
Carl Reinhold Uggla. f. 1754, f 1809. Sek.-chef för samma
regemente 1796.

H.

Svar.

4. Svar på frågan n:r 5. De i Anrep: slägten v. Olthoff tab. 3
nämnda Gustafva och Chadotta torde varit samma person och
identisk med k. hofpredikanten. prosten och kyrkoherden Jo-
han Georg Krooks maka Gustafva Charlotta Elisabeth von
Olthoff, hvilken — enligt annons i Öresunds-Posten ^^/^ 1S52— t i Qvidinge ^-V4 1852, 77',. år.

Th. J:n.

5. Porträtt af den i frågan n:r 7 omtalade amiralen grefve
Sparre iinnes på Torpa i Vestergötland. der sannolikt id\Q.x\

porträtt finnes af hans hustru,

A. F.
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6. Med anledning af frågan n:r 12 vill undertecknad framställa

en förmodan, att den där omtalade språkmästaren N. N. Weliingk^

hvilken påtagligen icke varit af den introducerade frih. ätten

Wellingk, tillhört den på svenska Riddarhuset icke intagna

gren af samma familj, hvilken med öfverstelöjtnanten vid

finska kavalleriet Adolf Axel Wellingk (f. 1625 j 1672),

sannolikt vid midten af 1600-talet, inkom till Sverige. Han
bodde på Breviksnäs i Gryts s:n af Östergötland, hvilken gård

han bekom med sin hustru, Hebbla Drake (f. 1637 f 1707),
dotter af landshöfdingen Hans Drake till Hagelsrum och Elin

Jönsdotter Snakenborg (Bäat). Makarne hade mänga barn,

af hvilka en son, öfverstelöjtnanten J. A. Wellingk, efter dem
• egde Breviksnäs (som frän honom gick till ätten Rydingsvärd).

Bl. a. på grund af hans giftermål torde man kunna antaga,

att Adolf Axel Wellingk förvärf\at adliga privilegier för sig

och sina efterkommande här i landet (ätten polsk adel sedan

1580), hvadan upplysningar om dem torde kunna erhållas i

Göta Hofrätts arkiv; säkerligen ock i Gryts församlings

ministerialböcker, på Breviksnäs samt Banérgodset Ekenäs,

förr tillhörigt Ad. A. Wellingks brors son, kongl. rådet grefve

Maurifz Wellingk. (På Ekenäs har funnits och finnes kanske

ännu en större volym genealogiska tabeller, uppsatta af Adolf
Axel Wellingk och bl. a. berörande hans hustrus släkt.) Har
den ifrågavarande språkmästaren tillhört denna gren af ätten,

torde han varit en sonson eller sonsons son af Ad. Ax.

Wellingk. — I sammanhang härmed ma anmärkas, att den i

Tidskriftens 2. häfte sid. 103 omnämnde Gotthard Johan
Wellingk, hvilken 1770 med familj flyttade till Frösön i

Jämtland, säkerligen ock varit en ättling af Ad. Ax. Wellingk.

Ett indicium härför synes ligga däri, att en af den förres

söner bar namn efter sin ascendent, Hans Drake. — Intressant

skulle vara att veta, huruvida ätten fortlefver.

Fredrik Drake.

Smärre biografiska meddelanden.

I supplementet. Del II, till Nordisk familjebok spalten 2357 med-
delas som rättelse, att Olof Granberg icke aflagt studentexamen, men
enligt •Skånska nationen vid Lunds universitet 1833— 1883:^ af C. Sjö-

ström (Lund 18S5) sid. 197 blef G. student i Lund 1879.

von KanfzOiLK^ Redan så tidigt som år 1282 3°/„ förekommer
namnet i ett fördrag mellan markgrefvarne Otto och Conrad af Bxan-

' Friherre J. .\. Kantzow meddelar följande tillägg till uppsatsen om ätten

von Kantzow i denna tidskrifts l:a häfte.

Personhistcrisk tidskrift. 1

5
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denburg samt den 1235 grundade staden Prenzlau i Ukermark. An-
tagligen härstammar den i ofvannämnda fördrag omnämnde Conrad
Kantzow i Prenzlau från den i Ukermarkska Pommerska gränsen i

Meklenburg uråldriga byn Kantzow. Familjenamnet har under olika

tider skrifvits med K och med C, med och utan t. Under 16 år-

hundradet förekomma personer med namnet Kantzow äfven i staden

Greifswald. Utom här nedan omtalade Hans Kantzow finner man
därstädes under åren 1565— 15 84 en Brandt Kantzow, men dennes

samband med ifrågavarande släkt är lika litet bevisadt, som med den
kände pommerska historieskrifvaren Thomas Kantzow. Denne senare,

som 1526 ^°
4 immatrikulerades vid universitetet i Rostock med tillägget

Sundensis, hvilket antyder hans härkomst från staden Stralsund, blef

sedermera de pommerska hertigarnes sekreterare och afled 1542 ^5
,^ [

Stettin. Ifrån Erdmann Kantzow i Prenzlau skall äfven härstamma en

ännu i Tyskland lefvande släkt, hvarmed den från Hans Kantzow
kommande linien icke heller har kändt samband. (Se vidare nämnda
uppsats sid. 38 rad ig.)

Hans (von) Kantzow var enligt Dinnies Stemmata, först öfverste-

löjtnant i kejserlig tjenst, sedermera adlad af kejsaren etc. etc. (Se

vidare nämnda uppsats sid. 38 rad. 27.)

Svenska Autograf-Sällskapet.

Sedan föregående häfte af Personhistorisk Tidskrift utkom hafva

följande personer blifvit kallade till ledamöter af Svenska Autograf-

Sällskapet, som sålunda nu räknar en hedersledamot, 21S ledamöter,

deraf 10 ständiga, samt 9 korresponderande ledamöter.

Alströmer, A., Friherre, Kansliråd.
[

Djurklou, A'. G., Friherre, Kammar-
von Arbin, G. £., Hofrättsnotarie. Kri- 1 herre. Örebro.

stianstad.
|
Ehrensvärd, G.. Grefve, RyUmästare.

Bildt, C, Friherre, Envoyé. Rom.*

Brahe, A'., Grefve, ÖfverstekaniinaTiun-

kare.

Barenstara, G., Minister. Tjelfvesta.

Cederström, B. C, Friherre, Assessor. |
Gyllenstierna, A^., Friherre, Hofjäg-

Kristianstad.
[

mästare. Krapperup.

Cederström, Rudolf, Friherre. Upsala.
|
Hansen, H. •}., Lärare vid Texens Real-

Dahl, j^. /., Löjtnant.
|

skole i Danmark. Kjöge.

Marsvinsholm.

Erlandsson, P., Kontorschef. Göteborg.

von Essen, K, Friherre, Riksmarskalk.

Excellens.

Ständig ledamot.





Holm, C. T., Grosshandlare. I

Holtermann, O., Ryttmästare. *

Lagerfelt, F., Friherre. Kammarherre, i

Lamm, //.. Grosshandlare. I

Leijonhufvud, G. Cson, Friherre, Ama-
i

nuens.
|

Lewenhaupt, C, Grefve, f. v. Minister

för utrikes ärendena, Envoyé. London.

Lindhult, A., Juris Kandidat. Alingsås. :

Manderström, C, Friherre, Godsegare.
;

Dufveholm.
I

Oldberg. E. O. .V., Kommendör. i

Oldberg, G. A., Kapten.
|

Peterzens, A. F. R., v. Häradshöfding.
!

Peyron, C, Ryttmästare. Helsingborg,
i

Piper, Ebba, Grefvinna, f. von Haffner. I

Söfdeborg. i

Piper, Emelie, Fröken. Löfsta.

Planting-Gyllenbåga, G. H. F., Kap
ten. Karlberg.

Raab, C, Friherre, Kapten.

De af sällskapets ledamöter, för hvilka annorlunda ej uppgifves, bo i

Stockholm.
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Rehbinder, //., Friherre, Kommerseråd.

von Rosen, Fr., Grefve, Kammarherre.

Hedenlunda.

von Rosen, Gustaf, T. A., Grefve,

Kammariunkare.

Routh, M., Grefve, Generallotsdirektör.

Saltsjöbaden.

Skogman, C, e. o. Hofrättsnotarie.

Sondén, J/., Professor.

Törnell, O., Auditör.

Wachtmeister, G., Grefve, Ryttmästare.

Knutstorp.

Wachtmeister, //., Grefve, Kabinetts-

kammarherre. Arup.

Weidling, H., Kammarskrifvare. Göte-

borg.

Willers, JV., Kamrerare.

Wrangel. Fr., Friherre, Kabinettskam-

marherre. Eliinge.

Åkerhielm, A'. G. S. Friherre, f. v. Stats-

minister.

Ständig ledamot.

Desiderata.

Såväl tryckta arbeten som manuskript af eller om och öfver med-
lemmar af ätten Rudbcck (Rudbeckius) önskar undertecknad genom
köp eller byte förvärfva.

Särskildt önskas följande arbeten af Olof Rudbeck d. ä.:

1. Disp. anatom. de circulatione sangvinis, 4:0 Arosia; 1652 och
8:0 Lagd. Bat. 1654.

2. Nova e.xerc. anatom. exhibens ductus hepaticos, 4:0 Arosi^e

1653 och Lugd. Bat. 1 654.

3. Hortus Upsaliensis Academiai, 12:0 Ui)S. 1666.

4. Delicice vallis Jacobreae, 12:0 Ups. 1666,

5. Atlantican, del I, tredje uppl. (igenkännes bl. a. på att myntet
sid. 7 1 1 blifvit bakvändt samt att kransen med pennan och svärdet å

sista sidan är nära 3 centimeter mindre i diameter än i första uppl.).

6. De af O. R. utg. sagor in folio.

Joh. G. Rudbeck,

frih.; vice häradshöfding,

adr. Stockholm.
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f\ '^1 <^ I <^ -^1 n f=-

Ib k ± j^i:...Lni; nar,

med anlecnmg af ckn t:li Svenska Aiitoc^rafsäll-

skapets medlerninar utdekide mono^^Tafien öfver

adliga ätten Aminoft fått mottaga välvilligt er-

kännaDde. Idén att sålunda sätta säUskapcts med-

lemmar och för framtiden '-äixt^-?. abonnenter på

tidskriften i tillfälle, att såsom bilaga till Person-

historisk Tidskrift, i den man der omständigheterna

A^i nicdgiAa. erhålla hknande arbeten öfver andra

dägte**, hai- rört lifligt erkännande, och från olika

håll haf\-a ins^ått fdrh-åc^ninLTar ani^ående de vilkor,o o o o '

hvilka af redaktionen skulle uppställas, i händelse

någon önskade, att genom redaktionens försorg-

få en liknande siäotmonO':-avah befordrad till trvcket.

Tili sva;- härå har red. äran meddela:

i:o. Manuskriptet bör, så vidt möjdigt, \'ara

fullständigt utarbetadt. — 2:0. Den, som önskar

få ett sådant manuskript trvckt i uncrelarlii: öf\-er-

ensstämmelse med Aminoffska släktens mono<'Tafi,

erlägger 6 krunor 50 öre för hvarje trycksida samt

erhåller 100 exemplar af boken. — 3:0. Redaktionen

åtager sig sjelfva korrekturläsningen samt ombestyr

tryckning, utstyrsel m. n:i. ocii får disponera öf\'er

den återstående upnkv^an, som utdelas till Auto-

grafsällskapets medlemmar samt till abonnenterna

pa rersonhi,>tc;ri-k Tidskrift.

Red.
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De äldre leden af slägten Leijonhufvud-
LewenhaupcT

(Genmäle.)

I femte årgången af .^Svenska Ättartal» framlade jag för ätten

LeijonJnifvud-LewenJiaupt en slägtledning, som ej så litet .skilde

sig från den gamla häfdvunna uppfattningen. Emot densamma
har ej heller någon invändning gjorts, men dercmot har man icke

godkänt min deri uttalade äsigt, att en af ättens medlemm.ar,

»skälig man Gregers i Brunsberg», som namnes år 141 3, varit

bonde eller möjligen lägre frälseman. Nu senast har frih. K.

K:son Leijonhufvud i en längre afhandling i denna tidskrift bland

annat sökt framlägga bevis för att denne Gregers i Brunsberg

ovedersägligen varit frälseman.

Då jag emellertid i ofvan anförda slägtledning endast yttrade

mig i den aldra största korthet, må här lemnas en redogörelse

för de skäl, hvarå jag stödde min åsigt rörande denne Gregers' i

Brunsberg samhällsställning, särskildt som dessa skäl i någon mån
äfven belysa . den i medeltidens diplom förekommande termino-

logien.

Under hela Medeltiden var det synnerUgen vanligt, att man
till en persons namn fogade ett attribut. De oftast förekommande
äro: värdiga välboren, "^rlig, beskeden (beskedlig), skälig och

god. Intet af dem. välboren undantaget, är visserligen bestämdt

bundet till någon viss samhällsklass, men vid granskning af en

större mängd diplom tinner man dock snart, att medlemmar af

ett visst stånd dock oftast utmärkas med något särskildt af dessa

attribut. Så kallas prelater vanligen värdiga, riddare och andra

frälsemän ärliga och välborna, prester hederhga samt borgare

och bönder beskedna (beskedliga) och skäliga. I ett och samma
diplom göres ock ej så sällan en bestämd skilnad dem emellan.

Sä t. ex. nämnas 14043" 10 skälige män Clemens i Svensta och Olof

Niclisson i Bjömlunda (bönder), ärlig man Ingeld Törnesson

Perscnhistcrisk tidskrift. l6
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(frälseman) och hederlig man herr Peder Vikmansson (prest),

1405 Vs ärlig man herChristiern Niclisson (riddare) och hederliga

män herr John i Bro och herr Karl i Frötuna (kyrkoherrar), 1410' 5

hederliga män herr Sune Trulle och herr Laurens Skytta (prester)

skälig rnan Henneka Starke (borgare) och välboren man Magnus
Haldorsson (frälseman). Detta hindrar dock ej, att en riddare

eller annan frälseman, särskildt lägre, någon gäng kan kallas be-

skedhg, samt en bonde ärlig.

Hvad nu ordet skälig beträffar, uttränges det under 1400-

talet mer och mer af det tyska låneordet beskeden (beskedlig).

Allmännast förekommer det vid denna tid, början af 1400-talet, i

diplom från mellersta Sverige och Östergötland, och såsom ofvan

är anfördt, tillägges det vanligen personer tillhörande de ofrälse

stånden. Såsom friherre Leijonhufvud påvisat det, gifves det dock

ocksä exempel, att riddare någon gång kallats skäliga. För tiden

1401— 1420 har Jag funnit detta skälig omikring 165 gånger vara

användt om personer tillhörande de ofrälse stånden eller ock

personer sä obetydliga,' att jag icke varit i stånd att bestämma

deras samhällsställning.- men deremot endast omkring 35 gånger

om bevisliga frälsemän, däri inberäknade ej få lägre frälsemän.

Då derför under denna tid en person kallas skälig utan tillägg af

annan förklarande titel, har man full rätt att i fem fall af sex

anse honom vara oadlig eller möjligen lägre frälseman.

Vidare märkes, att under början af 1400-talet frälsemän som
tillnamn vanligen bära faderns namn, dä deremot bönder endast

hafva dopnamnet med trllägg af bostadeJi. hvarvid ständigt pre-

positionen i användes, så t. ex. frälsemännen, riddarena Knut

Udsson, Niclis Göstafsson och Laurens Ulfsson, men bönderna

Björn i Suftdby, Anund i Anstå och Niclis i Edeby. AfVen från

denna regel gifves dock en mängd undantag sä att stundom också

bönder erhålla fadersnamnet och frälsemän endast nämnas med
dopnamnet och bostaden, såsom t. ex. 1404 östgötarne Bengt i

Stuthö, Störkar i Ö, Laurens i Thösthö och Alle i Smethsthorp.

knåpar, 1408 södermanländingen Michel i Lundby, väpnare, 141

2

södermanländingen välborne Arvid i Walsö och 1420 Thord i

Balsta (frälseman). Detta sistnämda äger dock endast rum i fråga

om lägre frälsemän, och for tiden 1401— 1420 har jag ej anträffat

en enda högre frälseman nämd på sådant sätt.

Enitgi d<tt T diplonjerna från 1400-talets början gängse språk-

bruket måste således skälig man Gregers i Brunsberg varit bonde

eller möjligen lägre frälseman.
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Som bevis för att denne Gregers i Brunsberg verkligen varit

frälseman framdrager frih. Leijonhufvud ett dombref af 1413^7,
ur hvilket ett utdra^ här må anföras:

— — — »tha kxrde for o^s a satto thinge skseligen man Gregers i Brundz-

ba:rge oppa en fiael i Wallom i enne cengh. hulket wy til nsempdenne ransakan

lotom, oc ncempden ransakade *het oc witnade oc swor, at the enthe annat wislo

oc myntes wthan han haffuer lighat aff aller, som han nw ligger, och the som
nw haffuan, the haffua hafften afF aller oc thera forseldra före them, i hulkom by

oc i ficel, som %-3erdhoghe fadher biscop Andris jordh seghandhe £er \vti, i hulkom
fiael for:de Gregers sagdhe sH: rc-gha wtinnan aepter thy at han -war jordh.tghande

i bynom, oc thet cer omynnis hi"effdt. Thy dömdom wy thaen förda ficellen

wiErdhoghom fadher for:da biscop Andrissa oc them han haffuer haer til hafft

stadughan oc fastan til Kvverdelica xgho them oc thera arffwin, wthan noghot

rasttare fynnes kan asn nw for oss witnat a;r»

Med »fiselder?/ eller 'Ui-fia^lden förstås enligt Schlyter -ett stycke

jord, som särskildt tillhör någon utan gemenskap med grannarna

i byn:>, och Söderman nalagen, hvars rättssedvänjor äfven efter

antagandet af Magnus Erikssons landslag användes som subsidiär

rätt, stadgar i Jordabalken 13: .^Ligger vrfielder i by oc aer flut

fielder, folgher ej forn ]i?ef|), rör eller gar|jer gange äter i sama
by han aer vt af gangiuv; samt: 5>Ligger vrfielder i by, fölghir

forn hsfj), rör eller garjier oc mat gierd, liggi han f»em firi

fae{)erne». — Då nu enligt detta dombref nämden vitnade, att

denna »fiael» legat af ålder, som den nu läge, och de som nu

innehade densamma haft den af ålder och deras föräldrar före

dem samt att det var urminneshäfd, ^ följer tydligen deraf, att

Gregers i Brunsberg, £,om stödde sina rättsanspråk på egande

del i byn, ansett denna >fin;l> vara en dylik »flut fixh samt hela

byns gemensamma oskiftade egendom. Detta dombref bevisar

således ingenting, ty i en bys oskiftade mark kunde såväl frälse-

män som skattebönder hafva del.

Gregers i Brunsberg hade sonen Kristiem Gregersson. Då
denne år 1438 kallas välboren, vill frih. Leijonhufvud föra honom
till det högre frälset. Bland välborne män har jag dock anträffat

år 1402 södermanländingarne Erik Kula och Olaf Springare, 1408

Henrik Babbe och Michel i Lundbv äfven södermanländins-ar.

' Frih. Leijonhufvud hänför oriktigt orden >oc thet xr omynnis h3;ffdt> till

Gregers' käromäl men i sä fall skulle det stått -war och ej «-r. Ordställningen

>oc thet ar omynnis h.\'ffdt> ådagalägger tydligen, att det hör till nämdens utsago

och bör koordineras med de foregående ^haffuer lighat aff aller> och >haffua

hafften aff aller».
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I4IO östgöten Magnus Haldorsson, 141 2 Södermanländingen Arvid

i Valsö, 141 3 småländingen Tune Djeken och 1420 östgötarne

Haquon Holk och Gunnar Diekn, hvilka alla måste hänföras till

det lägre frälset. Ordet, välboren, utgör således icke i och för

sig bevis på högadUg härstamning. — Det är dock tydligt, att

Kristiern Gregersson stått vida högre å frälsets rangskala än de

ofvan uppräknade lägre frälsemännen. Grunden dertill får dock

helt säkert icke sökas i hans börd utan snarare i hans personliga

dugande egenskaper. Dessutom har nog ock hans giftermål med
en slägting till den ansedde halländske riddaren Broder Svensson

icke så litet bidragit till att höja hans anseende.

Rom d. 18 oktober 1899.

K. H. Karlsson.

Svar till D:r K. H. Karlsson.

Erkännande, att brefvet af 141 3 ^/^ af mig tolkats orätt, vill

jag gärna medgifva, att jag äfven dessförutan skulle varit fullt be-

låten med att anse Kristiern domare och Greger i Brunsberg för

lägre frälsemän eller kanske bönder, om jag ej, vid läsandet af

Hildebrands »Sveriges medeltid», tyckt mig finna, att attributet

välboren angäfve börd. Hildebrand angifver såsom en bestämd

ledning för bedömandet om en man varit »högättad», att han ägde

börd och förde adligt vapen. Doktor Karlsson synes bedöma

personernas samhällsställning i detta afseende efter hur de fram-

träda i pergamentsbrefven. Ehuru kanske detta åskådningssätt är

riktigt och vid forskning försigtigare, synes det mig dock sanno-

likt, att många .högättade» män kunnat, liksom i våra dagar.

hafva varit föga märkvärdiga och mycket Htet omtalade i perga-

mentsbrefven.

Kristiern i Brunsberg, som var domare, namnes såsom

»vidervaruman •, så snart efter landslagens införande, att han med
all sannolikhet får anses vara den ene af de två jämnstälda domare,

som enligt Södermanlandslagen skulle finnas i hundaret. (Staffan

Ulfsson var då den andre; båda nämnas i samma bref 1365.)

Med en inom hundaret så pass framstående ställning skulle han

tämligen säkert kunna antagas varit frälseman och hans son Gre-

ger i Brunsberg likaså frälseman.
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Abraham Kristiernsson, som 149 1 blef riksråd, således blott

8 år efter Kalmar recess, synes väl hafva hört till en annan klass

än jde vanbördingar^-, som enligt nämnda recess »ej fingo dragas

adeln öfver hufvudet genom att tagas in i Riksrådets. — Intressant

vore fä bevis på om någon af Abraham Kristiernssons samtida

riksråd ej var af gammal frälseslägt.

Kristierns och Gregers samhällsställning önskade jag ej få

afgjordt fastslagen, ty mina forskningar skola fortgå, äfven om för-

hoppningarna att finna något nytt ej äro stora. Under med-

gifvande att jag i min uppsats måhända användt allt för bestämda

uttryck med afseende på ofvannämnda personers samhällsställning

får jag härmed framhålla, att detta ej föranledts af att träda i

opposition mot en så framstående och ärfaren fonskare som doktor

Karlsson, utan endast förestafvats af min öfvertygelse.

Eskilstuna den 16 nov. 1899.

Karl Leijofikufz'7{d.

Ett återfunnet privatarkiv.

Vid det omfattande ordningsarbete, som för närvarande pågår
i kammararkivet, har man påträffat en del handlingar, som t>'d-

ligtvis äro rester af enskilda personers arkiv.

Kammararkivets handlingar äro hufvudsakligen af kameral
natur, d. v. s. beröra de grenar af statens finanser, som handlagts

i den af Gustaf Vasa inrättade räkningekammaren och det seder-

mera derifrån utbrutna kammarkollegiet. Till denna hufvudgrupp
sluter sig en större serie handlingar från Carl XI:s reduktion,

samt mindre samlingar, som af en eller annan anledning hamnat
i arkivet. En stor del af arkivalierna har redan länge varit ordnad
och för forskningen tillgänglig. Men digra volymer och en mängd
lösa papper hafva deremot legat så godt som undankastade, tills

de för några år sedan med hjelp af statsanslag börjat genomgå
en systematisk granskning för att göras användbara.

Innan ordningsarbetet beg>-nte, hade vid ohka tillfällen en
del_ handlingar öfverförts till riksarkivet. Så ditlemnades för åt-

skilliga år sedan det s. k. De la Gardie'ska arkivet, hvilket nu
utgör en af riksarkivets värdefullaste specialsamlingar. Det är den
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bekante rikskanslerer! Magnus Gabriels arkiv, hvilket i samband med

reduktionen kom till myndigheterna och derefter hamnade i

kammararkivet. Äfven en del andra privatarkiv, större eller

mindre, vandrade nog samma väg till kammararkivet, der de

ännu finnas, försåvidt de ej äro till riksarkivet öfverlåtna.

Bland handlingar, som på 1850-talet öfverlemnades till riks-

arkivet, var äfven ett antal bundtar med påskrift »Momma-Reen-

stierna*. Att döma af en mängd arkivalier, som under det senare

ordningsarbetet blifvit påträffade i kammararkivet, äro äfven dessa

handlingar stycken af ett privatarkiv, nemligen det som tillhört

bröderna Abraham och Jakob Momma (adlade Reenstierna),

hvilka under senare hälften af 1600-talet hade omfattande affärs-

förbindelser med svenska kronan. I kammararkivet hafva under

ordningsarbetet samlats omkring 100 bundtar med stora folianter

och lösa papper, som tydiigtvis tillhört dessa personer.

Att bestämdt säga, huru de inkommit i arkivet är svårt.

Kanske har det .skett i samband med reduktionen, kanske genom

andra åtgärder, som statsmyndigheterna vidtagit. Emellertid före-

faller det troligt, att det är ett helgjutet arkiv, som här blifvit

bevaradt och att det omfattar handlingar ej blott rörande bröderna

Mommas förbindelser med svenska staten, utan äfven rörande

deras öfriga affärsförhållanden. Der finnas hela serier af bref och

skrifvelser till och från dessa personer, der finnas räkenskaper,

aftal, qvittenser, prospekter och lösa anteckningar af politiskt och

privat innehåll.

Upptäckten af ett så omfattande privatarkiv som bröderna

Mommas måste emottagas med intresse. Det är något alldeles

enastående att kunna rekonstruera ett så pass gammalt aftars-

arkiv — och det bör vara ett nöje för vederbörande att få draga

nytta af den tillfällighet, som räddat detsamma. Till bearbetande

af den svenska handelns och industriens historia hafva vi allt för

litet material för att vi skulle förbise hvad slumpen bjuder. Våra

större industriella anläggningar äro i allmänhet ej äldre än slutet

af 1700-talet: de arkiv, som der tilläfventyrs finnas förvarade, gifva

endast inblick i nyare tiders förhållanden. Och hvad de offent-

liga arkiven innehålla, kan i allmänhet endast gifva något af den

yttre ram, med hvilken statsförhållandena omsluta det fritt pulse-

rande affärslifvet. För att kunna få en rikare totalbild, är det af

vigt att se detaljerna i den enskildes egna samlingar.

Bröderna Mommas historia är kanske lämplig såsom knut-

punkt för 1600-talets svenska handelshistoria. Om personerna i
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fråga har man ej någon fullt detaljerad kännedom. Man vet, att

deras slägt kom till Sverige från Nederländerna redan under

drottning Kristinas tid. Abraham och Jakob voro borgare i

Stockholm. De försträckte vid olika tillfällen kronan med penningar

och hade flera affärsförbindelser med staten. De arbetade för

bergsbrukets uppryckande, voro bland de första, som uppmärk-

sammade öfre Norrlands malmrikedomar och som sökte föra kultur

till Lappland: Kcngis i Vesterbotten bearbetades af dem, flera

forsar i Lappmarken läto de upprensa. Färnaverken i Vest-

manland äro äfven deras anläggning. I Norrköping egde de ett

större messingsbruk. Af drottning Kristina hade de Gotland

förpaktadt; de hade planer att upparbeta öns gamla handel och

sjöfart, men deras regemente var der illa lidet, att döma af folkets

klagomål för regeringen. Tanken att genom en kanal förbinda

Öster- och Vesterhafvet är äfven fästad vid bröderna ]\lommas
namn. Båda bröderna blefvo under Carl XI:s förmyndareregering

adlade och tjenstgjorde som kommissarier i kommerskollegium.

Jakob Reenstierna dog 1678 (ej 1720, såsom Anrep uppger),

Abraham år 1690.

Det antydda är nästan det enda man vet om bröderna

Momma. Men kanske har historien glömt mycket af det väsentliga,

då den ej i sin minnesbok fastslagit något mera vid deras namn.

I sjelfva verket vill det synas, som om den rörelse bröderna

Momma idkade, hade en för vårt land alldeles enastående om-
fattning. Men samtiden kunde kanske icke se det märkvärdiga

deri. En tid, som endast dömde storheten efter segrar i krig

och underhandlingar, kände ingen beundran för personer, hvilkas

egen vinning tycktes vara deras enda sträfvan. Men geniet och

dådkraften har en storhet, som ej endast får dömas efter lätt

synliga medel och mål — och den historieskrifning, som opartiskt

vill väcka till lif minnet af stora andar pä skilda verksamhetsfält,

skall nog ej länge behöfva tveka, förrän den söker göra bröderna

Momma mera bemärkta än hittills. I vår handels och industris

historia ser man knapt några större namn skymta fram förrän

under 1700-talet. med undantag af den store vapenfabrikanten

Louis De Geers. Att så är förhållandet beror kanske mindre på,

att inga stormän funnos än att samtiden ej förstod dem. Frihets-

tidens ledande män gäfvo intresset för handel och näringar en

högre lyftning och ett ädlare namn: derför hafva de bet)-dande

affärsmännen från 1700-talets midt i vår historia fått behålla en

plats, som blifvit 1600-talets affärsmän förnekad.
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En studie öfver bröderna Alomma skall kanske ådacraläo-rra

att deras verksamhet var för tidens svenska affärslif lika central,

lika tongifvande som 1700-talets koryféers; den skall kanske visa,

att många af de nya idéer, åt hvilka först senare tider förmätt
gifva verklighet, redan dä förbereddes och framlades; kanske
var det i stort sedt de handlingskraftige männens nya fosterland,

som kom att draga största nyttan af den penningomsättning,
som de för egen vinning igångsatte.

Redan frän antydda synpunkt, att gifva möjUghet till ett en-

hetligt studium af bröderna Alommas historia såsom belysande
tidens affärslif, skall det blifva af betydelse att de återfunna hand-
lingarna bibehållas i samladt skick. Men äfven i öfrigt har sa-

ken sitt intresse. Arkivmannen ser ej gerna, att det som en gång
varit helgjutet, splittras för andra syften. En samling sådan som
den ifrågavarande kan ställas vid sidan om de adliga arkiv, hvilka

man ofta bibehåller som specialsamlingar. Den innehåller ej sä

många för den politiska historien betydelsefulla upplysningar,

men har ä andra sidan en ganska enastående karakter derigenom,
att den är på naturligt sätt framgången ur en personHg verksam-
het, ej konstruerad af det allmänna samlarbegär, som gifvit upphof
till vissa enskilda arkiv.

I kammararkivet har under ordningsarbetet äfven påträffats

ett mindre affärsarkiv, som. kanske är än mera unikt, derför att

det är äldre. Det har tillhört Johan Uthoff, en person, som
hade flera förbindelser med hertig Johan af Östergötland, kallad

dennes strö- och handelsman.. Uthoff lefde in på 1620-talet.

Huru hans papper kommit till kammararkivet är osäkert. Kanske
med några af hertig Johans handlingar, kanske tillsamman med
Mommas; liksom Momma var Uthofif nederländare. Samlingen är

ej på långt när så stor som Mommas. En del af Uthoffs hand-
Ungar äro förut till riksarkivet öfverlåtna.

Det är att hoppas, att de delar af bröderna Mommas och
Johan Uthofis samlingar, som nu äro skilda, sammanföras i det

arkiv, der de lämpligast kunna förvaras, och att enhvar af sam-
lingarna ordnas fristående utan någon utgallring af handlingar,

som möjligen kunna vara af s. k. allmänt historiskt intresse.

Holger RosUlan.





Maria Aurora von Spiegel.

Det var egentligen intet svenskt fruntimmer, hon som slut-

ligen bar namnet Maria Aurora von Spiegel. Född i fjerran östern,

har hon dock en kortare tid kunnat kalla sig svenska och — un-

derliga lek af ödet — när hon, som en gång skulle blifva konung
August den starkes af Polen älskarinna, döptes, stodo Carl XII och

Aurora Königsmarck fadder!

När de kejserliga trupperna i6S6 eröfrade Ofen och de be-

segrade muhamedanernes egodelar blefvo segrarnes byte, föUo på
den svenske friherren Alexander Erskins lott bland annat fyra

sköna turkinnor: Roosia, Eisia, Eminé och Fatima. ^ Eisia upp-

gaf sig vara född af kristna föräldrar, men hade sedan sin spä-

daste barndom varit under turkiskt husbondevälde, så att hon ej

ens visste, om hon var döpt eller ej. Roosia och Eminé hade

förlorat sina" män under belägringen, de hade varit turkiska offi-

cerare. Fatima hade, enligt vittnesbörd af tyska kyrkans i Stock-

holm dopbok, varit hustru åt en muhamedansk prest, äfven han

död under belägringen.

Inom kort återvände Erskin, i sin vapenbroder grefve Philip

Königsmarcks sällskap, till Sverige medförande sitt byte. Om
han för egen räkning behöll tre af de qvinnor, krigets rätt gjort

till hans slafvinnor, veta vi ej. Den fjerde, Fatima, skänkte han

till Aurora Königsmarck; en present, som denna tyckes med stort

intresse hafva mottagit. Hon började genast med ifver vinnlägga

sig om den unga turkinnans uppfostran, först och främst att be-

reda henne för den kristna läran. Snart ansågs hon färdig att

mottaga dopet, och den 7 november 16S6 blef hon, tillika med
de tre öfriga, döpt i tyska församlingen i Stockholm. »Je dois

baptiser ma fille turque dimanche avec les antres et il me faut

' I utländska källor uppgifves ofta att Fatima blifvit tagen i Ofen af fält-

marskalken Schöning och ciopt i Berlin; en annan berättelse säger, att Philip
Königsmarck fann henne klädd i guldbrokad och ädelstenar samt gissar att hon
varit en cirkassiska af hög börd. Tyska kyrkans i Stockholm dopbok uppgifver
Erskin.
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de Targent pour cela>. skrifver Aurora Königsmarck några da-

gar förut till sin homme d'affaire. Både kostnaden och högtid-

ligheten voro nog stora att döma af alla de personer, som stodo

fadder vid detta i en svensk kyrka ovanliga tillfälle. Bland dem
sågos drottning Ulrika Eleonora, prinsessan Hedvig Sophia jemte

många af Sveriges högst uppsatte män och qvinnor. Fatimas

faddrar voro: den då blott fyraårige kronprinsen (sedermera ko-

nung Carl XII), riksmarskalken grefve Steenbock, fältmarskalken

grefve Otto Wilhelm Königsmarck, grefvarne Erik Steenbock och

Philip Königsmarck, baron Alexander Erskin, grefvinnorna Beata

Elisabeth De la Gardie, född Königsmarck. Lisa De la Gardie,

född Oxenstierna, Maria Lillie, född Steenbock. Hedvig Oxen-

stierna, född De la Gardie, Görel Lewenhaupt, född Sparre,

Ebba Baner, född Lewenhaupt, och fröken Aurora Königsmarck.

En lysande samling!

Fatima kallades i dopet Maria Aurora efter sin herskarinna.

I sjelfva dopboken har en omkastning egt rum mellan Fatimas

och Eminés kristna namn, men detta torde ej förorsaka någon

tveksamhet, dä det är kandt, att fru von Spiegels ursprungliga

namn var Fatima, och att hon uppkallades efter sin gudmoder

Aurora Königsmarck. som ej finnes antecknad som fadder till flera

än en af turkinnorna.

Aurora Königsmarck fortfor att hafva den ömmaste omvård-

nad om . sin sk}'ddsling och gaf henne den bästa uppfostran, en

uppgift som föremålets snabba fattningsgäfvor och medfödda lina

sätt att vara gjorde lätt. Från tjenarinna öfvergick hon snart

till väninna, och vänskapen dem emellan tyckes hafva trotsat

många stormar. Hennes namn förekommer ofta med vänskap

nämndt- i den Königsmarckska familjens bref. När Aurora Kö-

nigsmarck efter sin moders död 1691 lemnade Sverige för att

bosätta sig i Hamburg, medföljde idie Marie Aurora», som hon

vanligen kallas, och hon var äfven följaktig till Dresden och

Warschau, der båda gingo samma öde till mötes. Hon har sjelf

berättat, att hon vanligen var närvarande vid de dagliga besök.

som kurfursten gjorde hos Aurora Königsmarck, iou ils ne faisoient

que badiner et jouer ensemble comme des enfants». Kurfursten

hade ej många gånger sett Maria Aurora förr än han fattade be-

gär till henne, men det dröjde ganska länge innan han lyckades

öfvervinna hennes motstånd, och Aurora Königsmarck sväfvade

länge nog i okunnighet om att hon i sin sällskapsdam hade en

allt mer g>'nnad rival, hvilken så småningom alldeles intog sin forna
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herskarinnas plats. Konungen öfverhopade Maria Aurora med
gåfvor och gifte henne, på vissa vilkor, med sin kammartjenare

Spiegel, hvilken i belöning för sin obrottsliga lydnad för konun-

gens vilja, blef adlad och utnämnd till öfverstelöjtnant. Fru von

Spiegel var en af dem, som den ombytlige monarken verkligen

tyckes hafva älskat, för så vidt hans rymliga och flygtiga hjerta

kan sägas hafva varit mägtigt af någon djupare känsla. Han
återvände till och med vid flera skilda tider till henne, sedan han

tröttnat pä dem, som allt emellanåt kommit honom att glömma
den sköna turkinnan, sam.t erkände som sina de barn hon födt,

en »ära:-:-, som blott vederfors fem af hela hären af hans älskarin-

nor. Konungens lefnadssätt torde ej hafva förefallit fru von Spie-

gel så stötande, hon har lättare än sina rivaler kunnat öfverse

med — ja kanske, uppvuxen som hon var i harems hemland,

funnit det helt naturligt — att hennes älskare »lefde som en turk--).

Fru von Spiegel, som hade konungens ynnest att tacka för

sin ansenliga förmögenhet, tillliörde under hela August den starkes

tid det polsk-sachsiska hofvets mera bemärkta personhgheter. Hon
syntes, äfven sedan hennes intimitet med konungen upphört,

alltid i främsta ledet, hvartill, förutom hennes eget kloka upp-

trädande, mycket bidrog den varma vänskap, hvarmed hon om-

fattades af den inflytelserika kronstorskattmästarinnan Przeben-

dowska, gunstlingen grefve Flemings nära slägting. När konun-

gen dog, testamenterade han med en hos honom ovanlig min-

nesgodhet S,ooo talers årsränta till fru von Spiegel.

Hennes barn voro: sonen den kunskapsrike och begåfvade

grefve Fredrik August Rutowsky, född 1702, hvilken efter att

hafva utmärkt sig i fransk, savoyisk och preussisk krigstjänst slu-

tade som sachsisk generalfältmarskalk, samt dottern Catharina,

född 1706, först gift med polacken grefve Michael Bielinsky, en

broder till konung Augusts bekanta älskarinna grefvinnan Dönhoff.

Från honom skild gifte hon om sig med en fransman i sachsisk

tjenst grefve Claude de Bellegarde.

Vi hänvisa i öfrigt till Vehse: GescJiichte der Deiitschen Hö/e
del 32, hvarest finnes anförd en längre, ganska sympatisk karak-

teristik öfver denna Carl XII:s och Aurora Königsmarcks gud-

dotter af en samtida vid konung Augusts hof Georg Ludvig von

Haxthausen.

Adam Lewenhaupt.
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Riksvapnet å det nya Riksdagshuset.

Genom tillmötesgående från Arkitekten Aron Johansson har

redaktionen blifvit satt i tillfälle att här meddela en afbildning af

gipsmodellen till riksvapnet, sådant det är ämnadt att i sten hug-

gas och uppsättas öfver hufvudingången till riksdagshuset. Ett

och annat vore väl att härvid anmärka, men må den heraldiskt

intresserade allmänheten sjelf döma. Tidskriftens redaktion ställer

gerna till förfogande utrymme för de omdömen och uttalanden,

som till äfventyrs kunna komma den tillhanda i detta ämne.

Utdrag ur Sigrid Bielkes (g. m. Riksmarsken grefve

Gustaf Horn till Björneborg) och Fältmarskalken
grefve Nils Bielkes egenhändiga annotationer' om

sina närmaste anförvandter.

(Meddel. af grefve Carl TroUe-Bonde.)

I.

Sigrid Bielkes annotationer.

A:o 1548' d. 27 Maij blef min farfar född, den wällborne herr

Thure Nilsson Bielke på Äkeröö, klockan 2 effter mid-

dagen.
— >— 1550 d. 2i3 Alaij drunknade min k. farfarsfar, den wällborne

herren herr Nils Persson Bielke i Bråwijken; d. 29 fants

han igen och blef förd till Akeröö; d. 8 Junij blef han be-

grafven i Betna kyrkia.

— » — 1545* d. 16 Novemb. i wågens tecken blef min farmor, fru

Margareta Sture, gref Svante Stures dotter, emällan i och

2 effter middagen född.

— » — 1559 d.5 2 Decemb. blef hennes syster fru Christina Sture
iraälian 9 och 10 pa Hömirigsholm i gamla frustugan född.

' Dessa annotationer finnas inbundna i en volym förvarad vid Säfstaholm
samt betecknad med n:r 1 26 jemte påskriften: tGenealogica-».

' I Ättartafl. står 1552.
3 I > > 20 maj.M . > 1547.
* I > »22 Dec.
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A:o 1577 ' d. 29 Septemb., som war Michelsmässodag i Refle, stod

min sahl. swärfåders bröllop; den wällborne herren her Carl
Hindrichson Horn med fru Agneta Delvich.

->— 1578^ d. 2 Sepfemb, om mårgonen kl: 7 blef deras första sohn
hr Hindrich Horn född.

-2> — 1579 d. 29 Ncn'emb. om aftonen emällan 4 och 5 blef hr

Evert Horn^ född, den Gud tog utur denna werlden d. 4
Decemb.

-> — 1581 d. 19 Febr. klockan 9 om aftonen blef Jungfru Helena
Horn^t född.

-» — 1582 d. 13 Febr. om aftonen klockan 9 blef Jungfru Magda-
lena^ född i Narfven.

-»— 1583 d. 15 Septemb.^ som war en Söndag, klockan 2 effter

middagen i Narfven blef hr Claes Horn^ född.
-» — 1585^ d. II Junij om aftonen klockan 8 \vid Hapsala Slott

blef hr Evert Horn född.
-> — 15S6 d. 19 Dccenib. om aftonen emällan 4 och 5 wed Wen-

den blef hr Carl Horn^ född.

- » — 1588 d. . . . blef Jungfru Christina Horn 9 född wed Kagas.
-» — 1590 effter Narfwiska belägringen föddes i Refle d. 2(> Junij

om midnattstid Jungfru Elsa Horn.'°
-» — 1592 emellan d. 22 och 23 Octob. om natten klockan 11 blef

min dygdige och kiäre herre född, den högAvällborne herren

Gustaf Horn i sin faders fängelse på Örenby (Örby).
-> — 1594 d. 13 Febr. om natten klockan 3 blef Jungfru Anna

Horn" wed Kagas född. Har nu min Svärfader ' haft 14

barn, men jag wet nu intet ^vist deras namn.
- > — 1 61 7 d. I Jimij stod min sahl. Faders p]röllop," hr Nils Bielke

med min sahl. moder fru Catarina Oxenstiena Bengts-
dotter och stod det på Stegeborg.

-»— 1618 d. 11^ Novemb. blef min kiäre broder hr Thure Bielke
född på Åckeröö up i stenhuset i fruustufwan klockan 8 om
aftonen.

->'— 1620 d. 26 Octob. är iag född på Åckeröö up i stenhuset,

klockan 4 om aftonen om en Fredag i Fiskens teckn.

- » — 1622 d. 29 April blef min syster Jungfru Margareta Bielke'3

född på Erftvalla upp i stenhuset i sahl. moders cammare om
måndagen klockan 2.

* I Ättartafl. står intet årtal.

" I » > 1758 (tryckfel) och ingen dag.
3 I > > han ej.

* I > > hon ej.

5 I > » hon ej.

® I » > hvarken år ell. dag.
^ I > » 15S1 och ingen dag.
^ Om honom står i Attartatl. blott: if ogift före 161 1 >

' Finnes ej upptagen i Attartatl.
'° Antagl. samma som i Attartatl. benämnes >Elin f ang».
" Upptages i Ättartall. som 3:e barnet utan årtal.

" I ÄUartafl. står icke n;lgot årtal angifvet.
'^ I > > hon ancifwen som äldsta barnet utan årtal.
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A:o 1624 d. 16 Febr"- afsomnade min sahl. kiära fru moder sackta
och stilla och lätt sielf både ögon och munnen till och blc-f

hon död pä Ackeröö i sin cammare klockan öfwer i om mid-
dagen, min kiära moder fru Catarina Oxenstierna. Gud
frögde hennes dygdiga siähl i Guds rike och förläna henne
en frögdefull upständelse med alla Christtrogna och trösta oss
k. Barn, som nu så trogen och dygdig moder hafwer mistadt.

-5 — 1626== Midsoxmmardagen, som war om en Söndag här i Stock-

holm i Bielkiska huset dödde min sahl. k. herr fader, den wäll-

borne herren hr Nils Bielke om natten klockan 12. Gud
frögde hans siähl i sitt ewiga rike och förläne honom en frögde-
full upständelse med alla Christtrogna och trösta oss alla, som
nu altid har måst saknat så kiärt.

-2 — 1626 det samma åhret, som war om hösten der efter, så kom
wij till wår morbroder herr Gabriel Bengtsson Oxenstierna
här i Stockholm, och woro wij der in till dess wårt Bröllop stod.

- :^ — 162S d. 28 Augr^ stod min k. herres första Bröllop med
syster Christina Oxenstierna i Stockholm.

- > — 1629 d. iS Aiig. blef hans äldsta dotter Jungfru Agneta
Horn född i Äiga.

-t— 1630 d. 23 Aug. blef hennes son^ Axel Horn född på He-
ringe.

-s— 1 63 1 d. 8 Aug.^ i Stettin blef hans k. huusfru. Fru Christina
Oxenstierna död; Gud frögde hennes siähl och förläna
henne en frögdefull upständelse med alla Christtrogna.

-3 — 1634 d. 27 Ang. blef min k. herre fången i Nörlinge slacht-

ning af de Beijerska och satt han fången till A:o 1642 d. . . .

Martij slapp han lös och kom hit till Stockholm i Augusti.
-» — 1643 d. 22 April blef iag förlofwad med min k. herre här i

Stockhobn; det samma åhret stod wårt Bröllop d. 9 lidij här
i Stockholm i herr Lars Sparres huus, tillika med min k.

systers^ Bröllop och stod de båda isänder om en Söndag.
-j — 16447 i Landscrona, som war en Söndag, d. S Sept. enter

middagen emälhn klockan 4 och 5 blef min första dotter född
Anna Catharina Horn. Om. Lördagen i densamma måna-
den, som war d. 14 om aftonen emällan klockan 8 och o i

Landscrona, at"somnade hon i en sahlig stund af hiertesprång
— » — och är hon begrafven i Stockholm.

-i— 1646 d. 7 Febr. om aftonen klockan o om en Lördag blef
mina Twillingar^ födda här i Stockholm, den första heter
Christina, den andra heter Ebba Sigrid Horn, och blefwo
de intet mehra än 3 timmar och war klockan 12 då de af-

siår icke hennes dödsår.
> att han dog 1625.
> ej dagen utsålt.

kallas han Gustaf.

står ej dagen utsatt.

» > Margaretas bröllopsdag angifvea.
> > årtal och blott namnet .^nna.

Slå inga namn och inga årtal.
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somnade bada. Gud frögde deras siählar och trösta oss som
de kiära barnen måste sakna så hastigt: begråtna i Siockhohn.

A:o 1647 d. 17 Octob. emällan 9 och 10 om en Söndag biet" min
dotter Helena ' Horn iö^å i Rc/Ie och blef hon d. 25 christiiat.— » — 164S Om Tisdagen d. 2 MaiJ om middagen klockan 11 efter

10 dagars siukdom afsomnade på Malla af stora mäslingen
min kiära dotter Helena. Gud frögde hennes siähl och trösta

oss, som så många af wåra kiära barn måste mista; och blef

hon begrafven i Hejle och war hon 28 weckor, i dag. 13
timmar gammal.

— > — 1648 Om en Lördag d. 14 Ocfob. om natten emällan klockan
11 och 12 i StockJiolm blef min lilla dotter Maria Eleonora
Horn^ född. Gud late henne länge lefva: d. 19 blef hon
christnat.

— » — 1650 Om en måndag d. 28 Ocfob. eft"ter middagen klockan 4
blef min son Gustaf Carl Horn född i Stockholm; d. 4 No-
vemb. blef han christnat.

— »— 1652 d. 24 Maij om en Måndag om aftonen klockan 6 blef

min lille son Evert Horn född i Rejle och blef han christnat

d. 2 Juriij.

— -i — 1652 Om en Onsdag, som war d. 28 JuUj om middagen
klockan 12 blef min lilla dotter Maria Eleonora död i i?<yf^,

då hon war 3 ahr, 9 månader, 14 dagar, i stund och blef

död om natten klockan 12 af det röda durchloppet. tå hon
har warit siuk i siu dagar. Gud frögde hennes siähl i Guds
rike och trösta oss, som nu et så vackert och kiärt Barn måste
mista och sakna, och blef hon begrafwen i sin farfars graf i Reflc.— » — 1653 Om Onsdagen, som war d. 14 Sept. om natten klockan
2 blef min lilla dotter Eva Horn född i Riga och blef hon
christnat d. 25 Scpt. Gud late henne länge lefwa, oss arma
föräldrar till hugnad.

— i —^^1654 d. 3 Julij om en måndag har nu Gud åter på nytt så
högt bedröfwat wårt huus och har behagat att hädankalla af

denna werlden klockan 1 1 om middagen min lilla kiära och
\yackra son Gustaf Carl efter 5 dagars utständen siukdom;
och åter oss till så mycken större sorg densamma weckan om
Fredagen derefter som war d, 7 Julij efter 3 dagars utstånden
siukdom wår ende kiäre sohn Evert Horn, som Gud ock be-

hagat hädankalla af denna onda verlden klockan 4 effter mid-
dagen. Båda dödde i Riga, båda af en siukdom. som war af
Blodsoot. Gud frögde deras skiöna och wackra siählar i Guds
rike och förläna dem en frögdefuil upståndelse med alla Christ-

trogna, och trösta oss nu så högt bedröfwade föräldrar, som
nu i en så stor sorg har måst lefwat ocii har nu lefwat wara
kiära enda söner ut; och war Gustaf Carl Horn, när han
blef död, 3 åhr, 8 månader, 4 dagar och 18 timmar och Evert

' I Attartafl. stå inga namn och inga årtal.

* I > > orikliga namn och inga årtal.
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war när han dödde 2 åhr, i månad. 12 dagar och 22 timmar
och blefwo de båda begrafne i Riga i domkyrkian och har

iag nu tagit deras k. små lijk derifrån och fördt dem hijt till

Stockkohti i wår graf.

A:o 1655' d. 14 Scpt. om en Fredag om mårgonen klockan öfwer

10 är min Ulla flicka född i Stockholm; d. 20 Sept. är hon
christnat och heter hon Hedwig Lowisa Horn. Gud låt

henne lefwa Gud till ähra och oss till hugnad.
-» — 1657 d. 15 April drog min aldra kiäraste herre här ifrån

mig och war åth grentzen till Scara om en Onsdag; d. 20

April blef min aldra kiäraste herre siuk i Blacksta kroug,

det war och om en Måndag. D. 10 Ålaij. som war om en

Söndag efi"ter middagen emällan klockan i -och 2 i Scara af-

somnade nu min sahlige aldra kiäraste. dygdige, trogne och

kiäre herre, den wällborne herren herr Gustaf Horn. Gud
frögde hans dygdige, trogne och ädle siähl och förläne honom
en frögdefuU upstandelse med alla Christtrogna på den yttersta

herrens dag, och Gud som allena är rijk och tröst och nåd
och barmhertighet, han tröste mig, som nu en så dygdig, tro-

gen och kiär man och make har mist och nu så högt honom
måste sakna och trösta mig och mina bedröfwade små fader-

lösa barn, som nu i en så hiertans sorg lefwa måste efter.

Och på samma Söndag, den bedröfweliga dagen, de 10 Maij
A:o 1657 som min sahl. herre Ricksfäldtherren afsomnade war
då det evangelium, som S:i Johannes beskrifwer uti det 16 ca-

pitel: »Men nu går iag till honom, som mig sendt hafwer och
ingen af Eder spor mig hvart iag gar etc».

-» — 1660 d. 12 Aug. här i Stockholm om en Söndag blef min
sahl. herre begrafwen i S:t Jacobs kyrkia. Lijktext: 2 Sa»i.

3 v. 31. »Men David sade till Joab och allt folket, som med
honom war, rifwen Edra kläder sönder — — .»

-» — 1664 d. 14 Sept. blef min k. dotter Eva Horn med hr grefwe
Nils Bielke förlofwad på Mälby.

-» — 1669 d. 21 Sept. stod deras Bröllop här 1 Stockholm.
-» — 1672 d. II Juli om en Fredag om mårgonen klockan 3 war

min k. dotter, Fru Eva Horn, förlossad och har Gud gifwit

henne en liten wacker gosse, och han blef straxt christnat och
het Gustaf och han blef straxt samma mårgon död kl. 5.

-» — 1674 d. 21 Januarij pä Wijk war min k. dotter, Fru Eva
Horn, förlossad om en Onsdag om mårgonen kl: och i

Skyttens teckn och gaf Gud henne en liten wacker sohn och
wart döpt och het Tu.»-e och blef död 3 timmar efter han
war född.

I Ältartafl. står ej födelseåret angifvet.
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II.

Nils Bielkes annotationer.

A:o 1644 d. 7 Febr. är iag födder hijt till werlden i Stockholm.

-»— 164S d. 1 1 Maij'^ blef min sahl. fader död i Stockliolm.

-»— 1652 d. 21 Martij- dödde min sahl. moder pd Sahlstad.

-T> — 1 66

1

d. 5 Martij reste iag till Frankrijke med grefve Clas Tott.
- 2> — 1664 d. 20 Febr. kom iag tillbaka hem till Stockholm; d. 14

Sept. blef iag förlofwad med min k. hustru på Mälby.
-» — 1669 d. 21 Sept. stod wärt Bröllop i Stockholm.

- ;> — 1672 d, 20 Juli 2 föddes war äldsta son Gustaf i Stockholm,

som samma dag dödde.
-» — 1674 d. 17 Febr.'< föddes war andra son Thure på Wijk,

som samma dag dödde.
-»— 1677 d. 13 Decemb. föddes i Stockholm wår äldsta dotter Eva.
-» — 1679 ^^'^^ Ncvcmb. föddes i Faris wår 3:je son Adam, som

samma dag dödde.
-» — 1 68 1 '"^ 2 Novemb. föddes i Paris wår andra dotter Sigrid

Catharina.
-T> — 16S3 d, 13 Juli föddes i Stockholm wår fjerde son Carl

Gustaf klock. 6 om aftonen.

-» — 1684 d. 22 Nov.^ föddes i Stokchobn war femte son Thure
Gabriel kl: 9 förmiddagen.

-»— 1687 d. 10 Sept.^ föddes i Stctiji wår tredie dotter Christina
Anna kl: 7 om märgonen.

- :>— 1 688 d. 9 Nov."^ föddes i IVismar wår 4:de dotter Ulrica
Ebba kl: 4 om mårgonen.

-D — 1693 d. 30 Nov."^ föddes i Stetin wår 5:te dotter Sophia
Charlotta kl: 7 om mårgonen och dödde dersammastädes d.

I Januar. 1696 kl: 5 om aftonen.

.\lla wära k. Barn, som Gud hafwer behagat till sig i den
ewiga glädien hädankalla, äro uti Tcnsta begrafna wordna.

-» — 1695 ^- ^ Januari stod wår äldsta dotters Evas bröllop i

Stetin med gref Abraham Brahe.
-» — 1705 d. 25 April stod war äldsta sons Carl Gustafs bröllop

i Stockhohn med Fröken Brita Sophia Horn,
-»— 1705 d. 4 Octob.'^ stod war dotters Christina Annas bröllop

på Sahlstad med Generallieutenanten Carl Gustaf Mörner.

' I Ättartafi. slår d. 31 Juli.

'I > »ej dns; angifven.

3 Enl. Sicrrid Bielkes annotation d. Ii Juli \ , ,- \,. ^ a\=»
j I •> (stämmer m. .AUarlafl.).

* > » » » d. 21 Januanj ^

s I .JiUartatl. står d. 1 Dec.

M » > 16SS d. 10 Dec.

M » » 16S9.
^ I » » d. 10 Nov.
9 I > > d. 17 Oktob,
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A:o 1706 (i. 14 Sepf. stod war dotters Sigrid Catharinas l^röllo-,

på Sa/ilstad med grefven Johan Georg Fleming och d. 16

förlofwades war dotter Ulrica Ebba med Gref Fredrich
Wilhelm von Spärr.

— » — 1707 d. 24 Nov. stod wår dotters Ulrica Ebbas bröllop \å
Er/valla med ot"vanbem.-te gref von Spärr.

— »— 17 15 d. 12 AlaiJ är wår yngste sohn Thure Gabriels bröl-

lop stått pä Högstad i Skaiie med fröken Charlotta Chri-
stina Piper.

— '.-> — 1697 d. 26 Ang. föddes i Stetin kl: 3,20 minuter efter mid-

dagen uti Leijonets tecken om en Onsdag wår dotterson Nils

Brahe med en stor segerhufwa.
— ;>— 169S d. 12 Ang. föddes i Stetin wår dotterson Carl Gustaf

Brahe, som straxt dödde.
— ;> — 1699 d. 14 JitliJ^ föddes i Stetin wår dotterson Abraham

Brahe, som lefde allenast 3 dagar.

— »— 1701 d. iS Sept.^ föddes i Stockholm kl: 3.'^ pä åtta om aftonen

uti Leijonets tecken om en Onsdag war k. dotterson Per Brahe.
— » — 1703 d. 18 Fchr. föddes i Stockholm kl: 2,4 pa tolf om middagen

uti Leijonets teckn om en Onsdag wår dotterson Magnus Brahe.
— :> — 1704 d. 25 Aiig.^ föddes om aftonen kl: 10 och 10 minuter om

en Torsdag i Stockholm wår dotterdotter Ulrica Juliana Brahe.
— » — 1706 d. 12 Jämtar.'^ half tolf om natten föddes om en fre-

dag uti Oxens tecken i Stockholm war soneson Nils Bielke.
— o — 1706 d. 2 Febr."' föddes i Stockholm uti Skyttens teckn om

en Fredag wår dotterdotter Eva Christina Brahe.
— » — 1706 d. 14 Dccemb. 7 minuter för klockan 12 om middagen

föddes i Stockholm om en Fredag i kräftans tecken wår sone-

dotter Eva Bielke.

— ;>— 1707 d. ^^ Octob. är födder i Berlin wår dotterson Fried-

rich Fleming.
— s — .1707 f5- 26 Xovctnb. föddes i Stockholm wår sonedotter Brita

Catarina Bielke, som den 29'^ ejusdcfn där dödde.
— 3 — 1708 d. 6 Maij 3 _^ på 8 om aftonen uti Stenbockens teckn

om en Onsdag föddes i Stockholm wår dotterson Gustaf Brahe,
som der dödde 17 10 d. —•

—

.

—^5 — 170S d. ^^j^ är wår dottersohn Georg Friedrich Spärr

födder pä Tramp uti Mark Brandcnburg.
— »— 1709 d. 5 Febr. kl: 10 och 10 minuter förmiddagen föddes i

Stockholm om en Fredag uti Oxens teckn wår soneson Gustaf
Bielke, som den 3 April ^ dödde.

'
I Attarlafl. står 1700 d. 31 Januari

"
1 > > d. 12 Sept.

3 1 . > d. 24 Aug.
« I . » d. 12 Febr.
5 1 > > d. 26 Jan.
*

I > ej dödsdagen angifven.

'I j ej dödsdagen upptagen
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A:o T 7 09 d. 16 Febr. kl: 10 minuter före 5 om aftonen föddes

på GeddeJwlin war dotterdotter Ulrica Christina Mörner
om en Tisdag uti wagens teckn och chnstnades dagen efter d.

17 Febr.

-i — 1709 d. — Febr. är wär dotterdotter Sophia Lovisa Fle-

ming födder i Berlin och dödde den '^2 Maij 17 10.

- :> — 1709 d. 6 Octob. 34 pa II förmiddagen är wår dotterdotter

Sigrid Brahe födder i Stockholm om en Onsdag uti Fiskar-

nes teckn.

-» — 17 10 d. -' Febr. är i Paris wår sonedotter Sigrid Christina

Bielke födder om en Söndag i wågens teckn,

- » — 1 7 1 o d. — Martij är på Tramp i Brandenburg födder wår

dotterdottor Eva Wilhelmina von Spärr.

-2 — 1 7 10 d. — Maij är i Berlin wär dotterdotter Sophia Lovisa

von Fleming födder och kallat så alldenstund den förra dot-

tern är igenom döden åtgången dagen tillförrene.

-3 — 17 1 1 d. ^- Jammri föddes pa Esplunda wår dotterdotter Sig-

rid Mörner kl: 7 och 23 minuter om mårgonen uti kräftans

teckn och christnades samma dagen.

-3 — 17 1 1 d. ^--'^"5: är wår soneson Thure Bielke födder i Stctin
I 24 Juhj

och straxt chnstnades. tecknet war Stenbocken och är han
födder med en segerhufwa.

-D — 171 1 d. 27 Decejnb. är wär dotterdotter Friederica von
Spärr födder pa Tramp uti Mark Brandenburg.

-•» — 17 12 emällan d. 17 och iS Decemb. är wår dotterson Nils

Mörner^ fudder i Götheborg och dödde där 17 13.

-3 — 17 13 d- ^TFll!r^ °"^ '^^ Onsdag klock. 4 om märgonen är wår

dotterson Nils Wilhelm von Spärr födder på Tramp i

Brandenburg.
-s— 1713 d. — Maij är war sonedotter Catharina Bielke föd-

der pä Sköjle i Småland,

-s

—

17 14 d. ^|-4^ '^^ ^^"år dotterson Carl Gustaf von Spärr

födder på Tramp i Brandenburg.

-3 — 1714 d. " ... är wår dotterdotter Johanna Catharina von

, Fleming födder i Bohlen på Ludomirs.

' I Ättartafl. står d. 5 Febr. som hennes födelsedag.
^ I > > d. iS Januari.
3 1 » » Nils utan årtal som äldre än systrarna och f 17 18.
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En ambassadörs följe på 1600-taIet

(meddel. af Fröken Ellen Wester).

När grefve Magnus Gabriel De la Gardie år 1646 i egenskap af

ambassadör frän svenska drottningen till konungen af Frankrike befann

sig i Paris, afsände han den 18 oktober en artighetsskrifvelse till Landt-

grefvinnan af Hessen. Denna skrifvelse, i och för sig sjelf af obe-

t\"dligt intresse, tinnes iinnu i Hessiska statsarkivet i Marburg. I den-

samma finnes inlagd en lös lapp, hvarj)! följande, såväl ur kulturhisto-

risk som biografisk synpunkt intressanta, förteckning öfver ambassa-

dörens talrika följeslagare blifvit uppgjord:

»RoUe du monde que Möns. Le Comte de la Cuarde, Am-
bassadeur Extraordinaire de sa M^e de Suéde, mene avec luy.

Le comte Jacob — frere de Mr
L'Ambassadeur.

Strasborger, Conseiler de L'Am-
bassadeur.

Wilhelm Taube.

Charles Soope.

Secret^^ Bath.

Steen Bielcke.

Nils Baner.

Berond Taube.
Gustav Clöth.

Charl. Sparre.

Jean Denhof.

Le Medecin Sparman.
Tischenhausen.

Schlippcnbach.

Schening.

Erich Linde.

Jacob von Taube.
Friesendorf.

Herm. Lode.
Anrep.

La \'arene.

Ply.

Lilletcrona.

Charl. Pauli.

Brethold.

Otto Reinhold Taube.

Pages 14.

Valets de pied 6.

Lacquays 12.

Gardes 8.

M" d'Hostel 2.

Pourvoyeurs 4.

Valets de chambre 4-

Homes d'Armes 2.

Barbiers 3.

Sommeill" 2.

Gardeurs de Vaisselle .... 2.

Trompettes 2.

Cuisiniers 6.

Valets de Corj^s 6.

Musiciens 8.

Les volontaires.

Erich Sparre

Frederic Sparre.

Abrah. Leijenhutt".

Frants Bannier.

Cruse.

Axel Tott.

Törnechield (Törnschöldr)
(Wilh.) SiAirre.

Lillie.
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Bagge. ^ Fxhelbach.

Lagge (Cagge?) Laurelius.

Ribbingk. Lyneus.

Gustav Lillie-crona. Tant M" que Valets 15 ou 20

Mr Erich. Gentilshommes, qui sont ä Paris,

Her Israel. qui se joindrons avec Mr L'Am-
Vaijenheime. (?) bassadeur.

Text till porträtten,

10. Drottning Maria Eleonoras lefnadsöden äro alltför allmänt

kända för att här erfordra en närmare framställning. Strängt bedömd
af de fleste häfdatecknare, hvilka på henne användt måttstocken fur

mäns uppskattande utan att taga i betraktande qvinnonaturens egen-

heter, har drottningen pä sednaste tiden blifvit ansedd blott som sia

gemåls rodocka. Bisko]) Franzén i sitt tal »om Svenska Drottningar»

gör henne mer rättvisa och glömmer ej att, jemte hennes egenheter,

framhålla hennes goda egenskaper af öm maka, trogen gemål och
djupt sörjande enka. Att hon som Knkedrottning och moder fann sig

tillbakasatt genom att vara utesluten frän förmyndar-regeringen och
dotterns uppfostran — det var naturhgt och det måste henne förlåtas.

När så Drottning Christinas förmyndare ej ville tillåta Enkedrottningen
att utan deras tillstånd resa, var det förklarligt, att hon beslöt att

undfly de besvärliga riksherrarne och lemna ett land. som ej inrymde
personlig frihet för henne, och der hon icke trifrles. Tidens råds-

protokoller intyga de stränga ord. som fälldes om Enkedrottningen af

förmyndarne. Det föreslogs att utesluta hennes namn ur förbönerna
för de Kungliga. Riksmarsken (Jakob l^e la Gardie) menade, att

Enkedrottningen hade förtjcnat att behandlas som Sigismundus och
föreläggas att inom viss tid återkomma vid äfventyr att annars förlora

sitt lifgeding. Landtmarskalken (Lars Sparre) särskildt tillkallad, be-

skärmade sig såväl öfver Enkedrottningens skrymtaktiga fastande på
Gripsholm (hvarigenom hon aflägsnat betjeningen, isolerat sig, vilseledt

väktarne och kunnat obemärkt fly) säsom ock öfver hennes »arga och
onda uppsåt:>. Doctor Gavelius,^ likaledes kallad till rådet, erinrade,

att Enkedrottningens morgongåfva ej vore .Jominiiifn^^ utan kunde åter-

fordras »ob ingratitudinem et atroccm injuriam». Man beskärmade sig

i rådet äfven öfver enkedrottningens sätt att i Wolgast hafva »trakterat

Konungens kropp > (medelst hjertats uttagande) och förslaget att vaf-

draga huden af sin herre och ikläda honom andra kläder. Det der-

efter i i)rotokollet för den ii:te januari 1641 införda enstaka ordet
»Vaxduken» får väl anses såsom en uppgift om den tillärnade dräktens

Borgmästare i Stockholm, en af städernas deputati
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hufvudbeståndsdel. Rikskansleren ansåg emedlertid, att fast Enke-

drottningen ibland varit ett huskors (»malum domesticumO för sin nf-

lidne gemål, sa borde man >för fäderneslandets reputation' öfva

undseendets dygd mot henne och ej genom lifgedingets indragning

utsätta en Enkedrottning för att tigga utomlands. Och dervid blef det.

De barska riksraden gafvo med sig: efter några år återkom Enke-

drottningen och dog på Stockholm slott våren 1655, då drottning

Christina var i Bryssel.

C. Burenstam.

11. Ebba Mari^a7-eta Baner en dotter till den bekante riddarhus-

politikern och ifrige förfäktaren af hertigens af Holstein rätt till svenska

kronan generallöjtnanten friherre Johan Baner och dennes maka Ulrika

Kristina Wellingk, den än mer bekante grefve Mauritz Wellingks dotter,

föddes 1 7 10 och blef vid unga ar hoffröken hos drottning Ulrika

Eleonora. Ar 1730 ingick hon giftermål med den som yngling från

Estland inflyttade generalmajoren Gustaf Fredrik von Rosen, en tapper

karolin, som varit hjeltekonungens följeslagare pä den äfventyrliga

ridten frän Turkiet till Stralsund, och som sedermera upphöjdes till

både riksråd och grefve. Äktenskapet blef emellertid mycket kort-

varigt, ty redan året derpä afled den unga frun, efter att hafva gifvit

lifvet åt en son, hvarom se här nedan.

Det kan tilläggas, att friherrinnan Ebba genom nyssnämnde son

är stammoder till den svenska grefliga ätten von Rosen samt att ett

porträtt af henne jemväl finnes intaget i det af grefve C. TroUe-Bonde
utgifna arbete öfver riksmarskalken grefve Carl Bonde.

N. v. D.

12. Grefve Corfitz Bcck-Friis, en sonsons son till den danske

adelsmannen Corfitz Beck, som 1723 introducerades ä svenska riddar-

huset och som några år derefter till sitt lade farmoderns slägtnamn

Friis, samt en son till hofmarskalken Corfitz Ludvig Beck-Friis, hvilken

1 791 jemte farbrodern riksrådet Joakim Beck-Friis upphöjdes i gretligt

stånd, var född iSoi. Efter afslutade universitetsstudier blef han vid

19 års ålder auskultant i hofrätten öfver Skåne och Blekinge. 3 ar

senare utnämndes han till kammarherre. Han lemnade emellertid snart

embetsmannabanan för att egna sig ät jordbrukarens värf och tillträdde

efter faderns död Sveriges enda grefskap, det af riksrådet Beck-Friis

s-tiftade fideikommisset, bestående af Börringe kloster i Skåne och

Fiholm i Södermanland. Tillika egare af Bosjökloster i Skåne, egnade
han sig med mycken omsorg och duglighet åt \arden af dessa an-

senliga jordegendomar, hvilka under hans ledning betydligt förkofrades.

För sina förtjenster härutinnan kallades han ock till ledamot af landt-

bruksakademien, hvarförutom han 1860 erhöll Vasaordens kommendörs-
kors. Tio år senare atied han pa ett af sina gods, efterlemnamle tre

söner, hvilka alla gjort sig bemärkta i vårt offentliga lif.

Af en mycket stark kroppskonstitution, godmodig och vänsäll,

glad sällskapsmenniska och oförtruten jägare, insigtsfuU landthushallare
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och omtänksam husfader var grefve Corfitz Beck-Friis- en värdig repre-

sentant för sin tids svenske jorddrottar.

.V. v. D.

13. Grefvinnan Ulrika DoJina var dotter af majoren grefve

Fredrik Magnus Stenbock och Ebba Margareta De la Gardie samt
sondotter till hjelten vid Helsingborg fältmarskalken grefve Magnus
Stenbock. Hon föddes 1732 och gifte sig vid 30 ars ålder med
korpralen vid Lifdrabanterna grefve Abraham Achates Alexander Dohna.
Några ar senare lemnade grefve Dohna krigs- och hoftjensten som
öfverstelöjtnant och slog sig med familj ned pa sitt gods Stjernsund i

Nerike. Dä den helt nära denna egendom belägna staden Askersund
1776 nedbrann, visade grefvinnan Dohna mycket deltagande för det

häraf alstrade eländet och lyckades äfven, tack vare verksamt bistånd

af sin syster hofmästarinnan grefvinnan Rosen, genom insamlingar

bland de kungliga och hoftolket hopbringa en betydlig summa till de
nödlidande stadsbornas understöd. Hon afled 17S3, efterlemnande en
dotter och tre söner, med hvilka gretliga ätten Dohna i Sverige ut-

slocknade.

a: v. d.

14. Ulrika Eleonora von Fersen, den sedan sä r}ktbara gref\innan

Höpken, föddes 1749 i ett hem, der allt andades skönhetssinne, harmoni
och lifsglädje. Hennes far. öfverhofjägmästaren grefve Carl von Fersen.
var en af sin tids vackraste, gladaste och mest konstnärligt begåfvade
ädlingar, och hennes m.or, Charlotte Sparre, högt prisad för skönhet
och älskvärdhet, hade i sina unga dagar under namn af da charmante
Tose» väckt sjelfva Versailleshofvets beundran. Äldst af fem systrar,

alla strålande af fägring och behag, anstäldes Ulla Fersen tidigt vid

hofvet, der hon genast blef föremål för dess unga kavaljerers hyllning

-och beundran. I främsta ledet af tillbedjarnes skara trädde en prins

af blodet, den unge, älskvärde hertig Fredrik, hvilken i häftigheten af
sin kärlekslåga ville göra den vackra Ulla till sin gemål. Mäktiga
hinder uppreste sig dock mot denna plans förverkligande. Man bort-

gifte i stället den nu 21-åriga skönheten med den med henne jemn-
årige kaptenen friherre Nils von Höpken, känd som en af sin tids

vackraste karlar. De första åren af detta äktenskap skildras som
ovanligt lyckliga. De unga makarne voro lidelsefullt förälskade och
njöto i fulla drag af sin sällhet. Men snart började Höpkens mindre
älskvärda sidor att framträda. På spel och dryckenskap hade han
redan före sitt äktenskap oftrat en stor del af sin faders ej obetydliga
förmögenhet. Dessa passioner återtogo nu sitt herravälde öfver den
lättsinnige ynglingen, han blef under deras intlytande rå och brutal,

och hans stolta unga maka drog sig djupt kränkt tillbaka till sin

gamla triumfplats hotVet. Flera försök till närmande makarne emellan
gjordes men förgäfves. Höpken förföll alltmera, till dess han vid 31
års ålder atied.

Den unga grefvinnan, vorden statsfru hos drottning Sofia Magda-
lena, egnade sig nu uteslutande at det glada, skimrande hoflifvet, bland
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hvars mest glänsande stjernor hon allmänt betraktades. Endast hennes
yngre syster gretVinnan Augusta l.öwenhielm och hennes några ar
äldre franka grefvinnan Lovisa Meijerfelt kunde göra henne "första

rummet stridigt. De tre voro hofvets mangbeprisade och besjungna
gracer, de skönhetens gudinnor, å hvilkas altaren den tidens elegante
kavaljerer tätlade att nedlägga sin hyllning. I motsats till sin näpna
och graciösa syster skildras gref\innan Höpken som en imponerande
skönhet. Hon var stor och synnerligen välväxt med anletsdrag, hvilka

af Gustaf III ansdgos värdiga att pryda den Venusbild, som på hans
beställning framkallades af Sergels mejsel. Med sitt fagra yttre för-

enade hon en sprittande lit"sglädje. en yster käckhet och en mångfald
af talanger, hvilka tillförsäkrade henne en af de främsta rolerna vid
alla hofvets lustbarheter och tidsfördrif, vare sig det gälde att säkert
och elegant föra sin häst i en karusell, att med smidighet och grace
dansa en kadrilj, att i en spirituel konversation lekande behandla
vittra och konstnärliga frågor eller att med öfverlägsen förmäga spela

och sjunga pä hofvets teater. Hennes blixtrande qvickhet var äfveii

mycket beundrad, ehuru hennes bitande infall ofta befunnos nog vågade.
Härjämte egde hon en fast och pålitlig karakter och «\-ar sina vänners
redliga vän\ Detta visade hon äfven 17S9, då konungen bröt med
adeln och lät häkta dess ledare, bland dem hennes egen farbror. Utan
tvekan uppoffrade hon nu sin lysande ställning och drog sig för alltid

tillbaka från hofvet. Är 1797 trädde hon i nytt gifte med öfverste
Georg von Wright, som i mänga ar egnat henne en ridderlig hängifven-
het, men blef tre år senare ånyo enka. Hon lefde ytterligare ett

decennium, egnande sig på äldre dagar alltmera uteslutande åt sina

husmoderliga pligter, nu lika enkel och sparsam som hon förr varit

fallen för yppighet och nöjen. Sitt glada lynne och sin spelande
qvickhet synes hon dock hafva bevarat, och personer, hvilka vid denna
tid kommo i beröring med henne, kunde ej nog beundra hennes
spirituella om ock understundom något fria konversation. På så sätt

framlefde hon praktisk och klok, glad och sund sina återstående dagar,.

till dess- hon vid 61 ars ålder afsomnade, efterlemnande endast en son,
född i hennes första äktenskap.

Såsom en af de mest tjusande representanterna för det gustavi-
anska tidehvarfvet med dess glada, käcka sorglöshet, dess frivola men
af konstsinnet förädlade nöjeslystnad, dess spirituella, älskvärda umgänges-
ton, dess vittra, artistiska smak och dess skönhetsdyrkan framstrålar
för efter^-erlden Ulla von Fersens bild, smyckad af minnets fagraste
rosor.

N. v. D.

15. Grefve Adolf Fredrik Nils Gyldenstolpe var född i79c>

och ättling i 5:te led af den lärde Mikael Wexionius, som 1650 undtick
adlig sköld och hvars son blef kongl. råd och grefve. samt son af
generalmajoren och landshöfdingen grefve Nils Gyldenstolpe och hans
maka, den skona och älskvärda Aurora De Geer, sedermera omgift
med excellensen Gustaf af Wetterstedt. Vid 17 är student aflade han
redan följande ar kansliexamen. Han utbytte dock snart pennan mot
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svärdet och blef kornett först vid Lifregementets husarer, sedan vid

Lifgardet till häst. Vid hofvet vann han tidigt inträde och anstäldes

endast 24-ärig som kammarherre hos Drottning Desideria, hvars öfvor-

kammarherre han blef 12 år senare. Ungefär samtidigt befordrades

han till major vid Lifgardet till häst. Frän öfverstelöjtnant vid nämnda
regemente, transporterades han sedermera 1849 till cfverste och sekund-

chef för Svea Lifgarde. 1853 blef han generalmajor och samma är

kallades han till statsråd och chef för landtförsvarsdepartementet. På
denna höga post förblef han till 1S53, då han utnämndes till general-

löjtnant och generalbefälhafvare i 2:dra militärdistriktet äfvensom för-

ordnades till ordförande i krigshofrätten. 1860 blef han tillika riks-

marskalk, hvarjemte han af riksen ständer utsågs till ordförande för

fullmäktige i riksbanken. Han hade just vid uppnådda 65 år tagit

afsked från sina militära befattningar, då han till följd af ovarsam
behandling af ett vid rakning uppkommet mindre sår hastigt bort-

rycktes af döden den 26 maj 1S64
Begåfvad med ett vackert och ädelt utseende, förenade excellensen

Gyldenstolpe med en imponerande värdighet ett synnerligen älskvärdt

och förbindligt \äsen. ridderliga tänkesätt, ett fint utbildadt konstsinne,

en bestämd, manlig karaktär samt stor personlig duglighet. Såväl

genom dessa egenskaper som genom sin lysande samhällsställning var

han en af sin tids mest framträdande personligheter, kanske en af de
sista verkliga grand-seigneurer värt land haft att uppvisa.

N. v. D.

16. Grefvinnan Amalia Margareta Kalling, dotter till öfverste-

kammarjunkaren grefve Fredrik Ulf Bonde till Vibyholm och Ulrika

Johanna l.ewenhaupt, var född 1802. Hon uppväxte i ett synnerligen

lyckligt och fridfullt hem under goda föräldrars ömma vård och
utvecklade sig till en täck och älsklig tärna. Vid 22 års ålder trädde

hon i äktenskap med ryttraästaren grefve Fredrik Kalling, innehafvare

af Myrö fideikommiss i Xerike. På detta ståtliga gods tillbragte hon
sedermera större delen af sitt återstående lif, med aldrig tröttnande

godhet och tålamod egnande sig åt vården af sitt hus och sin familj,

bland hvars medlemmar särskildt yngste sonen såsom ständigt sjuk

påkallade hennes kärleksfulla vård. Hon afled å Myrö 68 år gammal
efter att i tio år hafva varit enka och efterlemnade tyra söner.

N. v. £>.

17. Nils Månsson Mandelgrcn var son af en fattig byskomakare
och föddes i Skåne 1S13. Han visade tidigt anlag för målning, men
först vid 20 ars ålder lyckades han, tack vare excellensen Jakob De
la Gardies beskydd, komma upp till Stockholm och vinna inträde som
elev .vid Konstakademien. Efter 5 års fiitigt arbete derstädes, begaf

sig Mandelgren ut pa studietard och genomvandrade till fots en stor

del af mellersta och södra Europa. Under denna resa vaknade hos

honom ett lifligt intresse för forntida minnesmärken, och, hemkommen
till fäderneslandet, ögnade han sig med brinnande nit at studerandet
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och aftecknandet af våra fornlemnini^ar. Fördenskull företos: han
hvarje sommar langa struftag i de svenska bygderna. Da han emellertid
icke i Sverige lyckades vinna tillräckligt ekonomiskt understöd for ut-

gifvandet af det stora \erk, som utgjorde resultatet af hans mödor,
begaf han sig till Frankrike, der han tack vare sin dristiga företagsam-
het^ och stora viljekraft förmådde äfven delta lands regering att Temna
medel till foretaget. 1 6 år vistades han nu i Paris, sjelf litogratierande

teckningarne till sitt arbete, och hade ändtligen 1S63 fullbordat- det
praktverk, som under nanm af Monuments scandinaves du Moyen-Age •

snart vann europeisk ryktbarhet Han återvände nu till Sverige och
begynte omedelbart derefter syssla med förarbetena till ett nytt verk,
en »atlas till Sveriges odlingshistoria», för hvilket han samlade ett an-
senligt material, men hviikel han dock ej blef i tillfälle att mer än
delvis sjelf utgifva.

Men hans stora arbetsförmåga räckte dock till för mycket annat
jemväl. Han restaurerade taflor och lemnade undervisning i teckning,
samt gaf genom inrättandet af en ritskola för handtverkare upphof till

Stockholms slöjdskola. Han sdftade äfven ..Artisternas och Litera-

törernas pensionsförening' och deltog i grundläggandet af flera andra
konsten gagnande företag. Gammal vorden, fortfor han att arbeta
lika segt och oatladigt som förr, till dess vid 80-talets gräns hans
krafter brötos. hvareftcr han tillbragte de sista 5 åren af sitt lif i väl-

behöfligt lugn pä Ersta sjukhem, der han påskaftonen innevarande år
stilla afsomnade.

xMed en ståtlig och kraftfull kroppsbyggnad förenade Mandelgren
en oförskräckthet och en jernvilja, hvilka genombröto hvarje hinder,
som upprest sig mot det en gäng föresätta målets förverkligande, och
derjemte en nästan häpnadsväckande förmåga att kunna tåla och umbära,
en förmåga, som satte den på illa atlonadt arbete sig lifnärande
mannen i ständ att förutom andra donationer skänka öfver ::o,ooo
kronor till Lunds universitet för fortsatt utgifvande af hans kultur-
historiska atlas.

Dessa karaktersdrag i förening med hans artistiska begåfning, hans
oegennytti^ga hängifvenhet för konsten och hans varmt fosterländska
sinnelag tillförsäkra Xils Mandelgren en bemärkt plats äfven bland de
många framstående personer, hvilka utgått ur den svenska allmogens led.

N. v. Z>.

18. Johan Printzensköld \ar en bland de hundradetals tappre
svenske män, som under 30-åriga kriget tjenade sig upp ur ledet till

en mera bemärkt ställning inom de segerrika svenska härarne. Om
hans födelseår och tidigare öden är hittills intet bekant. Enligt riddarhus-
genealogierna var han prestson. De bref af hans hand, som ännu
finnas qvar, låta förmoda, att han åtnjutit en ganska vårdad uppfostran:
och det antagandet är ingalunda uteslutet, att den unge Johan Printz
var en af de många vid tyska universitet studerande svenskar, som i

dessa stormfylda tider utbytte pennan mot svärdet.

Vare dernied huru som helst — säkert är att han >.från sin

ungdomb inn till denne tijden continue låtet sig bruka i \\år och
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Chronones krigstienst, serdeles uthi det numehre med Gudz kraftige

bistånd väll ändade tyske kriget., som det heter i diplomet, da drottning

Kristina den 15 december 1649' förlänar honom adelig sköld och

hjelm. Han var dä major vid ett tyskt kavalleriregemente, och får

man tro slägttraditionen tick han sitt namn deraf, att han vid nägot

tillfälle räddat pfaltzgrefven Carl Gustaf ur lifsfara och sålunda varit

»prinsens sköld . Men hans förtjenster ansågos värda äfven en mera

materiel belöning ty d. 22 december sistnämnda år fick han donation

under Norrköpings besluts vilkor å en mängd -AVäre och Cronones

godz och gärdar i Jönkiöpings lähn, Wästra Härad och Sandsiö sochn:

,

en donation som ytterligare tillökades den 4 februari 1652. Sist-

nämnda dag namnes han ännu major men synes kort derpå asancerat

till öfverstelöjtnant. När Roskilde-freden slöts 1658 var han öfverste

och samma år i mars anlände han i egenskap af svensk kommissarie

till Bornholm. Hans fullmagt som sådan var daterad den 29 april 1658.

Hans korta men verksamma bana pä denna ansvarsfulla post tillhör

historien. För närmare kännedom härom hänvisa vi till den intressanta

uppsatsen af L. Eerger i Svensk historisk tidskrift arg. iSSS, hvilken

i ingen mån jäfvar omdömet, att det var ett för fäderneslandet gagne-

rikt lif, som för tidigt afklipptes. då Johan Printzensköld den S de-

cember 1658 föll för lönmördarens kula.

Från hans andra gifte med Anna Hård af Segerstad stamma hans

ännu lefvande ättlingar. Det i detta häfte ätergifna originalporträttet

har under det fjerdedels årtusende, som inom kort svunnit hän sedan

den tappre krigaren fick plats bland Sveriges adel. gått i arf från far

till son och tillhör numera Johan Printzenskölds ättling i 7:6 led fru

Sigrid Molinie, född Printzensköld, i Jönköping.

S. Lagerberg.

19. Grefve Fredrik Ulrik von Rosen, son af riksrådet grefve

. Gustaf Fredrik von Rosen och hans 2:dra maka Ebba Margareta Baner.

föddes 1 73 1 och blef vid 16 års ålder fänrik vid Hamiltonska reg:t.

Han gick kort" derpå i fransk tjenst. steg der till öfverste och var en

tid adjutant hos marskalken af Sachsen. Fransk till bildning och

åskådningssätt återkom han till Sverige och anstäldes vid hofvet först

som kammarherre, sedan soni hofmarskalk. Samtidigt kastade han sig

in i den hetaste partistriden och blef sin vän grefve Axel Fersens

trognaste och kanske skickligaste medhjelpare vid ledningen af hatt-

partiet. Han var nämligen, enligt en samtida politikers erkännande,

»en man med stora egenskaper \id riksdagsoperationer . Emellertid

inträftade 1772 års statshvälfning. Grefve Rosen blef nu för en tid

konungens man samt utnämndes 1774 till öfverstallmästare hos drott-

ningen och 2 år senare till landshöfding i Abo län. Men sä snart

det parlamentariska lifvct äter börjat vakna, finna vi den gamle : riks-

dagsoperatören > ånyo på sin plats. Vid Fersens sida leder han den

unga nyvaknade ojtpositionen och utvecklar den vid 17 86 års riksdag

' Ej 1645, sisom uppc:ifves i Nordisk familiebok. .-\delsbrefvet, synnerligen

väl bibehållet, ec-es af nuvarande hufvudniannen for ätten.
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till en fruktansvärd makt. Märkvärdigt nog synes denna hans hållning

ej hafva beröfvat honom konungens ynnest. Han kallades nämligen

178S till riksråd, varande den siste svenske man. som erhållit denna

höga utmärkelse.' Upphöjelsen blef af kort varaktighet. Redan ett

år derefter hade rådet upphört ritt hnnas till. och den forne råds-

herren satt åter i högqvarteret i de missnöjdes läger. Detta förklarar

väl, att han jemte öfrige oppositionschefer misstänktes att hafva haft

del i planläggningen af den stat.-kiii:)p. som var afsedd att följa på
Anckarströms blodiga dåd. Några bevis för hans delaktighet häri

finnas dock ej, och grefve Rosen afled oantastad ett är efter sin

kunglige motståndare. I sitt äktenskap med Hedvig Sofia Stenbock

hade han tre söner, hvilka alla blefvo högt uppsatte och framstående

män samt en dotter, hvarom se här nedan.

N. v. D.

20. Ebba Ulrika Beata von Rosen var född 1760. Hennes far

var sedermera riksrådet grefve Fredrik Ulrik von Rosen. Hennes

mor Hedvig Sofia Stenbock blef 177S utsedd till hofmästarinna

vid den nyfödde kronprinsen Gustaf Adolfs hbf. Samtidigt anstäldes

den 1 8-åriga dottern som hofrröken hos den späde fursten. Hennes

hoftjenst blef dock ej långvarig, ty redan följande år trädde hon i

brudstol med kaptenen friherre Erik Ruuth, sedermera grefve och

excellens, hvilken förut varit gift med en fröken Sparre. Bröllopet

egde rum vid hofvet, och den unga bruden gaf ett bevis på ädelheten

af sina känslor, då hon begagnade sig af det högtidliga tillfället för

att af den ridderlige konung Gustaf III utverka nad åt en känd svärmare

J. G. Halldin, hvilken för en skarp skrift mot den nyligen utfärdade

bränneriförfattningen dömts till döden. Endast ett par månader der-

efter hade den älskliga grefvinnan skattat åt förgängelsen, allmänt

saknad 3såsom ett ungt. vackert, artigt och ett om sig mycket hopp

gifvande fruntimmer^, efter hvad G. J. Ehrensvärd i sin dagbok in-

tygar.

N. v. D.

2 1 . Carl Hans Ulncr, son af majoren Carl Ulner och Gustafva

Holst, föddes 1796 och inskrefs redan 5 år gammal som skeppsgosse

vid flottan. Vid 12 ar kadett utnämndes han vid ännu ej fylda 16

till sekund-löjtnant. Redan följande år fick han deltaga i kampen
mot Norge, dervid han för sitt välförhåiiande erhöll tapperhetsmedaljen.

Vorden kommendörkapten erhöll han 1S45 det hedrande uppdraget att

afsluta en traktat med kejsaren af Marocko angående upphäfvande af

den förnedrande tribut, Sverige hittills betalat nämnde potentat för att

erhålla hans beskydd mot sjöröfvare. Till belöning för det sätt. hvarpå

han utfört sagda underhandling, tilldelades honom nordstjerneordcns

kommendörskors. Han ledde ytterligare flera längre expeditioner och

befäste allt mera sitt anseende såsom en duglig och insigtsfull sjöman.

' Det uppgifves dock. alt grefve Rosens mag. friherre Erik Ruuth, då finans-

minister, varit den, som föranledt ulnämningen.
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På gruml häraf inkallades han 1852 i rådkammaren såsom chef för

sjöförsvarsdepartementet, Sjelf dock inseende, att han ej passade för

statsmannens värf. sökte han i det Längsta att undandraga sig den
lysande utmärkelsen. vKommandopallen var hans plats, ej taburetten:,

säger en hans minnestecknare. Han nödgades emellertid gifva vika

för enträgna föreställningar och sökte sedan med synnerligt nit att

fylla sina embetsåligganden. Men det för honom ovana och dertor

oroande arbetet bröt snart hans krafter, och dä han ändtligen 1S57
fick lemna sin- höga post, var han blott en skugga af, hvad han fordom
varit. Tvä är senare atled han. Han var högt skattad ej blott som
framstående sjöman utan äfven för sin manliga, redbara karaktär och

sitt vänliga, anspråkslösa väsen.

N. v. D.

22. Friherrinnan Maria Charlotta ]Vrajii;el föddes 1736.

Hennes föräldrar voro kammarherren friherre Lars Fredrik Cedercreutz

och Catharina Siljeström. Vacker och förmögen som hon var, torde

hon ej lidit brist pä giftermålsanbud. Det säges emellertid, att hon
hyst en bestämd motvilja mot äktenskapet, ända till dess general-

majoren friherre Georg Gustaf Wrangel till Adinal. den för sin stora

andel i kronobränneriernas tillkomst så kallade :•Bränvins-^Vrange^^

uppträdde som friare. För denne energiske man måste allt motstånd

vika, och den n\blifna friherrinnan Wrangel gjorde snart sitt inträde i

hofkretsarne. L>ä Gustaf III efter franskt mönster för att förhöja

glansen af sitt hof, införde statsfruinstitutionen, blef samma friherrinna

en af de sex utvalda, hvilka först hugnades med denna utmärkelse.

Hon synes hafva tagit litlig del i hofiifvet. både dess förlustelser och

dess intriger, och åtminstone en tid derstädes intagit en betydande

ställning, såsom framgår af talrika omnämnanden af henne i tidens

memoirer. Ett annat tecken härpå torde måhända kuima sökas deri,

att den qvickc hofmannen och diplomaten friherre Johan Fredrik von

Nolcken gjort henne till toremål för sin satiriska penna i tvenne nu-

mera ytterst' sällsynta tryckta arbeten >'La mére comme il y en a point

Lionnopolis 17S9: och Meren désenchantée ou la naissance de Lion,

Stockholm 1790». Hon öfverlefde sin man i 20 är och at^ed i Stock-

holm 1 81 5 nära 79 är gammal.

N. v. D.
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Spridda rättelser och tillägg

till

G. Anrep: Svenska adelns ättanaHor.

(,Ur Sven P:n Lagerberi,'ä anteckningar.)

De inom
[ ] meddelade uppgifterna återlinnas i ättartatiorna. Fler-

talet af nedanstående uppgifter äro hemtade ur de i' Riksarkivet för-
varade domböckerna för Kåkinds härad i Vestergötland; uppgifterna
angående Lars Lagerberg härröra frän handlingar ^rörande Skaraborgs
regemente i K. krigsarkivet.

Tab. 2.

Hammar- [i- Christina.] gift -.några månader> före den '^2 1703 med v.

hielm. pastorn i Kyrkefalla Nils Friberg, som då >gjorde anspråk på dess
möderne'. (Käkinds härads dombok för nyssnämnda dag.)

Tab. I.

Lagerberg. [2. Gustaf, f. 1659 ^ 2] kallas i Kåkinds härads dombok för 1705
d. ^^

I :.framlidne Landssckrctcrare}i^->. 7 1703 före den ^^'10. Egde
en tomt på Norrmalm i Stockholm. [Gift 16S6 -^ 10 i Stockholm iSed
Christina Barrij, dotter till] handelsmannen i Stockholm [Tolle Barrij].

Dotter:

Anna Christina, döpt 16S9 ^3 9 i Storkyrkoförsamlingen i

Stockholm.

Tab. 2.

[2. Lars f. 1690.] Rekryt vid Kåkinds kompani af Skaraborgs
regemente den '• 10 1707 under n:o Sig för Kiällebo; förare vid
Vartofta kompani d. '3-3 lyoS; fältväbel vid sin farbrors, sedermera
riksrådet Sven Lagerbergs kompani af nämnda regemente d. ^°. 6

1709; T vid Pultava s. å. ^^,0.

Tab. I.

Leijon- [Lars Stare, nob. Leijonwald etc]

wald. -Son:

Johan. Omtalas 1701 3» . såsom afviken ur riket, enär han var
dömd till döden för dråp.
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Tab. I.

[Gustaf Ryding, nob. Rydingstierna: Skrifvare etc. Adlad Ryding-

1687 ^3^ (introducerad 1693 under n:o 11S2)]. Afskedad frän stierna.

häradshöfdingebetattningen 1695. t 1709 före den ^^5 då hans

enka vid Käkinds häradsrätt anmälde, att han då myligen vore ige-

nom döden afgången>.

Tab. 2.

[Gustaf, (son af Gustaf Ericsson, nob. Örnevinge Tab. i) till Inge- Örne-
säter, Spånhult etc. f. — ; Häradshöfding i Wilska och Kinne härad vinge.

1671; assessor i Göta Hofrätl 1674] d. '^3. Uppbådade under
kriget mot Danmark 1676 \'estbo härads allmoge och stod i spet-

sen för densamma att förhindra danske öfversten Tropps infall i

Småland öfver Halländska gränsen. Utförde under nämnda krig

flere liknande uppdrag, dervid han tillsatte betydliga belopp af sin

enskilda förmögenhet. \'ice landshöfding i Jönköpings län 3^ 2 år

;till dess generallöjtnanten Hans Georg Mörner blef guvernör... Förde
från 16S2 efter kongl. förordnande ordet i Hofrätten under presi-

dentens och vice presidentens frånvaro. .Afsked från assessorsem-

betet, efter ansökan, 1703 d. '^'10; [f 1709] före d. ^9 5. [Gift[ 1679
^^12 pä Hjellö [med Catharina Pauli etc.j

Barn:

'Ebba Christina.]

'Catharina Fredrica.]

Carl] f. — Adjutant under Kongl. Gardet.^ f vid Klissow

1702 d. 9/7.

Johan Zachris f. kallas 1706 d. '°
i löjtnant, f under

Carl XII:s krig, enligt uppgift af nedannämnde broder:

[Gustaf f.- 1 691] mönstrade första gången 1706; volontär vid

lifgardet i januari 17 10; korpral i mars 171 1; förare i augusti

s. å.; afsked 17 13 d. -^ j; tjente sedan under > amiralitetet och
Stockholms esqvadron» 2 ar, derefter vid finska landtdragonerna,

sekundlöjtnant vid Skaraborgs Reg:te 17 iS d. '-'6; afsked 17 19.

Han bevistade Fredrikshalds belägring. Lefde ännu 1721 d.

*°'ii. — Gift 170 .. . med en dotterdotter till köpmannen i

Stockholm Jochum Kroger.

[Johan Gustafsson, nob. Örnevinge etc] — [Gift i:a gången] 1641
[med Virginia Gylicnsvärd etc]

Son:

[Gustaf Abraham] f. 1652 [major se tab. 4.I
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Tab. 4.

[Gustaf Abraham till Högsboholm]. f. 1652 före d. 3 5 och döpt s.

å. d. '3 6 da riksdrotset grefve Per Brahe d. y. var bjuden till fad-

der; hade alltsedan 1673 skyldigst låtit sig bruka uti militärtjensten. först

under Vestgöta Infanteri i Stadhe och sedan under öfversten gref\e

G. M. Lewenhaupts Reg:te till häst for Ryttmästare och major.

:

beklädde sistnämnda befattning 1679 d. ^''^

^ då reg:tet mönstrades i

Röraas i Norge, t 1709 -'*
3. — [Gift 1:0 med Agneta Lilliehöck y

1702.] 2:0 170S [med Catharina Ranck'].

Barn

:

[i. Catharina Christina.]

[i. Agneta Virginia; lefde enka 1749: Gift] före fadrens död
[med majoren Frcdrlc C/iristojfcr Ramfelt, X:o 942, f. 167 1]

t 1730-talet

I. Jean, f. — — torde vara identisk med den i Anrep upj)-

tagne Johan-' men namnes af svågern Ramfeldt uttryckligen så-

som äldst bland bröderne; åtföljde bemälde Ramfelt 1704 ut

i kriget och a\-ancerade under fälttåget i Polen till ryttmästare

under svenska adelsfanan. Finnes i 1 7
1 5 ars jordebok upptagen

såsom delegare i fädernegodset Flöda och kallas då liksom bröd-

ren Xils Ryttmästare.

[i. Carl Gustaf"
1 ,

ti. Nils J,
se Anrep.

Biografisk litteratur.'

Lunds universitets matrikel 1899 af Car! af Peterséns och Ariders MliI»! ui-

gifven i april 1S99. Lund. C. \V. K. Gleerups förlag. Pris 5 kronor, Tio
s. -T- 2 s.

Visserligen är man sedan länge bortskämd af herrar utgihare af

universitetsmatriklar exempelvis genom sådana ypperliga arbeten som:
Lunds universitets matrikel af F. E. Braune och A. Palm (Lund 1870).

Upsala universitets matrikel af L. Bygden (L'psala 1SS3) och L^psala

universitets matrikel af J. von Bahr och Th. Brandberg (Upsala 1896).

men icke destomindre får man erkänna" att ett fullständigare och sä

som det vid ganska noggrann kontroll korrektare arbete än denna af

Carl af Petersens och Anders Malm utgifna matrikeln knappt torde

stå att finna. Endast de utförliga och öfverskådligt uppställda biblio-

grafiska upi-)gifterna gifva boken ett särdeles högt värde. Vid detalj-

' Till ett kommande häfte måste uppskjutas recensioner dels ö-fver H. Saai-

zelii biografiska arbete öfver Jä^eristaten samt Svea Artilleris historia, dels öfver

de trenne nyligen ulgifna adelskalendrarne.
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granskning skulle måhända äfven här en del tryckfel, ja kanske fel-

aktiga uppgifter kunna konstateras, men hvilket arbete med en hufvud-

sakligen af årtal ocli namn sammansatt text kan undgå sådana fel?

En bland de få anmärkningar anmälaren skulle vilja tillåta sig är

att icke arbetet, då biografierna meddelats i bokstafsordning. inlcdes

med en kortfattad öfversigt öfver personernas furdelning inom de olika

fakulteterna, som är fallet i J. von Bahr och Th. Brandbergs nyss-

nämnda matrikel öfver Upsala universitet (1896). Visserligen finnes

detta såväl i statskalendrar som studentkataloger, men det skulle inga-

lunda skadat, om äfven här en sådan hade meddelats. Afvenså kunde

större öfversigt i biografierna hafva uppnätts, ifall alla i(pp_<^ifier utan

undantag meddelats i kronologisk ordning. För gifte universitetslärare

fås uppgifter äfven om hustrur och barn, hvilket ju skulle kunna an-

ses öfverflödigt, men för biografiske samlare är af stort värde. Upp-
gifterna hade kunnat vara något utförligare hvad ortnamnen beträffar.

Den biografiskt intresserade allmänheten har icke desto mindre

stort skäl att vara utgifvarne tacksam for den möda och den nog-

grannhet, hvarmed de utfört sitt värf.

F. U. JK

Anteckningar om slägten Durling och dess förgreningar, samlade och ut-

gifna af Axr/ Emanuel Dnrlitig. Sthlni. Ivar Ha-cjf^strönis boktryckeri 1S99.

Det är utgifvaren af de för tillförlitlighet bekanta kalendrarne öfver

Svea Hofrätt, hofrättssekreteraren A. E. Durling, som härmed utsändt

af honom insamlade uppgifter om sin egen slägt och dess förgreningar

i slägterna Berselius, Pdntin, Tingsten och Gyllenhammar. Slägten

Durling härstammar från Ulrika församling i Östergötland och delas i

två fortlefvande grenar Orsgänge- och Slorarpsgrenen. Dess förste

kände medlem är rusthållaren Samuel Pehrson (f. 1731, j i799)- bvars

barn antogo namnet Durling, som är härledt från moderns tillnamn

Du Rietz.

Arbetet, som enligt hvad anmälaren vid dess genomgående kunnat

utröna, utmärker sig fur en redig och klar uppställning samt en mycket

vårdad utstyrsel, och kännetecknas af utförliga och noggranna biogra-

fiska uppgifter, om också icke sa få tillägg, ja äfven rättelser kunna

göras på flere af biografierna. Register saknas. Boken är tryckt som
manuskript i 200 numrerade exemplar.

F. U. W,

Kongl. Svea hofrätts presidenter samt embets- och tjenstemän 1614

—

1898. Biografiska anteckningar samlade och ulgifna af A. Anjou. XVI -f

261 + 4. s. Eksjö 1899. Pris 6 kr.

När det i slutet af fjolåret för en större krets blef bekant, att

en af Svea hofrätts yngre tjänstemän var sysselsatt med utarbetandet

Pcrsonhhtorisk tidskrift. 1

8
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af ett biografiskt arbete öf\er nämnda hofrätts presidenter, enibcts-

och tjenstemän under perioden 1614— 1S98, mottogs denna underrät-

telse med stora torhoppningar, helst det uppgafs. att utgifvaren nied

stor omsorg och möda genomgått hofrättens handlingar rörande dess

tjensteniän. Dessa förhoppningar uppfyller dock ej det nu utyifna

arbetet.

När man g:.r till ett arbete af det jemförelsevis ringa omfång som
det föreliggande, bör man förut uppgöra en i alla delar bestämd plan

för utarbetandet. Visserligen kan det i ett eller annat afseende inträfta

att delar af den uppgjorda planen icke kunna genomföras pä grund
af bristande material, men dessa fall måste räknas till undantagen.

En annan sak 'är det t. ex. med ett sådant arbete som »Svenska adelns

ättartafior frän iS57;;'. hvari biografier meddelas om tusentals personer

af alla möjliga yrken och samhällsställningar; der kan ej en i de min-

sta detaljer gående plan uppgöras, ty arbetets stora omfång lägger

hinder i vägen derför.

Författaren till nu ifrågavarande arbete tyckes emellertid ej hafva

arbetat efter någon bestämd plan. Han har nöjt sig med de uppgifter,

han i ett eller annat biografiskt arbete eller i vissa urkundssamlingar på-

träffat, men att sammanställa dessa med andra upjigifter. som möjligen

kunnat i hela den till buds stående biografiska literaturen, det tyckes

utgifvaren ej gjort sig möda med. ty i annat fall hade viauga af de i

hans arbete förekommande biografierna blitVit fullständigare.

Hvad som i synnerhet förvånar anmälaren är, att utgifvaren ej

försökt att fa de i arbetet förekommande lefva/ide personernas bio-

grafier fullständiga. Så meddelar utgifvaren för de flesta deras student-

och examensär, men för andra saknas än det ena än det andra af

dessa, oaktadt utgifvaren åtminstone för de lefvande med största lätt-

het kunnat erhålla dem genom att genomgå studentkatalogerna. För
andra åter äro ej alla dopnamnen meddelade, oaktadt det tyckes,

som om meddelandet af fullständiga dopnamn ingått i utgifvarens plan.

Om somliga får man veta, hvar de äro födda, men om andra åter ej.

fastän uppgifter derom finna flerstädes i den biografiska literaturen och
der kun-nat påträfias af utgifvaren.

Uppgifterna om h\ilken studerande nation en person dllhört un-

der sin studietid kunde saklöst hafva utelemnats, ty det är ej sagdt,

att en person, hvilken som student tillhört exempelvis Gotlands nation,

verkligen är född inom denna provins. En sädan uppgift kan följ-

aktligen icke gifva någon säker föreställning om personens i fråga

födelseort.

Frånsedt de nu anmärkta bristerna innehåller arbetet isynnerhet

för den äldsta tiden en mängd värdefulla och nya uppgifter.

Hvad sludigen arbetets utstyrsel beträftar är den mindre god.

Papperet är så tunnt att trycket gått igenom, häftningen är dålig

och arken i flera exemplar orätt insatta m. m. När priset sättes

så högt som 6 kr. bör man kunna göra anspråk pä en bättre typo-

grafisk utstvrsel.

A. V. F.
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Förteckning öfver bref till konung Karl X Gustaf i riksarkivet upprättad

af Per Sondén.

Under ofvanstdende titel är i sista häftet af McdJdandtn från sven-

ska riksarkivet (iSqt}) offentliggjordt ett arbete af stort personhistoriskt

intresse. Förteckningen afser väl hufvudsakligen att hänvisa till ma-
terial för den märklige krigskonungens historia, men utgör pd samma
gång en värdefull lista öfver tlera af tidens ryktbara personligheter,

både s\enska och utländska. Det är närmare i,ooo personer, hvilkas

bref till konungen förvaras i riksarkivet. Brefskrifvarne äro i förteck-

ningen grupperade i bokstai"sordning: furstar, embetsmän och enskilda

personer. 1 en särskild 'afdelning sammanföras myndigheter, diplo-

matiska och andra kommissioner, korporationer och städer, som till

konungen riktat skrifvelser.

Förteckningen är resultat af ett omfattande arbete. Riksarkivets

alla större serier hafva granskats; brefvets plats i samlingarna är i

hvarje särskildt fall angifven. Oni brefskrifvarne äro biografiska no-

tiser anförda, äfven de i all sin korthet vittnande om ett samvetsgrant

detaljstudium. Bland utländska personer ser man en stor del af Tysk-
lands furstar och furstinnor, framstående ofticerare och diplomater

från skilda länder. Det öfvervägande antalet bref är dock frän sven-

ska undersåtar i det gamla hemlandet eller provinserna. Nästan alla

klasser och tjenstegrader äro representerade, mest naturligtvis adels-

ståndet och krigarne. Genom sin anläggning och form får förteck-

ningen karaktär af en matrikel, som hvad beträffar dåtidens adelsmän
bör vara ganska uttöm.rnande.

Vi äro icke rikt försedda med matriklar, framgångna ur en mo-
dern kritisk forskning. H\arje bidrag till personhistoriska förteck-

ningar bör helsas med tillfredsställelse bäde af dem, som specielt in

tressera sig för biografi och genealogi, och dem som anse sig behöfva
person-notiser äfven för studier inom andra grenar af historien.

Mången skall nog återfinna namn, för hvilka han hyser särskildt in-

tresse, och så föras till forskning öfver Karl Gustafs förbindelser med
ifrågavarande person.

—n.
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Smärre biografiska meddelanden.

Erik Abrahamsson d. y. i dansk fångenskap. Riksrådet Abra-

ham Erikssons [Leijonhufvud] enda till mogen ålder komna barn och

ende son Erik Abrahamsson d. y., hvilken egendomligt nog 1590 den

18. juli själf skrifver sig :fryherre>, biet' som bekant, dä han åtföljde

sin farbroder Sten Eriksson på dennes beskickning till Hessen, jämte

honom som gisslan kvarhallen i fångenskap i Danmark, och som det

finnes antecknadt a riddarhusgenealogierna »uti sju år, derunder han

likväl fick resa till Tyskland, hvarest han studerade,- synilerligast främ-

mande språks.

Denna riddarhusgenealogiernas uppgift är ej med verkliga förhål-

landet öfverensstämmande. I dansk historisk tidskrift [femte delen

andra bandet sid. 599 och 627] finnes angifvet att Erik Abrahamsson
Leijonhufvud blef fången 1563 ^'^'2 och utlöst 1568 -+;'io limod Man-
drup Holk:>. Han hade ett :meget mildt Fa^ngseb hos Sten Bille och

Birgitta Rosenkrands och så var han ju blott 1 1 år gammal. Med
afseende på uppgiften att han skulle fått resa till Tyskland säger

nämnda tidskrift följande: ;^Xaar det i Almindelighed fortaelles, at

Erik Abrahamson strax blev losladt og under Krigen opholdt sig i

Tyskland, beror dette paa en Fejltagelse». — Då hans farbror Sten

Eriksson blef frigifven och skulle begifva sig hem till Sverige, erhöUo

Magnus Gyllenstierna, Johan Friis och Birger TroUe genom skrifvelse

1565'^° I från danska kansliet befallning att låta en af adeln följa

honom till gränsen samt tiilkännagifva för honom att konungen fur

ögonblicket ej ville frigifva flera af svenskarne. Sina fyra svenner

skulle Sten Eriksson dock fa medtaga, men hans brorson kunde
konungen ej tillåta att resa, oaktadt han ej hade några misstankar till

herr Sten. >:Brodersonnen skal anten blive pa Kiopnehafns Slot eller

hos Kongen eller en anden i Riget\ [Kancelliets Brevboger af L.

Laurensen 1561— 1565 sid. 550]. Några dagar derefter eller den 24
januari skrifver Hans Skovgaard till Magnus Gyllenstierna -Kong. Maj.

er well tilfreds att Her Steens brorsson, maa wer hoss Peder Bilden

Som både hans fader och moder voro döda, låg det ju nära till

hands att han, under fångenskapen i främmande land. i bref vände
sig till sin farbroder Sten Eriksson, hvilken, enligt hertig Karls bref

den 6. augusti 1595, synes hafva varit förmyndare för sin brorson.

Ar 1565 den 19. december omtalar Erik Abrahamsson i bref till sin

farbroder hur det är ordnadt för honom i Danmark och skrifver bland
annat att »nest den Sonnlig och wenlig Tacksigelse För allth Goth som
ij mig alltid ij mange maacle Giorth oc Bewisth Hatt"uer Huilketh Jag alle

minne dage Gannske gernne Fortienne och Forskijlle will med huas

gode ij Mijnne Ringe Magcht Werne Kand. Ka^rre H. Farbror GitYuer

iag Eder, ganske Gmijgellig atth Wide ath mej lider \\'t\U och ;;Gif-

fuer Jag Eder, Ganske Omijgelig ath wide at iag er hoss Denn (iode

mand Peder Biide och lever med hanns barn och haffuer iag Enn god
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Underholding. Denne gcxle Mann Hann haffuer och giffuet mig Kleder

de sligest. Kerre Farbror Oörer well och siger Ederss Ka^rre Fru

Bede oc dess sligest min Kerre Farsösttr Jungfru M. Jungfru Edel oc

Jungfru Anne Stensdater, A. Sten Sonn alla andra gode W. med
maange gode netcr .

Ännu nära tre är måste han vistas bland främlingar och lösgafs

som sagdt först i;6S den 24 oktober.

K. L—J.

Slägtcn SaveloTVS stamfader. Adelsmarskalken i Korotjak

guvernementet Vorone^ L. M. Sa\elo\v har är 1S92 utgifvit en

på ryska skrifven genealogi uf\er den ryska adliga slägten Savrlo:^'.

I denna leder han slägten tillbaka till en Andros Savelko, som i 14:6

århundradet reste frän Sverige till Slora No\gorod. Dennes sonson

bojaren Ivan var 1477 posadnik i No\gorod, och blef följande året

af storfursten Johan III förvist till Moskva.
Ä'. H. K.

Fru Karin Pedcrsdoftcr Liter. Vid genomseende af den å

Riddarhuset befintliga stamladan öfver adliga ätten Utter n:o 213
finner man ä Tal). I Per Mansson Utters dotter i i:sta giftet, Katharina,

född å Uttersberg i Östergötland den o mars 15 98, död i Söderköping

den 28:de okt. 16.77 och begrafven derstädes d. 6:te jan. 1678; samt
gift 1:0 med tuUnären i Kalmar Henrik Elriksson och 2:0 med borg-

mästaren i Söderköping Arved Larsson, död 1647. Men ä Tab. 6

finnes en annan Katharina antecknad med okänd härstamning samt
födelse- och döds-år; om henne är endast infördt, att hon blef gift

med handlanden i Norrköping Henrik Kruse.

Uti den W-iblingska slägtboken i Westinska samlingen ä Upsala
bibliothek finnes ä sid. So antecknadt. att Herman Wibling 1635 i

Norrköping gifte sig med Helena M. Kruse, dotter af Henrik Kruse
och dess hustru Katharina Utter, dotter af Per Månsson Utter och

syster till Anders och Jan. nobil. Utter n:o 213. Om Henrik Kruse
uppgifves, att han var den förste, som i Sverige införde AVantemakeri?

och att han, som först var bosatt i Norrköping, derifrän undan pesten

flyttade till Kalmar. Herman ^Vibling blef sedan efter Arved Larsson

borgmästare i Söderköping och dog der den 7:de jan. 1668.

Enligt dessa up[)gifter skulle således de bada ä olika tab. i slägt-

taflan upptagna »Katharina ' vara samma person, hvilken således varit

gift 3:ne gånger eller 1:0 med Henrik Kruse, 2:0 med Henrik Eriksson

och 3:0 med Arved Larsson.

Några på sednare tider funna handlingar och anteckningar synas

bestyrka detta påstående: men innan vi genomgå dessa torde vara skäl

tillse om detta antagande ligger inom möjlighetens gränser. Tyvärr är
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det omöjligt att fa recLi på alla giftermåls- och födelseår, hvarföre man
får nöja sig med att kunna approximativt beräkna dem.

Vi veta, att Katharina Utter var född 159S och att hennes dotter

Helena Kruse år 1635 gifte sig med Herman Wibling; dennes yngre

broder Joachim gifte sig 1645 med Ingeborg Arvedsdotter, äldsta barnet

af Arvid Larsson och Katharina Ctter. Dessa makars 3:dje barn, sonen

Lars Arvedsson, kunde ej hafva gift sig senare än 1650 med Elisabeth

Kling, ty deras äldsta kända barn föddes 1651. Om vi antaga, att

Lars Arvedsson vid sitt giftermål var 22 eller 23 år gammal, skulle

således hans föräldrar icke kunnat gifta sig senare än 1624 eller 25.

Dä nu fru Katharinas giftermål med Kruse kunnat ega rum redan

1614 eller 15 finnas således omkring 10 år till de bada första äkten-

skapen, af hvilka 'troligen intet varit långvarigt. Efter sin siste man,

som dog 1647, lefde fru Katarina enka i 30 år.

Uti en process emellan Ar\ed Larsson och Borgmästare och rad

i Kalmar, hvilken först afgjordes i rädskammaren d. i4:de aug. 1647
(revisionsiiiål i högsta domstolen, civila, 1647, Riksarkivet) förekommer
bland handlingar en :,relatio>', hvari bland annat anförcs:

»Anno 1634 betror Arved Larsson en sin tjenare, Per Larsson be-

nämnd, sin egendom i Kalmar, skuld inmana och utgifva, hvilken är

död blefven samma år 2 3:dje november, hvaraf drängens fader Lars

Michelsson, borgare i Norrköping, rakar i tvist med A. Larsson.:>

— — — vderemot A. Larsson sig besvärar d. i6:de Martii eodem a:o,

inlägger sin kladdbok — .vdermedh A. Larsson afreser/

)Anno 1640 d. 13 febr. afhandlar Presidenten i Kalmar Christofter

Larsson och Borgmästaren Vergloss pä rättens vägnar i Kalmar uti

Nyköping Plusholms \\'antemakeri-byggning/> af Arved Larsson för 250
daler kopm:t.

Af ofvanstäende synes framgå, att Arved Larsson varit bosatt i

Kalmar och der drifvit handel och att han omkring 1634 aftiyttade

derifrän. Han synes äfven hafva varit egare till en klädesfabriks-

byggnad vid Husholm i Hossmo socken omkring en mil från Kalmar.

Troligen" hade han drifvit denna fabrik såsom arrendator åt Kalmar
stad, ty genom kungl. brefvet af d. 2 6:te april 1620 hade konung
Gustaf II Adolf åt staden upplåtit ett kronohemman Husholm och ett

hälft hemman Krankelösa att der upprätta brygghus samt sämsk- och

vantemakeriquarn. dock sa att staden af förbemälte werkstäder och

lägenheter sin tillbörliga inkomst ärligen bekonmierv. (Kammararkivet

C. Sandbergs samlingar V. Y. 8 folio 5905).

Jemföra vi nu härmed anteckningen i Wiblingska slägtboken, synes

det antagligt, att Henrik Kruse. som var bosatt i Norrköping och der

troligen gift sig med Katharina Utter, efter sin flyttning undan |>esten

till Kalmar, der åtagit sig anläggandet af klädesfabriken och sedan af

staden arrenderat den behotliga marken och vattenkraften.

Arved Larsson har sedan genom sitt gifte med enkan öfvertagit

arrendet och blif\it egare af fabriksbyggnaden. Uti den efter A.

Larssons son Lars Arvedsson 1660 ujiprättade bouppteckning, som
finnes inregistrerad i Stockholms formyndarkammare i bandet för nämnda
år, men hvaraf endast några bilagor återfinnas, ujiptager en af dessa
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flere kontokuranter och deribland med bröderna Herman och Joachim
VVibling. Dervid är att märka, att den förre kallas svåger Herman
VVibling men den sednare endast Joachim Wibling ehuru han ju var

närmare besvågrad. Detta synes bestyrka antagandet, att Henrik

Kruses hustru Katharina Utter var densamma, som sedan äktade Arved
Larsson, ty härigenom blef ju Helena Kruse halfsyster med Lars

Arvedsson och han hade således skäl att kalla Herman Wibling svåger.

Han synes äfven vilja framhålla detta svagerskap, hvaremot han då
tyckte, att samma förvandtskap med Joachim, som äktat hans syster

Ingeborg, vore allom kunnigt. Vi må dervid ihågkomma, att pa den
tiden hustrurna alltid begagnade sina egna slägtnamn.

Uti de verser, som till Fru Karin Pedersdotter Utters begrafning

1678 trycktes i Stockholm (i Kongl. Bibliotheket) förekommer- å första

sidan bland annat, att hoi^ efterlemnade afkomlingar intill 4:de led till

ett antal af 74.

Den stamtafla, som å Riddarhuset upptager den gemensamma
härstamningen från Arved Larsson och Katarina Letter af ätterna

Lagerheim och Weidenhielm upplager endast 5 barn och 2 barnbarn

men genom sednare forskningar hafva barnbarnens antal ökats till 22

samt I barnbarnsbarn födt före 167S. Om man också antager, att

de tvä barn, en son och en dotter, om hvilkas afkomma uppgifter

saknas, haft en talrik sådan, torde denna dock ej räcka att f3i]a, hvad
som brister i talet 74; först när man dertill lägger barn och barnbarn

efter Herman Wibling och Helena Kruse, hvaraf de förra voro 15,

synes ifrågavarande uppgift mera trovärdig.

Angående giftermålet med Henrik Eriksson saknas alla uppgifter

om barn, hvaremot ordningsföljden emellan de olika äktenskapen icke

är tvifvelakdg. • Uti den ofvan omnämnde processen förekommer ett

bref, deri fru Karin kallas »Henrik Erikssons>, troligen emedan deri

anspelas pa penningetransaktioner, som redan börjat under denne mans
lifstid.

Att Arvid Larsson, som först varit bosatt i Kalmar och der drifvit

handel samt äfven der sannolikt ingått sitt gifte och först omkring 10

år derefter flyttat från orten, varit af Kalmar- eller Smålands-släkt,

synes sannolikare, än att han varit östgöte. Att han några är efter

sin flyttning (10 ar?) 1644 blef borgmästare i Söderköping torde, om
nationaliteten dervid spelade någon roll, snarare kunna tillskrifvas hans

hustru, som var född der i provinsen. Ett ytterligare stöd för detta

antagande ligger deri. att t\a hans sonsöner, som valde krigareyrket,

började sin befälsbana vid Kalmar regemente. Om båda finnes i detta

regementes rullor infördt. att de värfvats frän Gardet till underofficerare.

Att de först togo värfning vid cardet, berotlde väl på, att de då voro

bosatte i Stockholm och der sökte sin första utbildning, och var detta

kanske en vanlig väg för den tidens officerare.

E. L—m.
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Droiining;. Krisfina. Då jng i föregående häfte af denna tid-

skrift, enligt redaktionens önskan, meddelade hvad som i var litteratur

under senare tid förekommit rörande Kristina, och dervid bl. a.

nämnde bibliotekarien Elof Tegnérs studier i italienska arkiv och bi-

bliotek, glömde jag den af dessa studier föranledda, intressanta v\\)\)-

satsen La ri\i;ina nomadc, hvilken bemalda bibliotekarie intagit i sina

1896 utgifna ^Svenska bilder från sextonhundratalet;'.

K. F. PV—r.

Värdefull autograf.

En person t huf\udstaden är egare af följande af k. Gustaf III

egenhändigt skrifna reqvisition:

Kongl. ]\Iaj:t har anbefalt dess General Adjutant Gref Pär

Sparre eller Major Könich att avfordra de patroner som finnas

på varvet med kulor och det som mera fordras.

Stockholm den ig Atfgiistl lyjj

Gustaf.

Denna datum säger allt. Här är nemligen fråga om 1772 års

revolution, om hvilken dåvarande öfverskeppsbyggmästaren Chapman
hade fått förtroende. Han hade på Djurgärdsvarfvet. der han da
bodde, låtit i största hastighet tillverka skarpa patroner." Det är Konun-
gens till honom ställda egenhändiga reqvisition af nämnda patroner.

hvarom här är fråga.

Egaren af denna autograf sätter derpå ett mycket högt värde.

men är icke obenägen att till en verklig autografsamlare afstä den, om
derföre kunde erhållas ett antagligt pris.

Frågor och svar.

Frågor.

22. I Anreps ättartatlor uppgifves att Margaretha Rosensköld blef

gift 1702 om våren ^med kappelanen Jacob JVigsuclii/s, som
var en slägting till Kungl. Rådet Gref\e Gyldcnstol})e5 samt

att den förstnännulas syster Catharina Koscnsköld blef -'gift
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med Löjtnanten Carl Xisbet/n. Kunna några upfilysningar

lemnas rörande dessa ofverstelujtnant Clacs Rosc/iskö/cfs t\å

magar, särskildt om de haft afkomlingar?

L.

ZT,. Bland slägten Rinman i Örnbergs svenska ättartal, del. ii, sak-

nas Elisabeth Margaretha Riiunaih fudd 171Q, död i Stock-

holm 'V" 1S02 och gift '-9 1753 med frälseinspektoren

Stephanus Björllng frän Östergötland, född -^ 10 1725, död

/• w.

24. Kan någon lemna upplysning om och hvar porträtt finnas af:

Gyllenptstol, Carl, Friherre (f. 1641), Ofverste för Södra
Skånska kavalleriet, Landshöfding i Calmarr

Riddersköld, Christian Adriatisson Kolmäter, (f. 1648.

Anrep Tab. i.)?

C. G. Plåten

Adr. 47 Strandvägen.

Stockholm.

25. Hvem var välbyrdig Peder Byrgersson,/ herre till Sjögeryd?

Han erhöll 1632 ^^2 kongl. konfirmation på jägmästare- och
skogvaktareämbetet i Jönköpings och Kronobergs län.

H. Szs.

Svar.

7. Svar till A. D.- på en del af frågan n:o 17. Grefve Christian

Ludvig von Aschebergs porträtt finnes möjligen i min samling.

Jag eger nämligen en synnerligen tilltalande oljemålning från

i6So-taIet, framställande en ung och käck, harnesk-klädd
krigare i stor allonge-])eruk. Anletsdragen på denna bild

påminna starkt om fältmarskalken von Aschebergs och har

jag på sådan grund alltid antagit, att porträttet framställer en
son till honom. Genom personligt besök hos mig kan den
ärade frägaren sjelf öfvertyga sig, huruvida det i min ego
varande porträttet framställer den efterfrågade eller tilläfven-

tyrs dennes äldre broder Gustaf Adolph von Ascheberg,
hvilken efter ett knappt treårigt äktenskap med grefvinnan

Beata Torstenson atled vid ännu icke fylda 32 ars älder 1693.
Porträttet, som saknar hvarje signatur, är infattadt uti en

mera ovanlig skul[)terad onginalram samt torde förskrifva sig

frän den berömda mästaren AL Mijtens d. ä.

Axel Durling

n:o 16 Sibyllegatan, 2 tr.

Stockholm.

Personhistorisk tidskrift. I q
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Svar på frågan 22. Suvorovs förfäder invandrade, enligt

ryska källor, från Sverige till Ryssland under storfursten 1

Moskva Simeon Ivanovitj Gordijs regering (1340— 1352).
Hvad stamfadern hette är mig obekant; om honom och hans
familj vet jag intet. Men generalfältmarskalkens far var

underlöjtnant vid Preobrasjenskijgardet.

T. Wn.

Svenska Autograf-Sällskapet

18 99.

Sedan föregående häfte (III) af Personhistorisk Tidskrift utkom
hafva följande personer ingått såsom ledamöter i Svenska Autograf-
Sällskapet.

Baeckström, A. E. O. A.. Major. | Leijonancker, C, Major. Skara.
Borgström. A., Assessor. Kristianstad,

i
Petrelli, D. T. J., Krigsarkivarie, Kap-

Ehrengranat, A'.. Kapten. Boras. : ten.

Ehrenheim, E., Kammarherre. Grönsö. 1 Plåten, C. C, Ryttmästare. *

Johansson, A. E. J.. Radman.
; Silfverschiöld, Ö. B. A.. Friherre, Lojt-

af Klinteberg, E.. Ilofrättsräd.
1 nant. Koberg.

von Krusenstjerna. //., Underlöjtnant.' Stackelberg, .)/., Friherre. Helsingfors.
Lagerfelt, G. A. /'., Friherre, Kabinetts-

i Wrangel, E., Docent. Lund.
kammarherre. Lagerlunda. j Zettervall, 5.. Ingeniör. Djursholm.

* Ständig ledamot.
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Personhistorisk Tidskrift.

Med detta häfte. n:r I\', afslutas första årgången (1S98

— 1899) af denna tidskrift, som under det nu snart till-

ändagångna året haft att glädja sig at mycket erkännande

och ett stigande intresse från allmänhetens sida. Då emel-

lertid i planen för tidskriften ingår att äfven till hvarje

årgång utarbeta ett register öfver alla i de olika" häftena

förekommande personnamn, men ett sådant arbete kräfver

mycken tid, har redaktionen måst uppskjuta med utgif-

vandet af detta register till första häftet af nästa årgång,

då såväl till alla ledamöter af Autografsällskapet som till

abonnenter på Personhistorisk Tidskrift dessutom lemnas

en förteckning inkallande öfver 12- å 1500 under år 1899

aflidna svenska män och qvinnor. Registret såväl sovi

nyssnämnda förteckutng äro a/sedda att inbindas 7ned

0,7-gäng I af tidskriften.

Årgång II, i hvilken de med stort intresse om-

fattade porträttserierna skola fortsättas, kommer bl. a. att

innehålla en, sa vidt möjligt, fullständig samling porträtt

af Öfversiäthållare i Stockholm.

Deslclerata.

I och för utarbetnndet af i möjligaste mduo fullständiga slägtkrönikor rörande

ätterna Printzeusköld och Örnevin-e vore undertecknad ytterst tacksam för med-
delanden om de i herrar sli^^ttorskares ego lillatVentyrs befintliga uppgil'ier an-

gående medlemmar af nämnda älter.

Szcn F.n La^trbi:?-,^

v. Häradshöfding.

adr. Stockholm.





^•^ r..- r ',1 .. ,.., ^ ,3.

Reaal:rionen rf Persoiihistor:;:!: Tid-kriU har.

iiicd anleo.ning af c; en till Svenska Auto-iafsäll-

• skåpets medlenimar, utdelade monografien öf\-er

adliga ätten Aniinon. fatt mottaga vähdlligt er-

kännande. Idén ait sålunda sätta sällskapets med-

lemmar ocli iö: framtiden äfven abonnenter på

tidskriften i tilkalle. att såsom bilaga till Person-

Iiistonsk d.'id-krift. i. den mån der omständigheterna

det medgifva, erhålla liknande arbeten öf\'er andra

slägter. h.n- rönt hihgt erivännande, och frasi olika

hall hat\-a in^-ått fd-rfragningår angående de vilkor,

h\dika af redakuoncn skulle uppställas, i händelse

någon önskade, : tt gmom redaktionens försorg

ia en liknande slägtmonografi befordrad till tr^xket.

Till srar härå har red. äran meddela:

i:o. Manuskriptet bör, så^yidt möjligt, vara

ftdiständigt utarbctadt. ..— 2:0. Den, som önskar

få ett sådant manuskript tryckt i ungefärlig öf\xr-

ensstämmelse med Aminoftska slägtcns monografi,

erlägger 6 kronor ^,0 öre för hvarje trycksida samt

erhåller 100 excnndar af b^ken. — 3:0 Redaktionen

ombestyr tryckning, ut<t}Tsel m. m. och får disponera

öf\-er den återstående upplagan, som utdelas till Auto-

grafsällskaputs mxrdlemmar samt till al^onnenterna

på Personhistorisk Tidskrift.
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