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Gustaf Vasas griftefärd och hans grafvård

I anledning- af Lucas Uphalls berättelse

af Axel L. Romdahl

Vid läsning-en af den i Personhistorisk tidskrift 1916, häft. 4
af märket C. M. S. meddelade berättelsen om Gustaf Vasas
griftefärd af slottsapotekaren Lucas Uphall, kom undertecknad

särskildt att fästa sig vid skildringen af den praktbår, hvari de

kungliga liken, konungens och hans bada första drottningars,

fördes frän Stockholm till den sista lägerstaden i Uppsala dom-
kyrka. Denna är af intresse ej endast emedan den utförligt

äskådligör förekomsten äfven hos oss af ett under renässans-

tiden som det vill synas ganska allmänt förnämt begrafningsbruk,

utan särskildt genom det samband, som tydligt kan skönjas mel-

lan den nämnda praktbåren med dess Controfaiter och Gustaf

Vasas än i dag bevarade grafmonument. Alan jämföre detta med
Uphalls detaljerade beskrifning. /inordningen beskrifves som
»eine grosse virkannte pettstat mitt vier vorgultenn seulenn unnd

kronenn darauf». I Gustavianska grafkoret i Uppsala se vi just

en sädan stor fyrkantig paradsäng i hörnen prydd med fyra obe-

lisker — ordet »seulenn> synes kunna ha användts i denna bety-

delse, helst det är naturligare att tänka sig obelisker afsiutade

med kronor än kolonner. Den svarta tronhimlen med konungens

vapen angifves icke ha varit fästad vid de nämnda »seulenm och

torde väl snarast, om ej annat af rent ceremoniella skäl, ha burits

öfver det hela.

— »Auf jeder seitenn der pahr einer jdernn Konnigm jhr

Wapenn, auch kostlich ausgesticket und mit sammet behenget

bis auf die erdenn, unnd forne zum haupt unnd fussenn, des

Konniges angebornn wapenn, mitt den wapenn jnn holtz ausge-

schnitten unnd vorgult unnd unter einem jdem ein engell cheru-

binn vorgult, gangts kunstlich zugericht.» Om man frånser materi-

alet, passar redogörelsen till punkt och pricka in pä Uppsala-

1—170110. Personhistorisk tidskrift /g/7.
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monumentet. Dettas sidor upptaga drottningarnas vapen, medan
konungens vapen är anbragt vid hufvudet, visserligen på det

gafvelstycke, som enligt August Hahrs säkert riktiga antagande, 1

är en tillsats af svenskt ursprung. Samma svenska ursprung torde

väl äfven västgafvelns brunröda kalkstensplatta äga. Sannolikt

har man med dessa stycken vid uppsättningen ersatt förkomna

eller skadade delar. Vid sarkofagens fotända återfinna vi en in-

tressant detalj från liktågets praktbår, nämligen »einn engell cheru-

bin», sannolikt också »vorgult» en gång i tiden. I den man jag

hittills, utan studium på platsen af grafmonumentet, kunnat af-

göra, stämmer också beskrifningen på figurerna hos Uphall med
sarkofagens bilder. Guldborder, broderade ärmar, hufvor, kedjor,

regalier, alla dessa detaljer återfinnes på båda håll. Till och med
formen på den kungliga dräktens öppna kronor är lika å apote-

karens afritning och grafstatyen. 2 Det är ju ej heller omöjligt,

att äfven G:et under kronorna en gäng funnits anbragt med
målad förgyllning, liksom helt visst bilderna i sin helhet varit

polykromt behandlade och gjort samma intryck som bårens

>controfaiter» att vara »so leibhafftig, als ob er seinn eigenn corpus

gewesen».

Den öfverensstämmelse vi sålunda iakttagit är ej svår att

förklara. För griftefärden iordningställdes en praktfull bär, ett

slags provisorisk sarkofag med de hänsofnes bilder, säkerligen af

vax, iförda verkliga dräkter och klenoder. Hvem var mästare

till detta konststycke? Gissningen riktas genast ät ett bestämt

häll, på Villem Boy. Denne erhåller enligt Stockholms slotts

räkenskaper den 19 november 1560 4 pund säd och upptages

såsom »bildemästare». 3 Villem Boy har alltså uppehållit sig på

Stockholms slott medan konungens griftefärd förbereddes, och

antagandet, att han fått utföra praktbårens skulpturer och väl

äfven gifva ritningar till det hela, öfvergår därmed nära nog till

visshet.

Sedan begrafningen ägt rum, torde den provisoriska sarko-

fagen ha fått kvarstå i Uppsala domkyrka, och då Erik XIV snart

nog gick i författning om utförande af ett varaktigt monument

1 August Hahr. Studier i Johan HI:s Renässans II. Villem Boy s. 44.
2 Af ett visst intresse är att observera likheten mellan dessa af öppen krona krönta

G:n och Gret upptill å Gripsholmsreliefen. Gustaf Upmark d. ä:s och Hahrs argumen-

tering, att reliefen tillkommit under konungens Ufstid förlorat därigenom sin kraft.

(Gustaf Upmark. Valda skrifter s. 286. August Hahr, Villem Boy sid. 291.) Den
kan tydligen ha tillkommit äfven strax efter konungens död och väl snarast kanske

\ som en modell till epitafium eller begrafningsdekoration.
3 Aug. Hahr. Villem Boy s. 26.
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öfver fadern, låg det nära till hands att taga den till förebild eller,

rättare sagdt, ge dess upphofsman Villem Boy i uppdrag att öfver-

föra den i ett förblifvande material. Provisoriet hade helt visst i

ståtlighet öfverträffat allt livad man i Sverige dittills skådat af

grafmonument, och för den sonliga pieteten måste dess anordning

te sig i hög grad tilltalande. I denna önskan att bevara själfva

minnet af konungens och de båda drottningarnas gemensamma
glänsande likfärd ha vi att söka förklaringen till det egendomliga

förhållandet, att man bäddade de tre till hvila pä den stora sarko-

fagen i Gustavianska koret utan att fråga efter att ett par sirliga

sarkofager redan tidigare iordningställts åt Gustaf Vasas båda

första gemåler. 1

1 Såsom utländska exempel på det af Uphall be^krifna begrafningsbruket

kunna nämnas: De i Westminster Abbey bevarade vaxfigurerna frän begrafningar

från och med drottning Elisabeth. Ett kopparstick ater^ifvet i Chr. Pfister. Ilistorie

de Nancy och i La Lorraine Affranchie, Specialhefte af I/art et les Artistes 1916

återger hertig Karl lll:s af Lothringen likfärd 1608 med hertigens påklädda bild

hvilande pa en praktbår under en px stänger buren himmel. Dessa äro hämtade
ur minnet och skulle säkert genom efterforskning kunna mångfaldigas.

4
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Hvem var Knut Pedersson till Fyllerid?
af H. F.

Då nästa nummer af »De hundra böckernas skall innehålla

»Hertig- Karls slaktarbänk», torde å propos denna händelse några

notiser om en af de i skriften förekommande, som offer för her-

tigens vrede omtalade, personerna äga ett visst intresse.

»1606 lät hertigen af hugga sin ryttmästare Knut Persson, Pe-

der Jönssons son till Gaflö», så lyder i nämnda skrift relationen

om den person, hvilkens härstamning och släkt här skulle beröras.

I Djurklons för kännedomen om det lägre Smälandsfrälset så in-

tressanta afhandling: »Om Göran Manssons till Bolmsnäs jorde-

bok* får man veta ganska mycket om ifrågavarande Knut Peders-

son och författaren kommer till det resultat, att denne möjligen

tillhört släkten Galle. Att sä ej kunnat vara fallet, har sedan

framhållits i uppsatsen: »Ätten Galle i Sverige . (Personhistorisk

tidskrift 191 1, sid. 51.)

Ett civilmål, som af Göta hofrätt under åren 1635 och 1636

behandlades, sprider ljus öfver det dunkel, hvari Knut Pederssons

skugga sväfvat och gör det möjligt att, åtminstone delvis, se hans

härstamning och släkt.

Till Göta hofrätt inlämnar 8
/9 1635 en herre, af hofrätten

kallad välb. Ulf Knutsson, en skrifvelse med begäran om citation

på sin farbror, välb. Erik Persson. 1 sina egna inlagor skrifver

sig den kärande Ulf Knutsson Eek eller, där namnteckningenär

egenhändig, pä Smalandsvis Eke . Stämningen pä farbrodern

begäres för att utbekomma arf såväl efter Anna Ilenriksdotter

som efter dennas syster Märta Henriksdotter, den förra är Erik

Perssons mor och Ulf Knutssons farmor, och följaktligen
1 den se-

nare moster till Erik Persson och till Ulf Knutssons far. Citatus,

Erik Persson, visar sig 1 akterna vara Erik Persson Lilljehook

till Xäs i Västergötland. (Anrep. Lilljehook 11:0 1, tab. 30.)

lians mor är Anna Ilenriksdotter Gyllensparre (Anrep, tab. 2),

systern Märta, af Anrep ej namngifven, hade varit gift med Hans

Månsson Lilljehook (Anrep. Lilljehook n:o 66, tab. 7).
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Under ransakningen ålägges Ulf Knutsson att inlämna till

hofrätten sin släktlinje, för att visa sin härstamning frän Anna
Henriksdotter. At denna släkttafla synes, att bemälta Anna varit

gift två gånger:

1:0) med Per Jonsson,

2:0) Per Eriksson.

(.Anmärkas bör, att bada männen omväxlande kallas Per och

Peder.) Släktledningen förekommer i tvä exemplar, af det ena

framgår ej, huruvida Ulf Knutssons far, Knut Pedersson, varit

son till Per Jonsson eller till Per Eriksson, i det andra göres han,

om af misstag eller med berädt mod lämnas därhän, till son af

Per Eriksson. Man var emellertid son af Per Jonsson. I ett svaro-

mål af Erik Persson Lilljehöök säges uttryckligen; att Knut Pe-

derssons barn voro af ofrälse man födde . Häremot genmäler

Knut Ulfsson, att hans far adlades af konung Johan. Detta er-

bjuder han sig att styrka med ärlige mäns vittnesbörd. Ännu
tydligare inses Knut Pederssons börd och härkomst af en förteck-

ning på gårdar och lösören tillkommande Per Jonssons barn efter

deras far. På denna lista finnas bland annat följande för släkt-

ledningen viktiga uppgifter:

1. Var efter Sone Olsson i Stäckinge, som Per Jonssons

barn tillkommer:

. . . En jordpart i Kärringsgården i Angelstad i Sun-

nerbo, hvilken jordpart Knut Pedersson sålde för

100 dr.

2. Efterskrefne var efter Jöns Jönsson i Gaflö:

Uppräknas en del kreatur och lösören.

Detta tog Henrik Jönsson i Fyllerid och betalte Knut

Pedersson för.

3. Efterskrefne var efter Peder Jönsson i Törnistorp:

Guldkedja . . . 1 om 20 lod.

Stufvor ... 2 till Svaneholm.

» ... 1 Fyllerid.

Ekeloft ... 2 Jonsboda.

Uppräknas lösören m. m.

Detta allt tog Knut Pedersson och Erik Pedersson. (Ej

Lilljehöök. Se längre fram.)

Denna skattejord hade Per Jonsson med sin hustru ädel

och välbördig Anna I Tenriksdotter köpt:

Jonsboda 1 gård i Hvitaryd, Simmarp i Hvitaryd, Böke,

Dragaryd och Törnistorp i Dannäs.
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Desse efterskrefne skattegods har Per Jonsson ärft efter

sina föräldrar och släkt:

Gaflö i gärd i Västbo, dito z
/a gård.

Thånine (= Tånnör) i Östbo.

Kärringe i Sunnerbo, som här tillförne förmält än.

Af ofvanstående synes, att Anna Henriksdotter varit gift

med Per Jonsson till Tornistorp eller, som han förut skref sig,

till Gaflö. Ätt han varit hennes första man säges i akterna. Knut
Pedersson är tydligen dessa makars son, han är son till Anna
Gyllensparre, han kan, såsom framgår af ordandet om hans ofrälse

börd, ej vara en Lilljehöök, således ej son till Anna Gyllensparres

andre man, han ärfver Per Jonsson. Ulf Knutsson säger om fa-

dern, att den tid han adlades, tjänte han med 16 hästar, han må
därför kallas ryttmästare.

Xu skulle vi således vara framme vid den i -Hertig Karls

slaktarbänk omnämnde Per Jonsson till Gaflö och dennes son

ryttmästaren Knut Pedersson till Fyllerid. Att Knut Pedersson,

far till den Ulf Knutsson, som 1635 väckte rättegäng i Göta hof-

ratt, är identisk med hertig Karls ryttmästare af samma namn.

blir ännu tydligare genom ett yttrande i Erik Persson Lilljehööks

svaromål till hofrätten, dä denne talar om sin halfbrors, Knut Pe-

dersson, bedrövliga fall och aflidande .

Knut Pedersson tyckes ha varit en ganska äfventyrlig herre.

Till hvad som härom anföres i Göran Månssons till Bolmsnäs

jordebok» kan läggas, att Knuts egen mor anklagar honom
att utan hennes vetskap våidsammeligen hafva bortsålt hennes

gårdar, som hennes rätte arffaldne frälsegods voro, att han beröf-

vade och bortsälde en guldkedja om 20 lod (säkerligen den bland

Per Jonssons kvarlätenskap nämnda), att han förskingrat bolstrar,

grytor och annat mer. Han har gjort skulder, som styffadern

fått betala. Vidare hade han och en bror, Erik Pedersson, sålt

Jonsboda i Hvitaryd, hviiken gård de 1589 fatt af sin styftader,

Peder Eriksson, som vederlag för deras möderne. Knut Peders-

son har således haft en helbror med samma namn som hajfbro-

dern Erik Persson Lilljehöök. Pä släktregistret upptages ocksä

en son till Per Jonsson med namnet Erik Persson.

Denne son framträder dessutom i Västbo härads dombok af

1603 5/io. Han kallas där »salig välborne Erik Pedersson till

Gaflö». Brodern, Knut Pedersson till Fyllerid, är instämd att svara

för ett gärdsbyte, som den aflidne Erik gjort, för hvilket byte salig

Peder Eriksson till Nas, »som var Erik Pederssons styffar», beplik-
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tigat sig och sina arfvingar att vara hemulsmän. Gården, som
Erik tillbytt sig var Näs i Göteryd (Småland), således ännu en

namnlikhet med halfbroderns Näs i Västergötland.

Att Knut Pedersson äfven haft en syster, Benkta Persdotter

i Gaflö, gift med Lars Persson, visar sig, då denna \6lJ klandrar

försäljningen af Jonsboda och menar sig vara arftagare till gärden

efter sin sal. fader Per Jonsson. Samma år förmäler Västbo dom-
bok att Benkta Pedersdotter fått sig tillskiftadt V4 furkar. 1

Gaflö.

I Djurklons här ofvan citerade arbete afhandlas ingående

Knut Pederssons maka, fru Brita Ulfsdotter Halfhjort. Oaktadt

hennes son Ulf Knutsson, som inlämnat släkttaflan i processen

1635, helt visst blifvit uppkallad efter morfadern, Ulf Persson till

Flishult, har fru Britas namn i hofrättens släktlinje förvanskats

eller förbättrats till Brita Olofsdotter.

De hos Djurklou namngifna barnen till Knut och Brita,

nämligen Ulf och Henrik, återfinnas på processens släkttafla och

därtiil komma ännu två, Anna och Peder. I Västbo dombok ta-

las vid tingsskötandet af Gaflö 161 7 om Ulf Knutsson och Peder

Knutsson samt Ake Kristiernsson å sin hustrus vägnar. Möjligen

är han Annas man. Arfsundersökningen 1635 nämner som arfs-

berättigade endast Ulf och Anna.

Ulf Knutsson har synbarligen trädt i sin faders och sin ej

alltför välberyktade moders fotspår. Om sina öden förmäler han

själf följande: »1620 (dä modern dog) var jag i Lirland, korporal

vid Måns Stjernas kompani, drog 1626 (det är farmoderns syster

dog) åt Preussen, blef om hösten fängslig förd till Vadstena föl-

en sak, som mellan mig och min hustru stod, därifrån till Inger-

manland till 163 1, då är mig af öfverheten nådig pardon gifven.

Sedan hela tiden varit under rytteriet hos Fredrik Stenbock.»

Häradsrättens i Västbo dombok tyckes icke ha något att

nämna om det dåd, for hvilket Ulf fördes i fängelse, åtminstone

ej vid de år han själf uppgifver. Ej heller synes hans hustru till

i rättens protokoller. Möjligen har hon bott i något annat härad

eller till och med i ett annat landskap. *

Domen i den af Ulf Knutsson väckta rättegången utföll så.

att Ulf frånkändes arfvet så väl efter sin farmor som efter dennas

syster. Domen motiveras, i hvad som angår arfvet efter farmo-

dern, med att det vore intet tvifvel om att han fatt det, därest

han inom tre år klandrat därpå, nu dröjt i 16 är och därigenom

försuttit sin rätt, »vigilantibus enim non tardantibus iura sunt scripta».

;
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han liar ej heller lyckats bevisa sin adliga börd, hafve därför

näste arfvinge väl gjort som utestängde honom.

Motiveringen för Ulfs uteslutande från arfvet efter farmoderns

syster låter sä: »Ty den som närmare skyld är, tage alltsammans

etc. hvarpä här i Sverige mestadels alla domare hafva sina do-

mar fotat och grundat, såsom uti ett arffall 147 5(!) passeradt är

mellan Drakarne, jämväl 1633 mellan välb. Karl Kristersson och

välb. Jakob Jakobssons barn.»

Knut Pederssons till Fyllerid släkt enligt föregående.

Jöns i Gatlö. Gift med en dotter till Sone Olsson i Stäckinge?

Per Jonsson i Gaflö. G
Gyllensparre, som före

Eriksson

ift m. Anna 1 lenriksdotter

1589 var omgift med Peder
Lilljehöök.

Jöns Jönsson i Gaflö?

Erik Pedersson. 1 >öd Knut 1'edersson. Död 1606. Beakta Pedersdotter.
före okt. 1603. Gift m. Prila Ulfsdotter Half- Gift m. Lars l 'ersson.

hjort. Lefde 1621. Var död Hon lefde iöi;.

Ulf Knutsson Eke. Anna Knutsdotter. Gift an- Peder och Henrik
Gift. Lefde 1636. tagl. med Ake Kristiernsson. Knutsöner voro döde

1635.

Anm. i. Då Kärringe i Angelstad förekommer både bland Galleättens egen-

domar och som Per Jonssons arfvegods, kan tänkas, att Sone; Olsson i Stäckinge,

från hvilken gårdsparten kom till Per Jonsson, varit befryndad med Galit-ätten.

Anm. 2. Ake Kristiernsson är möjligen den hos Djurklou på släkttaflän öfver

Fänista- och Pestorpssläkterna upptagne Ake Kristersson, son till Krister Nilsson

och Märta Nilsdotter. Den senare för i ett sigill under ett vittnesbref om ett köp
liljan i vapnet samt M. X.

4
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Bernadotte i Indien
• Af P. Szs

I sitt förra året utgifna arbete om Karl Johan och Napoleon
f797

—I^II återger O. Ktiylenstierna (s. 8) efter Coupé de 57.-

Donats Mémoires ponr servir a Ihistoire de Charles-XI V-Jéan
(Paris 1S20) som trovärdig en anekdot rörande Bernadottes på-

stådda vistelse i Indien: hur han 17S3 under belägringen af Ku-
dalore blef sårad och tillfångatagen.) samt föremal för en hanno-

veransk officers, von Genheims, speciella omvårdnad, »till dess

han tillfrisknade och utväxlades».

Ehuru 'ancien officier supérieur de 1'état-major du prince de

Ponte-Corvo' tycks Coupé de St.-Donat. själf ha sväfvat i full-

komlig okunnighet om »denna karaktäristiska episod-. — lorsque

les Annates et fästes militaires, par M. Carion-Nisas, 110us ont

fait connaitrc le trait suivant etc. 1

Nu upplyser oss Quérard, 2 att Carrion-Nisas medarbetade i

Anna les des faits et des seten ces militaires, och här återfinnes

verkligen, i marshäftet 1S1S, 3 Cuddaloreanekdoten. Anna les åter

hänvisa till Asiatic- Journal. I n;o 25 (vol. V), jan. 181S, af The

Asia/ic Journal and Monthly Register for BritisJi India and its

Pcpendcucies* förekommer (s. 32) under rubriken Bernadotte a t

the siege of Cuddalore en artikel, som visserligen ej nämner sin

källa men visar sig vara ett ordagrant aftryck af Wilhs fram-

ställning i Ilistorical Sketches of the South oj' India, in an at-

ternpt to trace the history of Mysoor etc, vol. II (s. 442 f.), utg.

London 1817.

Berättelsen om Bernadottes anglo-indiska fångenskap tycks

således först ha uppenbarat sig i den engelska litteraturen* I en

artikel om Wilks' arbete i The Quarterly Review 1817 (oktober

-

1
Préface, XIX. Längre fram (I, 122) heter det, att * Bernadotte était dans

PInde a lVpoque de la prise de Pondichéry>; han hade Inträd t i regementet

Royal-Marine, där han gjorde sina första lärospån, och följde vid återkomsten till

Europa dess fanor till Korsika.
- La France. liticrairc, II, 65.

3 Torne 1, s. 2S6 (under rubr. Variétcs).
4

I Kungl. Bibi., liksom Annatts.
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häftet, vol. XVIII) aftryckes det parti, som afhandlar Cuddalore-
anekdoten, 1 hvilken anmälaren misstänker vara »new to most of

our readers». Wilks' relation gar likaledes igen i den bekante

Peltiers organ VAmbigu för 1818. 2 Karl Johan hade ju sina

arga vedersakare, särskildt i den franska pressen, som trodde sig

:faire preuve d'un grand génie, en désignant sans cesse le souve-

rain actuel de Suéde sous le prctendu sobriquet du sergent

Bernadotte. Eh bien !» utropar Peltier, tydligen en af Karl Johans

talrika litterära vapendragare, snous lui 3 opposerons sans consé-

quence une anecdote de ce méme sergent, qui n'a jamais rougi

d'avoir été méme soldat». Följer sa Wilks
1

berättelse i fransk

omklädnad.

* %
#

Natten mellan den 25 och 26 juni 1783 gjorde en fransk

styrka under befäl af öfversten grefve de Damas-Crux ett utfall

från Cuddalore mot de engelska belägringslinjerna i syfte »att för-

nagla canonerna i fiendtliga löpgrafvarne och förstöra engelska

approchesv. 4 Det är under denna — alldeles misslyckade — sortie

Wilks låter den sårade sergeanten Bernadotte falla i engelsmän-

nens händer. Då hans relation — som ytterst tycks vara roten

och upphofvet till alla i tryck föreliggande berättelser om Berna-

dottes vistelse i Indien — ej varit mig i original tillgänglig, åter-

ges den här efter aftrycket i Quarterly Review.

Among the wounded prisoners was a young French serjeant, 5 who
so particularly attracted the notice of Colonel Wangenheim, comman-

1
S. 63 f.

2
S. 367 f. Schinkelska saml, å Ups. univ.-bibl. (F 647 b, fol. 30).

—
L'Ambigu utgafs i London.

3 'Un de ces galvaudeurs aux gages de la police de Paris.'

4 Se Mill-Wilson, The history of" British India, IV, 273 (1S40); Några an-

teckningar om och af general von Döbeln, IV, 212 (1878), samt Döbelns journal,

If, 100 fF. (Kungl. Bibi.); art. Damas-Crux i Hoefers N ou velie Biographie générale,

tome XII (1855). — Den vedertagna (engelska) skrifningen är Cuddalore (stad 1

presidentskapet Madras). Döbeln använder den franska stafningen Goudelour.
5 Här namnes intet om Royal-la-Marine. Det är först i Ännales som den

särade sergeanten sättes i förbindelse med detta regemente ('un se-rgen^du régiment

de royal-marine').
6 St.-Donat förvanskar namnet till Von Genluim (Kuylenstierna: von Genheim),

Touchard-Lafossc (Histoire de Charles XIV, I, 292—4: 1838) skrifver Von Gonheim

och Von-Gonheim, Sarrans Jeune (Hist. de Bernadotte, I, 55; 1845) Vmi-Gonheim,

Plunket Barton {Bernadotte. The first pkue 1763—1799. L****n 1914,
'

488)

Von Gonheim, medan Snotdertts i sin Konung Carl XIV Johans historia (I,, 329)

talar om van Goheim! Döbeln nämner (Journal, II, pag. 54) överstelöjtnant

Wangenheim. Hans ratta namn synes vara Christoph August von Wangenheim

(död 1830 vid S9 ars ålder — jfr Boss, Correspondence of Cornvvallis, II, 64, noten:

ibid., 510). Cameron (om hvilken se det följ.) stafvar Wagenheim.
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dant of the Hanoverian troops in the English service, by bis interest-

ing appearance and manners, that he ordered the young man to be

conveyed to his own tents, where he was treated with atiention and
kindness until his recovery and release. Mahy years afterwards, when
the French army, under Bernadotte, entered Hannover, General Wangen-
heim, among others, attended the levee of the conqueror. »You have
served a great deal», said Bernadotte, on his being presented, »and, as

I understand, in India?» »I have served there.» »At Cuddalorer» »I

was there.» »Have you any recollection of a vvounded serjeant, whom
you took under your protection in the course of that service?» The
circumstance was not itnmediately present to the general's mind

;
but,

on recollection, he resumed, »I do indeed remember the circumstance,

and a very fine young man he was; I have entirely lost sight of him

ever since, but it would give me pleasure to hear of his welfare».

»That young serjeant», said Bernadotte, »was the person who has

no w the honour to ad dress you; who is happy in this public

opportunity of acknowledging the obligation, and will pmit no means

within his power of testifying his gratitude to General Wangenheim.»

De enstämmiga utsagorna af hannoveranska officerare om
Bernadottes indiska äfventyr 1 föranledde 1S1S en sanningssökande

engelsman att vända sig direkt till Karl XIV Johan för att vinna

full förvissning. Det var D. J. Cameron, »Commandant of the late

Royal Sheffield Regiment of foot, British Troops of the line, and

late of the 78 th Regiment», som i ett b ref,
2 dat. Spa *0/

g 1818,

till den nye konungen af Sverige och Norge utbad sig närmare

upplysningar i ämnet.

Alla hannoveranska officerare, som tjänt i de två sista konti-

nentala fälttågen, hade för brefskrifvaren bekräftat, att IL M.

öppet tillstått (»candidly owned»), att han blifvit sårad och tillfånga-

tagen vid Cuddalore i Ostindien pä morgonen den dag öfversten

Chevalier D'Amas företog sitt anfall (»sally») på de brittiska linjerna;

»if so, Your Majesty must have been taken by the Troops under

my command, and where all the Prisoners were taken, except

Chevalier D'Amas himself, who was taken on my Left, without

any troops with him, or receiving any wound». Fransmännens

upprepade attacker blefvo emellertid pä det eftertryckligaste sätt

tillbakavisade, och innan dagen grydde (»before day-light *), slog

fienden till reträtt.

1 ToucharJ-Lafossc anmärker [l, 37 f.>, att flere biografer, »trop peu soucieux

de se bien informer», låta Bernadotte under förra hälften al 1780-talet utmärka sig

vid »Gondelour» (I, 292 skrifver han Kuladort, liksom sedan Sarram JämO, medan

andra »le font frouver a la raéme époque en Amérique, sous Lafayette et Rocnam-

beaux'. T.-L. bestrider alltsammans. Som bekant var han själt 1 allmänhet ganska

bien informé.
- Qrig. i Schinkelska saml. (F. 647 i, fol. 236—7).
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Cameron kommer nu »to the part of this little affair, where
perhaps Your Majesty was concerned. No sooner bad the French

retired, tban the Sepoys called out in their own language to kill

the wotmded, 'mar murgialoag admia franca bänchoote armzada'.

One Fellow, a black officer, sprang forward with bis drawn sword,

and the Rest were ready to follow him». Cameron och en annan

europeisk officer trädde dä emellan, sleto svärdet ur hans hand

och öfverantvardade honom, vederbörligen bakbnnden, åt tvenne

soldater för bevakning, hvarefter Cameron till den mörkhyade

vilden höll ett för tillfället lämpadt tal. minnande honom om hans

plikter gentemot de försvarslöse: »These brave Men, who have

fought valiantly for their King and Country, are entitlcd to our

Respect and Humanity.»

Fram på dagen infunno sig bland andra en del hannoveranska

officerare, hvilkas språkbegåfning nu kom Cameron väl till pass.

Han berättar härom som följer.

Amongst the French Frisoners wounded we observed a fine Vouth

of ä most interesting countenance, that indicated a superior mind.

»Most certainly he must be a Gentleman's Son , said l. »Go and ask

the other Prisoners, my dear Armtzchjldt, as you speak French better

than 1 do. » Armtzchildt returned. »He is a Gentleman's Son, and

well educated, hut he would be a Soldier, and for his good conduet

bas been appointed a Sergeant, which is extraordinary at his time of

Life. But his beeing a Sergeant is nötning. Compte(!) \Volmoden's(!)

Son is a Sergeant with us, learning his Duty.» »I must take care of

this Youth, for I feel interested about him, particularly as he is wound-

ed», replied I, »and will have him brought to my tents, when I am
releaved of duty, which you know will be in the Evening, and get our

regimental Surgeon to attend him. who is a good Man, as well as a

good Surgeon. A Bali has grazed me, close to the left Eve, which

prevents me from seeing well, as my face is swelled. What is that on

his Breast-Plate, an Anchor?» »Yess, replied my friend.

Vid denna tid anlände den engelske generalkvartermästaren

öfverste Cathcart, hvilken högligen berömde Cameron för hans

ådagalagda välförhållande. Cameron begaf sig därefter till vänstra

flygeln för att aflämna rapport till den officer, som förde befälet i

iöpgrafvarnä. Vid sin återkomst fann han, »that the youthfull

Sergeant was taken to the tents of Colonel Rehimbold or Colo-

nel Wagenheim of the Hanoverians. I felt much dissapointed(!)

in being deprived of evincing my regard for the heroic Vouth .

Sin länga skrifvelse slutar Cameron med att uttrycka sin önskan

att vinna klarhet i detta spörsmål: har han verkligen räddat ko-

nungens lif? »It would give me . . . the most heartfelt satisfac-
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tion to be assured, that I had becn the humble Instrument in

saving the Life of an illustrious Personnage, born to benefit Man-
kind, and destined by Providence to render a nation happy by
wisdom in the Cabinet and transcendant Abilities in the Fiéld.»

För öfrigt åstundar han ingen belöning, har ej ens gjort sig för-

tjänt däraf. Hvilken brittisk officer som helst skulle ha handlat

på samma sätt. »The ownly favör I ask is to be allowed to con-

gratulate Vour Majesty on your succession to the Thrones of two
antient(!) Kingdoras and that j

fou may long li ve to reign over a

happy and brave People with the same moderation and Firmnéss
which Vour Majesty has always displayed, is my sincere wish.:

Till allra sist ett P. S., hvari försäkras, att »there were no
Hanoverean Field officers on duty in the Trenches the Moming

of the Sally . . . and I declare upon my honor as an officer and
a Gentleman, and npon my sacred veracity as a qualifyed sworn

Justice of the Coram 1 for the County of Sussex in England so

far back as 1803, which may be scen at the Crown office in

Chancery London, that what 1 have stated in this letter is to the

best of my recollection and belief. Strictly true withess my hand

D. ]. Cameron. ^>

-* *•

*

Hvad svar den gamle militären och fredsdomaren kunnat fä

pä sin trohjärtade inlaga, känner jag ej. De källor, som sta oss

till buds, torde emellertid dessförutan göra till fyllcs, när det

gäller att bilda sig en uppfattning i - frågan.

Upphofvet till alla berättelser om Bernadottes v-istelse i Indien^

om hvilken — väl att märka — ingen gjort anspråk pä att känna

något som helst utofver hvad Cuddaloreanekdoten har att förtälja,

är att söka i marskalk Bernadottes famösa samtal med general-

major v. Wangenheim i Hannover (förmodligen 1804), dä Berna-

dotte — för att citera Cameron — 'candidly owned', att just han

var den sårade sergeant, som VV. tagit under sitt hägn. 2 Hvarken

förr eller senare synes Bernadotte någonsin ha fört ämnet pä tal

1 Fredsdomare (Justice of the quomm). *

- Att samtalet verkligen ägt rum, fastan Cameron ej uttryckligen omnämner
det, far tas för gifvet. Hvem som furst gjort Cuddaloreepisoden till konversations-

ämne, 15. eller \V., kan här lämnas ä sido. Touthard-Lafosst (f. 292—4) har emel-

lertid en framställning, som synes mig ganska sannolik. Enligt honom är det

Wangenheim, som inledt samtalet om den särade sergeanten, da Bernadotte kom-
mit pä idén att identifiera sig med denne — af hvilka Le\ ekelsegrunder, må här

förbigås. Jfr Sarrans Jeune, I, 55 f. och Plunket Barton, förut cit. arb., s. 48S

flJernadotte's gasconade about the siege of Cuddalore). — Framställningen hos

'Fmehard-Lafosse kan mycket väl vara tillkommen efter information frän högre ort.
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— detta visserligen sagdt med reservation, särskildt beträffande

tiden efter samtalet med Wangenheim.
Nu må det strax sägas ifrån, att alla »inre» skäl tala starkt

emot sannolikheten af Bernadottes indiska vistelse. Det är psyko-

logiskt så godt som otänkbart, att Bernadotte skulle under-

låtit att berätta åtskilligt och ofta nog om sina intressanta upp-

lefvelser i fjärran Östern — om han haft några: Cuddalorehisto-

rien fanns ju ingen anledning att förtiga. Hans litterära agenter

— om uttrycket tillätes — ha fatt sin kunskap i ämnet frän

håll, som ej gärna kunna tänkas vara influerade från Stockholm. 1

Wilks var guvernör på S:t Helena, tills han 1816 aflöstes af

Hudson Lowe.2 Han torde ha stått absolut fri frän alla för-

bindelser med Karl Johan. Och när Coupé de St.-Donat, en af

dennes forna adjutanter, 1S1S gästar den svenska hufvudstaden 3

för att samla material till sina Mcmoires, synes han ej ha und-

fått någon som helst kännedom om Karl Johans Cuddalorevis-

telse.

Själfva Cuddaloreepisoden såsom sådan står fast, ehuru den

ingenting har med Bernadotte att skaffa. Att Wangenheims och

Camerons sergeanter äro identiska, synes likaledes ganska säkert.

Två så intressanta ungdomar i det wangenheimska tältet blefve

väl mycket.

Sä mycket torde vidare utan längre utläggningar vara klart,

att Camerons beskrifning pä den sårade fransmannen ingalunda träf-

far in på Bernadotte. C:s språkkunnige vän hannoveranaren utfrågar

den särades kamrater. Svaret stämmer inte alls med Bernadottes

dåvarande ställning: He is a Gentlemans Son, and well educated,

but he would be a soldier, and for his good conduct Jias been

1 Måhända med undantag för Touchard-Lafosse (jfr föreg. not\ som ju mycket

bestämdt förnekar alla historier om Bernadottes såväl ostindiska som amerikanska

bragder. — Swedenis (förut anf. arb., I. 330) anser, att Bernadotte infor Wangen-
heim (>van Goheim>) »tillät sig en mystifikation».

2 Redan 18 10 hade han utgifvit forsla delen af sina Historical Sketches, som

1817 efterföljdes af en andra och tredje del. Ang. beskaffenheten af hans källor

har jag mig intet närmare bekant (att Wilks ej närvarit vid Bernadottes samtal

med Wangenheim, är emellertid säkert) — förmodligen har han fått sina under-

rättelser på ungefär samma sätt som Cameron. Se för öfrigt om Wilks art. i Dutio-

tiary of National Biography. J. H. Rose karaktäriserar honom som »mild and scho-

larly» (The Life of Napoleon I, vol. II, 546).
3 Han var bl. a. närvarande vid Hedvig Elisabet Charlottas begrafning i juli

1S18 (Mém., I, 53). Nästa månad besåg han Trollhättan; i den bok, där de re-

sande hade tillfälle att skrifva sina namn jämte reflexioner, har han producerat

några versrader (återgifna I, 72). Jfr Puigaud, Bernadotte, Napoleon et les Bour-

bons, s. 377 f. När Camerons bref kom i konungens händer, har St.-Donat tro-

ligen fortfarande vistats i riket.
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appointed a Sergeant^ which is extraordinary a t It is tinie of Life 1

etc. Men vid denna tid var Bernadotte ej ens caporal — det

blef han först 1785. En i viss mån ovanlig befordran hade verk

ligen redan kommit honom till del, men det var hans uppflyttning

den 20 maj 1782 till grenadjär i regementet Royal-la-Marine, 2

ungefär åtta månader innan han uppnådde den härför stadgade

20-årsåldern.

Hvar befann sig vid denna tid detta Bernadottes regemente?

Enligt Wrängel 3 blef det den 26 aug. 1778 förlagdt till Bastia på
Korsika, där det kvarstannade till slutet af april 1784.4 A priori

skulle det alldeles icke ligga någonting förvånande i dess upp-

trädande i Indien, dä det just synes ha varit afsedt för kust- eller

kolonialtjänst. 5 Men för Royal-la-Marine finnes ingen plats i 1783

års Cuddalorefälttåg. Det afgörande beviset lämnas oss af en

svensk deltagare i dessa samma strider, där Bernadotte skulle till-

vunnit sig en sä smickrande uppmärksamhet — Georg Carl von

Ddbeln. I sin å Kungl. Bibi. förvarade Journal ofver det indiska

fälttåget 6 uppräknar han hvilka trupper som gjorde Cuddalore-

kampanjen men nämner ingenstädes Royal-la-Marine. 7

Men Bernadotte kan ju ha deltagit som frivillig, skild frän

sitt regemente? Han hade verkligen någon tid under förra hälften

af 1780-talet ledighet från sin regementstjänst. IVrangel, som

dock ej anför någon källa, uppger, att den erhölls »efter tre ars

vistelse på Corsica, d. v. s. emot slutet af 1783)/.
8 Med denna

uppgift stämmer tämligen Géijers i hans Personalier, 9 att den

aflidne tjänt i tio år vid Royal-la-Marine såsom soldat och under-

1 Att här omtalade person verkligen var sergeant eller åtminstone förmer än

simpel grenadjär, synes ej med skäl kunna betvirlas. Jfr äfven sammanställningen

med unge grefve Wallmoden.
- Bernadottes tjänsteförteckning af

l6
/s 1793, hos Wrattgel, Från Jean Berna-

dottes ungdom, s. 94 (äfven Kuylenstierna, s. 27). Likaså Etats de service, publ.

af Pingatid, förut anf. arb., ss. 429— 31.
3 Anf. arb., s. 44.
4 Ibid., s. 49, noten (efter Emplacement des troupes depnis ijöj^i franska

krigsministeriets arkiv).
5 Jfr ibid., s. 46. Under större delen af 1790-talet var det stationeradt på

San Domingo. Se t. ex. Touchard-Lafosse, I, 46 f., Geijers Personalier, s. 5.

6 Journalens 2:a del (den i:a delen förkommen ?). Innehåller äfven kartor

öfver hufvudslaget den 13 juni, hvari Döbeln deltog och undfick en lindrigare bles-

syr (kartkoncept i Ups. univ.-bibl., X 350). Jfr Döbelns Beskrifntng hörande till

Plan öfver Corotnandelkusten, jämte Utdrag ur Journalen etc. (likaledes ä Kungl.

Bibi.): Relation öfwer Franska kriget i Ost-Indien 1783, pag. 8 ff.

7 Del II, pag. 43 (hufvudstriden), pag. 101 (utfallet den 26 juni).
8 Anf. arb., s. 49.
9 Personalier, uppläste wid Ilögstsalig Mans Maj: t Konung Carl XIV Johans

begrafning i Riddarholmskyrkan den 26 April 1844, s. 4.
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officer »med undantag af halftannat års 1 tjänstledighet, som han
i sin hembygd anwände till återställande af sin hälsa och fort-

sättning af sina studier:: — Bernadotte synes nämligen ha äterin-

trädt i tjänstgöring ungefär vid årsskiftet 1784—5.' Någon tid

tycks således ej bli honom ofrig att utmärka sig i Indien. Fre-

den mellan Frankrike och England afslöts ju den 3 sept. 1783,

preliminärerna redan den 20 jan.3 För att- Bernadotte skulle

kunnat delta i det indiska fälttaget måste han — vill det synas

— ha lämnat Frankrike senast i febr. 1782, pä samma gäng som
Döbeln.* Den 22 maj detta år anlände den franska hjalpkåren

till Kap, men först den 16 mars 1783 landsteg Döbeln pä indisk

mark. 5 Någon expedition, som är 1782 afseglat frän Frankrike

till Indien senare än i febr., torde ej bli lätt att påvisa. Alen den

20 maj 1782 befann sig Bernadotte med säkerhet pä Korsika, den

dag han förflyttades till grenadjärkompaniet.

För öfrigt upptar visserligen Döbelns redogörelse för trupp-

grupperingen i Cuddaloreslaget den 13 juni volontaires ctrangers

och Bourbon, men natten mellan den 25 och 26 juni äro de ej med.

Den påstådde Bernadotte tillhörde säkerligen antingen den vänstra

anfallskolonnen 6 — Aquitaine, 200 man, och De la Marek, 100 man
(bland dessa Döbeln), samt 125 armerade »cipahis» — eller ock cen-

tern, som förutom af sepoys utgjordes af 125 frän bataljonen Isle

de France och 75 från garnisonen pä LVirganaute (jfr ankaret!). 7

Slutligen kan påpekas, att Bernadottes tjänsteförteckning från

maj 1793
8 lika litet som hans litats de service 9 innehåller ens

1 Likaså Touchard- Lafosse, I, 36 (som kanske är Geijers källa). T.-L.

anser emellertid, att Bernadotte fick sin permission redan efter två ars tjänst (I, 35).
- Jfr IVrangel, s. 52: Bernadottes avancemang till korpral skedde l6

/6 1785,

då han »knappt varit ett halfår i tjänst» (for denna senare uppgift anföres dock

ingen källa; Touchard-Lafosse (I, 3S) försäkrar emellertid, att Bernadotte furst »au

commencement de 17851 oåterkalleligen beslöt att stanna kvar under fanorna).

3 ]ust underrättelsen, anländ den 2 juli. om fredspreliminärema hejdade fient-

ligheternas fortsättande (Döbelns Anteckn., 1, 27) — till största lycka för frans-

männen, anser Döbeln.
4 Anteckn., 1, 10.

5 Journal, 11, pag. 12. Likaså Relation etc., pag. 7.
6 >Thc Post 1 commanded was on our Right», säger Cameron.

4
Där blefvo

ju alla fångarna tagna utom grefve Damas själf, »who was taken on my Lett».

Döbeln uppger, att Damas personligen anförde den 2:a kolonnen, centern. Den

högra kolonnens förluster utgjorde endast en kapten och en soldat, enligt Damas'

egen relation af den 6 juli 17S3 (i öfversättning meddelad af Döbeln i Journalen,

11. pag. 107— 14).

1 Centerkolonnen, »sammansatt af Detachementer från Skeppen, embarquerade

llere år», var ovan vid landstrider och kunde ej, oaktadt alla officerarnes bemödan-

den, hållas tillsammans (Damas' relation i Döbelns Journal, II, pag. 107 t.).

8 Wrangel, s. 94 (Bernadotte säger sig ha gjort tdettx compagnes de guerre>).

9 Pingattd, förut anf. arb., 329— 31.
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den ringaste antydan om något utomeuropeiskt fälttåg- eller där-

under erhållen blessyr.

Allt som allt — en undersökning af de källor, som stå till

forskningens disposition, måste utmynna i samma konklusion, till

hvilken senast Plunket Barton kommit: Bernadotte never served

in America or in India. 1 Den anekdot, som »undgått: sä många

af hans biografer, lämnar intet bidrag till skildringen af Karl

Johans lefnadsbana. Dess betydelse faller uteslutande inom det

psykologiska området.

Tillägg. Ofvanstående uppsats inlämnades till red. af Person-

historisk Tidskrift våren 191 5. Sedermera har Clason i sin an-

mälan af Kuylenstiernas arbete (Hist. Tidskr. 191 5, Öfvers. o.

granskn., s. 78) betviflat fakticiteten af Bernadottes indiska vistelse.

1
S. 22. — Då man i Ahinedabads officersmäss placerat bilden af Bernadottes

»besegrare Sir Coode» midt emot Karl Johans-porträttet {Wilhelm, Där solen lyser,

s. 26S), ma blott anmärkas, att Sir Eyre Coote alled redan den 26 april 17S3. Se

art Coote i Dietionary of National Bfography (18S7). där om hans porträtt berättas

lefter YVilks), alt ingen sepoy, som tjänl under honom, »cver entered the room
(börsen i Madras) without malung bis obeisance to Coote Bähädur*'.

i

2—1 701 1 6. Perscnhisiorisk tidskrift 19 17.
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Ett politiskt bref af prins Gustaf

Från riksdagsstriderna i representationsfrågan 1850

Af A. B. Carlsson

För eftervärlden som för samtiden har väl bilden af prins

Gustaf, den redan i sin ungdom hastigt och oväntadt bortryckte

Upplandshertigen, Oscar I:s andre son, främst stått i sångens och

tondiktningens ljus; åt sången ägnade han sitt käraste och hän-

gifnaste arbete, i sin tonkonst gaf han det mest helgjutna uttryc-

ket för sin rika och ädla personlighet. »Musiken var själen i hans

lif». Ej okändt torde dock vara, att han också åt andra områden

af mänsklig odling ägnade ett varmt intresse; särskildt var den

fosterländska häfden föremål ej blott för hans allvarliga studium

utan äfven för en själfständig forskning, hvars frukter visserligen

genom hans tidiga död aldrig hunno nå sin mognad. I det poli-

tiska lifvet framträdde han däremot — i olikhet mot sin äldre

broder, kronprinsen Carl — aldrig. Det kan ha haft sin grund i

hans ungdom och hans ställning såsom den andre af konungasö-

nerna, men säkerligen har också hans lynnes läggning gjort ho-

nom mindre lämpad för ett direkt och personligt framträdande i

de dagspolitiska striderna. Att han dock med vaket öga och lif-

ligt intresse följde äfven dagsfrågornas utveckling och fortgång

har, närmast i fråga om förhandlingarna vid riksdagen 1850—

51, betygats af hans lärare och minnestecknare, F. F. Carlson; 1

därom vittnar äfven det bref af hans hand — också från tiden

för denna riksdag — som nedan meddelas och däri han ger en

nära nog dagboksartad skildring af stämningen i hofkretsarna un-

der de kritiska dagar, då afgörandet väntades i riksdagens stora

fråga, representationsfrågan. Brefvet är ställdt till prinsens förre

1 Personalier öfver Hans Kongi. Höghet Frans Gustaf Oscar, hertig af öp-

land (Sthm 1853), s. 23 f.
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lärare, hofpredikanten J. G. Lundberg, 1 och hållet i en förtrolig

och öppen ton, som ger det tillförlitlighet och värde såsom histo-

riskt dokument och därmed ökar det intresse, som det kunde an-

ses äga redan på grund af brefskrifvarens personlighet.

Frågan om en representationsförändring befann sig vid 1850

års riksdag i ett egendomligt läge. Ett kungligt reformförslag,

för hvars framläggande konung Oscar personligen — synbarligen

under intrycket af den 1848 rådande allmänna oron — varit lif-

ligt verksam, förelåg hvilande från föregående riksdag. Det hade

emellertid redan dä på många håll mötts af misstro och motstånd,

främst naturligen från de konservativa elementen i riksdag och

press, men i afsevärd utsträckning också från de liberala. Den
tid som förflutit efter riksdagen hade knappast gjort utsikterna

för förslagets slutliga antagande ljusare. Under det reformvän-

nerna — med undantag dock af några af partiets mest framstå-

ende och klarsynta män, Anckarsvärd, Richert o. a. - sökte

bereda väg för ett förslag af långt mera radikal läggning, bröt i

det hela reaktionen efter orosåret 1S48 igenom och vanskliggjorde

alltmera utsikterna för en reform äfven af den art, som det kung-

liga förslaget innebar. Till detta kom, att konungens personliga

ställning till frågan, enligt hvad ryktet ville veta, blifvit en väsent-

ligt annan; den kallsinnighet, som frän skilda häll mött hans re-

formplaner, hade i förening med andra samverkande omstän-

digheter gjort honom själf allt mera sval för förslagets genom-

förande.

Frågans slutliga öde blef också det väntade. Förslaget för-

kastades i tre stånd med betydande röstöfvervikt — hos ridder-

skapet och adeln med 316 röster mot 89, i prästeståndet med

36 mot 14, i bondeståndet med 87 mot 18 — ; endast i borgar-

ståndet antogs det med 33 röster mot 19. Prins Gustafs bref

följer icke frågan, tills hela omröstningen förelåg klar. Det går

endast fram till debatternas första dag, då åtgörandet fallit i präs-

teståndet. 2 Därmed var emellertid i realiteten frågan också i sin

helhet afgjord, då det för förslagets antagande fordrades samstäm-

mighet af alla stånd. 4

1 Om denne se [Weslén^] Kongl. Hofclericiets historia, afd. 4(1850).
2 Här debatterades frågan endast den 17 dec, hos ridderskapet och i bonde-

ståndet denna och följande dag; i borgarståndet däremot först efter det den redan

var afgjord hos de öfriga stånden eller sa sent som den 21 dec. — För en när-

mare öfversikt af representationsfrågans ställning och behandling, se E. Ilildcbrand

i Sveriges historia intill tjugonde seklet, afd. 9 U9 10 ); ll - Svedelkt^ Repre-

sentationsreformens historia (.1889), och K. Warburg, Johan Gabriel Richert, 1— 2

(i 905).
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Ehuru brefvet är utdraget öfver tre hela dagar — den 15—17
dec. — är dock denna dagens stora politiska fråga den som hela
tiden märkbart behärskar brefskrifvaren. Hvad som i öfrigt med-
delas af personlig eller privat natur har mera mellanspelets kåse-
rande karaktär; ett visst pikant intresse har notisen om prinsens
föreslagna kandidatur till Greklands kungatron. 1

Stockholm den i5:de 2 December 1850.

Min bästa Lundberg!

Jag hoppas att du ej tar illa upp, att jag åter besvärar med bref,

men egentliga orsaken är den, att jag gissar det du under denna för
vårt kära fädernesland så vigtiga tid genia eniottager underrättelser om
sakernas ställning. Dessutom är det ljuft for mig att oförtäckt fä

yttra mina tankar om saker, hvilka äro dagens lifsfragor, och om
hvilka jag här ej vågar tala med hvem som helst, ty det växer libe-

ral ister 1 hvarje knut. På dig är jag säker, såvida det långa vistandet

pä utrikes botten ej har kommit att rubba dina politiska dogmers
jemvigt. Innan jag börjar, får jag nämna ett ord i postverkets ämnen.
Sista postdagen erhöll jag ett bref af Mankell till dig, hvilket han
önskade inlaggdt i något af våra, men som jag ej tänkte skrifva förr än
i dag, satte jag mitt srgiM derpä och afsände det till Cabinettet.

Jag nämner detta endast till förklaring for detta mitt beteende, och for

att äfven (om du fästat dig vid att det varit mitt sigill) försäkra: det

jag ej öppnat eller snokat i brefvet. — \
T

i hafva i dag Söndag d.

i5:de Dec. I öfvermorgon kommer Representationsfrågan före till af-

görande i alla 4 Stånden. »En säker karb enligt mannens eget ut-

tryck, är anländ i dag morgse från landet: vid namn 27i. IVirsén.

Flere conservativa äro komna och komma dagligen. I Onsdags voro

det häftiga debatter i Stånden; Térsineden, Wilh. (Kketräs svärfader)

väckte hos Ridderskapet och Adeln en motion i likhet med den redan

plenum derförut väckta i Borgareståndet af Br. patron Cassel; som
hade till syfte att uppskjuta frågans åtgörande till nästa Riksdag. Men
Ståndet (adeln) hade redan beslutat, att frågan skulle afgöras före Jul

samt i första plenum efter den i4:de, det v. säga om r

J'i$dd£ den iy.de.

Detsamma hafva Presterna beslutit. Faller frågan hos Adeln som man
bör hoppas (och kan hoppas) ramlar den äfvenledes hos Presterna.

I Presteståndet lära endast 10 ä 15 röster vara för förslagets anta-

gande, efter hvad Lagergren sade mig i gar afton. Man känner ej

hvad bönderna tänka. I afseende på frågans företagande till behand-

ling beslöts der, att de skulle följa pluraliteten af de andra Stånden;

1 Brefvet, som här återgifves bokstafslroget efter originalet, endast med vissa

modifikationer i fråga om interpunkteringen. tillhör nu Uppsala universitetsbiblio-

tek, dit det kommit genom gafva af prof. O. nuensel. Det återfinnes under signum
/•": S./o. b.

a Ursprungligen 7, hvilket andråts till den
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således kommer den 1 för äfven om Tisdag hos Bönderna. Borgarestån-

det är tvärsäkert för förslaget, med undantag af en 10 röster (efter

hvad man tror). Jag tror ej att denna vigtiga Tisdag skall blifva för-

dunklad och brännmärkt med några gat-uppträden. Jag skall säga

hvarför jag ej tror det. Prima: togs det i 1848 med allvar, och
hvar och en kan vara öfvertygad om, att det ännu kraftigare nu kom-
mer att klämmas till. För det andra har Aftonbladet slagit om efter

sista plenum, då den bekante vännen Hartmansdorff hud-strök bladets

röda Jijerta. Det står att läsa: att ryktet om oroligheter ej äro grundade,

»så mycket mer som det nya förslaget alldrig varit populärt bland den
arbetande klassen». Den lägsta pressen: Folkets röst (m. 111. dylika)

synes helt lugn och talar om folkets bristande sympathier för det nya
förslaget. Emedlertid har en Bataillon Uplands Regemente anländt till

Drottningholm för att denna nu instundande afgörande veckan vara

nära tillhands. Den förblifver der endast tills frågan är afgjord.

Aftonbladet slingrar sig som en ål. Den var som du vet först emot
förslaget, såsom för litet radikalt, nu på hösten har en fullkomlig vind-

förändring egt rum och han har skrifvit vidt och bredt för. Nu när

det kommer till kritan, sätter han i sina spalter: att han alltid varit

mot förslaget, och endast talat för detsamma såsom en öfvergångs-

formation till någonting radikalare. — Det skall bli märkvärdigt att se,

hvad beslut Bönderna taga. En Reformbankett (eller sällskap utan mat)

på Börsen har varit hållen under Vilh. Tersmedens presidium. Dit

inbjödos och vandrade alla de, som äro för saken. (Jag tror ej att

Carlson har varit der). Det nya förslagets förtjenster lofordades och

framlades paragraphvis, men när man i Stånden beslutit att företaga

saken så snart, lemnades förslagets granskning å sido, och man beslöt

(olagligt beslut!) att arbeta på att uppskjuta frågan till nästa Riksdag.

Men Gud ske lof, det lyckades ej! Lars Hjerta höll härvid ett tal till

bönderna och sökte öfvertyga dem, att det enligt den nya ordningen

skulle blifva för dem beqvämt att s"tadna hemma och välja på t. ex.

sin häradshöfding. Bönderna vände honom ryggen, och lilla Dahlman
i guldbenen utropar i sin aftonpost med andan i halsen, att saken ej

vunnit det intresse man önskat. — Sällskapet kallades ock här i

staden för sällskapet *för Bönders lurande*. En Skånsk bonde ytt-

rade äfven i Ståndet, när frågan om uppskofvet förevar: nej, jag yrkar

för min del, att det må förekomma ju förr desto heldre, »så att skräpet

må med det snaraste gå den väg det 1 förtjenar». Man kan ej på för-

hand veta; likväl är det att förmoda, att det blir en hel hop röster

mot i Bondeståndet, om det ej skulle falla, hvilket likväl många säga

sig veta bestämd*" 4

Men låtom oss på en stund lemna detta ämne och öfvergå till

något, som personligen rörer Skribenten. I Statsledningen stod nyligen

att läsa under rubriken: Grekland, att det i Athen blifvit beslutat att

till Thronföljare kalla: H. M. Konungen af Sveriges andre Son. Med
förvåning kommo llere till mig med tidningen i handen, flera gratule-

rande, och ändå flera frågande. Jag sjelf var ej den minst nyfikne.

1 Den och det skrifnix i hvarandra.
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Uppkommen i Salongen visste jag ej om jag borde tala om saken,
men som den ena efter den andra läste det i Statstidningen, började
jag orera i ämnet. Pappa nämnde dä, att anbudet hade verkligen egt
rum hos vår Chargé d'affaires Heydenstam och hade blifvit framfördt
af Sjöministern Canaris såsom en lös förfrågan. Men som många
hinder dervid möta kommer intet (åtminstone ännu) i fråga, så att jag
är lugn. Drottningen af Grekland har nemligen en Hertig af Olden-
burg på förslag och som nu är i Athen. Ett mindre parti, som ej är

belåtet med detta val, har sökt hela Europa igenom, samt stadnat
vid Kungens af Sverige andre Son. Emedlertid är jag löpande under
namn af Greklands förste. Liljevalen har dagligen uppvaktat med
statistiska upplysningar om detta land, och påstår att det passar bra,

att jag blefve furste i Musernas land. Han har väldigt brytt sin hjerna

med hvem som möjligen skulle kunna följa med. Han tror Eketrä:
samt med någon prest: t. ex. Lundberg, Han kan ju möta der! Jag
tror för min del, att det blir lyckligare, om vi ej träffas förr än senare,

men det i Stockholm; (hvilket jag ock förmodar). — Jag läser

Riksdagsprotokoller och Tidningar för att följa med dagens frågor.

Justitieombudsmannen Theorells Berättelse till Rikets Ständer är mycket
upplysande och interessant. Han klandrar bland annat Spreng[t]porten

och Polismästare Bergman för det att inga kraftiga åtgärder vidtogos

för oroligheternas hämmande i sin begynnelse 1848, samt ådagalägger

hela målet om Kapten Möllersvärds försnillning af Kompagnimedlen,
hvilken Capten blifvit af KrigsHofrätten fälld till tjenstens förlust, men
af Högsta Domstolen: frikänd. JustitieOmb.mannen påstår, efter att

hafva framlaggt allt factiskt, att H. Domstolen dömt emot tydlig lag.

Månne detta ej medföra svarta kulor för Domstolens Ledamöter — när

Opinions-nämnden tillsätts.

Måndag d. i6:de. I går slutade jag brefvet vid middagstiden

för att kläda mig i min gamla vapenrock med broderierna. Enke-

drottningen var till m.; Carl och Louise till afton. I Salongen sjöngo

Eugenie, Fröken Bennet, Oscar och jag en 4:tett ur Operan Martha
af Floton. Denna Opera gifves med mycken framgång och med stän-

digt fulla hus. Berg har berättat mig det han hört af Schyberg att

theaterkassan ej är på balance för hösten; utan att der blir behållning

öfwer. M:le Berwald är mycket söt som Martha (Lady); en ny ak-

trice Fröken Boye spelar mycket naivt och Strandberg har tagit sig

mycket. Jag har tänkt att, för att få detta brefvet interessant, vänta

i morgon Tisdag tills emot S med dess afskickande for att kunna

skrifva som P. S.: att Representationsfrågan har fallit.
^
Om jag ej

sätter lack-stången till ljuset förr än just som jag skall g* upp i Sa-

longen, har jag väl fått veta utgången, så vida det ej drager ut på

natten. I dag tänker jag. en attendant, sysselsätta mig med inre no-

tiser, dels om våra dagliga sysselsättningar, dels om hvad i öfrigt

passerar. Om morgonen i dagningen göres en morgonpromenad till

Skeppsholmen, allt som vanligt. Sedan läses och arbetas hela f. m.

Ibland språkas med Riksdagsmän; esomoftast kommer Carlson upp

till mig och vi spraka öfver ett och annat. Carlson sitter i Economie

Utskottet. Ett notabelt dödsfall skedde i förrgår. Grefye Nils Brahe,
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som länge lidit af bröstsjukdom, slutade hastigt sina dagar. Gamla
Grefvinnan är mycket att beklaga! — På Riddarhuset har för några
dagar sedan en svår stöld skett. Hela Cassan har på en natt försvun-

nit, stor 7000 Rdr B:co. Det dummaste är att kamreraren låtit Cassa-

nyckeln ligga i rummet utanför i en pulpet, och i ett fack emellan
några papper. Nyckeln till detta rummet åter fanns hos vaktmästaren.

Dessutom var Cassakistan icke försedd med något konstläs. Ingen
spaning på våldsverkaren har kunnat erhållas. Mannen har endast

efterlemnat (med flit) en liten såg, men som lärer vara så dålig att

den omöjligt kan begagnas, och är säkert medtagen för att afleda

misstankar från 1 några bättre tjufvar, hvilka kände till nyckelns plats.

Tjufven har i kistan qvarlemnat en massa rekommenderade bref till

gamla Stiftsfröknar (quartaler af pensioner) hvilka följande dagen af-

sändes orörda. Det bevisar åtminstone, att tjufven haft urskillning. —
Gud skydde emedlertid vårt gamla vördnadsvärda Riddarhus; i morgon
hafva de andra Stånden liksom allmänheten sina ögon fästade på det-

samma. — Just nyss kom någon, som påstår sig veta, att bönderna

äro säkra, d. v. s. att frågan faller. En annan stund kommer kanske

någon, som svär på att han vet motsattsen. Sä oviss är man här, och

det är dagen förut. Om Onsdag skola vi celebrera frågans förkastande

eller antagande (det må nu vara hvilket som helst) på Börsen. Malm-
ström skall taga sitt inträde i Svenska Accademien och tala öfver sin

företrädare: Franzén. Om Fredag d. 2o:de (Högtidsdagen) komma
de vanliga prisen att utdelas. Det blir sålunda delat på 2:ne dagar

sa att det ej skall bli så långt. Ett poem: Nordens natur! har

Minnit 2:dra priset. Det är i skrifvit med gamla versmått, och har i-

synnerhet tillvunnit sig Atterboms förtjusning. Beskow lät sätta i Stats-

Tidningen, att författaren till nämnde poem, hvilket vunnit pris, egde

att gifva sig tillkänna. Mannen inställde sig följande dagen och var,

till Beskows och allas våras stora öfverraskning: Löjtnant Robert Krae-

mer vid 2:dra Gardet (Landshfding:s Son). Poemet skall innehålla

vackra bilder af Svenska Landskap; isynnerhet beskrifningen af Da-

larne och Siljan har fästat allas uppmärksamhet. — just nu koramo

3:ne personer till mig: Thure Virsén, Jacques Cederström vid Drago-

nerna och Liljestolpe vid Smålands Husarer. Den siste sade sig hafva

hört att representationsfrågan ej kommer före förr än om Onsdag; men
jag hoppas ännu på att få sluta brefvet med underrättelser, om utgången.

— Jag får, medan jag kommer ihog det, bedja dig ej fästa dig vid

denna epistels styliserande, ty jag blir ofta afbruten, och skrifver då

och då med långa uppskof. Brefvet blir som en dagbok öfve^j dessa

3 me dagar Söndagen, Måndagen, och Tisdagen (15, 16 o. iy:de)

December. Du kan säkert märka hur tankarne korssa hvarandra; man

är i en viss intressant position. Derföre är det roligt att kunna skrifva

och berätta dessa dagars händelser för någon som det interesserar. —
Man talar om att en mängd unga Riddersmän kommit öfverens att om
det gäller följa Hartmansdorff hem, för att freda honom från packet,

i morgon afton när plenum slutat. Landtmarskalken Exellencen Gyl-

1 Ändradt från få.
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lenhaal afundas ej, som åker hem i sin sjuglasvagn. Men min enskildta
öfvertygelse har jag redan nämndt nemligen: att intet blir af. I dag
är allt så tyst och lugnt, tvertom tycker jag man ser ovanligt litet folk
ute. Vakterna komma öfverallt att förstärkas i natt och Polisafdel-
ningar komma att på gårdarne förläggas hos Landtmarskalken, Hart-
mansdorff, ErcheBiskopen m. m. — Oscar har i dag begifvit sig ut till

Drottningholm för att hälsa på Uplands Regemente som kom dit i

går afton. De anlände aftonen förr än man supponerade. Major
Sundmark förer befälet.

Tisdagen d. ijuie December. Kl. ii f. m. 1
I dag är den afgörande

dagen. Jag har varit ute som vanligt och promenerat åt Skeppsholmen.
Vädret är ljumt som mitt i Sommaren, intet snökorn synes ute, Ång-
båten Blixten fortfar alltjemt att gå häremellan och Norrköping, och
det har gått så långt i zw-aktighet (ett nytt svenskt ord, för" hvars
antagande jag i morgon ämnar väcka en motion i Svenska Accademien)
att gröna knoppar åter framskjutit. Gradtalet håller sig stadigt omkring

5 å 7 blidt, med jemn vestlig vind. Gud låte Coleran blott ej taga

upp sig. Men ännu höres, Gud ske lof, intet sådant utaf. Sista Pos-
ten berättade, att på 2:ne dagar var i Gölheborg i död blott och ii

qvarliggande — ingen insjuknad. På landet omkring Götheborg ske

ibland sporadiska kolerafall. I går var en välbeställd Philosophie Can-
didat hos mig nemlig: Oscar Edholm, hvilken tillika med Loven tagit

graden i förra veckan; den förre erhöll 19 betyg och den senare 17', 2.

— Berg håller nu på att sjunga med August, han berättade nyss att

man talar allmänt i staden om buller, men jag tycker att allt ser lugnt

ut. Aftonbladet i går afton nämnde ej ett ord om något sådant; med-
delade endast ett Extrablad hvari Stjernsvärds hela historia och fur-

hållandet med hans utgifvande af Krigsförfattningar stod att läsa.

Mycket riksdagsmän hafva strömmat öfver bron upp i plenum; alla offi-

cerare (par principe) i uniform. Posse ligger här hemma, emedan Eke-
trä, Flack och Silfverstolpe gått ned till Riddarhuset. Vilh. Tersmeden,

som varit det Liberala partiets stolpe och för-förslagsmanna-minori-

tetens kämpe lärer i går lemnat staden. — August och jag hafva just för

en stund sedan haft ett litet juridiskt samtal, d. v. s. jag språkar öfver

saken och låter honom läsa i 1734 års Lag de hänvista Capitlen och

paragrapherna. Det tyckes verkligen roa honom, isynnerhet då han

känner igen sig ifrån Lindblads föreläsningar i Upsala. I dag gjorde

jag i anseende till dagens högtid en liten diversion ifrån ÄrfdaBalken

;

vi slogo upp i MissgerningsBalken den i detta årets upplaga införda,

1849 utgifna UpprorsLagen. Detta tycktes lifligt intressera August,

och jag förklarade så noga jag kunde de olika straffen.
4
Emedlertid

är det i sanning skönt att hafva denna Lag, emedan en befälhafvare

eller annan polismyndighet så väl vet huru han bör bete sig. En ny

tidning har utkommit under namn af Rätt och Sanning på allvar,

som skall vara ändå lägre än Söndagspressen och riktad mot Kungen.

Hvad det är dumt att Tryckfrihetslagen är Grundlag! — Högsta Dom-

1 Tidpunkten tillagd öfver raden.
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stolen i Norrigc har frikänt agitatorn Thrane^ som varit dömd t. 6

månaders tukthus! Det går besynnerliga till här i verlden!!!

KL 2. p. middagen. Eketrä tittade nyss hit på en stund; han
kom från Riddarhuset för att dit återgå med det första. Han berät-

tar att der är fullt hus, men mycket lugnt. Nils Tersmeden har upp-
läst ett memorial emot och dito General M. Palmstjerna, hvilken his-

toriskt genomgick alla förändringar i andra länder och de dermed
följande skakningar. — Man har beslutit att plenum skall fortfara med
ens tills det blir slut. Först skola alla uppläsa sina skriftliga anföran-

den och sedan först börjar discussionen. Gud vet om voteringen blir

förrän i morgon. Likväl ser man med säkerhet att förslaget faller. —
På gatorna är allt lugnt; polisen ströfvar visst synbart i mängd och
högvakten är fördubblad, men jag tror ingen reflekterar derpa. — Ät
alla tal emot frågan ropas på Riddarhuset enhälligt bravo. Utgången
ser man deraf lätt. Jag tror att resultatet blir: Adeln — Prestestån-

det = emot — och Borgareståndet säkert för. Nu beror det på bön-

derna; och ingen vet riktigt hvad de vilja. De vänta nog tills adeln

har yttrat sig. — Jag säger detta på det att du kan göra dig en bild

af sakens slutliga utgång, fastän det ej blir slut i dag (efter hvad man
kan förmoda) och röstetalen för och emot ej fallit. — Eketrä kom
just nu in med surtouten på för att gå tillbaka till Riddarhuset. Han
tillägger härinne för mig till sin förra berättelse: att Nils Tersmeden

sagt att han nog såge hvarthän de ville hafva saken, som voro för

förslaget; och att i främsta rummet tidningarne predikade dessa satt-

ser, hvilka efter hans mening vore: att tillintetgöra Konungamakten och

införa en fullkomlig democratisk styrelse. Detta står att läsa i alla

våra Dagligt Allehanda articlar — (vändande sig till Dalman och L.

Hjerta). — Jag håller också med ErkeBiskopen, då han i sitt tal på
RiksSalen till Kungen framställde Sveriges nuvarande lyckliga ställning

och slutade med dessa ord: »I detta lyckliga land kan intet miss-

nöje finnas, och finnes det något sådant är det ej verkligt utan endast

till-verkadn. — Ja! mycket rätt!!! Herr ErkeBiskop, och hvem är väl

tillverkaren om ej tidningarne, hvilka småningom i Svenskens öron så

ingnidit behofvet af en reform, att man allmänt anser en sådan ound-

viklig. Det är blott sättet huru en sådan bör ske, som ingen kan

säga. Och hvarest finnes väl något missnöje, hvarest finnes något för-

tryck inom våra gränsor?

Kl. 6 på aftonen. Jag kommer nyss ner från middagen och skyn-

dar att lägga sista handen till detta stora opus. Representationsfrågans

öde är afgjordt. PresteStåndet slutade kl. 5. Förslaget föll med 36

röster emot, 14 för. Carlson lärer hafva talat för. Emedlejtid är

frågans öde bestämdt, så snart ett stånd har förkastat den. Adeln

fick ej slut, dess plenum slutades kl. 5, och fortsättes i morgon kl. 10,

men de lleste talarne hafva talat emot, och der faller äfven frågan:

bestämdt, med ett par 100 rösters pluralitet. — Bönderna stå och väga

och vänta på Adeln. Borgarne företaga saken först i morgon. — Allt

är stilla och tyst. En allmän förtjusning öfver Prestemas mod, i mot-

satts mot förra Riksdagen, har jag förmärkt bland flere jag träffat nu

på en stund. Det gläder mig mycket på deras vägnar. Jag skulle
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blott hafva velat haft Carlson med ibland majoriteten for denna gån-
gen. Likväl är jag säker, att han talat enligt sin fasta öfvertygelse.— Det gudomligaste månsken, likt en Augustinatt (fastän d. i7:de Dec.)

försilfrar staden. Jag vore färdig att taga min sommarrock på mig
och gä ut. I sjelfva verket skall jag, blott jag har förseglat detta bref-

vet, gå bort på Mazérska qvartettsällskapet och fira dagen med litet

musik

!

Således! Till slut! Var glad att fäderneslandet denna gång räd-

dades från branten af de democratiska allmänna valen (med bred ba-

sis); en annan gång kanske går det ej så väl. —
Förlåt mig om jag förefallit vidlyftig i mina politiska beskrifnin-

gar, men dels har jag trott att det skulle interessera dig och dels lig-

ger mig saken ömt om hjertat. Jag hoppas att denna Epistel träffar dig

i Paris; jag hoppas äfven att du snart låter oss få veta hvarthän vi

skola adressera vidare bref och riksdagsnyheter. Jag får utbe mig att

blifva din »politiske-oförliknelige» correspondent, i fall något interessant

vidare förekommer. — Mycket gladt och trefligt i Paris, önskas dig

innerligt af den, som med gladt hjerta och lugnt sinne och hopp, i

afton liksom alltid tecknar sig

din vän

Gustaf.

d. i7:de December kl.
1

2 7.
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En grafplåt från Lofö kyrka
Efter författarens, friherre Leon von Campenhausen, tyska manuskript.

I min faders skrift »Geschichte des Geschlechts der von Cam-
penhausen» 1 återfinnes på sidan 30 följande:

>Johann Herman von Campenhausen war seit dem 14. Oct.

»1675 vermählt mit Agnes Margaretha Gyldenhoff, geb. am
»12 Dec. 1653 in Johannesburg bei Westerås, Tochter des

»Landeshöfding Freiherrn Balthasar von Gyldenhoff und sei-

»ner erster Frau Wendela von Löwenburg. Sie starb om 25.

»Maj 1703 in Dorpat, wurde den 16. December desselben

»Jahres in der St. Jacobi-Kirche zu Riga beigesetzt, am 14.

»October des nächsten Jahres zu Schiff nach Schweden ge-

abracht und in der Loföschen Kirche bei Malmöwik, ihrem

»väterlichen Gute, wo bereits mehrere ihrer Kinder ruhten,

»begraben.»

Denna uppgift dref mig att uppsöka grafven, och den 1 nov.

191 5 öppnade hofpredikanten prosten G. Bruncrona Lofö kyrka

för mig. Han meddelade att grafkammaren sedan länge, må-

hända i 100, år varit igenmurad, men trodde icke att församlingen

för sin del skulle ha något emot. om kammaren öppnades, därest

jag önskade det. Af kantorn, som anses känna till sagor och

traditioner om kyrkan, fick jag höra följande: man tror, att för

öfver 100 år sedan tjufvar brutit sig in i grafkammaren och tagit en

silfverplät från en af kistorna. Senare skulle man ha hittat denna

plåt i någon backe samt hängt upp den i sakristian. För att så-

dant ej skulle kunna upprepas mera, hade kammaren murats igen.

Kantorn hämtade från sakristian en på trä fastspikad med silfver-

färg målad kopparplåt, pä b vilken finnes inskuret:

»Alt Mitth Goda Hade Jagh Vtaf Christo, 2
»

»Sij här hwilar jag i Roo Frälst af sorg och werldsligt Buller,

»Wäntar på min ädla Man som nu är af ängsland fuller,

»Tills Gvdh den oss paarat har i en ächta säng tillsamman,

»Fogar oss (i) thenna Graaf och upwächcr sidst med gamman.

1 Krnst Baron Campenhausen Loddiger. Kiga 190S.
- Begynrielsebokstäfverna äro tydligen valda med tanke på: Agnes J/argarcta

gyldenhoff 7/err /ohan z>on Campenhausen.
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»Här hwijlar den oförlijknelige Landzens Crona och sin

»Slächtz Prydnad och ähra den ogemena Dygderijke Frun
»Högwählborne Fru Agnes Margareta bohren FrijHerrina af

»Guldenhoff Fru till Mallmöwijk Lindöö Linhoff och giotha-

»malla Född på Jbhannesberg wid Westeråhs den 12 Decemb.
»A[nno] 1653 kl[ockan] 3 om morgonen Trädde uthi Ächten-
»skap den 24 october A[nno] 1675 om morgonen kl[ockan]

»3 med Kongl. May. öfwerste för des Österbottens Infanterij

»Regemente Wälborne Johan von Campenhausen aflat under
»warande ächtenskap Nyo Söner Nemblpgen] Carl Balthasar,

»Johannes, Christer Lorentz, Robert Wilhelm, Axel Leonhardt,

»Gustaf Herman, Jacob Johan, Balthasar och Erich Reinholdt,

»sampt 2:ne Döttrar Eva Christina och Vendela Margareta

»von Campenhausen, dödde med odödeligt beröm i Dörpt om
»morgonen klfockan] 3 den 25 Maij 1703, begrofs i Riga den

»16 Decemb. 1703 kl[ockan] 3 effter middagen och fördes

»öfwer äth Swerige uthi Junij Månad A[nno] 1704, hwars

»Siäll Gudh ewinnerlpgen] Frögde.

»Min Son tänck på den Edh du hafwer giort at sambla

»effter din Faders död des Been till mine Been i en Kista

»och begrafwa oss diupt under Jorden der du det giör har

»du stoor wällsignel[se] hvvar och icke lärer du åladda dig

»myket swårt answar hoos Gudh.

»Rummet der du skal begrafwa wåra i en Koppar Kista

»samblade Been är den höga Sandåhsen uthi Malmöwijks

»Biörckhaga 4 c[irc]a 5 Fambnars diup hwilcket och mine

»andre Barn lähre observera Gudh wällsigne dig och Eder

»Alla och gifwe eder en sahlig efterfölgd till det ewiga Lijfwet.»

Johan von Campenhausen, fru Agnes Margaretas man, dog

den 28 februari 1705 i Riga och begrofs därstädes i St. Jacobi

kyrka. Hennes vädjan förblef sålunda ohörd. Den son, till

hvilken dessa testamentariska förordnanden voro riktade och hvil-

ken genom åsidosättande af moderns vilja och edsbrott skulle

»åladda sig mycket svårt ansvar hos Gud», var utan tvifvel den

andre i ordningen Johannes — den äldste sonen 'hade tidigt

skördats af döden och de öfverlefvande voro minderåriga. —
Denne Johannes gick efter faderns död i polsk tjänst, öfvergaf

sina fäders tro och gifte sig med Marianne Dessieurowna. Hans

afkomlingar ha sedan fört en tynande tillvaro i Polen!

Som Agnes Margareta Gyldenhoffs ättling i Livland var

denna grafplåt för mig af största interesse. Efter åtskilliga un-
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derhandlingar om förvärfvandet af densamma har jag haft äran

att af ecclesiastikministern fä mottaga meddelandet att »Hans Maj:t

Konungen lätit af nämnda grafplät förfärdiga en kopia». Med
skrifvelsen följde en galvanoplastisk afbildning af plåten i Lofö

kyrka. Den afbildas här.

Gra/plåt frän Lofö kyrka.
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Ett bref från Andreas Randel
Meddeladt af Daniel Fryklund

Brefvet är af följande lydelse:

Linköping d. 28:de Juli 1847.

A to us les coeurs bien

nes, est la patrie chére.

Käraste Broder!

För någon tid sedan, skref jag till vännen Byström i Carls-

krona ett bref, hvaruti jag underrättade honom att jag i sällskap

med Mrelle Fundin skulle emot slutet af nästa manad besöka

Carlskrona, i afsigt att derstädes gifva en Dramatisk-Musika-

lisk Representation. Som jag ej vet huruvida han erhållit mitt

bref, tager jag mig friheten vända mig till dig med anhållan att

du ville vara god i Din tidning på förhand omnämna ifrågava-

rande besök, som troligen kommer att inträffa omkring d. 2o:de

Augusti samt i öfrigt vidtaga förberedande åtgärder för tillstånd

att begagna Theatern m. m. som du före företagets framgång

anser nödigt. Scener ur Stradella, Lucie och Friskytten komma
att gifvas. En accompagnateur, den unge Norman, medföljer

och wi behöfva således bara ett Instrument. Program och be-

stämd tid, då wi anlända, skall du längre fram erhålla.

Käraste Broder! Wid din välkända välvilja mot artister, beder

jag dig göra hvad du kan och framförallt ej blifva ond på Din

gamle vän

A. Randel.
4

P. S. Hellsa vännerne i Carlskrona. Tillåter din tid så gif

mig några rader till Svar pä Linköping.

Randel var vid den tid, då detta bref skrefs, läraren i vio-

linspelning vid Musikaliska akademiens läroverk. Man var äfven





musikdirektör vid Andra lifgrenadjärregementet, och det var väl

såsom sådan han vid denna tid vistades i Linköping. Den i

brefvet omnämnde Byström är dåvarande kaptenen, sedermera

öfverstelöjtnanten Johan Thomas Byström, anförare för Karlskrona

musiksällskap, för öfrigt broder till professor Oskar Fredrik By-
ström.

Wilhelmina Fundin var vid ifrågavarande tid 28 år gammal.

Det kan vara af ett visst intresse att se, hvad Carlskrona Wecko-
blad säger om henne efter konserten (n:r 68): »Demoiselle Wil-

helmina Fundin, denna anspråkslösa älskliga sångerska, låt höra

sig här för första gången uti sångnummer af olika slag och näm-

na vi t. ex. Arian ur Trollflöjten (Nattens Drottning) och den af

Lucie sä finner man, att hon har utbildat sig i olika skolor och

använder hvilken hon behagar. Man hörde i Arian ur Trollflöjten

Mozarts skrifna noter, sålunda inga italienska sirater, och hennes

föredrag, som har mycken likhet med Jenny Linds, gick till hjertat,

emedan det kom från hjertat, hwilket också det allmänna bifallet

från publikens sida bäst bewisade. De små Folkwisorna, der-

ibland en Norrsk (Wallwisa) begärdes och sjöngs da capo i The-

aterhuset, upptagas med stort bifall.»

Ludvig Norman, 1$ år gammal, var redan nu en framstående

pianist. Om honom skrifves i ofvannämnda nummer af Carlskrona

Weckoblad: »Hr Ludvig Norman, förut här känd och wärderad

såsom skicklig Fortepianospelare, spelade en Concert af Mendels-

sohn Bartholdig och en Sonat af Beethoven. Norman är endast

15 år gammal, och man kan säga 'att hela ynglingen är samman-

satt af toner. Wore det möjligt för honom att för några år få

komma till utlandet och der ännu widare få utbilda sin talang,

så wore det helt säkert att hans namn skulle komma att räknas

till de första Fortepianospelares, och äfwen de bästa kompo-

nisters.» Denna af recensenten uttryckta önskan gick redan föl-

jande år i fullbordan, dä Norman började sina studier i Leipzig.

Vi kunna icke med absolut bestämdhet säga, till hvilken brefvet

är riktadt, dä kuvertet är förkommet och intet bestämdt namnes i

brefvet om adressaten. Dock är det möjligt att i denna fråga

draga sannolikhetsslutsatser. Då det talas om »Din tidning», måste

väl brefvet vara riktadt till en utgifvare, redaktör eller medarbetare

1 någon tidning i Karlskrona. Vid denna tid funnos i Karlskrona

2 tidningar: Carlskrona Weckoblad och Najaden. Det är lätt att

säga, i hvilken af dessa vi ha att söka adressaten. Najaden inne-

håller nämligen rörande denna »representation! endast annonser
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den 19 och 21 augusti jämte ett omnämnande af konserten den

24 augusti på något öfver 3 rader. Annorlunda är förhållandet i

.Carlskrona Weckoblad. Här förberedas konserterna dels genom
en kort notis den 11 augusti, dels genom en längre den 18, och

slutligen recenseras konserten på nära en hel spalt den 25 augusti

af märket L., hvarvid hufvudparten ägnas ät Randel. Det ligger

då nära till hands att antaga, att Randels »gamle vän» just döljer

sig under märket L.

] Ivern var dä denne L.? I B. Lundstedts Sveriges Periodiska

Litteratur I s. 36 omnämnes musikdirektören Wilhelm von Luhmann
såsom medarbetare i Carlskrona Weckoblad. Von Luhmann synes

jämte Byström ha varit ledare af stadens musiklif, båda stå så-

som inbjudare till en konsert, annonserad 1 Karlskrona Weckoblad
för den 21 april 1847, dä bland annat en komposition af Randel

skulle utföras, och det är den största sannolikhet för att Randel,

dä Byström tydligtvis icke besvarat hans bref, vändt sig till den

andre musikledaren i staden, som i »sin> tidning icke blott »på

förhand omnämnt besöket» och >. vidtagit förberedande åtgärder

för företagets framgång» utan äfven skrifvit en längre för Randel

synnerligen fördelaktig recension. Att Randel stod väl i Carls-

krona Weckoblad, framgår äfven däraf, att dä AYermlänningarne»

vid sin premiére i Karlskrona får en synnerligen kylig recension

i tidningen 27 mars 1847, det om musiken däremot säges: >. Mu-

siken är ypperligt arrangerad af A. Randel.» 1

Vid besöket gafs dels en »stor Vocal- och Instrumental-

Concerb ,
i Trefaldighetskyrkan lördagen den 21 augusti, dels en

»Dramatisk Musikalisk Representation ä Theatern» söndagen den

22 augusti. »Najaden» inskränker sig till att säga: »Herr Randels

och mamsell Lundins konsert i Lördags och representatio i

Söndags bevistades af ett föga talrikt antal personer. Välförtjenta

applädissementer gåfvos båda gängcrne enhälligt af åhörarne.»

Ur Carlskrona Weckoblads utförliga recension ha vi förut om-

nämnt, livad som anfördes rörande Wilhelmina Lundin och Ludvig-

Norman. Beträffande Randel meddelas några drag ur hans lif.

Om Randel såsom violinspelare och kompositör säges följande:

»Han föraktar alldeles nutidens wanliga virtuoskram, häller sig

till den solida goda skolan och tycker minst om att med konst-

stycken wilja bedraga det resp. Publikum, hwarföre man också

kan säkert antaga att ju mer man hör Randel, dess mer will man

1 På förfrågan har redaktör N. Lundh i Karlskrona uppgifvit, att han hört,

att von Ltihrnann såsom musikrecensent i Carlskrona Weckoblad användt signaturen L.
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höra honom, hwilket icke är fallet med wåra andra såkallade

Virtuoser, hwilka endast för en gång wäcka intresse för sig och

göra derföre bäst uti hwad de göra att hals öfwer hufwud begifwa

sig' äter härifrån. Hwad angår Hr R. såsom Componist, sä är

hans förmåga erkänd och berömd af män med insigter och stort

ryckte och det är således öfwerflödigt att wi yttra oss häröfwcr.»

Recensionen slutar med följande meddelande: »I Måndags
reste nämnde personer till Calmar för att der om Thorsdag gifwa

en Musikalisk — Dramatisk föreställning.»

Det hvilar över detta bref något af det milda och stilla vä-

sende, som utmärkte Randels person (se Kungl. Musikalisk-a Aka-

demiens Handlingar 1865 s. 39). För visso var det med djup

rörelse, som han grep pennan och skref till Karlskrona. Den

fattige torpargossen, som en gång kom dit med violinen under

armen och där räddades ät konsten och som sedermera i 7 ars

tid fick sin utbildning i Paris, hvarest han blef förtrogen med
franskt språk och franskt tänkesätt, bringar nu, då han natt kon-

stens tinnar, sin fädernebygd en tacksamhetens hyllning, i det han

som motto satt en variant af Voltaires ord i Tancréde:

A tous les coeurs bien nes que la patrie est chéré! 1

1 Brefvet finnes i författarens autografsamling.

4

2,-1701 /«. Personhislonsk tillskrift rgiy.
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En politisk skämtdikt från riksdagen 1865
af Nils Fredrik Sander

meddelad af T. Säve

Nedanstående hittills otryckta komiska dikt fanns bland framlindne prosten

teologie doktor J. A. Säves efterlämnade papper. Enligt uppgift af dr. Säve i

lifstiden blef den författad vid riksdagen 1S65 af den bekante skalden dåvarande

kungl. sekreteraren sedermera kanslirådet N. F. Sander, hvilken vid nämnda riks-

dag tjänstgjorde såsom notarie i prestestandet? kansli. Den torde ännu, ehuru af-

sedd att blott vara en tillfällighetsdikt vid ett festligt samkväm, hafva ett visst

värde för den roande karakteristik den lämnar af liera af de mera framstående

ledamöternas af prestestandet politiska ståndpunkt under riksdagen.

.Märkligt är, att författaren kunde i sina verser, dä de skrefvos fem veckor

före representationsreformens antagande af riksstånden i december 1S65, förutsäga

det beslut prestestandet skulle komma att fatta — det nämligen att uppskjuta sitt

definitiva vötum, tills ridderskapet och adelns beslut i representationsfrågan blifvit

kändt. .

De tillagda förtydligande noterna äro gjorda af meddelaren.

Stockholm i april 1910.

Slaget på Vigridsslätten.

Tragikomiskt Epos på heroisk vers, deklameradt vid Högv.

Ståndets kärleksmåltids vid Riksdagens början 1865.

Stränga din harpa på nytt, o Sångmö, du som bestigit.

Helicons prisade berg ocli den solbeglänsta Parnassen,

Sjung om den vilda blodiga strid, som af vördige fädeV

Kämpades ut för sanning och rätt och den qvistiga frågan,

Slaktad tre gånger tre och tre gånger äter på nytt född,

Nu för att väcka bekymmer och sorg eller mod och förhoppning.

Kommen var söndringens tid, då det oförståndiga Ståndet

Skiljt sig i hoparne tvä, som i tvänne fientliga läger,
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Fejade sköldar och slipade svärd med förbittrade sinnen;

Nemligen de, som svarade Nej, Xej, Nej. och Nehej-san,

Medan de andra ropade Ja, sä det klang- uti bergen.

Sådant tedde sig stolt de nekande fädernas läger,

Väl förskansadt, med vallar försedt; Och det låg på en kulle.

Oåtkomlig, befästad med konst och af sjelfva naturen. —

-

Stort var kämparnes tal; den käcka falangen fran Skåne,

Lagt sig i Centern och späckat sin front med grofva kanoner.

Men pä den yttersta högern man säg Östgötarnas fotfolk

Yfvas, och närmast till dem Grenadjer bataljonen fran Småland,

Rustad med matsäck och mod samt förd af den reslige Lundholm-',

Krigserfaren och djerf, samt öfvad i Vernamo — slagsmål.

Icke skall heller förgätas den tropp, som kommit frän Uplands

Bördiga slätt; den var visligen vald och väl exercerad.

Räknande främst bland sig den väldige kämpen från Tierp J
.

Vidare sag man också de spridda kolonner fran Norrlands

Timmerberöfvade dalar och berg och desslikes fran Vermland.

Västmanlänningar saknades ej. Men Gottlands beväring,

Stod i reserven, och dar var fältmusiken placerad -
;—

Sådant tedde sig stolt de nekande fädernas läger.
f

Men på en öppen slätt, de jakande krigarna tältat —
Löpgraf hade man gräft, och bröstvärn gjort af en vagnborg,

Vingäkerskärror i mängd och gärdfarihandlares fordon.

Innanföre man såg den frihetsälskande hären

Breda sig ut på en linie. att så fördölja sitt antal.

Centern tog han med rätt den grånade hjelten, som förde

Sörmlands lättbeväpnade tropp-*; men på yttersta venstern

Stödde sig Wästgöta-Clerus som förr beslutsamt och manngrant.

Ty — så sade en hvar — der skall det gå hett und erskölden,

Mugg skall man gifva och taga emot, kanonen skall dana,

Pilarna rlyga som mygg och kulorna regna som hagel.

Vidare såg man en skara af män, frivilliga skyttar.

En från Öland till hästs, frän Söderberke en annan 6
,

1 Abraham Lundholm, prost och kyrkoherde i Värnamo.
- Henrik Gerhard Lindgren, teol. dr., proiessor. kontraktsprost och kyrko-

herde i Tierp.
J Anspelning på lektorn, teol. dr. Daniel Söderberg, riksdagsman fur Visby

stift och känd såsom framstående fiolvirtuos.

4 Pehr Erik Ludvig Thyselius, teol. dr., kontraktsprost och kyrkoherde i Ny-

köpings Östra och Allhelgona församlingar.
5 fohan Israel Melén, prost och kyrkoherde i Gärdslösa.
6 Axel Kuren, kontraktsprost och kyrkoherde i Södcrbärke.
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En från Skärstad 7
,
jag tror, från Uddevalla en annan8

,

Hvilken med gladt förtroende bar det sköna baneret.

Fladdrande fritt för himmelens vind, bebådande seger.

Tyst var i kamparnes rund och åldermannen' tog ordet

Öppnande hjelmens visir, och han qvad som en brusande bergflod.

Bröder! det höfves ej mig att tappre mana till mandom;
Men för att spetsa än mer en pil, fast icke den slö är,

Frågar jag nu: livar äro de män, vi väntat till bistånd?

livar är den fryntlige vännen Forssell 10
, livar Jätten från Delsbo":

livar ar Kmanuelsson 1 - och den oförgätlige Mellqvist1
*,

Han som med siarens blick den stora frågan betraktat,

Färdig att bryta en lans med eho, som vågade nalkas?

Saknad känna vi ock än mer af Schram 14 och Carlander 15
.

Dock jag räknar ej krigarnes mängd, när modet kan segra,

Framåt är lösen nu! Framåt med förenade krafter!

Lifvad af Kngelbrechts anda jag vill försöka ett kragtag,

Mötte jag biskopen sjelf från Linköping 10 eller från Strengnäs 17
.

Sa han talade nu och vredgad skakade lansen.

Hetsad med bifallssorl och ett gny af slag uppä sköldar.

Men pä sin gångare tyst satt den onämnbare, den vise

Fältmarskalken18
. Han red till en höjd och med tuben för ögat

Kastade langsynt en blick" i de nekande fädernas läger. —
Sångmö, säg livad han säg! — en anblick hotande dyster.

Liksom ett åskmoln stick-er sig upp, nar dagen är klarast.

Hären var färdig till strid, for fronten Cheferna stodo,

Hjelmarne lyste som guld; nordstjernor, crachaner och vasar

Glänste i solens sken, som fästets stjernor om natten

Bland dem talade nu den mängbepröfvade gamle

Gubben frän Noaks Ark1
*, som. råkat ankra pa höjden: -

7 Johan Magnus Almqvist, teol. dr., kontraktsprost och kyrkoherde i Skärstad.
ä Gustaf Teodor Ljunggren, prost och kyrkoherde i Uddevalla.

? Gustaf Vilhelm Gumadius, teol. dr., kontraktsprost och kyrkoherde i Örebro.
10 lohan Erik Forssell, tepl. dr., kontraktsprost och kyrkoherde i Thorstuna.
11 Lars Landgren, teol. dr., kontraktsprost och kyrkoherde i Delsbo, sedermera

biskop öfver Härnösands stift. *

,a Pehr fakob Kmanuelsson. teol. dr., kontraktsprost och kyrkoherde i Häl-

lestad.
IJ Lars Niklas Mellqvist, prost och kyrkoherde i Halmstad.
14 Emanuel Schram. teol. dr., f. d. ' kontraktsprost och kyrkoherde i Vendel.

'5 Olof Carlander, teol. dr., prost och kyrkoherde i Hofva.
1(1 Ebbe Gustaf Bring, biskop öfver Lindköping.-; stift.

17 Ture Annerstedt, biskop öfver Strängnäs stitt.

10 Fredrik Ferdinand Carlson, ecklesiastikminister representant för kungl. ve-

tenskapsakademien.
%9 Christian I "rik bahlcrant/, biskop ofver Vasteras stitt.
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Visliga rad han kryddade in med spettsiga infall.

Men för att icke för blindt begynna den svara bataljen

Skickades två förständiga män att speja terrengen,

Doktorn frän Madesjö 21 och med honom Simtunadrotten21
.

Alltså stego dc ned från den obetvingliga höjden.

Sökande skydd vid en grönskande häck — men Simtunadrotten

Knappt hann tända sin snugga förr än bevingade pilen,

Sänd af den djerfve Melén22
,, den kommande sträckte till marken.

Ater en vingad pil och följeslagaren vände

Benen i vädret också. Förtälja skall minnet, att dessa

Voro de första, som skördades nu i den blinda bataljen.

Fåfängt väntades de i de nckandes läger. Omsider

Sände man ut tvä modiga män att söka de gångne,

Xemligen en theolog frän Lundagården JJ
, en man som

Icke för svärdshugg blinkade snart och ej fruktade pilar.

Honom följde också filosofen Sigurd24 frän Fyris, .

Klädd i papperspansar, det var den prisade Boströms

Grundliga philosophem, med bevis att Stånden af evigt

Voro och skola bestå, som andra förnuftiga väsen.

Ye Öiändningeii dä och den djerfve ryttaren! Honom
Falide Lundensaren ned som stormen en fura på fältet.

Men ur sin vagnborg skyndade fram domprosten i Skaraas
,

Likaså doktorn i Mariestad20
: och de mötte på jemn mark-

Fiendens första patrull. Ver da? Det är Säve, som frågar.

Bravo! — svarar dä theologen och lyftade svärdet,

Högg som det höfves i Nord, fast hugget blott träffade skölden.

Svarade honom igen Mariestadsbornas vördige doktor:

Eger du ock, såsom ryktet har sagt, en panna af flinta,

Kommer det kanske till pass, ty jag häller i handen ett eldstål.

Sade och svängde med kraft den väldiga klubban, och slaget

Krossade fiendens hjelm, till jorden störtade mannen

Utan att resa sig mer. Sålunda var detta ett dråpslag.

Dermed slutades ock filosofens farliga envig, 4

Ty af ett obhdt öde han tvangs att gifva sig fången.

80 Anders Sandberg, teol. dr., kontraktsprost och kyrkoherde i Madesjö.

=' Karl Fredrik Björkman, teol. dr., kontraktsprost och kyrkoherde i Simtuna.

22 Se not 5.)
23 Yihelm Flensburg. professor,- blifvande biskop öfver Lunds stift.

-' 4 Sigurd Kibbing. profes-or i Upsala.
L' 5 Anders Fredrik Sondcn, teol. dr., damprost i Skara.

36 Johan Adolf Säve, teol. dr., pnxt och kyrkoherde i Mariestad.
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Dock han behandlades mildt. Söndén med vänliga lampor,

Bitande bättre än svärd, och med öfvertygelsens värma
Lärde sin fånge, att Sveriges folk ifrån urminnes tider

Égt att beskatta sig sjclft. Det har Boström gittat förneka.

Mellertid blef det buller och larm, trumvirflarne ijödo,

Ternström 27 störtade fram och stötte i sjunde basunen.

Härarne tågade ut att möta hvarandra på fältet.

Kastad var tärningen nu. Den käcka falangen frän Skåne

Sköt som fordon Cardell och härjade fiendens leder,

Sörmlands Skarpskytte-korps gick ock grassatim till väga.

Häpnande rymde Kansliet, som en färskock löper pä faltet.

Blott en tacka begynt. Och tidningsmurflarna skrämde,

Sprungo att gömma sig brädt i ett rum, som icke bor nämnas.

O hvem kan tälja de slag, som vexlades mellan de tappre:

Okänd är mången bedrift, ej skådad af främmande ögon.

Derför af sängen ej nämnd— Dock skall det ej glömmas, hur Runsten"

Talade kull fem härdiga män, tyvärr av ett misstag

Tvä utaf eget parti, men de qvicknade vid när han slutat.

Krigslist öfvades ock, ty sjökaptenen frän Gotttland2 ^

Lurendrejade in en kanonslup i fiendens löpgraf.

Skjutande sönder kärror och hjul. Det var skada pä fordon.

Grymt fast än ärofullt är krigets blodiga handtverk.

Hjertan skiljer det ät och mången vänskapens blomma
Skoflas, och vinden förströr de vissna bladen kring stranden.

Derför är det så ljuft att midt under slagtningens tummel

hinna ett drag af försoning och frid. Det hände sig sä, att

Dimmor af krutrök insvept allt i ett blånande töcken,

Men när en lekande vind tvä synförvillande skyar

Delade händelsevis, dä råkade bispen i Vexjö 3 °

Bispen från Göthas-Borg-;i
, och den sednare talade detta:

Ser jag en vän eller fiende nu, jag vet ej för visso,

Dock vill jag räcka min hand långt heldre än låta min klinga

Korsa ditt hungrande svärd i den mannamördande striden.

27 Johan Ternström, teol. dr., kyrkoherde i Fjälkestad.
L'8 Jonas Bernhard Runsten, teol. dr., kontraktsprost och kyrkoherde i Sol

leftea. Uppläste vid representationsdebatten en af honom författad skrift om >'l ids

andan», som upptager 34 sidor i presteståndets protokoll.
8,J 1). Söderberg, se not 3.
30 Herik Gustaf II altman, biskop öFver Växjö stift.

31 Gustaf Daniel Iijörck, biskop öfver Göteborgs stift.
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Sade och räckte sin hand. Och de vände hvarandra förtroligt

Ryggen och skyndade bort att fakta, om någon dem anföll;

Alen på den yttersta flygeln alltjemt helt andra principer

Följdes af Göternas barn. Det var herrliga bragder att skåda!

Nu med glödande blick som ett rytande lejon i öknen

Varol-aprosten^ 2 man såg, ty han vädrade Norrköpingsdoktorn33
.

Sådant var Ödets beslut, att de möttes omsider på slätten.

Torquemada! — sä talade dä välbeväpnade herden:

Spanien eger ej mer ett kloster, hvi tänker du grunda

nya kloster i Nord, för af Judar älskade qvinnor^ 4
,

Eller för män, som nämna man skall reservanter för evigt ?

Honom svarade dä den lansbepröfvade doktorn:

Robespierre, är det du, som har röda fjedrar i hjelmens

HÖgt uppskrufvade kam ni, som tuppen på främmande sophög?

Vet, jag beklagar dig djupt, men skona dig tänker jag icke.

Sagdt, och de störtade hop som örnar mötas pä fjellen —
Liftag vankades här •— med fötterna plöjde de jorden

Sparkande grus och stenar omkring. Som brickor i brädspel

Rasslade vapenskrudarne mot de manliga brösten,

Osårbara för pilar och svärd och andra förnuftskäl.

Mars och Minerva gladde sig dä i den höga Olympen,

Grekernas stenkolsberg, Yulkani nyaste smedja —
Dock det halp icke sä, okufliga voro de båda,

Ingen blef segrare nu och ingendera blef slagen;

En gick framåt ett steg och den andre tog steget tillbaka,

Allt utaf taktiska skäl. Det var vida berömda manövrer.

Alen när den rådige Lindgren säg tilltagande manfall,

Utan att striden blef slut, han vinkade bispen i Carlstad 55
,

Vinkade vice talmannen 50 ock, samt talte med skärpa:

Hvarför offra vi armar och ben och spilla förgäfves

Krafter, som räkna man bör bland de yppersta krafter i landet

Redan jag sagt det förut, fast Rundgren städse vill lägga

Svärdet i vigternas skäl som den innersta tanken i laget.

Klokare finner jag dock att underhandla — jag säger

Detta af svaghet ej, men i känsla af styrka och seger,

32 Jakob Otterström, kyrkoherde i Varola.
33 Claes Herman Rundgren, teol. dr., kontraktsprost ocli kyrkoherde i Norr

köpings S:t Olois och S:t Johannes församlingar, blifvande biskop Öfver Karlstad

stift.

34 Rundgren hade vid föregående riksdag yrkat afslag på en kunid. proposi

tion angående giftermål mellan kristne och mosaiska trusbekännare.
35 Anton Niklas Sundberg, biskop öfver Karlstads stift, sedan ärkebiskop.
36 T. Annerstedt, se not 17.
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Fast det ser hotande ut och man måste befara en korseld

Frän Citadellet också på den öfversta toppen af berget.

Så han talade nu bevingade orden och hann ej

Meningen bringa till punkt form fram steg Pater Patratuss?

Hög i sin strålande skrud. En härold äskade tystnad-

Ilärarnc skilde sig åt. En hvar med spetsande öron

Stödde sig makligt mot sköld eller lans att lyssna till talet.

Pater Patratus höjde sin röst och talte med värma:

Oförståndiga Stånd, hvad yra har fattat ditt sinne?

Oviss är stridens gång; dess vinst kan icke beräknas.

Stilla ditt blodiga svärd och stoppa det äter i skidan!

Tappre och stridbare män, en vapenhvila jag önskar

Bringa till stånd, till dess att Ridderskapet och Adeln

Först har fattat beslut i den rikshögvigtiga frågan38 .

Detta jag föreslår — En hvar ma yttra sin mening,

Fri uti handling och ord, »blott strängt inom lagliga gränser.

Tystnad följde härpå. Men fram steg bisperi i Carlstad,

Reslig och stolt som en ek, han talte bevingade orden:

Bifall ykar jag glad till det nyss framförda förslaget,

Ty jag förmenar och tror, att Ridderskapet och Adeln

Städre förtjenar att stå som ett föredöme för andra.

1 f varje dess vapensköld bär vittne om manliga dåd och

Trohet mot Konung och land. Det är skäl att striden ma sluta 3

»Här till kan läggas också — föll prosten Janson4 "3
i talet -

•Armar och ben vi offra ej blott lorgäfves i striden,

Penningar slukar den ock', men jag ryggar för högre bevillning

Alltså slutades fred, ett gny af ljudande sköldar

Yidt över slätten flög och bekräftade kämparnes bifall,

Vapnen lade man bort och gick att jorda de fallne:

Skalderne tågade fram med högstämdt klingande harpor,

Sjöngo om h varje bedrift. Den oförtrutne Selander* 1

Rustade till ett kalas för att hedra de prisades minne.

O hvad under att se i denna stund af förtrollning!

Ater de reste sig tipp de fallne, som alla begråtit,

--17 Henrik Reuterdahl, ärkebiskop och talman.
38 Förslaget härom framställdes först af dr. Sandberg.
"9 Att biskop Sundbergs ståndpunkt ej här blivit rätt skizzerad, behöfver

ramhällas.
40 jon as Tanzon, kontraktsprost oi.li kyrkoherde i Säby.
AX Nils Ilaquin Selander, professor, representant för kungl. vetenskapsak

demien.
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Doktorn från Madesjö och Melon och Flensburg och andra,

Doktor Björkman också, men elden i snuggan var slocknad.

Dock förbittringen dröjde ännu hos mången, ty krigets

Spår utplanas ej lätt, blott långsamt ärra sig såren.

Derför att gjuta balsam och tröst i retade sinnen

Talte- man vänliga ord, och Fältmarskalken med rund hand

Delade ut medaljer ät dem, som hållit sig tapprast.

Främst för sveda och värk han belönade Lundaprofessorn,

Fäste en riddareked om hans hals och ett gyllene storkors.

Just i detsamma Musiken föll in. Kalaset var färdigt:

Tropparna tågade in i den fästligt smyckade salen,

Der med strålande blick Tegnér 42
, Selander och Rundgren

Helsade alla som förr med ord och vänliga handslag,

Vinet flödade rikt och löste de fängslade tungor,

Lättade månget bröst, och det långt hänljudande skrattet

Klang som ett Eko bland dalar och berg, frän klippa till klippa.

Obs. Detta skrefs och deklamerades fem veckor före den

åsyftade drabbningen i representationsfrågan.

A ~ Esaias Magnus Tegnér, f. d. kontraktsprost och kyrkolieak: i Fellingsbro,
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Ett bref från latinskalclen professor Johan
Tranér,

meddeladt af T. Säve

Brefvet, som är karaktäristiskt for Tranér och hans välvilja mot de studerande

Upsala, skrefs i mars 1S28 till en af seniorerna i Gottlands nation, dåvarande

docenten, teologie licentiaten J. A. Säve. Gottlands nation sörjde sin förre kurator,

den afhallne unge läkaren doktor Lars Kinberg, hvilken kort förut atlidit, och hade

anmodat Tranér att i nationens namn författa en elegie ined anledning af Kinbergs

bortgång. Tranér var vid denna tid kyrkoherde i Söderköping men uppehöll sig

vanligen i Upsala.

Upsala d. 5 mars 1S28

Högärewördigc och Höglärde Hr Licentiat!

För att widare granska den sa kallade Elegien öfver wår

Kinberg, anhälles, att den, om sä lägligt är, kanske medsändes

med Budet. Under det jag af sjukdoms förfall är inneliggare

torde jag ha bäst rådrum att läsa och aterläsa försöket och möj-

ligen upphjelpa det nägot. Professor Lundwall har dock haft

godheten genomögna det: men ätersändt mig det med ingen an-

märkning men väl beröm. Sä uppmuntrande det senare är, sä

gagnande hade första varit både för mig sjelf, Nationen, och den

Förewigades minne. Ar den wänskapsfulla Nationen ännu, säsom

jag hört, fast i beslutet att öfverräcka en bortgående vän en

äreskänk; sä tillät mig, Gode Hr Licentiat, uppriktigt utbedja mig

den nya vänskapen att öppet fä, endast oss emcllaA, sub rosa

silentii, tala om saken. Jag har aldrig tålt prejeri. Jag har alltid

warit rädd om de Studerandes kassor. Jag gär således ingen ny

väg, när jag nu talar för den florerande Nationens. Dä således

Nationen vill nödvändigt ha denna godhet mot mig, sä war godh

lät den åtföljas af de minsta kostnader, som möjligt. Gud har

välsignat mina små bemödanden ända till öfvermått. Jag äger
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allt hvad jag i timlig väg behöfver — Likväl har girighet åldrig-

varit bland mina fel. Äran att ha ett minne af Gothlands Nation

är mig dyrbar — jag tillstår det. — Liksom äran att äga sådane

från Westgötha och Norrländske Nationerna. Men man bör

minnas, att da de senare äro talrike, är den förre fåtalig. Tillät

mig föreslå, om det skall ske, att Nationen ger mig ett honora-

rium af en förgyld Punschslef med fiskbensskaft. När Bergström

(guldsmeden) lefde, tog han 10 Rdr derför för några är sedan,

lag ernade då af honom beställa mig 2:ne till Punnsch och

Bischop. Nu om Nationen skänker mig en, så anskaffar jag mig

sjelf den andra. Men Nationen måste nödvändigt Låta mitt namn
inristas deri tillika med sitt. Deruti ligger hela min stolthet. I

Söderköping, der som är stor brunns Societet, ärnar jag bjuda

sällskapet pä Caffée, Thee och litet drickesvaror. Se dä vill jag-

skryta, att Nationerna gifvit mig honorarier. Det torde väl och

komma någon brunnsgäst frän Gothlancl. Får jag derföre pa

piecen Joliaiini Trauér Gothlandi, eller Gothlandica Juventus, in-

ristadt af urmakaren Lagerstrand, da sublimi feriam sidera vertice.

Ån en gång: det är ej dyrheten och storheten af piecen, utan

äran och välviljan, som för mig har värde. Förlåt det ordrika

i mitt tal. Med hvad jag menar säger jag. Tyd ej illa. Lät

ingen se mitt ,snack och min öppenhet — Jag är sjuk, skrifver

illa; men ärligt — Jag väntar med otålighet att snart fä säga

professor — är dock före och efter S. Ii. T.

- ödmjukaste tjenare

J. Tranér.

4





Hahrska släktporträtt från 1700-talet

Af August Hahr

Då genom Personhistorisk tidskrift möjligen upplysningar

skulle vinnas om ytterligare porträtt frän 1700-talet af med-
lemmar af släkten Hahr, publiceras härmed trenne miniatyrer

i förstorad skala, återgifvande släktmedlemmar från århundradets

senaste decennier. Porträtten, som ända från sin tillkomst varit

i släktägo, har från en dotterdotter till en af de afbildade öfver-

lämnats till n. v. ägaren skogsförvaltaren vid Uppsala universitet

jägmästaren Alfred Hahr. Med dem ha äfven följt en del släkt-

anteckningar, som även ytterst gå tillbaka till gifvarinnans moder,

dotter till den här återgifne brukspatronen Anders Hahr. Det

är denne, liksom hans yngre broder brukspatronen Henrik Vilhelm

Hahr d. j\, de båda herrporträtten enligt släkttraditionen skola

föreställa. Damporträttet är däremot obenämdt, men skall återge

en samtida kvinnlig medlem af familjen. Det är allt hvad man

vet. Hvilket af herrporträtten, som föreställer Anders Hahr och

hvilket Henrik Vilhelm har hittills ej definitivt kunnat afgöras.

Alen det vore att hoppas att eventuellt påträffade andra porträtt

af samma personer kunde bidraga till frågans lösning. Till ett

försök till en dylik återkommer jag nedan.

Hvad miniatyrerna som sädana angår är porträttet af den

unge mannen i den gustavianska dräkten och puderfrisyren sig-

neradt: J. A. Gillberg iyS6. De bada andra äro osignerade och

odaterade, men att döma af hela deras karaktär böra de uppstått

vid 1790-talets midt. Efter sin återkomst frän England målade

visserligen Gillberg dylika porträtt. Aten miniatyreVna kunna

dock ha ett annat ursprung, i synnerhet da deras konstnärlighet

är vida större. Det är emellertid af intresse att se, af hvilken

målerisk hållning dessa bilder äro, jämförda med förstnämnda

herrporträttet. De ha den utvecklade miniatyrkonstens toniga

kölorism i bjärt kontrast mot den spetspenslighet, sirlighet och

detaljerade noggrannhet, som utmärker bilden från 17S6. Alen













Brukspatronen Henrik Vilhelm Haiir n. v.
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ej blott det. Herrporträttet från tiden närmare sekelskiftet har

lif och karaktär, då vi i den äldre bilden trots konstnärens tekniska

möda och den unge mannens onekligen intagande utseende an-

dock spara något konventionellt och dockaktigt stelt. Miniatyreli

visar emellertid huru pass utvecklad Gillberg var vid blott en 17

a 18 ars älder samt är det tidigaste arbete vi känna af hans

hand. 1

Miniatyrerna voro exponerade pä den konsthistoriska utställ-

ningen 1 Uppsala hösten 1916 och väckte konsthistorias och por-

trättkännares uppmärksamhet. Det osignerade herrporträttet, som
onekligen är ovanligt lätt och deliciöst mäladt, förklarades af en

af vara miniatyrkännare, dr Asplund, som ett original af ingen

mindre än A J
iclas Lafremen d. j'., medan damporträttet antogs

vara ett därtill gjordt pendangporträtt af A. V. Bcrndes. Ar det

förra en Lafrensen, torde det vara en af målarens allra bästa i

Sverige om kr. 1795 utförda bilder.

Vi lämna dock tills vidare porträtten för att i stället ägna

någon uppmärksamhet ät dem de föreställa och deras släktför-

hållanden. Detta bör ju bidraga att ge någon ledträd dels för

finnandet af andra porträtt frän samma tid af medlemmar af

den Hahrska familjen, dels för utrönande af hvilken person hvar

och en af de omtalade miniatyrerna återger. Någon närmare

konsthistorisk undersökning af dessa bilder är här icke af nöden.

De båda afbildade unga herrarna voro söner af superkargören

vid Ostindiska Kompaniet brukspatronen Henrik \

r

ilhelm Halir

d. ä., som var äldste son till den frän Mecklenburg till Sverige

1715 inflyttade Henrik Hahr. Denne stammade från Schorrentin,

amtet Neukalen i Mecklenburg-Schwerin, där hans far Jiirgen

Hah)-, gift med Eva Westphalen, arrenderade Lutten-Markow, en

del af det större godset Markow, s>Gross-Markow». Af Jurgens

barn kornmo tvenne till Ryssland, nämligen sedermera generalma-

joren Flodius Jochim samt Herman Hartwig, hvilken svingade

sig upp till en högre ämbetsmannapost som generalinspektör öfver

alla rysk-a lasarett. Men om dessa och deras efterkommande sak-

nas tills vidare närmare upplysningar.

Henriks bana blcf den typiske handelsmannens, samt synner-

ligen framgångsrik', lian kom efter ett par kortare konditioner

1

A'. Asplund har i sin studie »Den svenska porträttminiatyréns historia» (i

Konsthistoriska sällskapets publikation j 9 1 6, sid. 92) upptagit ett porträtt af Lqndshvf-

ding Lilliehor.it från ar 17S0. sasoin det tidigast kända verket, hvilket det alltså

icke är.
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till kommerserådet David Hildebrand, blef gift med Anna Kristina

Kiisel 1723 samt grosshandlare med hufvudsakligen förbindelser på
Finland. I förbigående bör nämnas, att ej mindre än fyra af

hans döttrar blefvo gifta med finska män. 1 Enligt bouppteck-

ningen ingick i hans efterlämnade förmögenhet bl. a. »ett stenhus

mellan Kornhamn och Västerlänggatan ä fri och egen grund under

nummer 59.»

Den äldste af Henrik Ilahrs söner var den ofvannämnde super-

kargören och brukspatronen Henrik Vilhelm Hahr d. ä. Ar 1763

gifte han sig med Katharina Magdalena Rothstein, dotter till radman-

nen i Stockholm Anders Rothstein. Tillsammans med sin svåger

brukspatronen J. D. Wahrendorff2 inköpte han och utvidgade Ehren-

dals bruk i Frustuna socken i Södermanland, hvilket sedermera öfver-

gick till Hahr ensam. Från hans nedan nämnda broder Jakob öfver-

gick i lians ägo 1785 Sörby säteri i Torsakers socken i samma
trakt (senare det grerliga Löwenska fideikommisset). Af bruks-

patronen Antoni Grill förvärfvades Granebergs säteri med under-

lydande Fastmyra, Pungsund m. m. i Gryts socken i Söderman-

land. Henrik Vilhelm d. ä. afléd 1794, efterlämnande änka och

lyra söner. Enligt här citerade släktanteckningar innehade Katha-

rina Rothstein Graneberg till sin död 1S25 som därefter blef ett

fideikommiss i von Klinckowströmska släkten. Denna gärd har en-

ligt samstämmiga uppgifter frän I lenrik Vilhelm d. ä:s barnbarn

jämte Sörby ansetts som ett slags stamgods?. Den var i hvarje fall

enligt anteckningarna en koncentrationspunkt för resp. släktmed-

lemmar, dä högtidligare famiijetillfällcn samlade dem.

Grosshandlaren Henrik Hahrs yngre söner voro 'Jakob {j

1785), superkargör vid Ostindiska kompaniet; ägde Sörby i Söder-

manland (se ofvan), 3 Gottfried (f 1786), apotekare i Stockholm,

gift med Kristina Regina Zethelius, Isak (j 1813), grosshandlare 1

Göteborg och egendomsägare i Halland samt gift med Anna

1 Eva Kristina med i:a gången prosten i Hollola Jakob Kröok^ 2:a gången

prosten i Möllöla, professorn i Åbo Henrik llyléen, Anna Elisabetli med handlanden

Och dykerikommissarien Per Hansson Sunn, Maria Sofia med lagnttuyien Jeremias

Wallens, Beata Charlotta med provinsialläkaren i TaVastehus Karl Kredrik Zandt.
- Gift med Katharinas syster Maria Juliana Rothstein. Af deras döttrar biet

Maria Juliana gift med sed. lan dshtffdingen gréfve G. 1''. von Rosen samt Elisabeth

Gharlotta med sed. presidenten o. generalguvernören frih. Ii. Ruuth. W. hade från

.Mecklenburg vid 1700-talets midt överflyttat till Sverige och tillhörde en tysk riks-

triherrlig ätt, i Sverige 1S05 som adlig naturaliscrad samt utslocknad 1881. (Jfr.

Sv. adelns ättartaflor).
3 Reste 1759 till Kanton, där han i inånga ar vistades, och där han jämte sex

andra svenskar fått tillåtelse stifta en loge af Frimurarorden. Afven Henrik Vilhelm

var frimurare, en af de första i Sverige, recipieradé i Stockholm 1 753-





47

Elisabeth Arfvidsson (f 1S31). 1 Då Jakob var ogift och Gottfried

och Isak ej efterlämnade några barn, är därför den äldste brodern

Henrik Vilhelm Hahr d. ä. den, frän hvilken alla medlemmar af

den till Sverige inkomna "renen af släkten Hahr härstamma, vare

sig de här i landet kvarstannat eller därifrån utflyttat.

Dennes barn voro Andreas {Anders), Henrik Vilhelm d.

v., Jakob d. y. och Carl. Det är denna krets af under 1700-

talets senare hälft födda släkrepresentanter, till hvilken vara porträtt

återgå. Anders Hahr var född 1764 och gifte sig 1789 med Mana
Rahhiig (f 1 8 1 2), dotter af generalkonsuln Peter Rahling i Helsingör

och Anna Maria Reincke. Han har en kortare tid efter faderns

död ägt Ehrendals bruk och Sörby, men ägde dessutom Signhilds-

berg i Håtuila socken i Uppland, som han redan 1790 köpte af

öfvcrstelöjtnanten Per Sjöblad. Egendomen behöll han till 1806.

dä den försåldes till majoren K. F. von Röök. Samtidigt arren-

derade han Ultuna kungsgård nära Uppsala hvilket arrende han

behöll till 1818. Efter förlusten af sm stora förmögenhet flyttade

Anders Hahr till den gamla fädernegården Sörby, som han i flera

är synes haft pä arrende.

Han afled i hvarje fall i Mariefred 1845,'- samt efterlämnade

sju dä långt i lifvet hunna barn, af hvilka tvenne söner Otto

Vilhelm och Theodor hade öfverflyttat till Riga, dit deras

yngste farbroder Carl (se nedan) redan tidigt begifvit sig

och dar blifvit grosshandlare. Theodor blef grosshandlare och

mäklare i Riga samt stor egendomsägare i Lithauen och Kur-

land (godsen Gedwartz, Hohenbérg och Neugut), var gift tre

gånger samt afled 1891, efterlämnande mänga ättlingar, som i

Östersjöprovinserna företräda släkten. Äldsta sonen till Anders

Hahr var Andreas CJiristoffer {Anders). Denne kom till Skåne

och blef fältkamrer vid Norra Skånska infanteriregementet. Af

honom finnas ättlingar dels i Sverige (fåtaligt), dels i Nord-Amerika.

Andra söner voro generalkonsuln i Tripoiis Adolf Hakr, gift med

Charlotta von Schéele och af hvilken äfvenledes ättlingar finnas i

Nordamerika, löjtnanten och stallmästaren vid Karlberg Carl

Emil Hahr gift med sin brors svägerska Fredrika von Scfiéele,

samt majoren August Jfa/tr, den bekante kartografen (se Nord.

1 Bouppteckningen efter Anna Elisabeth Arfvidsson tinnes bland andra släktens

bouppteckningar i afskrift i släktanteckningarna.
2 Till bouppteckningen af den 8

h 1845 :ir fogaåt ett Sörby den 28 1824

dat. dokument, där den en gang i lifvets solsken lefvande mannen berör sina

»vidriga öden» och förklarar allt sitt innehål vande gods tillhöra de lör hans val

ömmande kära barnen.
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lam. bok), gift med Klara Augusta Westin. 1 Om denne August
Hahrs barii och barnbarn se bl. a. »Svensk släktkalender» (191

3

o. senare ärg:r). Anders Hahrs dotter Maria Magdalena har

gjort sig känd som författarinna, blef gift med kamreraren vid

Uppsala universitet jur. kand.
J. Schensson och afled 1864.

Återstår slutligen att nämna några ord om Henrik Vilhelm

d. ä:s öfriga söner. Den andre i ordningen, Henrik Vilhelm d. y.

blef 1793 gift med Gustafva Stenborg, dotter till expeditionssekre-

teraren Johan Fredrik Stenborg och brorsdotter till den celebre

aktören och operasångaren Carl Stenborg. Brukspatronen Henrik

Vilhelms oden och förhållanden känner jag ej närmare. Han upp-

ges varit bosatt i Göteborg, skall enligt Örnbergs »Svenska Ättar-

tal» (1893) aflidit redan 1802, enligt släktanteckningarna 1 <S
1 3

.

Änkan bodde efter hans död i nyssnämnda stad. Hans äkten-

skap blef barnlöst.

Den tredje sonen var Jakob, som efter att flera är varit

löjtnant vid de Mörnerska husarerna 1798 utnämndes till stabs-

kapten vid Karelska fältjägarkåren, tog afsked 1808 och afled

följande är. Han bodde pä Graneberg, i vilken egendom han

åtminstone måste varit meddelägare. I sitt äktenskap med sin

kusin Anna Sofia Wallens (frän Lovisa) hade han tvenne söner,

af hvilka den ene efterlämnat ättlingar i Sverige. -

Den fjärde sonen, Carl, kom, som redan har omtalats, vid

unga är till Riga, där han dog som grosshandlare 1854. Hans

äldste son Henrik Vilhelm {III), rysk stabskapten, afled aret

därpå, och med honom utdog denna ryska gren af släkten. I

Östersjöprovinserna är den dock ännu, som redan omtalats, väl

representerad genom Theodor Hahrs afkomlingar.

Af ofvanstående framgår alltså, att af brukspatronen Henrik

Vilhelm d. ä:s lyra söner endast den äldste, Andreas, uch den

tredje i ordningen, Jakob, äga ännu lefvande descendenter. —
Återgå vi efter denna korta öfversikt till porträtten, torde vi

först stanna vid det vackra xindsmigrende» damporträttet. Säkert

kan hon ej vara mer än tjugu ä tjugutvä är den unga dam, som

sä soligt godhjärtat blickar mot oss under den koketta mössan på

de svarta lockarna. Då de fyra omtalade bröderna Hahr
}
Henrik

Vilhelms söner, icke ägde någon syster, men porträttet ändock

måste stå i nära relation till de båda herrporträttcn, föreställande

1 Dotter till garfveriålderimraBeri i Stockholm Jakob Vistin </ ii. och systbr till

den kände donatorn med samma namn.
- Öhrnberg, »Svenska altartal». IX (1S93), s. 216— 218.
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herrarna Andreas och Henrik Vilhelm i yngre år, ha vi knappast

andra personer att gissa på, än Maria Rahling och Gustafva

Stenborg. Då emellertid den senare är den yngre af dessa och

porträttet tillhör 1790-talet samt dessutom verkar icke sä litet

teateraktigt och aktrismässigt — Gustafva Stenborg var ju upp-

fostrad i en dylik miljö — blir man snarare böjd att tro, att det

verkligen föreställer denna sköna dam ur den ryktbara Sten-

borgska teatersläkten, än att det skulle skildra den äldre och ur

en helt annan borgarmiljö stammande Maria Rahling, hvars för-

äldrars porträtt af någon dansk mästare utförda oljemålningar,

hvilka den som skrifver dessa rader haft tillfälle studera, för öfrigt

icke mycket styrka en dylik förmodan. 1 Men längre än till ett

antagande kunna vi pä nu angifna grunder knappast komina.

De båda brukspatronerna Hahr beskrifvas i sina yngre dagar

som ett par förmögna, eleganta kavaljerer, skymtande förbi oss

i tidens bref och memoarer. Porträtten jäfva icke nämnda omdöme.

Den unge vackre mannen i den fina gustavianska dräkten och den

soignerade frisyren torde vara i början af tjuguårsäldern. När

Anders Hahr var född 1764, och porträttet är måladt 1786, är

det då intet, som hindrar, att vi här skulle återse dennes drag i

yngre år. Såge vi däremot i detsamma Henrik Vilhelm, vore

denne endast 16 ä 17 år, när miniatyren utfördes.

Det andra porträttet, som visar en ung man i grön rock med
röda och gula insättningar i kragen samt med lätt pudradt hår,

har en sengustaviansk karaktär och måste ha målats vid midten av

1790-talet. Den afbildade synes till lefnadsåldern vara en 25 ä

26 år. Men detta skulle stämma med den 1769 födde Henrik

Vilhelms ålder, då hans äldre bror äter vid nämnda tid borde

vara för gammal för detta ungdomliga utseende. Till sin all-

männa karaktär hör vidare denna vackra bild tillsammans med dam-

porträttet. Ja, det är ej omöjligt, att båda porträtten uppstått

ungefär samtidigt, kanske samma år som giftermålet inträffade,

d. v. s. 1793.

Genom fyndet af andra porträtt af de nu nämnda personerna

eller deras närmaste samtida anförvandter skulle emellertid helt

visst säkrare hållpunkter för ett definitivt identifierande vinnas,

liksom äfven gränsen för vår porträttkunskap utvidgas rörande

1 Nämnda stora oljeporträtt ha ägts av fröken Maria Schensson, hvars farmor

var dotter till ofvaDnämnde Anders Hahr d. ä. Det äges nu af konsuln m. in. A.

Nordensson och hans hustru, född Olivecrona, hvars mormors föräldrar, de återge.

4

—

1 7 0110. Pcrsonhistorisk tidskrift 1917.
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en känd svensk 1700-tals-familj i efter nutidsmått framskjuten

förmögen, social ställning-, som dock själf— i likhet med så många
andra gjort föga för att bevara sitt minne hos sena efterkommande.

Man får dock det bestämda intrycket af, att den äldre famil-

jens historia bildar ett afslutadt helt. Så blef traditionen bruten,

minnena plånades ut, så när som på hvad genom en pietetsfull

kvinna bevarades, och ett helt och hållet nytt skede tog vid.

Det förgångna förlorade sig allt mer i glömskans töcken.





Majoren Magnus Hanson
Anteckningar af Oscar Nycander

Vid utredandet af en ännu talrikt fortlcfvande släkt Hanson,

som härstammar från och bär sitt namn efter den i midten af

1600-talet verksamme komministern i Hvarf och Styra i Östergöt-

land Hans Jonsson Norraeus, kom författarens intresse att i en

alldeles särskild grad fästa sig vid en af ättlingarna i 3:dje led,

majoren vid amiralitetet Magnus Hanson. Dennes lefnadsöde,

som kastade honom från rikedom, berömmelse och kunglig nåd

till fångenskap, fattigdom och onåd och så när hade fört honom
under bödelns bila, var äfven i hög grad ägnadt att uppehålla

forskareintresset vid framletandet ur vara arkiv af de urkunder,

som möjliggjorde ett någorlunda tydligt återgifvande af hans

skiftesrika lefnad och personlighet.

Född den 25 april 1748 i ett af de förnämligare borgarhemmen
i Örebro — där fadern, rådmannen och proviantmästaren Magnus
Hanson, synes hafva fört ett efter dåtida mättstock synnerligen

yppigt lif — uppväxte Magnus Hanson under mycket goda ekono-

miska förhållanden, hvilka gjorde det möjligt för honom att välja

sjöofficersyrket till lefnadsbana. Genom sin farbror, kaptenen och

lifdrabanten Hans Hasselgren, som var besvågrad med ett flertal

högre sjöofficerare, bland andra kaptenlöjtnanten Jacob Psilander,

erhöll han äfven mäktiga förespråkare, genom hvilkas inflytande

det säkerligen blef en jämförelsevis lätt sak för honom att vinna

inträde i kadettskolan i Karlskrona, där han inskrefs vid 14 års

ålder år 1762.

Medan han här under vintermånaderna erhöll sin teoretiska

utbildning, tjänstgjorde han sommartiden å flottans fartyg. Så

deltog han 1764 i en resa till Danzig på kronolastdragaren »Månen»,

1765 i 2:ne resor till Gottland pä kronogaleoten ^Löparen», 1766

pä samma båt till London och 1767 i en tur till Riga pä »värnbara»

kronolastdragaren »Carlshamns Castell». Efter aflagd officersexa-

men i januari 176S sökte han och erhöll af Kongl. Amiralitets-

Collegium permission att under 3:ne år idka utrikes sjöfart »för
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att vidare praktisera den i Kong. Amiralitets Cadette-Corpsen
inhämtade teorin». I detta syfte förhyrde han sig- s. ä. i Stock-
holm som understyrman och konstapel till S:t Ubes i Portugal
och följande året i samma egenskap först till Port ä Port och
därifrån till S:t Ubes. Efter sitt äterinträde år 1770 i flottans

tjänst blef han af chefsämbetet för Kungl. Amiralitets-kadett-

kåren kommenderad att bevista sjöexercisen på den af Riksens
ständer förordnade eskader, som öfverförde prins Heinrich af

Preussen. Sedan han den 4 juli 1771 förgäfves anhållit hos Kungl.
Amiralitetskollegiet om att blifva uppförd på förslaget vid be-

sättandet af en löjtnants ledighet, och då följande aret den till

tjänsteåren yngre underofficeren Askling blef föreslagen till ledig-

heten vid galäreskadern i Stockholm efter aflidne löjtnanten C. G.

Adelsvärd, besvärade han sig öfver förslaget hos Kungl. Maj:t

den 7 april 1772 med anhållan om att i stället blifva befordrad.

Denna ansökan blef visserligen afslagen, men redan några månader
därefter erhöll han den 8 juli 1772 kungl. fullmakt som löjtnant

efter D. Kempensköld och den 22 juli fullmakt att vara löjtnant

vid galärflottan.

I denna egenskap var han kommenderad som vakthafvande

officer på Skeppsholmen vid det tillfälle, då konung Gustaf den

3:dje utförde statskuppen den 19 och 20 augusti 1772, och kom
härigenom i tillfälle att vara konungen behjälplig vid revolutionens

genomförande. Det dröjde ej heller länge, innan han fick mottaga

ett nådigt bevis å konungens tacksamhet, ty redan tre veckor

senare den 12 september 1772 blef han vid endast 24 års ålder

utnämnd till riddare af Kungl. Svärdsorden. Ar 1774 kommen-
derades han som chef på fregatten »Sofia Albertina* med upp-

drag att hemföra prinsessan Hedvig Elisabeth Charlotta af Holstein

Gottorp till hennes förmälning med hertig Carl, s. m. konung

Carl den XIII. Den 25 juni, afseglade fregatten frän Wismar, och

redan 8 dagar senare, den 3 juli, kunde den höga resenären land-

stiga vid Erstavik. Först den 7 juli försiggick emellertid det

högtidliga intaget sjöledes till Stockholm med en fpr svenska

förhållanden utomordentlig ståt. 1

Det följande året deltog han med Kungl. Maj:ts nådigaste

tillstånd i en expedition till »Barbariska bukten» med örlogsskeppet

»Prins Carl» under kommando af öfverstelöjtnanten v. Stauden.

1 Ett majorens sondotter, fröken Louise Hanson tillhörigt blåemaljeradt guldur,

som säges hafva blifvit skänkt till majoren Hanson af prinsessan Sofia Albertina,

torde hafva blifvit honom tilldeladt af prinsessan Hedvig Elisabeth Charlotta till

minne af öfverfarten till Sverige med fregatten Sofia Albertina.
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Ar 1777 kommenderades han som chef på den kungl. jakten

i Lovisa Ulrika» med den eskader, som under kommando af general-

majoren Trolle åtföljde konungen vid hans bekanta resa till

Petersburg.

Ehuru han således redan som kadett och löjtnant fått sig

anförtrodda många om duglighet och förtroende frän sina öfver-

ordnades sida vittnande uppdrag, hade dessa dock varit föga

inkomstbringande; ty först den 29 april 1778 fick han löjtnants

lön, och nar han den 30 maj 17S1 erhöll transport frän Arméns
flotta till Amiralitetet och kungl. fullmakt som kapten vid Göteborgs-

eskadern, måste han ätnöja sig med sina förutvarande lönevillkor.

Emellertid kom hans transport till örlogsflottan och särskildt

hans kommendering till Göteborgs-eskadern att få den allra största

betydelse för hans framtida öden, icke endast därigenom, att den

medelbart blef anledning till hans sedermera iråkade olycka, utan

äfven emedan han under en mångårig tjänstgöring i de västra

farvattnen blef fullt förtrogen n^ed det bohuslänska näringslifvet

och i synnerhet med det vid denna tid blomstrande sillfisket,

hvilket han Hck tillfälle att noga lära känna, en förmän, som seder-

mera, när han fråndömts sin tjänst vid kungl. flottan, beredde

honom möjlighet att existera och draga försorg om sin talrika

familj. Yid sidan om sin tjänst vid flottan hade han nämligen

under ett par är varit förordnad som intendent för det bohus-

länska sillfisket samt äfven som chef för det västra lotsdistriktet

(mot ett årligt arfvode af 100 RD:r> och bestridde dessa befatt-

ningar, då han den 20 oktober 17S8 erhöll kungl. fullmakt som

major vid Amiralitetet (i konseljen beslöts, att fullmakten skulle

dateras den 15 aug.).

Såsom ett bevis på att Hanson gjort sig känd som en duktig

lotsotticer, väl förtrogen med den bohuslänska skärgården och

dess mänga farleder, ma anföras, att Kungl. Amiralitetskollegiet

den 16 april 1789 hos regeringen gjorde underdånig framställning

om att han mätte få biträda öfverstelöjtnanten Törning vid inöfvan-

det af en del lotsar, en begäran som dock afslogs pa den grund,

att Hanson redan vore kommenderad pä örlogsflottan. Denna kom-

mendering, som närmast föranledts af det utbrutna kriget med

Ryssland, befriade honom ej endast från det ifrågasatta uppdraget

med lotsarnas utbildning utan äfven från en del andra arbeten,

som ålegat honom som lotschef.

Den 26 maj beordrades han att utgå såsom chef på den med

44 kanoner bestyckade fregatten »Venus», ett af den svenska
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flottans bästa och snabbaste fartyg, med uppdrag att kryssa mellan
Marstrand och Skagen till skydd för en del Ostindiska kompaniet
tillhörande handelsfartyg, hvilka väntades hem från England. Om
denna för majoren Hanson så olyckliga seglats berattar hans son
kaptenen, s. m. majoren Olof Hanson i bref till den kände författa-

ren, löjtnanten C. F. Ridderstad sålunda:

»Det var redan då kändt, att en rysk eskader om 3 linieskepp,

2 fregatter, 1 brigg och 1 kutter passerat sundet och kryssade i

Nordsjön. Med anledning häraf begärde nu far att få fördröja

sin afresa från Göteborg till dess en annan där under utrustning

liggande fregatt Bellona kunde åtfölja, men denna begäran afslogs

af amiral Frese, af livad skäl vet jag ej.

Efter någon kort tids seglats upptäcktes i dagningen och

sedan ett tjockt, sjömörker började skingras, hela den förenämnda
fientliga eskadern, hvilken genast gjorde jakt efter fregatten. Min
far, som icke ansåg sig böra inlåta sig i strid med en sä öfver-

lägsen styrka, sökte i förlitand
t
e på att fregatten var en bland

flottans bäst seglande fartyg undkomma till någon hamn pä norska

kusten, hvilket ock lyckades. Efter några dagars vistande i Kris-

tianiafjorden och ännu mera i skydd af fästningen Agerhus' kanoner

trodde han sig, sedan freden var afslutad med Danmark, här

fullkomligt säker säsom liggande i neutral hamn, där han enl.

all folkrätt och vedertaget bruk sjömakter emellan icke kunde

vänta sig att blifva anfallen; detta oaktadt och sedan den ryska

eskadern upptäckt honom, uppseglade de lättare eller mindre far-

tygen och började atackera fregatten, då efter några timmars affär

de större fartygen eller linjeskeppen äfven upphunnit och voro redo

ge honom, hvad man kallar sina glatta lag. Då enligt hans tanke att

rättats vore att icke onödigtvis uppoffra bemanningen och äfven

själfva fartyget, hvilket hade blifvit en oundviklig följd, 0111 affären

fortsatts, beslöt han att stryka flaggan. Ankommen ombord å det

ryska amiralskeppet, hvilket kommenderades af amiral Lechnen

(bör heta generalmajor Leschnew), lärer denne erkänt det mot

folkrätten stridiga i anfallet, men förklarade han, att hans order

gjorde inget undantag, utan att han borde förfölja svenska fartyg

och om möjligt äfven bemäktiga sig dem, livar de kunde anträffas,

och detta af skäl, att en rysk fregatt före krigets förklarande

blifvit bortsnappad af svenska örlogsmän i finska viken. Olyck-

ligtvis blef min fars beslut att icke låta fienden skjuta både fartyg

och folk i sank grunden till hans timliga ofärd, emedan hans

beteende blef af höga vederbörande ansedt som förräderi. Ankom-
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men till Ryssland fördes han jämte hela besättningen såsom fångar

långt ned till Ukraine, därifrån han efter nära 2:ne års fången-

skap slutligen hemkom troligen 1 791 . Om min far före

88 hade statt i något obehagligt spändt förhållande till dåvarande

hertigen, sedan Carl d. 13, känner jag icke, men jag minnes af

hans berättelse, att han vid hemkomsten frän fångenskapen, då

han därom anmälde sig, ej fick tala vid hertigen eller dåvarande

storamiralen, som genom en adjutant lät säga honom, att hertigen

ej ville se eller tala med majoren, förrän han justeficerat sig för

sitt förhällande. Häröfver hade min far i något skarpa ordalag

gifvit sitt misshag tillkänna, hvilket blifvit till hertigen framfördt,

hvarefter min far genast begärde undersökning vid krigsdomstol

för att få ådagalägga, att hans åtgöranden icke grundade sig pä
förräderi hvarken mot konung eller fosterland.»

Denna berättelse styrkes i allt väsentligt af i våra arkiv

förvarade handlingar; här må dock tilläggas, att fregatten »Venus»

togs redan den 1 juni, således endast fem dagar efter orderns ut-

färdande, sedan den för att undkomma en rysk eskader, bestående

af två linjeskepp, två fregatter och en brigg, inlupit i Färdersvikl

likaså att hans motiv för att hellre öfverlämna fregatten till fienden

än att genom fortsatt strid få den fullständigt skjuten i sank var

hans fasta öfvertygelse, att danska regeringen skulle lägga beslag

på fartyget och återlämna det till Sverige, enär det blifvit kapadt

inom danskt sjöterritorium.

Efter fredslutet hemkom Hanson till Stockholm den 9 mars

1 791, då han ämnade begifva sig till sin station i Göteborg, men
kvarstannade i Stockholm för att öfvervara den undersökning vid

Arméns Flottas Krigsrätt angående fregattens eröfrande, som pä

Hansons egen begäran vidtogs. Vid denna krigsrätt, hvars med-

lemmar bestodo af officerare, tillhörande Arméns flotta, blef han

förklarad oskyldig till fregattens förlust. Härmed ätnöjde sig

emellertid icke höga vederbörande, utan målet hänsköts till

krigshofrätten, som dömde honom den 16 september »skyldig att

mista lifvet för sitt felaktiga förhällande som fregattens chef».

Han häktades samma dag och hölls arresterad på Stockholms

slott under åtta månaders tid till den 3 april 1792, då — såsom

det lyder i Kungl. Majits resolution — det »täcktes Kongl. Maj:t af

gunst och nåd Hanson från dödsstraffet förskona, dock skulle han

i det ställe undergå den bestraffning, att ifrån sin innevarande

tjänst utstrykas samt vara ovärdig att i hvad egenskap som helst

någonsin mera tjäna Mrst och Kronan. Och som vid sådan
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beskaffenhet, Hanson ej mera kunde tillåtas bara Swärds Ordens-
tecknet, så uppdrogs till Herr Gref- och Riks-drotsen att sam-
mankalla det härföre vanliga Ordens Capitlet att på öfligt sätt

härmed förfara låta».

I sitt ofvannämndä bref till löjtnant Ridderstad framhåller

sonen Olof Hanson sin uppfattning, att konung Gustaf III och

hertig Carl personligen utöfvat inflytande på krigshofrättens dom,
och att hertigens ovilja mot majoren Hanson skulle hafva sin

ursprungliga grund i det förhållandet, att fregatten Venus efter

införlivandet med den ryska flottan under ett af sjöslagen vid

Svensksund förföljt och nära nog borttagit den jakt, på hvilken de

Kungl. Herrarna då voro ombord. Om denna händelse berättar

major Hanson själf i bref af d. *s
3 1S24 till kamreraren vid Ami-

ralitetspensionskassan sålunda: »Jag fogar härtill en förnyad

(ansökning) jämte en promemoria i händelse den kan gagna för

att gifva någon anledning till misskundsamhet hos vederbörande,

hvartill jag kan berätta en anekdot, som troligen enbart orsakat

min olycka och som blifvit mig berättad af en öfverste af K:s

svite. Då svenska flottan sprang gatlopp i finska viken var K
ombord på Amphion men fant ä propos att flytta sig pä Esplen-

dion, ett annat lustfartyg. Den olyckliga fregatten Venus är i

närheten af Amphion som stryker flagg, hvilken åter hissas, sedan

fregatten fortsätter kurs efter Esplendion. K (tänkte), som ock

allmänt troddes, att fregatten af Amphion fatt veta, att K var

ombord på Esplendion, blef i det allra sämsta humeur — (oläs-

ligt ord) — pä det allra högsta allarmerad, så att alla frugtade, att

K skulle taga ett förtvifladt partie, hellre än att äfventyra blifva

fången. Men just som nästan allt hopp var ute att undkomma,

får fregatten signal att återvända. Någon af sviten igenkände

fregatten och förundrade sig att en så snäll seglare kunnat blifva

tagen (det syntes förunderligt att en fregatt seglade bättre än en

liten jagt) då K skall frågat, om det icke varit Hanson som varit dess

Befälhafvare, som bejakats, hvarefter K skall visat sig mycket ond.»

Denna förmodan om anledningen till majorens olycka må nu

vara grundad eller ej, en sak står dock fast, att hertigen varit mycket^

förargad pä majoren, och att denne synes hafva blifvit mycket

strängt behandlad.

Vid genomläsandet af hithörande handlingar kan man också

knappast värja sig för den tanken, att major Hanson fick i viss

mån tjäna som syndabock för andras fel och däraf förorsakade

förluster eller förtretligheter. Af kaptenen Olof Hansons berättelse
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tyckes framgå, att fregatten Venus utkommenderades helt ensam,

oaktadt det redan var kähdt, att ryssarna hade en större eskader,

kryssande utanför den svenska kusten. Det är äfven anmärknings-

värdt ej mindre, att i den krigshofrätt, som hade att döma Hanson
i ett sjömilitärt mål, hade insatts endast tvenne sjöofficerare nämli-

gen öfverstarna vid Kungl. flottan C. Ch. de Frese och Hans
Fahlstedt, medan rättens öfriga militära medlemmar utgjordes af

hofmän och landtofficerare, nämligen förste stallmästaren hos prin-

sessan Sofia Albertina Zöge v. Manteuffel, adjutanten vid Draban-

terna C. G. v. Dankwardt, öfversten vid änkedrottningens lifrege-

mente H. L. Swedenhjelm samt majoren vid lifdragonerna C. R.

Uggla, än äfven att de tvä sjöofficerarna, som torde hafva suttit inne

med den egentliga sakkunskapen i målet, båda uttalade sig friande.

I sin reservation till domen säger öfverste de Frese: »Skulle

majoren vikit utur linien, sig undandragit eller gjort något af de

fel, som Kongl. Sjöartiklarna 1 4 5 och 146 § § omnämna, och

hvilka fel äro de gröfsta, en sjöofficer kan begå, emedan de sam-

manbinda ordresbrott med feghet eller förräderi, sä utstaka samma

§ § tydligen domen. Men när majoren vid detta tillfälle varit

ensam befälhafvare, icke felat i manöver och sjömanskap, icke

begått ordresbrott, utan efter en ordentligen anställd jagt gifvit

sig för en femdubbelt starkare fiende, som omringat honom, (torde

han) hafva fullgjort hvad § 143 af sjöreglementet utsätter.»

I en hos Amiralitets-krigsmanskassan i Karlskrona förvarad

promemoria rörande förlusten af fregatten och den igångsatta

rättegången yttrar sig majoren Hanson sålunda:

»Undertecknad blef 1789 utnämnd chef å Kg. fregatten Venus,

som i största hast skulle insättas för att kryssa från Göteborg

emellan Näset och • Marstrand (?). Efter utlöpandet med en all-

deles oexercerad, till öfver och underbefäl förhyrd besättning

(utom en Capitain) blef fregatten 3:dje dagen därefter, af en

fientlig Escadre, af 2:ne skepp af linien, två fregatter och en brigg,

jagad, som utsträckt med fördel af vinden, nödgade mig, att natte-

tid inlöpa i Christianiafjorden, dåvarande i konungens af Danmark

Dominium, där jag ankrade i sigte af staden Moss, och trodde

mig efter conventionen sjömagter emellan, hafva undvikit krigs-

teatern och således vara i säkerhet.

Morgonen därpå inlöpte nämnda Escadre, då en fregatt och

cuttern började attaque, som efter mitt läge besvarades med några

kanonskott, till dess chefskeppet gjorde maneuvre för att hälsa

mig med hela sitt lag. För att icke utan ändamål låta crassera
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fregatten och döda folket lät jag nedhala K:s flagg, ganska öfver-

tygad om, att Konungen hade full rättighet, att vid hofvet i Dan-
nemark reclamera fregatten, som nödvändigt skulle passera sun-

det, men blef med hela equipaget krigsfånge-

Fregatten blef ock wärkligen af K. genom Dess Ambassadeur
i Köpenhamn, reclamerad men fåfängt, hvilket likväl bevisar K:s

rättighet därtill, och att jag disponerat min retroite ej utan om-
tanke att sauvera fregatten.

Efter freden hemkommen, borde jag väl icke underlåta, alt

till flottans Högste Befälhafvare, dåvarande Hans Kongl. höghet,

Hertig Carl, aflämna rapport, men utan att fa företräde blef jag

genom Dess dåvarande adjutant Baron Palmqvist tillsagd att först

visa mig oskylld till fregattens förlust.

Bedragen i mitt sålunda väntade hopp, att genom rapportens

öfverlämnande, vinna protection i händelse min oskuld genast

kunde uppdagas, blef jag nödsakad begära undersökning som ock

Befall tes.

Vid en krigsrätt, som utgjordes af Arméns flottas officerare

blef jag, sedan flera af den hemkomna besättningen, underofficerare

och gemenskap blifvit hörda, förklarad oskyldig till fregattens förlust.

Icke dess mindre blef i näder befallt, att min afifaire }'tter-

ligare skulle undersökas af Krigs-hofrätten, warest närvarande sjö-

officerare med Krigsrätten hufvudsakligen instämde, men plurali-

teten, sammansatt af Drabant, Dragon och Infanteriofficerare hade

till min olycka Kunskaper och förmögenheter, öfver hvad Deras

yrken fordrade, tecknade dödsdom som jämväl i Nåder förvand-

lades med Cassation.

Troligen är jag således den första sjöofficer, som i den

civilicerade världen blifvit dömd af sådana Domare. Hanson.»

En annan omständighet, som äfven visar, att Hanson knappast

blef behandlad med full rättvisa eller med det undseende, som

hans föregående 27-åriga af oförvitligt nit präglade tjänstemanna-

bana kunde påfordra, är det sätt, hvarpå storamiralsämbetet och

reeerin^en, båda företrädda af hertigen, behandlade hans ekono-

miska mellanhavande med svenska staten. Xär han i all hast och

man torde kunna säga hufvudlöst kommenderades ut med Venus

mot en öfverlägsen fiende, hade han om händer en del allmänna

medel, anslagna till olika ändamål. Sålunda stod han i skuld till

Amiralitets Inqvarterings och Krigsmans Cassorna far s. k. fjärde

parts lotsmedel till ett belopp af 13S RD:r och 16 s., vidare för

uppförande af en lotsstuga åt Kungshamnslotsarna 50 RD:r, för
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utförande af en lotsvisitation 58 RD:r samt för en dykeribesikt-

ning 83 RD:r 19 s. 3 r. eller sammanlagdt 329 RD:r 35 s. 3 r.

Då han nu vid affärden från Göteborg i brist pä tillgängliga kon-

tanter hos amiralitetskassan därstädes endast hade utfått 1,550

RD:r af det belopp, 4,719 RD:r 30 s. 3 r., som utanordnats för

expeditionen med Venus, men samtidigt erhållit order om att

proviantera för fyra månader och härför utbetalt 496 RD:r 34 s.

4 r. utöfver det af honom för expeditionen uppburna beloppet,

hade han härvid nödgats använda ofvannämnda för andra ända-

mål afsedda belopp, övertygad om att få sina öfverskj utände ut-

gifter betäckta af det för expeditionen anslagna beloppet.

När han sä efter återkomsten till Sverige ej kunde redovisa

för sina utgifter för Venus med företeende af kvittenser, emedan

dessa jämte öfriga skeppshandlingar blifvit reglementsenligt för-

störda före fregattens öfverlämnande, godkändes icke de af honom
gjorda utbetalningarna, utan ålades han genom Kungl. Maj:ts reso-

lution den 1 september 1794 att till de olika kassorna åter-

bära de av honom uppburna medlen med undantag af de för

lotsvisitationen afsedda 58 RD:r, hvilka afskrefvos, enär en sådan

förrättning efter kriget blifvit verkställd, och någon ny visitation

ej pä flera år ansågs nödvändig. Likaledes afslogs af regeringen

den 16 febr. 1795 en af Hanson gjord ansökan om att Kungl.

Maj: t ville betala de skulder, hvilka han under fångenskapen i

Ryssland måst åsamka sig för att kunna skaffa upphälle åt sig och

sina medfångar. Trots det att Hanson i sin ansökning hänvisade

till under rättegången afgifna vittnesmål, enligt hvilka han för de

svenska fångarna gjort allt, hvad som stått i hans förmåga för att

frälsa dem frän hunger och elände — af officerarna återkommo

endast fänriken Edberg, medan de öfriga, kaptenen Tulin och

löjtnanterna Santesson och Albers dukat under i fångenskapen —
förklarade sig hertig Carl enligt rådsprotokollets ordalydelse icke

kunna till den underdåniga ansökningen lämna nådigt bifall. Slut-

ligen afslogs på samma sätt en af Hanson gjord underdånig an-

sökan att få i överensstämmelse med eljest vanligt bruk, till-

godoräkna sig helt dagtraktamente under den tid, han i oc*h för

rannsakningen var tvungen att uppehålla sig i Stockholm, innan

domen föll, samt hälft dagtraktamente under de 8 månader, hvilka

han därefter tillbragte såsom arresterad, innan krigshofrättens dom

blef underställd Kungl. Maj:t och han benådad till lifvet, men

med tjänstens förlust. Det belopp, som på sådant sätt skulle kunnat

tillerkännas Hanson, uppgick till endast 195 RD:r 16 s., och hade





6o

majoren ämnat använda denna summa till återbetalning- af ett lån

ä 1 50 RD:r, som han under rättegången i Stockholm upptagit hos

Amiralitets- krigsmanskassan med borgen af sin broder Carl Han-
son och af grosshandlaren Åkerman i Stockholm, för att skaffa

medel till sin familjs uppehälle. Att alla dessa till synes väl be-

rättigade kraf blefvo af hertigen tillbakavisade, tyder på att herti-

gens handlingssätt mot majoren Hanson mera var förestafvadt af

personligt groll än af objektiv rättvisa.

Ett af hufvudskälen, hvarpå anklagelsen mot Hansson grun-

dades, hvilket dock af krigshofrätten underkändes, var att han

uraktlåtit att söka undkomma till Nordsjön. Det synes dock va-

ra mycket ovisst, huruvida en sådan åtgärd varit klokare än den

af honom valda att söka uppnå en neutral hamn, en utväg som
ju ofta med fördel anlitats äfven inom moderna sjökrig. Hansons

uppfattning, att han i den neutrala hamnen vore fullt säker, kunde

han grunda pä Kungl. Maj:ts nådiga reglemente af d. 8 juli 1788,

Artikel 1, angående fientliga fartyg, som borde uppbringas, hvars

r.sta paragraf lyder: »Fienden tillhöriga Krigsskepp, Kapare eller

Comissfarare, Handelsskepp och farkoster af alla slag uppbringas

på theras egne Redder, i öpna sjön och wid andra kuster, dock

icke närmare Neutral wall, än på et afstånd af en sjö-mil, eller

en femtondedels grad, från närmast bebodde strand, ware sig ö

eller fastland, (än) mindre under Neutral Fästning eller Neutral

Hamn.» Hansons åsikt var därföre väl motiverad; att den äfven

öfverensstämde med gängse åskådning-, framgår pä det mest öfver-

tygande sätt af följande brefväxling mellan hertigen och hans ge-

mål. Hertigen skrifver nämligen från Karlskrona den 10 juni

1789: »Ni har utan tvifvel redan hört talas om den ojämna strid som

en af våra fregatter haft att utstå invid Norska kusten emot tvenne

ryska skepp. Jag har härom afgifvit en rapport till regeringen

samt underrättat Sprengtporten, som helt visst tillsammans med

Elliot kommer att ställa till mycket wäsen i Köpenhamn. Denna

tilldragelse, som visserligen till en början kan förefalla obehaglig,

då vi förlorat en af våra bästa fregatter, kan dock blifva af sär-

deles stor betydelse i politiken, och jag väntar mig mycket utaf

denna olycka. Som denna sak berör neutraliteten, kommer man

antingen att till oss återlämna fregatten eller också nödgas Dan-

mark förklara sig för eller emot oss; i första fallet kunna vi vara

trygga från det hållet, och i det andra hafva vi en engelsk flotta

pä 22 segel, som ligger förankrad uti Temsens mynning, en ny-

het som blifvit mig i dag meddelad af en engelsk kapten »
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Hertiginnan skrifver till hertigen d. 12 juni:

»Som man härstädes påstår, att den senast tagna fregatten

blifvit uppbringad emot alla krigets lagar, dä den höll sig invid

norska kusten och hade dansk lots ombord, antager man, att

detta skall gifva anledning till rättegång, som lätteligen kan fram-

kalla ett fredsbrott mellan Danmark och Sverige.*

I samma anda skrifver Rutger Fredrik Hochschild i sina me-
moarer, del II, sida 13: >Juni 8. Vid kusten af Norge hafva

2:ne ryska skepp borttagit vår fregatt Venus, kommenderad af

Kapten Hanson om 44 kanoner och 300 mans besättning samt

kopparförhydd. Fäktningen har varat i 2:ne timmar, och som den

skedde under norska vallen, sä kommer detta att p-ifva anledning

till komplikationer med danska regeringen.»

Att major Hanson själf var af den uppfattningen, att han

vid fregattens öfverlämnande uppfyllt sin plikt efter bästa förmåga,

bevisas däraf, att han själf anhöll om den mot honom igångsatta

rättegängen, öfvertygad som han var, att densamma skulle ådaga-

lägga hans oskuld. Utgången af densamma drabbade honom där-

för så mycket hårdare, och om han äfven blef fullständigt fri-

känd från anklagelsen om förräderi samt benådad till lifvet, blef

dock minnet af hans olycka för honom en ständig, anledning till

djup sorg och grämelse.

lifter den slutgiltiga domens afkunnande, hvarigenom han från-

dömdes" sina befattningar i statens tjänst, återvände Hanson till

Bohuslän, där han ägnade sina krafter under återstoden af sin lef-

nad åt en af västra Sveriges viktigaste näringsgrenar, det vid

denna tidsperiod i flor stående sillfisket med närstående industrier.

Han bosatte sig i Marstrand, där han år 1794 genom kontrakt

med Kungl. Maj: t och kronan fick på sig öfveläten nyttjanderätten

till Hedvigsholmen och äganderätten till därvarande kronoväderkvarn

och mjölnarhus, anlade sillsalteri och trankokeri samt synes hafva

bedrifvit en ganska vidlyftig affärsverksamhet, hvilken lämnade

honom tillräcklig afkastning för att kunna lifnära sig själf och sin

stora familj. Några besparingar torde han dock icke hafva gjort,

ty när han vid 82 års ålder slutade sin händelserika och i flera

afseenden bekymmerfyllda lefnad, utgjorde boets tillgångar enligt

bouppteckning af den 22 febr. 1831, intagen i Flundre härads

dombok d. 16 mars s. å., endast obetydligt öfver 60 RD:r B:co.

År 1823 anhöll han hos Amiralitets-krigsmanskassan om be-

sked, huruvida hans hustru efter hans död kunde förvänta den

pension, hvartill hon varit berättigad, därest han ej blifvit tjänsten
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fråndömd. Denna anhållan öfverlämnades till regeringen, som den

3 juni 1824 resolverade, att Kungl. Maj:t skulle meddela sitt be-

slut, då den af Hanson ifrågasatta händelsen inträffade.

Efter hans död inlämnade änkan pä grund af denna resolu-

tion den 23 juni 1831 till regeringen en anhållan om pension,

hvari hon bland annat säger: »Af uriderdånigst bilagde Boupp-
teckning och Protokollsutdrag täckes Eders Kungl. Maj: t i Nåder
inhämta, att min aflidne man bortgått i ett alldeles utblottadt till-

stånd, utan att till min och mina fyra oförsörjda Döttrars berg-

ning efterlämna någon Egendom. När jag alltså af tryckande

behof är föranlåten att i djupaste underdånighet utbedja den Nå-
diga pröfning af min Mans i lifstiden gjorda ansökning, som
Eders Kongl. Maj:t täckts i nåder sig förbehålla vid min Mans
bortgång med döden, wågar jag stödja mitt underdåniga hopp
om en lycklig utgång på Eders Kongl. Maj:t Faderliga hägn öfver

en wärnlös Eiika med en talrik oförsörjd omgifning, och anhåller

underdånigst att warda hugnad med det Gratial utur Amiralitets

Krigs Mans Cassan, som Eders Kongl. Maj:t kan i nåder finna

godt att för mig bestämma.» Denna fru Hansons ansökan be-

viljades, och erhöll hon enligt kungl. bref af den *9/4 1834 ett

årligt gratial af 60 riksdaler fr. o. m. oktober 1S33, hvilket efter

hennes död öfvergick till döttrarna Elisabeth, Magna och Brita.

Af allt att döma synes majoren Hanson hafva varit en myc-

ket begåfvad och rättskaffens man med en ädel och fin karaktär.

Detta framgår ej endast af de skrifvelser af hans hand, som ännu

finnas i behäll, utan äfven af den omständigheten, att flera af hans

handlingar, för hvilka han sedermera fick svårligen sota, tydligen

forestafvats af hänsyn och omtanke för andras välfärd.

Det var säkerligen hänsynen till den talrika besättningen, som

jämte hoppet att genom Danmark kunna reklamera Venus, för-

mådde honom att stryka flaggan, innan fregatten blifvit fullstän-

digt skjuten i sank; det var lika tydligt hänsynen till den fångna

och i största nöd befintliga besättningen, som förmådde honom

att i eget namn upplåna penningar i Ryssland för att kimna lindra

de fångnas belägenhet, och det var slutligen hänsynen till sina

ryska längifvare, som förmådde honom att hos svenska regeringen

i den mest själfförödmjukande form anhålla om att dessa skulder

måtte af svenska staten betalas. I denna anhållan säger han, att

han af general de Zoritz i staten Selow upplånat 500 rubel och

af generalskan Elisabeth de Perret i Kremenschoug 1,160 rubel,

hvilka lämnats »af ädelmod att aftorka olyckligas tårar samt rädda
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trogna svenska krigsmän, hvilkas nöd ej kunnat undfalla så upp-

lyste menniskjors uppmärksamhet» och han tillägger: »Och skulle

därföre icke jag, som af desse personers förhållande högaktar de-

ras tänkesätt, brinna av längtan, at deras penningar mätte åter-

falla i deras händer.» För att beveka regeringen säger han: »Jag

har mistat tjensten och är afklädd all värdighet, och jag har så-

som en odågse Tjänare utan tvifvel sådant förtjänt; men dä Konung-
ens nåd . . . åter införlifvat mig med samfundet . . . skulle denna

så oskattbara mildhet ju förlora sin öma afsikt och jag, icke blott

jag utan en aldeles oskyldig hustru och barn, blifva ämnen för

andras betungande, lifvet en tryckande börda för mig själf . . .

om vid mitt ånyo danande i samlefnaden jag är öfverhöljd af skuld

och pretentioner, som hvarken af mig kunna godtgöras eller för-

klaras.»

Att Hanson var en nobel man, därom vittnar äfven den om-

ständigheten, att han under sin tjänstemannabana vann en mycket

snabb befordran, som endast sällan då för tiden kom en ofrälse

och fattig man till del. Det bestyrkes äfven af Ridderstads utta-

lande i sitt bref till sonen Olof Hanson, att han af majorens sam-

tida hört honom skildras på det mest fördelaktiga sätt, och det

bekräftas slutligen äfven däraf, att hans föräldralösa brorsbarn un-

der en tid, då han säkerligen hade svårt att försörja sin egen tal-

rika familj, hos honom funno en fristad och säkerligen äfven ett

kärleksfullt hem.

Om hans goda hjärta talar äfven följande af hans dotter Char-

lotta Nycander meddelade episod från hennes ungdom:
' Tidigt en morgon, medan ännu husets folk sof, satt majoren

vid fönstret i sitt rum och betraktade sin trädgård, då han fick

se, huru en främmande kvinna kom in genom grinden och skat-

tade hans trädgårdsland. När hon sedan aflägsnade sig med sitt

förkläde, fylldt med allehanda trädgårdsalster, och lät grinden stå

öppen, ropade han åt henne, att hon skulle stänga densamma på

det ej kreaturen skulle komma in och göra skada ä trädgårds-

landen. *

När han sedermera berättade händelsen för de sina och biet

åtspord, hvarföre han icke lika gärna hindrat kvinnan frän att be-

gå stölden, skall han hafva svarat, att han ej velat det, enär hon

möjligen kunde hafva små barn, som hungrade.

Han dog den 29 nov. 1830 pä Åsbräcka hos sin mag Carl

Axel Nycander och begrofs, liksom äfven hustrun, i den Nycan-

derska familj egrafven pä Åsbräcka kyrkogård.
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Personhistorisk litteratur

Patron Carl. Några anteckningar om Bengt Gustaf Geijer d. ä.

och hans söner. Meddelade af Lotten Dahlgren.
Det är väl nu ett decennium sedan Lotten Dahlgrens första Värm-

landsbok, Ransäter, gafs åt den för släktminnen intresserade allmän-
heten. Denna allmänhet har under årens lopp blifvit större och större.

Nu läses en bok från Geijers och Tegnérs ungdomsland med all den
förväntansfulla kärlek vi känna inför herrgårdsarkivens gömmor.

Det är det gamla Geijerska släktbruket, Uddeholm, som blir me-
delpunkten för de skildringar, som Lotten Dahlgren, med stöd af

»Patron Carls» dagboksanteckningar på ett lefvaude sätt skildrar i sin

nya bok. Den Geijerska Uddeholmsgrenens stamfar, som för öfrigt

oriktigt kallas för »Geijerska ättens stamfar», herr Bengt Gustaf läm-

nar i en pergamentsinbunden dagbok från 1700-talets början några

korta anteckningar om sitt lif. Brukspatronen på Uddeholm var en

handlingens man, förkofvrade godset och bruket och förordnade i sitt

testamente, att bruksegendomen skulle gå som ett slags släktfideikom-

miss »i alla tider». Att denna förordning var svår att genomföra är

ju klart, och man ser också hur den ena efter den andra af de tol.

barnen lösa ut sig ur bolaget. På detta sätt kom sonen Jan Gustaf,

Erik Gustaf Geijers farfar, att inköpa Ransäter och bosätta sig där,

efter att ha öfverJämnat disponentsysslan på Uddeholm till brodern

Emanuel, Den ene brodern efter den andra drager ut och in i den

stora byggnaden med de kalla och okomfortabla salarna. Flera af brö-

derna ha gjort egenhändiga dagboksanteckningar, men det centrala i

boken är »Patron Carls» originella och oefterhärmliga utgjutelser. »På

den knaggliga, af oändliga backar afbrutna vägen mellan älfdalsbru-

ken i Värmland, kommer en man i schäs skumpande». Så brukade

herr Carl Fredrik Geijer, Uddeholms gårdsfogde, färdas. Han, som

allmänt kallades »Patron Carl», och tillbringade sin masta tid på lands-

vägarna i tjänsteärenden eller på väg till kalas och fester på herrgårdarna.

Under dessa milslånga resor hade han god tid att fundera öfver lifvet

och dess vedervärdigheter, öfver »himlafenomenen, kungörelser, regler

och råd om bergsbruk, landtbruk, matrecept, bondbröllop». Med sitt

omisskännliga sinne för humor skildrar Lotten Dahlgren patron Carl

i alla olika situationer, sorgliga och glada. Allt har han anförtrott

åt dagboken, som tycks ha blifvit den gamle ungkarlens enda förtrogna.

Vid sidan af »patron Carl» skymta medlemmar af den Geijerska släkten,
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präktiga husfruar, ungdom och gamla original, tecknade efter ännu i

Vermland lefvande släktraditioner.

Från den gård — Ribbingsfors, som för öfrigt ännu är i släktens
ägo — stamma porträttet af patron Carls äldre bror Bengt Gustaf och
handteckningarna, framställande rumsinteriörer frän Ribbingsfors med
shofsektern» själf och hans fru. Särskildt må framhållas Erik Gustaf
Geijers dråpliga pennritning af patron Carl i landtlig 1 700-talsdräkt.

En släkttarla öfver Geijerska släkten och ett namnregister underlättar

läsandet af boken.

L. St—ek.

Ur ett gammalt arkizi. Utdrag gjorda af L. L. Lorichs,

Detta lilla häfte på knappt 90 sidor innehåller i all sin anspråkslöshet

värdefulla bref hvilka belysa förhållandena på det gamla, numera ned-

lagda bruket Nyhammar i Vestmanland.

Bruket ägdes i början af 1700-talet af Anders Julin, gift med
Christina Remmer, som var änka efter Anna Schrymsieurs son i det

första giftet. Jacob Strangh. Kring de båda kvinnornas brefväxling

knyter sig det största intresset. Mest är det affärer som afhandlas

mellan »ungmor» och hennes svärmor, men allt emellanåt komma tids-

bilder fram som belysa de snäfva förhållandena, under den stora otre-

dens dagar. Det klagas öfver de svåra pålagorna, »spispängar,

bakugnspängar och boskapspängar>, så att fru Anna tycker sig lefva n
världens sista tidh». Många bref skrifvas också till Anders Julin från

fru Anna. I dessa bref framkommer tydligt hvilket förtroende fru Anna
hade för sin sonhustrus andra man och hvilket anseende han för öf-

rigt tillvunnit sig i hela orten. Hans son Peter flyttade vid föräld-

rarnas samma år timade död till Bernshammars bruk. hvilket numera
tillhör herr L. L. Lorichs, och där förvaras älven de af honom ut-

gifnä brefven.

L. St—ck.

Armfeltarna på Hunnerstad och deras närmaste. Hi-

storien om en släkt och en gård af Ada Rydström.
• Detta är historien om en gammal smålandsgård, säregen och

vacker, själfull i sin originalitet och sina gamla minnen.» Så karak-

täriserar förf. i första kapitlet bokens mening. Och fastän hvarie sida

handlar om Armfeltarna, led efter led, ligger där dock en underton,

som aldrig släppes. Det är gården. Hunnerstad, som liksom leder

Armfeltarnas öden. Hvad skulle Beata .Maria von Kothens barn varit

utan Hunnerstad. Lösryckta blad utan sammanhang, vissnade grenar

på släktens stora träd. Nu sammanhållas de alla af kärleken till

Hunnerstad, denna kärlek som bildar deras lifsåskådning, så att den

ryktbare Gustaf Mauritz Armfelt under sitt oroliga lif känner liksom

en hvila i vänskapen med dessa i ordets bästa mening rotfasta fränder.

5— 1 70 1 16. Persenhisiorisk Tidskrift.





66

Det måste framhållas, att hans bref till Ulla Armfelt ha något
tilldragande, något af det snille som man vant sig vid att vilja finna
hos denne kvinnotjusare. Man skulle nästan önskat, att dessa bref
fått tala för sig själfva, oafkortade. Ulla Armfélts bror Axel med sina

pigamourer år en präktig tidstyp, och genom brefven från hans trogna
väninna Annette Vifstrand, hvilka i sitt slag äro sällsynta, få vi en in-

blick äfven i den andra partens känslor.

Med tillfredsställelse återfinner man i Armfeltarna på Hunnerstad
samma medryckande lif i skildringen, som förf. vant oss vid i sina böc-
ker om Tjust.

Boken prydes af ett flertal porträtt af släkten Armfelt, af herr-

gårdsbilder och reproduktioner af bref, hvilka äro af stort personhisto-

riskt intresse. Då personregister saknas, sätter man desto större värde

på den utförliga stamtaflan öfver Armfeltska släkten.

L. St—ck.

Kort handbok i sziensk slältfforskning. Af Johan Wrtt-
man. Stockholm 1916. 83 s.

Såsom bekant intager Tyskland obestridligt den ledande ställnin-

gen på den genealogiska litteraturens område. Det ena tyska gene-

alogiska arbetet utkommer efter det andra och bland dessa har under loppet

af de sista tjugu åren en rad af utmärkta och redan oumbärliga hand-

böcker sett dagen, såsom Heydenreich »Handbuch der praktischen Ge-
nealogie». O. Lorenz, »Lehrbuch der gesammten wissenschaftlichen

Genealogien, O. Först- Batlaglia »Genealogie,» för att nu nämna några af

de bästa. Äfven hos oss har intresset för genealogien under de se-

naste årtiondena på ett glädjande sätt stigit, men vi hafva dock ända
till för kort tid sedan varit i saknad af en svensk handbok i släktforsk-

ning. Det har blifvit rådman J. YVretman förunnadt att genom sin

nyligen utgifna bok med ofvanstående titel afhjälpa denna brist. En
resumé af innehållet i detta förstlingsarbete torde här vara på sin

plats.

I en sammanträngd, praktisk framställning ger förf. en klar öfver-

sigt af genealogiens vägar samt upplysning om dess mål och medel

och den utveckling denna vetenskap hittills nått hos oss. Visserligen

märker man, synnerligast i bokens senare del, där förf. behandlar släkt-

kunskapen, huru de ofvannämnda tyska förebilderna påverkat förf:s

framställning, men det från dessa hemtade materialet är dock fullt själfstän-

digt återgifvet och med stor urskillning tillämpad på svenska förhål-

landen. Efter en inledning om släktens betydelse utreder förf. i första

kap. släktvetenskapens begrepp, ställning till öfrigä vetenskaper och

indelning, samt öfvergår i det andra till släktkunskapens källor, hvilka

han behandlar i dess tre hufvudslag, muntlig tradition, skrifter och

minnesmärken. Detta kapitel vittnar om förftä stora förtrogenhet med
de olika källorna och är af synnerligt stort värde för alla släktforskare.

En del smärre misstag skulle dock kunna påvisas. Jag erinrar endast

om att bouppteckningarna i Stockholms rådhusarkiv börja redan T59S,
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men hittas redan dessförinnan spridda i tänkeböckerna liksom äfven
senare intill 1667, då den bundna sviten vidtager, att mantalslängder-
nas föregångare, skotteböckerna, finnas för Stockholm med luckor fram
till 1636 och att mantalslängderna för nämnda stad börja på 15S0-
talet samt finnas för 1620, 1650. 1652, 1676, 1711, 1730, 1755,
1760 och så hvart tionde år till [830, hvarefter sviten är komplett
(förvaras i stadens arkiv). Som bihang till detta kapitel lämnas några
kortfattade upplysningar om de förnämsta arkiven i Sverige. Med
de två följande kapitlen om Släktskap och om Släktvetenskapens rätts-

liga användning, i hvilken den framstående juristen-författaren får an-

ledning att djupare gå in på tillhörande juridiska förhållanden, afslu-

tas behandlingen af den ena af genealogiens hufvuddelar, släktforsk-

ningen, hvarefter förf. öfvergår till genealogiens andra hufvuddel, släkt-

kunskapen. I femte kapitlet omnämnas de former, hvari släktforsk-

ningens resultat affåttas, hvarefter förf. i följande kapitel redogör för de
olika tyska systemen för uppställande af antatlor samt utvecklar be-

greppen anförlust och anförskjutning. Sjunde och åttonde kapitlen

behandla stamtafla och ättartafla, hvarvid bl. a. redogöres för de olika

beteckningssätt, som kommit till användning i våra genealogiska upp-

slagsböcker och andra arbeten, samt här ledda former af släkttafla.

Afslutningskapitlet ägnas åt stam- och släktböcker, släktarkiv samt

släkthistoria, »kronan på släktvetenskapens arbete*.

Rådman Wretmans lilla handbok, som alltigenom präglas af sin

förf:s nobla tänkesätt, kan på det varmaste rekommenderas till en hvar

intresserad, som med full förtröstan kan taga sin tillflykt till denna

ledtråd i genealogien till dess den handbok i svensk släktforskning, som
för närvarande planeras af annan hand, utkommer och hvilken vi hafva

rätt att motse med de största förväntningar.

Gustaf Elgensticrna.

Gunnar Wennerberg. Bref och minnen samlade och sam-

manbundna af Sigfie Taube född JVe/uierbcrg. Tredje delen. Hugo
Gebers förlag. Stockholm 1916.

I och med utgifvande af tredje delen af arbetet om Gunnar Wen-

nerberg har ett af de senare årens märkligare minnesteckningar öfver

svenska män afslutats.

Då förf. konsekvent sökt följa den kronologiska indelningen —
naturligen med iakttagande af de nödiga öfvergangarna — beteckna

alltså verkets trenne delar lika många åldersskeden i den skijdrades

lif: ungdom, medelålder, ålderdom. Då de tvenne första delarna af

boken om Wennerberg redan anmälts i denna tidskrift, får jag härmed

inskränka mig till ett kortare omnämnande af slutvolymen.

Denna volym inledes med Wennerbergs inträde våren 1870 såsom

ecklesiastikminister i den Adlercreutzska ministären. Under arbetets

fortgång får man följa den offentlige mannen på hans bana, d. v. s.

Wennerberg såsom statsråd, under hans tvenne statsrådsperioder, såsom

riksdagsman landshöfding, och inom andra områden af hans publika

5 f
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verksamhet. I egenskap af politiker kan han väl betecknas som man-
nen stående »öfver partierna», en ståndpunkt möjligare på hans tid än
i vår med dess tillspetsade partigrupperingar. Han var på en gång
liberal och konservativ. Hans verksamma deltagande i 1870- och 1880-
talens sociala omdaningsarbete, hans glödande nit för ett förbättradt
försvarsvisen, hans uppträdande i den övervägande efter radikala
principer utstakade läroverksreformen, allt präglar en frisinnad rikt-

ning, Lvilken åter igen motväges af hans protektionistiska tendenser
och den i viss mån ortodoxa uppfattning han ådagalade i religiösa

frågor.

Men af en skaldenatur som Wennerberg begär man knappast
konskvens i politiska ämnen. Hos en man af en sådan läggning
blir politiken mindre en partisak, än en strid för idéer, och måhända
har minnestecknarinnan rätt, då hon genom citat ur riksdagsproto-

kollen, där man finner så många lysande prof på Wennerbergs välta-

lighet bokförda, gör sig till tolk för den meningen, att han fått pä
sin lott att införa poesien i politikens värld.

Ehuru forf. tydligen nedlagt mycken omsorg på försöket att ur

riksdagshandlingar och andra till hands stående offentliga papper, ut-

forma bildén af statsmannen och politikern, har hon onekligen lyckats

bäst i det som varit hennes arbetes hufvudändamål: framställningen af

Wennerberg som människa. Här har hon som grundval för sin tec-

ning kunnat lägga en rik samling af familj ebref samt en dotters af

varm känsla inspirerade personliga intryck. Mången vacker familje-

tana med fadern som medelpunkt har hon också frammanat från det Wen-
nerbergska hemmet i Vexiö landshöfdingresidens och i Stockholm,

och i samband härmed återuppväckes ekot af det som alltid utgjort

grundackordet i Wennerbergs väsen: musiken. Under hans lefnads-

kväll blef tondiktning liksom i ungdomen hans käraste sysselsättning,

koncentrerad kring den andliga musiken, en konstart som genom ; Glun-

tarnes» skapare som en kontrastverkan till den glada studentsången

alltid med förkärlek idkat.

Slutakten i den gamla sångarhöfdingens lifsdrama präglas af en

sällsynt värdighet. Vid vårfesten 1 901 bringades honom ju en högstämd
sångarhyllning af Uppsala studenter och dessa mottogo vid samma
tillfälle hans till dem riktade afskedsord. Studentsång blef äfven den

sista musik han hörde i detta lifvet. Ett par månader efter Uppsala-

hyllningen hälsades han med sång af de nordiska studenterna, samlade

till möte vid Leckö gamla kungsgård i Vestergötland, där Wenner-

berg vistades på besök hos anhöriga. Kort därefter den 24 augusti

1 90 1 var han död. 1

Med denna epilog slutar boken om Gunnar Wennerberg, en bok

som skänkt oss bilden af en utomordentligt rikt utrustad och harmo-

niskt gestaltad människa verkande på en gång bedårande och impo-

nerande, på vilken man i tanken ovillkorligt vill tillämpa det kända

Napoleonska ordet om Goethe: «.Voilä un homme!»
S. D—m.
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Tegnérs kärlekssaga* Den Myhrmanska kretsen och den
första Tegnérska tiden på Ramen af Ewert Wrangd. Wahlström &
Widstrand Stockholm 191 6.

Professor Ewert Wrangel fullföljer i en ny stor och vacker volym
sina förnämligast på hittills otryckta dokument strödda Tegnérminnen.
Det sist utgifna arbetet handlar om släkten Mvhrman och Tegnérs
förhållande till denna familj, med hvilken han redan från tidiga år

kom att knyta lifsafgörande förbindelser.

Namnet Myhrman äger sedan långt tillbaka god klang i den värm-
ländska bergsbygden. Alltifrån 1740-talet, då brukspatron Kristoffer

Myhrman som nybyggare slog sig ned längst uppe i Filipstads bergslag

och där anlade bruken Rämen— Liljendal, nänmes det bland provinsens

mest ansedda. Sonen och arftagaren till den äldre Myhrman, äfven bärande
namnet Kristoffer, känd sä väl för praktisk duglighet som för intellek-

tuell begåfning och boklig bildning, blef Esaias Tegnérs svärfar.

Professor Wrangels forskningar i värmländsk släkthistoria ha sträckt

sig vida. Så omfatta dessa icke blott familjen Myhrman och densammas
förfäder in pä 1600-talet, utan äfven dess närmare och fjärmare an-

förvanter och vänner i åtskilliga led. En hel släkthärfva har han så-

ledes, belyst af släkttatior och namnregister lyckats, utreda för oss, däri

sådana klangfulla namn som Geijer. Fryxell, Lagerlöf, Fröding icke

saknas, gifvande stöd åt den häfdvunna men knappast öfverdrifna före-

ställningen om det gamla Värmland, att det var »ett enda kusinage^.

Det var till bruksgården Rämen bröderna Tegnér från Värmlands

Näs kommo såsom preceptorer för brukspatron Myhrmans söner, och

då dessa icke voro färre än nio till antalet, förstår man, att huset hade

användning för mer än en omgång informatorer.

Den faderliga ömhet och omsorg som de äldre bröderna Tegnér

ägnade den yngsta pilten F"sse, utgör, som kändt är, ett af de vack-

raste momenten i den Tegnérska familjehistorien. Sä kom Esaias redan

som femtonårig genom brödernas 'försorg upp till Rämen, först som
brodern Lars Gustafs discipel jämte de unga Myhrmännerna sedan från

sitt sextonde år som lärare för en yngre grupp af husets söner. Det

är från deras längre och kortare vistelser vid Rämen. de fattiga kom-
ministersönerna från Kyrkertid lärde sig att betrakta detta vackra och

gästfria ställe som ett andra hem, på det vänligaste upptagna och be-

mötta af husets välvilliga herre och fru.

Ta, Tegnérarnes mer än knappa ekonomiska villkor och deras

ännu ytterst osäkra framtidsutsikter hindrade ej. att de ansagos som

acceptabla magar i det välstående huset, där det för visso ej saknades

aspiranter till döttrarnas hand. Elof Tegnérs spekulationer yå den

äldsta dottern Eva strandade väl på föremålets obenägenhet för saken,

men desto villigare gensvar fann Esse i sin böjelse för den yngre

systern Anna, en böjelse som varmt uppmuntrades af modern. För-

lofningen var till en början hemlig, men när fästmannen efter åtskilliga

år af sträfsamt arbete, ändtligen kunde presentera sig som nyutnämnd

lundensisk akademieadjimkt och vice-bibliotekarie synes föräldrarna

gladeligt ha gifvit sin välsignelse till de ungas förening. Och denna





firades vid dubbelbröllopet på Ramen (den äldre systern förenades
samma dag med borgmästaren G. Billow) d. 22 aug. 1806.

Med denna viktiga vändpunkt i skaldens lif slutar boken om
»Tegnérs kärlekssaga», på hvilken man har att vänta en ny volym,
där ämnet »Ramen och Tegnérsminnet» kommer att slutbehandlas.

Hvad man skulle vilja anmärka mot det för öfrigt förträffliga ar-

betet är valet af titel. Månne icke denna kan verka missvisande? Den
kategori af läsare som lockats af den poetiska etiketten och väntat
sig något ä la roman, skall den icke finna boken innehålla väl mycket
genealogi och alltför litet kärleksbref, och tvärtom, skall icke den litte-

raturhistoriskt intresserade skrämmas bort af den alltför romantiskt
klingande titeln? Men kanske anmärkningen är obefogad? Författare-

namnet på titelbladet torde ju skingra alla dubier angående det fack

dit hans verk bör inrangeras.

L. D—n.

Amiral Carl Tersmedens memoarer. I sammandrag utg.

af Nils Erdmann. — I Fredrik I:s Sverige.

Carl Tersmedens memoarer ha en gifven kulturhistorisk betydelse.

Åskådligt måla de rococons seder och oseder och öfyerflöda af pikanta

notiser, speciellt kulinariska. Mat och dryck och kläder ha spelat en

stor roll för den hurtige, med vakna sinnen och liflfull berättarförmåga

utrustade författaren, och vackra damer en ej mindre.

Den nu utkomna delen rör sig med svenska förhållanden under

1740-talet. Man är med om det glada lifvet under jularna i Bergslagen,

där Larsbohersskapet, fara på gästning rundt om sedan de själfva haft

huset fullt, till granngårdarna, och det öfyerallt gar rundligt till och

spelas högt spel. Man ser glimtar af brokigt Stockholmslif. Den unge

kaptenen memoarförfattaren, ungdomsvän till Hedvid Taube och hennes

syskon, står genom henne mycket väl hos gamle kung Fredrik och ser

ytterst fördomsfritt på deras förhållande. Afven efter hennes död
fortfar kungens välvilja och frikostighet mot honom. Han går garde-

robsvägen upp till Fredrik I, roar honom med skvallerhistorier om
Stockholms skönheter och ställer till picknicker för att kungen skall få

tillfälle att se dem.

Om politiskt intresse vittna ej memoarerna och i den upprörda

tidens partistrider tyckes författaren ej hafva tagit del. De historiska

tilldragelser i hvilka han är medspelande, om än i obetydliga roller,

få dock en och annan blixtbelysning genom de detaljer haij meddelar,

detaljer som bära det upplefdas prägel. Ty om än Tersmeden —
såsom utgifvaren också påpekar — gör sig skyldig till en del minnes-

fel, en del försyndelser mot kronologien, har man dock det bestämda

intrycket att själfva situationerna etsat sig in 1 hans minne och stå

klara för honom.
Så är förhållandet med t. ex. de finska flyktingarna i sina båtar,

som söka skydd bland de svenska galärerna utanför Fredrikshamn

sommaren 1742. Eller scenen från Norrmalmstorg (nuvarande Gustaf
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Adolfstorg) midt under brinnande daluppror, da Masas Anders känner
igen Larsboherrens son och säger till honom: &Vi vill int ha den där
biskopen prästen te kung-a Eller Tersmedens bedrifter som »amiral i

Mälarens under de följande midsommardagarna, då det ej är lustfarande

utan upproriska bönder, som äro ute i de båtar han möter, och damerna
på Ådö ej våga sofva af fruktan för dem.

Intressanta äro också Tersmedens minnen från förmälningshögtid-

ligheterna i Berlin 1744, som ge ett nytt intyg om den prakt, som
utvecklades af Tessin och hans svit, och från festligheterna i samman-
hang med öfverfärden till Sverige. Lika litet som de öfriga svenskarna

undgick Tersmeden att tjusas af Lovisa Ulrika, och .hennes stora,

sköna ögon. gjorde ett outplånligt intryck på honom. Icke ens att

hon föredrog landvägen öfver Rugen framför hans jakt, som var be-

ordrad att fora henne ut till den väntande eskadern, kunde minska

hans beundran. Hans harm öfver missräkningen vände sig i stället

mot Tessin.

Till unga hofvets krets fick Tesmeden ej räkna sig. Hans ej sä

litet grofkorniga >.haslerande» roade mer kung Fredrik än Lovisa Ulrika.

Med hvilka ögon han betraktades i hennes omgifning framgår af ett

Tessins infall en gång då han hade grundligt ledsamt: Tiden är lång

som Tersmeden och liknar honom till punkt och pricka.)

S. L—d.

Samuelius, Hugo. Jägeristaten. Anteckningar om sven-

ska väldets skogs- och jaktväsen. Stockholm 1915. 701 sid.

Tryckt i 1 000 exemplar, däraf 250 numrerade. — Sujtplemcut till

Jägeristateu. Stockholm 191 6 40 sid. Tryckt i 400 exemplar.

Redan 1S99 utgaf Hugo Samzélius Kongl Skogs- och Jägeristaten

Biografiska studier 1539— 1S9S jämte en historisk inledning. Detta

arbete, som utgjorde frukten af flera års mödosamma studier i arkiv

och tryckta källor var dock helt naturligt i mångt och mycket ofull-

ständigt. Ingen insåg detta bättre än utgifvaren själf, hvilken redan

under tryckningen af detsamma började planlägga och genom anlitande

af källor, som dittills icke rådfrågats, samla material till en andra del,

som utkom 1902. Men den outtröttlige forskaren var ej nöjd härmed;

det varma intresse, som han hyser för den kår han tillhör, har eggat

honom till ständigt fortsatta litteraturstudier och arkivforskningar, hvilka

han nyligen framlagt i det storstilade arbete, hvars titel läses här
4
ofvan,

ett arbete, som genom de utförliga historikerna, genom intagandet af

den förut icke behandlade hofjägeristaten samt genom omrevidermg at

de gamla biografierna med fog kan anses som ett fullständigt nytt verk.

Författaren uppdelar sitt arbete i två hufvuddelar, hofjägeristaten

och riksjägeristaten. En hvar af dessa inledes med en historik, hvar-

efter följa biografier öfver resp. staters chefer och tjänstemän i Sverige

från 1500-talet till nuvarande tid. De bada staternas tjänstemän 1

Finland, Östersjöprovinserna och det svenska väldets tyska besittningar

«
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äro behandlade särskildt för sig, hvarvid äfven här biografierna föregås
af kortare historiska inledningar.

I de koncist och ledigt skrifna historikerna meddelas först hvad
som genom våra gamla landskapslagar är kändt om svensk jakt och
fångst samt svenska jaktförhållanden under medeltiden, hvarefter följer

en skildring af skogs- och jägeristatens historiska utveckling från dess
ringa början under konung Gustaf I. Därjämte redogöres utförligt för

organisation och lagstiftning, lönestater, rang och uniform, m. m. Under
hofjägeristaten har författaren bl. a. på ett intressant sätt behandlat
Sveriges konungar som jägare och jaktvårdare och under riksjägeristaten

bl. a. gifvit en liflig skildring af de skogskommissioner, som under
skilda tider tillsattes för vården om skogarna. Sedda som helhet torde

de meddelade historikerna innehålla den utförligaste redogörelse som
hittills lämnats om värt lands skogs- och jaktväsen, särskildt för äldre

tider.

För oss är gifvetvis den biografiska delen af arbetet af största

intresse. För hvar och en som vet, hvilket oerhördt arbete som fordras

för åstadkommandet af uttömmande biografier om ett större antal per-

soner — och i detta fall räknas de i tusental — står det utan vidare

klart att utgifvaren lyckats uppnå fullständighet som få andra. Särskildt

äro de biografiska notiserna om tjänstemännen från de två senaste år-

hundradena synnerligen rikhaltiga. För noggrannheten i uppgifterna

talar den omständigheten att utgifvaren för födelse- och dödsdata i

stor utsträckning anlitat de tillförlitligaste källorna, församlingarnas

dop- och dödböcker, samt när uppgifterna icke stämt med vederbö-

randes egenhändiga uppgifter eller andra källors, angifvit alla de olika

data. På samma sätt förfar utgifvaren äfven rörande uppgifter om
befordringar. Genom dessa på källstudier grnndade data erhålles ett

icke obetydligt antal rättelser och tillägg till Anreps Attartaflor och

andra biografiska arbeten.

Biografierna hafva utarbetats efter följande principer: namn, år,

dag och ort för födelse, dödsår och dag, dödsort, studier och examina,

tjänster och förordnanden, giftermålstid och hustruns namn. Här tager

jag mig friheten påpeka att arbetet skulle blifvit betydligt värderikare

om utgifvaren meddelat jämväl hustruns födelseort, år och dag samt

svärföräldrarnes fullständiga namn. Det är att beklaga att sä icke utom

i undantagsfall kunnat ske, men tydligen har det stött på alltför stora

svårigheter. Till ersättning har utgifvaren i biografierna instrött en

mängd uppgifter af skogs- och jakthistoriskt samt kulturhistoriskt inne-

håll, hvarigenom de ofta blifvit sammanträngda tidsbilder, som med
nöje kunna läsas äfven af dem som icke hafva enbart persc^nhistoriska

intressen. Biografiernas värde förnöjes ytterligare genom de lämnade

uppgifterna om vederbörandes litterära produktion samt hänvisningar

till litteraturen. I en stor mängd fall har författaren dessutom i sär-

skilda små »noter», satta inom parentes efter de biograferade, lämnat

värdefulla uppgifter om personer med samma eller liknande namn, som

lefvat ungefär samtidigt.

Om man granskade alla de tusentals uppgifterna, skulle man nog

finna felaktigheter. Det kan icke vara annorlunda. Och lika visst
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kunna genom ytterligare forskningar, ännu många »nya* till karen hö-

rande tjänstemän komma i dagen och mänga tillägg och rättelser till

de i arbetet upptagna göras, i synnerhet i fråga om äldre tider — för-

fattaren har själf visat detta genom sitt helt nyligen utgifna supplement
till arbetet. Men kvar står dock såsom totalomdöme om jägmästare

Samzelius' jägeristaten att det i sitt slag är ett monumental: verk. Ingen

af våra stater och kårer, åtminstone ingen, hvars historia sträcker sig

genom fyra sekler och räknar ett så stort antal medlemmar, har hittills

på ett så uttömmande sätt behandlats. Den flitige och samvetsgranne

författaren, såväl som den kar hvars historia och personhistoria af honom
skildrats, är uppriktigt att lyckönska till det nu fullbordade arbetet,

som pa det varmaste kan anbefallas till alla historiskt intresserade, er-

kannerligen personhistorikerna.

Upplysningsvis kan meddelas att ännu osålda exemplar af arbetet

kunna erhållas till ett betydligt nedsatt pris.

Gustaf Elgen stii ni a.

Frågor

1. För komplettering af den samling öfverståthållareporträtt, som
pryder Stockholms magistrats samlingssal, önskas upplysning om hvarest

porträtt af nedannämnda öfverståthällare för närvarande befinna sig:

Johan Berendes f 1652;

Grefve Gustaf Adam Taube f 1732;

Grefve Mikael Törnflycht f 1738;

Carl Wilhelm Modée f 170S;

Grefve Olof Rudolf Cederström f 1S33;

Friherre Daniel Edelcreutz j 1S28;

Friherre Carl Johan af Nordin f 1850;

Axel Johan Adam Möllerhielm j 1846;

Grefve Mauritz Axel Lewenhaupt f 1868.

Meddelanden härom mottagas med tacksamhet utaf den af Stock-

holms magistrat för nya rådhusets prydande med konstverk tillsatta

kommittén, adress Stockholms rådhus.

2. Undertecknad blefve tacksam att i och for ett vetenskapligt

arbete få del af allt som kan röra arkitekterna Johan Eberhard Carl-

berg (f 1773), Bengt Vilhelm Carlberg (f 177S) och Carl Vilhelm

Carlberg (t 18 14): ritningar till eller foto af hus byggda af dem;

handlingar och bref till eller af dem; biografiska notiser eller dylikt

Aro portratt kända af Bengt Vilhelm eller Carl Vilhelm?

Arvid ttceckström.

Fil. lic, amanuens vid Nord. Museet.

Stockholm.
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3. De, som kunna lämna några upplysningar angående Eric
Fohman, död i Stockholm 1S01, tjänsteman i Bankirfirman Tottie

& Arwedson, (samt gift med Christina Candelin, f. 1759 i Uleåborg,

d. 8
/s 1837 i Stockholm), samt Aurora Wegelius, f. 1747, d. *9/"

1787 i Åbo, gift i Stockholm 3°<5 1776 med Jacob Christian Richter,

f. 1745 d. 12
/a 181 2, bedes godhetsfullt sätta sig i förbindelse med

Carl A. Salmonsoti)

Löjtnant,

Stora Bältgatan 29, Stockholm.

4





1(*

Insända böcker.

Bidrag till släkten Belfrages historia, af Jenny Befrage.

(Anm. utlofvad av G. Elgenstierna.)

Släkten Platin (likaså).

Kn gustaviansk sjöofficer. Kapten Gustaf Lewins märkliga öden
skildrade efter hans memoirer af Eva Lewin.

Ur Carl XII:s lefnad. Skildringar af Aug. Quennerstedt. Del 2.

Dagboksanteckningar 1873— 1876, af Fritz von Dardel.

Corfitz Braem. Dagbok under en resa i Sverige åren t 671 och

1672. Utg. af Bert Möller.

Några minnen af Pehr Ehrenheim.

(Anm. utlofvad af dr W. Söderberg.)

Trollhättan. Dess kanal- och kraftverk. Historik och beskrifning

utg. af Kungl. vattenfallstyrelsen. Del. II: 1.

Skrifter utgifna af Hamiltonska släktföreningen. II: Hugo Johan
Hamilton. Af H. Uddgren.

Gustavianska konstnärsbref. C. F. Sundvall till A. U. YVertmuller.
1 Af Ernst E. Areen.

Svenska släktkalendern 191 7. Utg. af G. Elgenstierna. Femte
årg. med 12 porträtt.

Göteborgs Högskolas matrikel 1 89 1— 1916. Utgifven af L. Wåhlin

och J. Viktor Johansson.

Södermanlands-Nerikes nation " 191 1— 1916.

Tvä gamla beskrifningar öfver Norrköping, utgivna af Hj. Lundgren.

Meddelanden från Svenska Riksarkivet. Ny föjd 1:39—41.

Svensk Exlibris tidskrift utg. af Arthur Sjögren. Årg. 1916.

Askersunds landsförsamlings kyrka. Af H. Söderstéen.

Waldemar Wretman. En märkesman bland svenska domare under

1800-talet. Minnetsteckning af Johan Wretman.
Karolinska förbundets årsbok 1916.

Otto E. A. Hjelt. Hans lif och gärning, teckn. af Edv. Hjelt.

Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden. Af Jully Ramsay.

Fjärde [sista] häftet. 1
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Krigare, diplomat och statsfånge

af Nils Ahnlund

På politiska äfventyrare lider i sanning det trettioåriga krigets

tid ingen brist. Tidt och ofta skymta de fram i tidens historia,

dessa lyckoriddare, som hos skilda potentater sökte sin fortuna,

som den gängse tidstermen lydde: kondottierer, som salubjödo

sin klinga, själfgjorda statstjänare, som ställde sina litterata eller

praktiska färdigheter till förfogande, eller andra vandrande intelli-

genser af vidsträckt men ofta mer eller mindre suspekt kompetens.

Mellan de skilda kategorier af aventur.iers, som alstrades af de

fördomsfritt lösa formerna inom tidens härväsende och diplomati,

är det för öfrigt rätt vanskligt att göra bestämd skillnad. Det

erbjuder ej svårighet att bland dessa lifsöden uppspåra högt be-

gåfvade och i allo aktningsvärda män, som efter de tilläfventyrs

stormiga vandrings- eller studieåren hamnat med hederlig bärg-

ning i främmande furstetjänst och som med orubblig personlig

lojalitet befinnas ha skött sina olika värf. Men det är lika lätt

att förete exempel på motsatsen. Är icke i själfva verket den

värfvade kejserliga armadans gåtfulle capo, Wallenstem, en stor-

artad förebild för hela denna människotyp? Och hvart stömmade

de samman, om icke till hans läger? Det är endast naturligt,

att vi där träffa Volmar Farensbach, grefve till Karkus.

Sällan har domen öfver död man utfallit sä enstämmigt för-

kastande som i fråga om denne livländske ädling. Där hans namn
framskymtar i den historiska litteraturen, kan man vänta att finna

en talande exposé af åtskilliga anstötliga lynnesdrag; hans falsk-

het, intriglystnad och otyglade lidelsefullhet konstateras och be-

straffas af krönikören. Icke underligt, då samtida vittnesbörd

merendels styrka karakteristikens riktighet. Hans »lättfärdighet

och stora öfvermod» voro kända af Axel Oxenstierna sä tidigt

som 1616, då hans allmänna elaka rykte synes ha varit tillnär-

melsevis stadgadt, ehuru de svenska statsmännen ännu ej vunnit

sina första erfarenheter af den frihet, hvarmed han tolkade för-

pliktelsen af ingångna aftal. I åtskilligt torde dessa Öfverklagade

6

—

170116. Personhistorisk tidskrift, igcj-
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egenskaper, och främst hans fullständigt obalanserade lynne, hans
genomgående brist på sans och sinnesjämvikt, förklaras af de
hälft anarkiska förhållanden, under hvilka han vuxit upp och först

pröfvat sina af naturen obändiga krafter. De sönderfallande ordens-

länderna utgjorde en den naturligaste jordmån för med honom
befryndade existenser; i dessa Östersjöprovinser, där det feodala

själfsväldet länge tagit sig fritt utlopp, är Volmar Farensbach

visst icke ensam i sin art bland landsmän och ståndsbröder. Inom
de fordom ledande ätterna mognade under grannstaternas för-

virrande täflingskamp ett slags fribytaranda, och i de kretsar,

från hvilka Farensbach stammade, hade den politiska hållnings-

lösheten redan vunnit en viss tradition. Hans fader, Jurgen Fa-

rensbach, en typisk representant för det senare 1500-talets själf-

medvetna soldenärer, åtnjuter väl hos baltiska historieskrifvare

stadgadt anseende som en ärlig livländsk patriot. Samtida i Nor-

den bedömde honom ogunstigare. Den svenske rikskanslern säg

i Volmar först och främst en ombytlig faders ombytlige son.

Men å andra sidan, enbart med en hänvisning till de drag

i hans väsen, som rätt snart borde fört honom ur leken, kan man
icke nöjaktigt förklara Volmar Farensbachs växlande lif. Han
knöt dock vid flere tillfällen politiska förbindelser, som fordrade

andra förutsättningar; han lyckades äfven flere gånger återknyta

band, som tycktes våldsamt afslitna för alltid. Han blir icke

heller fullt begriplig, om hans enhälligt vitsordade oarter alldeles

få undanskymma hans naturs lyckligare gåfvor, en viss tjusnings-

kraft i uppträdandet och én vältalig tunga. De vittnesbörd här-

om, som gått till eftervärlden, äro väl enstaka men kunna icke

frånkännas hemul. De komplettera en fysionomi, hvars osym-

patiska drag i ovanlig grad öfverväga, men hvari det diaboliska

inslaget kanske ej framträder så öfver höfvan starkt, som man

oftast om ej alltid gjort gällande. Ohämmad, tygellös, bullrande

lidelse är hela hans person. »Sein grösster Feind ist sein Maub,

yttrade hans generalissimus Wallenstein om honom.

Hela hans historia bär också en prägel af våldsam oro. Och

dock äger den mänga dunkla och okända skeden. Ésl länge han

ännu uppehåller sig i sin kurländska hemort, kan man med

tämlig lätthet följa honom, men sedan försvinner han för långa

tider för att plötsligt kastas fram pä en ny skådeplats. An dyker

han upp här, än där, oftast i samband med företag, som åtmin-

stone i någon män bära äfventyrlighetens prägel. Han spelar en

roll, och pä nytt förlora vi honom ur sikte.
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Mest kand är Farensbach från 1617 års händelser i Östersjö-

provinserna, då han genom förräderi mot sin landsherre Sigismund
af Polen bringar Diinamunde i svenskarnas händer och kort därpå

under hänsynslöst dubbelspel bryter med sina nyförfvärvade bunds-

förvanter och försonar sig med den polske konungen. Särskildt

till denna episod, i sina allmänna drag välbekant frän svenska

historiska framställningar, knyter sig den tysk-baltiske historikern

Ernst Seraphims HfTulla och utförliga skildring »Der Kurländer

Volmar Farensbach». 1 Den vill visserligen vara en fullständig

biografi, men saknaden af sa godt som alla underrättelser för

tiden 1622—33 har faktiskt sprängt författarens ram, och man
söker därför i Seraphims arbete förgäfves upplysningar om Farens-

bachs sista årtionde. Dessa borttappade är vistades han icke i

Livland; han ägde öfver hufvud icke fast hemvist. Att han hösten

1628 i Gustaf II Adolfs ärenden afsändes på en beskickning till

Siebenbiirgen, är egentligen hvad Seraphim känner om honom;
att han 1626 af oviss anledning besökt Sverige har äfvenså varit

bekant. 2 Vida rikare belysning ger Wallensteinslitteraturen, som
i detta sammanhang egendomligt nog undgått uppmärksamheten.

Senast lämna österrikaren Herman Halhvichs voluminösa publika-

tioner en myckenhet nya bidrag till Farensbachs lefnadshistoria

från de växlingsrika är han tjänade under kejserliga fanor. En
sammanställning af i äldre och nyare litteratur tillgängliga notiser

kompletterar väsentligen bilden och läter ljuset falla öfver några

af de märkligaste situationerna i ett äfventyrligt lif. Den fram-

ställning, som här skall gifvas af Farensbachs högeligen skiftesrika

vandringsår utom Polen, bygger i första hand på tryckta källor,

inbördes rätt olikartade, i andra hand på studier i svenska och

danska, till någon liten del också tyska, arkiv och handskrift-

samlingar. Det torde ej behöfva särskildt anmärkas, att dessa

senare notiser samlats under forskningar, som satt sig något bre-

dare mål före.

Man kan med skäl fråga sig, om Farensbachs biografi verk-

ligen förtjänar en ingående behandling. Erkännas skall, att hans

egen insats ej är af den art, att den motiverar ett starkare intresse

för hans person. Men han framskymtar stundom i vissa samman-
1

I hans tillsammans med brodern August Seraphim utgifna Aus der kurlän-

dischen Vergangenheit. Stuttgart 1892. Nyligen har den livländska perioden af

Farensbachs liv behandlats i J. Kordzikovskis uppsats Aus den Studien im Riga-

schen Stadtarchiv i: Sitzungsberichte der Gesellschaft fur Geschichte und Altertums-

kunde der Ostseeprovinzen Russlands 1913.
2 Påpekadt af Sondcn i en recension i Historisk Tidskrift 1894: Öfversikter

och granskningar s. 4— 13.
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häng, som icke fa frånkännas politisk betydelse, och historien om
hans lif erbjuder ett öfvermått af tidstypiska drag. Och först

och främst äger den en oafbruten dramatisk puls, som i sig själf

fängslar.

* *
*

När Volmar Farensbach i september månad 1620 lämnade
Warschau för att gå i fält mot turkarna, kunde den 34-ärige

mannen blicka tillbaka på en växlingsrik bana. Hans karriär

hade i ovanlig grad utmärkts af framgång. Kommendant på Riga

slott, guvernör öfver det polska Livland, fältherre hos hertig

Vilhelm af Kurland — se där i korthet de viktigaste dragen af

hans historia. Genom sitt giftermål var han därtill befrvndad

med Polens mäktigaste magnatfamiljer, och af dessa frändeför-

bindelser hade han vid behof veterligen dragit stor nytta. En
segsliten och långvarig process hade den senaste tiden bundit

honom vid den polska hufvudstaden, i det att rådet i Riga väckt

sak mot honom — på synnerligen goda grunder! — med yrkande

pä skadestånd för de våldsamheter, han försökt mot staden vid

tiden för det misslyckade svenska anfallet. Först i augusti 1620

hade utslaget fallit — till hans förmån. Ty genom sitt inflytande

vid hofvet lyckades Farensbach omintetgöra borgerskapets anspråk

på skälig upprättelse. 1

I den här, som under storfältherren af Littauen samma höst

tågade till Moldau, var den forne livländske guvernören en fram-

skjuten höfvitsman. De förhoppningar, han till äfventyrs gjort

sig att genom lyckliga vapenbragder återställa sin, trots allt, svårt

skadade reputation i adelsrepubliken, tingo emellertid en bråd

ända. Den lysande expeditionen slutade efter få veckor med en

af de största katastrofer, den polsk-turkiska krigshistorien vet

omtala. Natten mellan den 6 och 7 oktober kringrändes den så

småningom i full upplösning bragta hären af den valackiske fursten

Kantemirs skaror. Otaliga langar gjordes. Endast i fråga om
ett fätal är namnet kändt, men som en bland de förnämsta af

dessa nämnas i samtida uppteckningar Volmar Farens*bach. 2 De

1 Tag hänvisar för de?sa händelser till Seraphhu.
a "Stanislaus Zolkiewskis berättelse, tryckt i DvcumenU privih5re la Istoria

Romänilor, Supl. II, 2, s. 490 IF. — Piastcki talar i detta sammanhang felaktigt

om Georg Farensbach {Chronica gestorum s. 403). hvaremot Kobicrzycki (Historia

Vladislai s. 672, 704, 724) uttryckligen nämner Volmarus eller Volodimirus Faren s-

bachius, >splendidis in Livonia natalibus gestisque, ingenio moribusque levior, sed

manu promtus, perpetuus Corecci xmulus>.
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1

flesta af de polska anförarna togos i förvar af tartarerna, men
fyra af den slagna arméns yppersta höfdingar rönte hedern eller

olycksödet att forslas till Konstantinopel, där de inspärrades i

Blå tornet nära staden. Utom fältherren Stanislaus Koniecpolski

voro de Lukas Zolkiewski, Samuel Korecki och — Volmar Farens-

bach. 1 Läng och härd blef fångenskapen, och Farensbachs gamle

medtäflare Korecki fick till slut med lifvet plikta för sitt stolta och

hånfulla språk mot sina väktare. 2
I Polen visste man ej längre

om någon af de fyra skulle återkomma lefvande; fåfänga syntes

de försök, som Farensbachs syster Magdalena, en af prinsessan

Annas hofdamer, gjorde för att fä sin broder utväxlad. 3 Och
åren gingo.

Vid årsskiftet 162 1—22 ankom till Konstantinopel sir Thomas
Roe, Englands nya ambassadör hos Porten, en af tidens utmark -

taste diplomater, bekant äfven frän Gustaf Adolfs historia. Ett

bland de angelägnaste värf, han hade sig förelagdt, var arbetet

för de polska adelsmännens befrielse; i hvarje fall skulle han söka

utverka skonsammare behandling af dem. Framför andra hade

hans regering lagt honom på hjärtat tvenne, skotten William

Forbes, som hölls fången hos en tarlarisk höfding, och Volmar

Farensbach. 4 Det synes säkert, att denna uttryckliga rekommen-

dation är en följd af de ansträngningar, som systern utvecklat.

Forbes hade nämligen tjänat under Farensbach. Med energi,

som ej uteslöt försiktighet, gick Roe till förhandlingarna med

storvisiren; de erfarenheter, den franske ambassadören inhöstat,

talade ej för lämpligheten af alltför lifliga föreställningar; han in-

skränkte sig först att yrka pä ett mänskligare fängelse än det

nuvarande, i hvilket fångarna fingo sofva i sina bojor. Tidigast

utverkades Farensbachs frigifning; redan i början af mars synes

han ha varit på fri fot och satt sig i rörelse för att friköpa

Forbes, 5 och i juni kunde Roe inberätta till sin regering, att

också denne förlossats ur fångenskapen. 6
I fråga om Korecki

intog åter Porten en hemlighetsfull och omedgörlig ståndpunkt;

först så småningom blef hans öde bekant. De öfriga
4
fångarna

kunde efter hand återvända till sitt hemland. Men Farensbach

1 K&bierzycki s. 724, Piasecki s. 403.
2 Kobiercycki s. 855.
3 Jfr. Seraphim.
4 Roes instruktion den 9 sept. 1621. Negoiiations of sir Thomas Roe in his

embassy to the Ottoinan forte 1621— 1628 s. 3 (London 1 740).
5 Roe till konung Jakob den 9/i 9 mars, Negotiations s. 26.
6 Roe till Calvert den 1 juni, ibid. s. 58.
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stannade kvar. De år, som nu följa, torde vara de dunklaste
och minst kända i hans historia; endast några fa ljusglimtar

skingra mörkret, men om den allmänna riktningen af hans öden
kan dock ej råda ovisshet.

I den osmanska hufvudstaden sammanlöpte en mångfald af

den syd- och östeuropeiska politikens tilltrasslade trådar. Här
mätte sig de spansk- österrikiska intressena med motpartiets i en
oafbruten kamp mellan »oratorerna» eller xresidenterna», de olika

makternas sändebud, och kampen gällde främst försänkningar vid

sultanhofvet. som kunde göras fruktbringande i det politiska

spelet. Med alla sina hemliga kabaler var denna kraftmätning i

sanning världspolitisk; den ägde sina yttersta poler i Babylon och

i London. Aret 1622 betecknar ingen afmattning. En polsk

ambassadör anlände på höstsidan för att förhandla om fred men
motarbetades af ett sändebud från Bethlen Gabor, den orolige

protestantiske fursten i Siebenbiirgen, hvars politik under 1620- talet

gång efter annan blir ett viktigt led i de antihabsburgska makternas

planer. Bethlens agent sekunderades i förstone af den böhmiska
rebellionens bekante general, grefve Henrik Matthias von Thurn,

som i augusti ankommit till Konstantinopel. Farensbach har tyd-

ligen snart nog trädt i förbindelse med denne och genom honom
värfvats för Bethlen Gabors sak. en öfvergång, som visserligen

icke förutsatte en alltför samvetsöm polsk patriotism. Vi veta

icke mycket om hans närmast följande år. Den gamle sieben-

biirgske krönikören Kraitss vet förtälja, att Farensbach 1623 med
en afdelning tyskt rytteri trädt i Bethlen Gabors tjänst, och del-

tagit i höstfälttåget mot kejsaren. Men Farensbach fann sig ej

rätt väl i denna ställning, hemförlofvade sina soldater, begaf sig

i osmansk förklädnad till Turkiet och hamnade slutligen i Venedig.

Det måste emellertid anmärkas, att dessa uppgifter i mångt och

mycket förefalla att vara förvirrade 1
. Det står fast, att han våren

1624 fortfarande kvarstod i Thurns tjänst. Att han samtidigt

intog en inflytelserik ställning vid det siebenbtirgska hofvet, betygas

bäst af hans ingripande i furstens familjepolitik.

I februari 1624 afled prinsessan Anna i Polen, och samma vår

träffa vi Magdalena Farensbach vid pfalzgrefvinnan Elisabets hof

1 Så uppger A'ranss, att Farensbach före sin öfverg&ng till Bethlen Gabors

tjänst tjänade under kejserliga fanor, och att han slutligen ändade sitt lif i Venedig.

Kraitss, Siebenbiirgische Chronik I, s. 71, i: F.ontes rerum Austriacarum, Scriptores ill.

Delvis måste här föreligga en sammanblandning med den kejserlige anföraren

Tiefenbach, som 1623 nödgades gifva sig åt Bethlen. Jfr. Kevenhiilkr, Annales

Ferdinandei x, s. 151 ff, och Caraffa Commentaria (1639) s. 171.
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i Haag, ovisst när hon anträdt resan dit. Det är möjligt, att

brodern Volmars nya förbindelser underlättat hennes förflyttning

från den svensk- polska furstinnans fridsamma damcirkel i War-
schall till vinterkonungens politiskt välunderrättade och icke minst

på spinnsidan verksamma kretsar, men det läter också tänka sig,

att denna förflyttning är af äldre datum; i så fall blir den engelska

regeringens speciella omtanke om Farensbach sätt naturlig —

-

konung Jakob var ju Elisabets fader. Just nu kommo till Haag
underrättelser, som för det landsflyktiga pfalziska huset voro allt

annat än hugnesamma, och som påkallade de furstliga damernas

behjärtade ingripande. Det förljöds, att den giftaslystne Bethlen

ämnade söka sin nya gemål bland de kejserliga prinsessorna. Man
visste icke i Haag, att hofvet i Wien fattade siebenbiirgarens

politiska galanteri från den misstänkta sidan. Hotades icke Fredrik

V:s sak med allvarligt afbräck, om nu den stridbare fast oberäk-

nelige Bethlen bundes vid de kejserliga intressena? Det låg nära

till hands att fästa furstens uppmärksamhet på ett lämpligare

parti. Valet föll på den unga Katarina af Brandenburg, den

svenska drottningens syster. Magdalena Farensbach fick furstinnan

Elisabets bemyndigande att delgifva sin bror planen, och i maj

kunde också denne framställa projektet för Bethlen själf. Redan

i juni kunde man i Haag hoppas pä god framgång, 1 och några

månader senare voro förberedelserna till giftermålet i full gång;

förmälningen skedde dock först 1626. Tidigt fattade Bethlen sitt

brandenburgska gifte som en brygga till närmare förbindelser med

Gustaf Adolf, och redan samma sömmar afsände han en beskickning

till Sverige. Det hör ej vårt ämne till att följa dessa försök, som

kanske ej framsprungit alldeles oberoende af Farensbachs till-

styrkan; denne ägde ju en relativt fyllig kännedom om svenska

förhållanden.

Den nyss anförda anekdoten om Farensbachs romantiska färd

till Venedig torde rymma en kärna af sanning. I oktober 1624

blef Thurn öfvergeneral hos den venezianska republiken, och allt

häntyder på, att den livländske adelsmannen äfvenledes anträdt

färden dit. Själf synes Farensbach åtskilliga är senare ha uppgifvit,

att han efter den turkiska fåndenskapen tjänat Bethlen Gabor,

Venedig och Frankrike i nu nämnd ordning, 2 och arten af Richelieus

'Jfr T. Kriiner, Bethlen Gabor, Furst von Siebenburgcn. I list. Zeitschrift 358,

s. 32. >?- • \
2 Israel I/oppe, Geschichte des ersten Schwed.-Poln. Krieges in Preussen (utg.

af Toeppen 1887) s. 306.
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italienska politik kunde göra en tillfällig öfvergång frän venetiansk

till fransk tjänst jämförelsevis lätt och naturlig. Från år 1625

äga vi endast en uppgift om honom, men det är en rätt be-

tecknande situationsbild. Det är kort före påskhelgen; ett kejserligt

sändebud vistas i Bethlens hufvudstad. Där stöter han på Thurn
och Farensbach, som befinna sig på genomfärd från Venedig till

Brandenburg. Farensbach reser i en rödmålad tvåspänd vagn och

har kring sig ett slags lifvakt af tolf polska ryttare. 1 Sa förloras

han ur sikte på väg till Brandenburg.

Om denna resa, som uppenbarligen liar något samband med
den transilvanske furstens nya giftermål, veta vi för Farensbachs

vidkommande knappt något. Sa mycket synes säkert, att han

ej mer återvänt till Siebenbiirgen. Han torde ock ha haft full-

goda skäl att ej sä snart visa sig där. Ty inom välunderrättade

kretsar visste man några är senare berätta, att Farensbach skilts

från Bethlen, sedan han bedragit honom pä en större summa
penningar — man sade 12,000 dukater. 2 Det sannolika är väl,

att han af denne vid den tyska resans anträdande betrotts med
något större uppdrag, som han lämnat ofullbordadt. En ny verk-

samhet lockade honom. Hela Tyskland stod under vapen; det ne-

dersachsiska kriget hade begynt.

Han kom att stanna i Tyskland — men icke inom deras led,

hvartill de senaste årens förbindelser borde ha hänvisat honom.

Xär han på nytt framskymtar, är han vorden kejserlig öfverste,

stadd pä tåg genom Pommern; pa krogar och värdshus för han

ett mäkta lasteligt tal mot "hertig Bogisiav och andra det heliga

romerska rikets furstar. 3 Kort därpå, i mars 1626, har han med

en afdelning wallensteinskt folk vågat sig fram till trakten af Berlin.

Han gick ända därhän i dristighet, att han ville bege sig till den

kurfurstliga staden; antagligen har han i förlitande på de tjänster,

han menade sig ha gjort prinsessan Katarina, uppträdt alltför

sorglöst och ogeneradt. Drygt två mil frän Berlin öfverrumplades

han af Mansfelts ryttare, som fått kunskap om hans färd; Farens-

bach togs tillfånga och med honom en annan officer, som till-

förne tjänat som kornett under Dampierre. 4

1 Relatio Joannis Alsö-Lindvay cursoris ad principem Bcthlen expediti, i:

Monumenta Hungarix Ilistorica III: Monuin. Comitiali.i S. s. 260.
2 Scultetus till Kristian IV, Haag den 17 april 16*9. Holland B 1607-40,

RA., Köpenhamn.
3 Frideborn till Axel Oxenstierna den 5 april 1626. Oxenstiernska saml. RA.

Stockholm.
4 Ernst af Mansfelt till Kristian IV, Brandenburg den 14 mars 1626. Ind-

komne Breve till Tyske Kancelli, ordnede efter avsendere, RA., Köpenhamn.





35

Skulden för detta sitt olycksöde lade Farensbach själf hos

den brandenburgska kurfurstinnan, som skändligen förrädt hans

person.

Hans misstankar mot det kurfurstliga huset ledde till ursinnigt

hat; de fmgo för honom utgöra motiveringen för hans våldsamma
framfart i Brandenburg halftannat år senare. 1 Att han till viss

grad varit på rätt spår är ingalunda uteslutet. Georg Vilhelm af

Brandenburg synes dock ha lagt sig ut för honom hos Mansfelt

och sökt verka för hans snara frigifning eller friköpande. 2 Wallen-

stein sjelf var synnerligen ifrig för att få honom lös och inskärpte

för Georg Vilhelm det otillbörliga i att öfversten gripits i hans land. 3

Harmsen protesterade den fångne Farensbach inför sina väktare: de

kejserliga tänkte för sin del ej bevilja pardon; hellre ville han dö;

kurfursten af Brandenburg skulle förlora land och värdighet för sin

hållning i konflikten, vare sig han grepe till vapen eller ej. Mans-

feld fann hans närvaro besvärlig och hemställde till konung Kristian

att låta hämta fangen till en säker ort i afvaktan på beslutet om
hans öde. 4 Svaret blef, att Farensbach under noggrann bevakning

skulle sändas till general Fuchs kvarter. 5 Den 2 april 1626 kom
han också till Wolfenbiittel. 6

Hans vistelse i det danska lägret blef emellertid mycket kort.

Ty i friskt minne lefde ännu hans förräderi är 161 7 mot Gustaf

Adolf, och konung Kristian föll på tanken att visa Sverige en

uppmärksamhet genom att öfverantvarda den forne motståndaren

i dess regerings händer. Redan följande dag afläts ett bref i

ärendet till den svenske konungen. Kristian tog för gifvet, att

Gustaf Adoli »stor attraa och forlengsel hans person att kunde

mechtig blifve skulle hafve», och ville gärna sända honom till

Sverige »for en byttpenge». 7 Utan att afvakta svar befallde han

samma dag kanslern Kristian Friis att draga försorg om fangens

transporterande till svenska gränsen. 8 Tillsvidare inspärrades nu

1 Gcbaucr, Kurbrandenburg in der Krisis des Jahres 1627, s. 143.
2

I sitt anförda bref räknar Mansfelt med, att Farensbach kan utväxlas, >oder

man sich sonsten seinethalben vergleichen>, och tillägger: >\Vass gestalt höchster-

melte Ihr Churf. G. zur Brandenburg fiir Ihm schreiben, haben Sie auss deV beilag

gnedigst zusehen.> Denna bilaga synes emellertid saknas.
3 Wallenstein till Georg Vilhelm den 9 april 1626. Rep. 24 b 14, Geheime-

arkivet, Berlin.
4 Mansfelts anförda bref den 14 maTS 1626.
5 Kristian IV till Mansfelt, Wolfenbiittel den 22 mars 1621. Ausländ. Regi-

strant. R. A., Köpenhamn.
6 Kristian IV:s skrifkalender 1626, Danske Samlinger II R. III s. 376.
7 Kristian IV till Gustai II Adolf, Wolfenbiittel den 3 april 1626. Svenske

Acta V, R. A., Köpenhamn.
8

Till Friis den 3 april, Sjcellandske Tegnelser XXII 1, R .A., Köpenhamn.
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Farensbach på Koldinghus i Jutland. Man visste berätta, att han
hyste dödlig förskräckelse för att bli skickad öfver till Sverige.

Många menade visserligen, att danskarna af hänsyn till Polen icke

skulle utlämna honom till Gustaf Adolf. 1

Men det halp icke — i Sverige mottogs anbudet. 2 Farensbach

sattes i fångskjuts på färd norrut.

De sista dagarna af april eller de första af maj hade stats-

fången och hans bevakning hunnit upp till Östergötland, där hans

väg korsades af en resande diplomat, som icke kunde vara honom
obekant. Pfalzaren Ludvig Camerarius, återvändande till Haag
från en beskickning till Stockholm, passerade vid Linköping Farens-

bach. Denne ansträngde sig ifrigt för att få stanna och tala

med Camerarius och ropade, att han hade högst märkliga tidender

att meddela, enkannerligen intressanta för det återresande sände-

budet. Men Camerarius låtsade, som om det regnade; han fann

en sådan förhandling på öppen landsväg föga lockande, och om
den famöse mannens sanningskärlek hyste han ej särdeles höga

tankar. Så helt fången i fåfänga, som han är, skulle han näppe-

ligen, om han också ville, kunna lämna sannfärdiga upplysningar,

skrifver han till Axel Oxenstierna. 3

De nyheter, Farensbach hade på hjärtat, äro oss icke be-

kanta. Räknade han på att i Sverige slippa undan för godt pris

med sina afslöjanden, så bedrog han sig i hvarje fall. Gustaf

Adolf var besluten att näpsa honom. Konungen uppehöll sig i

början af maj i Strängnäs, där han bevistade sin moder änke-

drottning Kristinas begrafning, och det är troligt, att han beredde

sig tillfälle att se den just till trakten ankomne fången. Vi veta

blott, att ståthållaren Stellan Mörner fick befallning att föra

Farensbach till Gripsholms slott och där sätta honom i fängsligt

förvar.* på Gripsholm synes han sedan hållits inspärrad hela

sommaren och ett godt stycke till. Det är en farlig karl, som

ej bör slippa lös — så menade Camerarius, som förmodligen

kände hans föregåenden tämligen väl. 5

1 Anders Svensson till Gustaf Adolf, Hamburg den 15 april, Gt-rmanica RA.,

Stockholm.
2 Svenska registraturet 1626, RA., Stockholm, har under datum 13 juni endast

anteckningen: »Till IL K. Maj:t i Danmark, om Vollmar fårenspacJo F. var da

redan ankommen till Sverige.

3 Camerarius till Oxenstierna, Helsingör d. 6 maj 1626, E. 388, Uppsala

univeisitetsbibl.
4 Samuel von Winterfelds relation om sin ambassad till Sverige 1626, Ham-

marstrands afskrifter från berlinarkivet, E. 379 FL, Uppsala universitetsbibliotek.

5 Camerarius till Salvius den 1/11 sept. 1626, Skrifvelser till Gustaf II Adolf,

.R.A. Stockholm.
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Hans fångenskap på mälarslottet hade kanske blifvit långvarig,

om ej hjälpen kommit — från ett ganska oväntadt håll. De grun-

der, som förmådde Bethlen Gabor att lägga sig ut för honom
hos Gustaf Adolf, komma väl alltid att förbli en hemlighet. Vi
höra endast, att Farensbach i början af oktober lössläpptes och

fick resa, sedan han afgifvit åtskilliga försäkringar om framtida

välförhållande, 1 och att hans frigifvande ägde rum till följd af

den siebenburgske furstens mellankomst. 2 Kände Bethlen icke

livländarens senaste streck, menade han, att Farensbach våldsamt

afbrutits i sitt för furstens räkning påbegynta värf — nog af,

han har inskridit till den fångnes förmån och utverkat hans frihet.

Det är icke troligt, att han vid sin afresa från Sverige mottog

något uppdrag å svenska regeringens vägnar. Har man kräft af

honom att också i kejserlig tjänst iakttaga skyldig lojalitet mot
Gustaf Adolf, sä blef det i hvarje fall icke svårt för hans heta

hufvud att i denna fordran inlägga rent af ett slags politiskt be-

myndigande. När Farensbach återkommit till Tyskland och ånyo

inträdt i kejserlig tjänst, visste han sålunda berätta för Wallenstein

och Arnimb, att Gustaf Adolf ifrigt åstundade förbund med kejsar

Ferdinand! Något kreditiv kunde han naturligtvis icke åberopa;

han gaf sig sken att handla på Gustaf Adolfs befallning och

gjorde ingen hemlighet af sin föregifna mission. 3 Han tyckes

ha talat för döfva öron — tillsvidare. Men när 1627 den svenska

och den kejserliga politikens företrädare försiktigt, hälft fientligt

fingo känning med hvarandra, aktualiseras plötsligt hos Wallen-

stein det farensbachska uppslaget, och i sina bref återkommer

han gång efter annan till detta tidigare initiativ, om hvilket han,

på allvar eller ej, sade sig antaga att det härledde sig från

Gustaf Adolf. Sverige hade — förklarade han — genom öfverste

Farensbach först fört allianstanken på tal, det vore följaktligen

Sveriges skyldighet att fullfölja uppslaget genom att framlägga

sina alliansvillkor. * Mycket tyder på, att Gustaf Adolf och Oxen-

stierna ingenting haft emot underhandlingar, som kunde afslöja

1 Gabriel Gustafsson till Axel Oxenstierna den 6 okt. 1626, Axel Oxenstiernas

Skrifter och Brefväxling Afd. Il Del 3, s. 104.
2

Till Camerarius i Salvii namn den 24 nov. 1626: »Farensbachius ad inter-

cesstonem Pethlenii sub cautione tameli di missus est.» Tyskt-latinskt registratur

1626— 27, afskritt frän Königsbergsarkivet, RA. Stockholm.
3 Elias Pauli till Axel Oxenstierna den 23 april 1628. E 3SS Uppsala. Pauli

återger Arnimbs uppgifter om Farensbachs uppträdande, >postquam relaxatus ex

Suecia primus fuerit qui quasi jussu S. R. M:tis mentionem publ.ee fecerit, Ulum
percupidissime affectare Caesariam confoederationem. . .>

4 Wallenstein till till Arnimb den 26 nov. 1627. Förster, Wallensteins Priefe

I s. 156, samt ilerstädes i samma brefsamling.
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de kejserligas afsikter, men det är högst otroligt, att de gifvit

Farensbach en så vidsträckt, låt vara så lös fullmakt. Hur äfven

Farenbach tog del i de förhandlingar eller rättare sagt påtryck-

ningar frän kejserlig sida, som med anknytning till hans budskap

från Sverige skedde hösten 1627, skall senare i sitt samman-
hang omtalas.

Själf fick Farensbach, ånyo vorden kejserlig öfverste, föga

tid att afvakta följderna af sitt föregifna budskap frän Sverige.

Vid årsskiftet 1626—27 erhöll han ett infanteriregemente och

satte sig i marsch mot Schlesien. 1 Där lade han sina trupper i

kvarter i staden Pless och utskref en kontribution, oerhörd äfven

i dessa de betungande kontributionernas dagar; den uppgick till

ej mindre än i det närmaste 20,000 thaler. 2 Beuthen, där Farens-

bachs trupper lågo några veckor i januari, kontriburerade 700

thaler. 3 Men hans framfart skulle denna gäng fä ett brädstörtadt

slut; den 1 februari stormades slottet i Pless af nyvärfvade danska

trupper under Kristian Warkotsch, och för andra gången på mindre

än ett är föll han i dansk fångenskap. 4 Tre veckor satt han

först fången i Pless. 5 Hans stortalighet var densamma som förr;

hans vrede öfver öfverrumplingen kände inga gränser. Med bister

belåtenhet relaterar Wallenstein hans hänsynslösa tal, som nästan

artade sig till drift med besegrarna. Han var deras fånge, det

var nog sant, men de skulle alla fä erfara, att de voro kejsarens

fångar. Och, tillägger Wallenstein, »die vom Feind lamentieren

sich sehr iiber sein Maul». 6 Det var icke utan, att Wallenstein

senare fick skäl att beklaga sig af samma anledning. Men för

tillfället skattade han sin livländske öfverste högt. Han ansäg

icke tillbörligt att utväxla Farensbach mot en dansk kapten, som

fallit i de kejserligas händer — det var ingen ekvivalent godt-

görelse. »Der Farensbach ist gut zu einer desperierten diversion

oder impresa — Gott weiss, er wird uns viel dienen könneti». 7 Lös-

ningen blef, att schlesiska städer fingo kontribuera till hans lösen-

summa. 8 Kort därpå kunde Farensbach återvända till sitt regemente/-'

1 Halhuich, Fiinf Biicher Geschichte Wallensteins II, s. 56.

- Acta publica. Verhandlungen und Correspondenseri der Schlesischen Fursten

und Stände (utg. af Krebs), VI s. 335.
J Ibid. s. 315.
4 Halhoich II, s. 56. Acta publica VI s. 264—265.
5 Acta publica VI s. 315.
6 Wallenstein till Collalto den 24 febr. Chlumecky Regesten s. 42.

7 Wallenstein till Collalto den 24 maj 1627, ibid s. 49—50.
8

Jfr Acta publica VI, s. 315.
9 Hallwich II, s. 57.
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Det högst äfventyrliga företag, för hvilket Wallenstein ville

reservera Farensbach, är icke helt och hållet okändt. Ett af

Wallensteins bref i maj 1627 ger vissa förbehållsamma antydningar

därom. Det gällde ingenting mindre än att i Siebcnbiirgen höja

upprorsfanan mot Bethlen Gabor, kanske rent af att i tysthet

röja fursten ur vägen, en plan, till hvars utförande väl Farensbach

genom sina föregåenden ansågs synnerligen skickad. Wallenstein

beklagar, att han ej kan använda sig af honom 1 — förmodligen

var han ännu i dansk fångenskap. Af allt detta kom ej heller

något till utförande, och när Farensbach återkommit, fick han

stanna hos sitt regemente i Schlesien. Högsommartiden träffas

han som kommendant i det intagna Troppau, där han med lock

och pock nödgade läkaren Fortunatus de Castelmuro att antaga

rollen af hans lifmedicus. 2 Hans framfart med kontributioner och

allsköns andra utpressningar utöfver det vanligen fördragna måttet

uppkallade de schlesiska ständena till oupphörliga klagomål och

hänvändelser. Sä lät han, när han i september lämnade Bielitz,

»för upphäfvande af kvarter» afpressa staden 1,500 thaler, ett

ekipage med sex hästar, två persiska praktdukar och en rikt

utstyrd ridhäst. 3 I oktober klagade hertigen af Brieg att Farens-

bach, trots till honom utbetalade 1,200 thaler, endast svarade

med oerhörda beskyllningar mot hans furstliga nådes person och

land. 4 När han omsider satte sig i rörelse för att aftåga, mar-

scherade han med möjligast bred front, hårdt brandskattande

alldeles oskyldiga grannbyar; hans folk slog sönder dörrar, fönster

och husgeräd, respekterade ej det ringaste de lokala myndighe-

ternas förordningar utan framkastade »weitaussehende Redem. 5

Endast i ett af de små furstendömena uppgick summan för ut-

pressade kontanter och förtäring till 21,000 thaler. I Markbran-

denburg blef det snarare värre. Hans genomtåg kunde tjäna som

mönster för alla dessa okynniga och planlösa sicksackmarscher fram

och tillbaka, som städse vållade det kontribuerande folkets van-

mäktiga men ärliga harm. 7 Han var besluten att låta kurfursten-

dömet dyrt umgälla hans eget missöde vid Berlin föregående vår,

ja, till slut gjorde hans folk inbrott på ett af de kurfurstliga

1 Wallenstein till Collalto den 25 maj 1627, Chlumecky Regesten s. 50.
2 Acta publica VI s. 102 not.
3 Ibid, s. 331.
4 Acta publica VI s. 245.
5 De schlesiska ständerna till kejsaren d. 16 okt. 1627, ibid, s. 235.
6 Ibid, s. 241.
7 debatter Kurbrandenburg 1627, s. 143.
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slotten. 1 Wallenstein blef genom klagomålen allt mer irriterad

och slutade med att bli fullt uppbragt på Farensbach. Det kom
därhän, att fältherren hotade med att låta »reformera» hans rege-

mente, d. v. s. underkasta det en omorganisation, som främst

måste gå ut öfver det högre befälet; det visade sig, att allvar

låg bakom hotet, då Wallenstein lät slå öfverstelöjtnanten Eichsel

i järn. 2 Moralisk indignation torde väl härvidlag ha betydt mindre
än generalens fruktan för nya tradimenta från sin i dylika värf

ej alldeles oerfarne öfverste. Han var allvarligt betänkt på att

göra sig af med Farensbach, och hans plan gick ut på att ut-

verka en kejserlig förklaring af innehall, att det från polsk sida

anförts klagomal öfver att kejsaren i sin tjänst tålde en man, som
handlat mot Polen som en förrädare 3 — ett uppslag som tyder

på att konung Sigismund tillbörligen uppmärksammat sin forne

guvernörs relationer med Bethlen Gabor. Men den kejserliga re-

solutionen kom aldrig till stånd. 4 I det ögonblick ovädret sam-

mandrog sig, visste Farensbach göra sig oumbärlig, eller i hvarje

fall att visa sig användbar för nya desperata värf, sädana som
Wallenstein tidigare haft i åtanke för hans räkning.

Det stora krigets stormvågor närmade sig alltmer kusten i

norr. De spridda styrkor, som för konung Kristians räkning

opererat i Schlesien, voro upprifna; Farensbachs regemente och

öfriga dit detacherade kejserliga trupper hade på höstsidan dragits

norrut. Efter Tillys elbeöfvergång i augusti lägo Danmarks fast-

landsbesittningar öppna för fiendens anstormning, och Nord- och

Östersjökustens fria städer och små hertigdömen indrogos alltmer

i de mäktiges intressesfär. Det är just dessa veckor de kejserliga

flottplanerna taga fast gestalt i samförstånd med Spanien och

Polen, ett fantastiskt projekt visserligen, men understödt af mycket

reella maktresurser. I Lybeck arbeta kejsarens och Spaniens

legater, grefve Schwarzenberg och Gabriel de Roy, i syfte att

1
I det i Berlinarkivet (se nedan) förvarade inkvisitionalet beskylles F. för att

ha på det gröfsta smädat kurfursten, som dock bevisat honom all välvilja, och bl. a.

yttrat den förvisso förgripliga tanken: sWäre der Kurfurst dar, er wollte ihn lassen

beim Kopfe nehmen und in das Hundeloch stecken» o. s. v. 4

2 Wallenstein till Farensbach, Bamow den 17 nov. 1627. 77/. Bilck Beiträge

zur Geschichte Waldsteins.
3 Wallenstein till Collalto d. 2S nov. 1627. Chlumecky S. 65.
4 Däremot anfördes från Brandenburgs sida häftiga klagomal mot Farensbach,

med anledning hvaraf Wallenstein den 3 jan. 1628 anmodade markgrefve Sigismund

att låta sammanfatta och verifiera anklagelsepunkterna. 1 Berlinarkivet (Rep. 24 b

14) finnes också bevarad en diger akt af det mot F. hopbragta materialet, »Die

Inquisition wider den Ubersten Fahren-bach wegen seines iibeln Hausens, Proce-

direns, Liislerns und gefiihrten Bedrohungen», juli— okt. 162S. En särskildt tillsatt

kommission har ledt vittnesförhöret i S3 frågor men haft tacklös möda.
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vinna hansans bistånd för de nya planerna. Nu är det Volmar
Farensbach för Wallenstein framkastar en tanke, som genast

fängslar och intresserar honom pä det högsta: byggandet af ett

antal farkoster, ett slags pontoner, för trupptransport och en djärf

landgång på de danska öarna. 1 Generalen sände honom genast

till Schwarzenberg och de Roy för att drifva saken vidare. 2
I

december träffas han också i Lybeck, stadd i hemlighetsfulla

ärenden, genom danska öfverlöpare gör han sig underrättad om
ställningen i Danmark, som befinnes gynnsam för hans företag. 3

Hans eget och tvä andra regementen tåga till Oldenburg och

Hilligenhafen på Femern; själf reser han till östersjökustens

städer för att uppdrifva alla tillgängliga skepp — man tror redan

att företaget kan räkna på ett trettiotal sädana. Stöten gissas

komma att riktas mot Läland. 4 Trupper marschera dagligen

genom Lybeck, idel utvaldt folk, som fått löfte om rundlig dusör. 5

Hur anfallet verkligen aflopp, är icke i detalj kändt. Samtida

berättelser uppge, att en flottilj under Farensbach — det säges

med femton skepp och 5,OCK) man — lagt ut från Jutland för att

segla till Fyn men kastats tillbaka af vinterstormarna med för-

luster, och att företaget måst uppgifvas. 6 Det är möjligt, att

försöket upprepades, men det visade' sig under alla omständig-

heter omöjligt att utföra. Snart nog har också Wallenstein funnit

af nöden att hälla Farensbach utanför den vidare diskussionen

om de maritima planerna. 7

Medan Farensbach senhösten 1627 uppe vid kusterna i Jyl-

land och Nordvästtyskland förberedde sina dristiga projekt, hade

1 Wallensteins antydningar om planens innebörd äro icke fullt klara; så gissar

Halhvich (Fiinf Biicher Geschichte Wallensteins, II s. 336), att den gick ut pä för-

störandet af de svenska och danska flottorna. Det följande torde visa, att detta i

hvarje fall icke var det egentliga syftet.
2 Halhvich II, s. 274. Mans II, s. 77 ff.

3 Joakim Kratz till Kristian IV, Lybeck den 15 dec. 1627. Hansestedeme

B—C 1540— 1628, RA. Köpenhamn.
4 Kratz till Kristian IV, Lybeck den 19 och 20 dec.

s Kratz till Kristian IV, Lybeck den 21 dec. 4
6

I ett tydligen uppsnappadt bref frän okänd adressat (doktor M. Mentzelr)

till Tilly, Hamburg den 2 mars 162S, uppges, att 15 skepp frän Jutland velat segla

till Fyn: >von ungewitter alle verderbt». Hansesta.>derne B—C, RA., Köpenhamn.
— Den 20 januari skrifver J.

Salvius till Oxenstierna, att Farensbach med 5,000

man och några skepp sökt öfvergå till Fyn men förgäfves; uppgiften härstammar

tydligen från de kort förut till Stockholm ankomna danska sändebuden. Tyska

registraturet 162S, RA., Stockholm. — Vasstnaet omtalar, att kejserliga trupper,

förlagda kring Bält, under Farensbachs befäl fonder rTOversten Barensbceek> ) sökt

i små farkoster (>in Schuyten>) uppnå Skåne men skingrats af storm. Verhael

XIV, s. 72.
t Schwarzenberg till Åldringen den S januari 162S, Hallwich III, s. 27S.
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han emellertid funnit tillfälle till diplomatisk verksamhet af den
fria och obundna art, som tilltalade honom. Ofvan är berättadt,

hur han efter återkomsten från den svenska fångenskapen sent pä
året 1626 vidlyftigt ordat om Gustaf Adolfs brinnande åstundan
att sluta en närmare förbindelse med kejsaren. Äfven har antydts,

att detta budskap, det mande ha varit gripet ur luften eller byggdt
på missförstådda konventionella betygelser, kommit Wallenstein

till pass ett år senare. Vid den tidpunkt, hvarom nu är fråga,

utvecklades af den kejserlige generalen en liflig verksamhet i

syfte att omintetgöra den förbindelse mellan Nordens konungar,

som han redan skymtade, och utspela' de gamla rivalerna mot
hvarandra. Lockelser och hotelser åt ömse hällen tillgrepos för

att utså inbördes misstro mellan rikena. På flera skilda vägar

visste Wallenstein och hans män att vinna känning med företrä-

dare för den svenska politiken och för dem upprulla förledande

utsikter. Ett af instrumenten bl ef just Farensbach.

En dag i november månad 1627 infann han sig hos svenske

agenten i Hamburg, Anders Svensson, nedrest från Kolding i Jyl-

land, där han för tillfället låg med sitt folk, inbegripen i ett om-
fattande skeppsbygge. Ehuru helt visst inspirerad af Wallenstein

föregaf han sig äga sitt uppdrag direkt från kejsaren. Han kände

sig Gustaf Adolf sä förbunden, sade han, att han inför kejsar

Ferdinand högeligen prisat den svenske konungen. Kejsaren hade

dä uppdragit åt honom att gifva Gustaf Adolf tillkänna sin

lifliga önskan att hålla fred och vänskap, ja sluta »ett starkt för-

bund» med Sverige. Farensbach uppgaf sig redan två gånger ha

skrifvit till' konungen med intet svar bekommit; af en sådan hän-

vändelse finnes emellertid intet spår bevaradt. Nu begärde han

emellertid att få pass för att själf bege sig till Gustaf Adolf och

muntligen dryfta saken. »Gaf ock före,» berättar den mycket

skeptiske svensken, »lika som kejsaren konungen i Polen intet ak-

tade utan heller skulle vela söka E, K. M:ts vänskap och den att

underhålla. Sade ock, det kejsaren aktade intet Danmark; var

honom allenast om Öresund till att göra, därmed holländarna att

tvinga. De andra landen, som äro pä den andra sidan om Sundet,

ville han E. K. M:t förmedelst ett stark förbund väl unna och

öfverdraga. Diskurrerade sålunda Farensbach härom, lika som

kesaren hade Öresund allreda sin kos, menandes, att det kunde

honom intet undstå, och måste väl städerna bifalla kejsaren med
skepp, eller man ville snarast visa dem något annat. In summa,

han hade svåra stora ord och sköt skräckeligen ibland dufvorne.
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Dock var änden på hans diskurs, det han ville råda E. K. M:t
sig icke uti detta kriget emot kejsaren att mänga, sä framt som
E. K. Mit icke ville förlora land och rike. Och oansedt jag af

alla hans diskurser ingen annan visdom kunde märka, än att han
är en stor uppsmidare, och E. K. M:t, som jag i underdånighet

menar, hans tal ringa skolen akta, sa djärfdes jag likväl icke låta

gä förbi utan E. K. M:t det i underdånighet tillkännagifva.» Fa-
rensbach slöt med att antyda de väldiga flottrustningar från kej-

serligt häll, som nästa sommar skulle gifva nya herrar makten på
både Nord- och Östersjön. »Talar därom som en landtman, som
på skepp ringa förstånd hafver, men icke som en sjöman!:: 1

Farensbachs andragande röjer på det tydligaste sitt samband
med Wallensteins samtida planer och hugskott och utgör blott en

parallellföreteelse till åtskilligt, som förekom på annat håll. Han
var endast en utskickad och fullföljde inga själfständiga uppslag,

ehuru det hela lämpade sig särdeles väl för hans röst. Han kom
och försvann. Det blef ej tal om att bevilja något lejdebref för

hans färd till Gustaf Adolf, allra helst som han aldrig synes ha

återkommit med någon påminnelse därom.

Dessa tjänster kunde endast uppskjuta, icke afvända brytningen

med den kejserlige öfverbefälhafvaren. Från Holstein, dit Farens-

bachs regemente kommenderas i februari, 2 förflyttas han i juni

till Stralsund för att deltaga i anfallen pä staden. Misshälligheterna

med Wallenstein voro emellertid snarast större än någonsin, och

generalen varskodde Arnimb, befäl hafvaren vid Stralsund, att ej

låta sig förbluffa af livländarens utsagor. 3 Det visade sig genast,

att Farensbachs pretentioner skulle vålla nya svårigheter, och

Wallenstein gaf Arnimb order att i händelse af fortsatt tredska

öfverläta regementet till en lojalare cheD När Wallenstein själf

infunnit sig, träffades till slut en öfverenskommelse i godo: Farens-

bach afstod från sitt musketerareregemente och skulle för sina

anspråk i allt mottaga 1 0,000 riksdaler. 5 Det var i midten af

juli 1628.

Brytningen med dc kejserliga var i själfva verket åsyftad af

Farensbach, i hvilkens fruktbara hjärna nya planer upprunnit.

Redan halfannan månad tidigare hade han trädt i hemliga under-

1 Anders Svensson till konungen den 17 nov. 1627. Germanica RA, Stockholm.
2

Gi/ufrlv, Waldstcin während seines ersten Generalats, I, s. 359.
3 Wallenstein til Arnimb den 28 juni 1628, Forsier 1, s. 353.
4 Den 4 juli 1628. Forster 1 s. 356—357.
5 Hallunch II s. 247.

7

—

170116. Ptrsonhisiorisk tidskrift . igij.
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handlingar med svenskarna. I början af juni hade hans sekre-

terare infunnit sig i Hamburg hos den svenske legaten Kristoffer

Ludvig Rasche och öfverbragt bref, fyllda af bittra klagomal

öfver den behandling, som kom hans herre till del, och hvari

Farensbach trodde sig spåra konung Sigismunds speciella förföl-

jelse. Nu hade han i denna världen ingen annan tillflykt än

svenske konungens tjänst; af allt sitt hjärta vördade och afgudade

han Mans Majestät, långt mer än alla prinsar och potentater i

världen. Man öfverenskom visserligen, att Farensbach skulle träffa

Rasche i Lybeck för vidare aftal, 1 men den svenske ambassadören

upptog närmandet med en viss försiktighet, och när Farensbach

löstes ur den kejserliga tjänsten, var ännu intet öfverenskommet. 2

Försiktigheten var tämligen väl motiverad, ty med vanlig fördoms-

frihet höll Farensbach utvägarna öppna åt alla håll: meddelade

Wallenstein underrättelser om svenskarna, föregifna eller verkliga, 3

betygade för andra sin nitälskan om den katolska religionen, som
gjorde det för en samvetssak för honom att taga tjänst vid Tillys

armé, 4 och stod samtidigt på bästa fot med engelska och danska

ombud i Hamburg, dit han nu begifvit sig. 5 Det var allt ett

planlagdt dubbelspel: det gällde för honom att icke rifva broarna,

förrän han utbekommit sin fordran hos de kejserliga. Den iS

juli skref han pä nytt till Rasche — denne uppehöll sig nu i

Lybeck —
,

upprepade sina forna förslag och trodde sig kunna

försäkra, att han åtminstone skulle kunna ställa 400 ä 500 man

till Sveriges disposition. Som vängåfva öfversände han samtidigt

till Rasche tre mulåsnor. 6 Det är icke antagligt, att mulåsnorna

någonsin hunno fram. Brefvet råkade fatalt nog att på vägen

falla i händerna på Åldringen, den kejserlige generalkvartermästaren,

med hvilken Farensbach just förhandlade angående sina ouppgjorda

mellanhafvanden. Det är själfklart, att Farensbachs 10,000 riks-

daler efter detta afslöjande icke utbetalades. Det är också för-

klarligt, att vederbörande ansägo sig berättigade till särskilda

kraftätgärder mot den svårt komprometterade öfversten. Utan

uppskof sändes en skarpt hällen skrifvelse till staden
4
Hamburg

med anmaning att oförtöfvadt gripa Farensbach och kasta honom

1 Rasche till konung Gustaf Adolf, Lybeck den 12 juni 162S. RA. Stock-

holm.
2 Rasche till konungen, Lybeck den 19 juli.

3 Wallenstein till Arnimb d. 7 augusti 162S. Förster I, s. 387.
4 Menzel till Gronsfeld, Hamburg d. 19 augusti. Hallwich III, s. 392 ff. Jfr.

Hallwich II, s. 24S.
5 Menzels citerade bref.
6 Hallwich II, s. 247 ff.
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i häkte: han skulle sedan utlämnas till Åldringen. Till yttermera
visso tillställde man honom samtidigt en vänlig inbjudan att in-

finna sig hos hertigen-generalen for vissa förtroliga meddelanden.
Men Farensbach var för slug för att gä i fällan, skyllde pä till-

fällig opasslighet — »eine verordnete Kur der Ärzte!: — , och ej

ens Åldringens förespegling, att han nu kunde fä utkvittera sin

fordran, lyckades. Icke bättre slog arresteringsplanen ut. Staden

lade ej större hinder i vägen; soldater utsändes för att gripa

honom. Men när de kommo till hans bostad, funno de fågeln

utflugen och buren tom! Man misstänkte, att Hamburg genom
danska, engelska och holländska agenterna i tid varnat honom:
han hade nämligen hunnit att föra undan all sin lösegendom på
Elbe. 1 sSå mycket jag kan erfara:, skrifver Anders Svensson i

en rapport till sin regering, »synes väl vara likt, det han genom
någon af rådet är blefyen varnadt, eljest hade han icke sa lätte-

ligen kommit sin kos, ty där gick svåra hemligen med om». 2

Farensbach hade den sista tiden i Hamburg åberopat ärenden

i svensk tjänst. Han föregaf, att han af tillgifvenhet för Sveriges

konung lämnat den kejserliga tjänsten, ehuru det var rätt bekant,

att svara slitningar med Wallenstein föregått hans afsked. 3 Han
ville ej strida mot Gustaf Adolf, sedan denne nu sändt trupper

till Stralsuhds undsättning. 4 Och Rasche hade haft all möda att

förmå honom att slå bort tanken att resa till Preussen och upp-

söka konungen; han trodde sig dock nu veta, att Farensbach

gifvit denna plan på båten, och att han vore på väg till Holland. 5

Trots allt är det något öfverraskande, att den livländske öfverstens

föregifna svenska relationer icke skyddade honom mot häktnings-

åtgärden. En rådsherre i staden berättade den svenske agenten,

att den aldrig skulle beviljats, därest man ej af Gustaf Adolf

mottagit en varning »såsom för en lättfärdig fågel:., en hänvändelse

som var absolut obekant för Rasche och Anders Svensson. Det

är icke uteslutet, att här föreligger en mystifikation frän Wallen-

steinskt håll.

Farensbach åtföljdes på sin färd af sin gemål, grefvinnan

Agnes Eberstein, som har för första gången framskymtar under

1 Menzels bref den 19 aug. 1628, Halhvich III s. 392 ff. Jfr ibid. II 5. 251.

För det föregående hänvisas till Hallwich II 247 ff.

' Till konungen, Hamburg den 23 aug. 1628. Germanica RA., Stockholm.
3 Rasche till konungen, Lybeck den 12 aug. 1628.
4 Bure till konungen, Köpenhamn den 12 aug. 162S. AdUrsparrc Historiska

Samlingar III s. 164— 165.
5 Till konungen den 12 aug.
6 Till konungen den 23 aug. 162S.
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dessa äfventyrsår. Vi veta icke, om hon varit hans första och
enda eller hans andra hustru; om hans 1610 ingångna äktenskap

är endast kändt, att det befryndade honom med förnäma ätter i

Polen. 1 Hvad om henne är bekant visar, att hon ägt en viss

höghjärtad kärlek till sin man. »Hon lämnade alltsammans och
ville blifva där som hennes man blef, hvarföre henne här gifves

stort beröm,» skrifver Anders Svensson.

Mot slutet af augusti kommo de två till Amsterdam. Farens-

bach uppsökte därvarande danske agent Scultetus, klagade lifligt

öfver de förolämpningar, han fått utstå af Wallenstein, och förkla-

rade att han ämnade taga revansch. Han skulle nu med det sna-

raste resa genom Öresund till svenske konungen. På pengar hade

han ingen brist, han medförde 40.000 riksdaler; också i Hamburg
hade han ^spenderat friskt». 2 Hans plan var fattad: han uppgaf,

att han ville bringa Bethlen Gabor i vapen mot kejsaren. 3 Och

det var för en gängs skull intet tomt hot. Han begaf sig också

med det snaraste på resa till Preussen för att där söka träffa

Gustaf Adolf. Själf tog han sjövägen förbi Danmark, medan hans

hustru reste öfver Lybeck. Kommen till Helsingör var han hart

nära att med sitt eget förvållande få afbryta turen. Han hade

nämligen icke kunnat afhålla sig från att under uppehållet i tull-

hamnen tala »något spotskt.» om konung Kristian och fick sona

sin oförsiktighet genom att omedelbart arresteras af den därva-

rande ståthållaren. Först sedan konungen varskotts om det pas-

serade och funnit saken vara alltför obetydlig för att föranleda

efterräkningar, fick han fortsätta sin färd. Hade han blott velat,

utlät han sig, skulle han kunnat uppenbara många af fiendens

hemliga anslag för danske konungen. Nu skulle han i stället spara

afslöjandena för Gustaf Adolf. 4

Den 13 oktober 1628 ankommo Farensbach och hans grefvinna

till det svenska högkvarteret i Elbing i Preussen, som det synes

under föregifvande att förhandla med svenska kronan om sina

livländska gods och i öfrigt ställa sina tjänster till konungens

förfogande. När Oxenstierna tvä veckor senare drog den från

fälttaget återvändande Gustaf Adolf till mötes, befann sig Farens-

bach i kretsen af de beledsagande herrarna och syns kanske

1
Jfr Seraphim s. 23— 24.

2 Burens till konungen den 22 aug. 1628. AdLrsparre III. s. 165.
3

J. Scultetus till Kristian IV, Haag den 28 aug. 1628. Holland B, Relationer

1607—40, RA., Köpenhamn.
4 Bureus' relation till riksrådet den 24 sept. 1628. Danica RA.
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mest af alla ha lockat åskådarnas intresse. 1 Snart nog visste man
hälft förvånad berätta, att den afventyrlige mannen lyckats ställa

sig väl hos konungen. 2 Det sällsamma har inträffat, att Gustaf

Adolf lånade villigt öra ät Farensbachs planer att bearbeta den sie-

benburgske fursten, säkerligen dock utan hvarje kännedom om
de uppgifter som voro i svang om upplösningen af hans forna

förbindelser med Bethlen. Utan tvekan lärer konungen ej ha

begagnat sig af hans bistånd, men just för det äfventyrliga och

våghalsiga i den nya planen syntes Farensbach vara rätte mannen.

Innan Gustaf Adolf ännu träffat honom, hade han, underrättad

om hans ankomst, haft ett värf i beredskap ät honom: han hade

tänkt sända Farensbach till tatarkanen och de saporogiska kosac-

kerna för att bringa deras skaror i vapen mot Fölen. 3 Men snart

nog tillkommo nya i led denna plan, synbarligen under samtalen

med Farensbach. Det rådande missnöjet i södra Polen gaf utsikt

till att där organisera en svenskvänlig rörelse, och för upproret

ville konungen söka få effektivt stöd från Siebenblirgen. Sedan

juli 1627 rådde fred mellan Bethlen och kejsar Ferdinand, och dä

furstens politik, tidigare helt upptagen af antikejserliga stämplingar,

uppmärksammare än förr följde förhållandena i Polen, kunde det

förefalla, som om stora möjligheter funnes att åvägabringa ett

mot Polen riktadt förbund. Men det fanns en ömtålig punkt:

frågan om det polska kungavalet efter den af krämpor borttynande

Sigismunds väntade frånfälle. Gustaf Adolf höll härvidlag flere

utvägar öppna; Farensbach medbragte bref till polska stormän

med uppmaning från svenske konungen att befordra förlikningen

mellan Sverige och Polen genom valet af en furste från grann-

staterna eller någon polsk magnat till polsk konung. 4 Livlän-

darens värf ägde alltså flere sidor, alla af ett djärft och desperat

tycke — planen kunde ju lika lätt stranda som lyckas. Intet

tvifvel om, att just detta förmådde konungen att förbigå sin

ordinarie agent vid Bethlens hof sedan några månader tidigare,

Paul Strassburg, liksom Farensbach medlem af den upplösta kretsen

kring Henrik Matthias von Thurn och således sedan gammalt

välbekant med den något egendomliga ställningen i Siebenburgen.

1 Hoppe s. 306, 318
2

ibid. s. 325
3 Gustaf Adolf i en sekreterares namn till Axel Oxenstierna den 13 okt. 1628:

»Farensbach mä E. N. öfvertala, ob periculum itineris, att blifva der quarre: disponera

honom att taga sig den resan till Cham och museum et saporavias, lofva hustrun

lägenhet här i mellertid.» Svenska registraturet 1628. RA.
4 Gustaf K Adolf till en onämnd polsk magnat (»Illustris et magnifke»),

Kalmar den 16 nov. 1628, med kreditiv för Farensbach.
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Hans uppgift synes förnämligast ha varit att ^assistera princes-

sinnen», bistå svenska drottningens unga syster i det hälft öster-

ländska furstendömet, och detta rädgifvarkall gjorde honom
obestridligen mindre skickad än Farensbach för vågsamma och

energiska kupper. Vi finna, att dennes privata hämndbegär under-

ordnats större, med hans egna projekt icke alldeles identiska

syften.

Dä Farensbach i midten af november afreste, hade han dess-

utom erhållit andra uppdrag. Det hade varit att alltför uppenbart

riskera hela hans beskickning, om han sökt taga sig fram öfver

fastlandet genom Tyskland eller Österrike, Polen eller Ryssland.

Han efterlystes af kejserliga patenter, hvari alla välsinnade potentater

enträget uppmanades att arrestera honom och utlämna honom till

Österrike. 1 Knappt något annat stod i hans val än sjövägen till

Holland och Frankrike och resan öfver land och haf via Venedig

till Siebenburgen. För denna sträckning af färden talade också ej

oväsentliga politiska hänsyn. I Norditalien sammandrog sig fejden

om tronföljden i hertigdömet Mantua; Frankrikes och Venedigs

inblandning tycktes öppna utsikter till en omvälfning i Tysklands

militära läge af betydelse också för Sveriges hållning. Det kunde

följaktligen anses lämpligt, att Farensbach under sin resa genom

Väst- och Sydeuropa å konungens vägnar uppvaktade de statsöfver-

hufvuden och republiker, som ansägos fientligt stämda mot habs-

burgarna. »Likvisst vi nu här i landet sädana adviser bekomma,

att hans utresande är oss och riket högeligen af nöden», skref

konungen den 2S november till Nils Börjesson i Göteborg, där

Farensbach ännu dröjde tillföljd af regeringens brist på mynt, ett

icke alltför sällsynt hinder för den tidens svenska diplomater.

För den skull måste snarast möjligt penningar uppdrifvas; konungen

hade förut gifvit befallning om att växlar skulle utställas pä

Holland. 2 Kort därpå kunde Farensbach också lämna Sverige.

Sjöresan till Holland tog dryg tid, och i Haag måste han därtill

vänta en vecka på sin växeln Han hade da tillfälle att träffa sin

forne välgörare Thomas Roe, som nyss återkommit från Konstan-

tinopel och på hemfärden gjort en afstickare till BeAilen Gabor.

1 Hallwich II, s. 251— 252.
2 Till Nils Börjesson den 11 och 28 nov. 162S; till ståthållaren Peder Göransson

sistnämnda datum: pengarna måste anskaffas 2 hos andra, ehvem 1 helst kunne i

staden. 2» Svenska registraturet 1628.
3 Farensbach till Gustaf Adolf, Mullbach den 8 juni 1629, RA., Stockholm.

Detta bref är, när ej annat angifves, kalla för det följande. Jfr äfven Biihring,

Gustat Adolf, Venedig und Rohan.
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Roe hade funnit denne så hänförd för Gustaf Adolf, att han mest
af allt syntes ästunda att under dennes ledning deltaga i den
gemensamma kampen — mot kejsaren. Allenast fordrade han
som vanligt rundliga engelska subsidier. Roe samtalade med
Farensbach om dennes uppdrag och sade sig icke tvifla på att

Bethlen skulle gå med på Sveriges fordringar. 1 En optimism,

som i viss män öfverraskar, ty det svenska programmet för sam-

verkan med Siebenbiirgen afvek betydligt frän Englands, där

dess polskfientliga sida näppeligen i allo accepterades. Pa de hall,

där detta var kändt, betviflades också, att Sveriges anmaning

skulle vara tillfyllest att tvinga Bethlen i harnesk mot Polen —
man erkände villigt, att detta komme att betyda ett hot mot
Österrike — , men det ansågs dock möjligt, att ett beslutsamt upp-

trädande af andra makter kunde häfva hans betänkligheter. 2

Från Haag gick färden öfver Vlissingen och Boulogne till

Paris, där Farensbach i början af februari 1629 erhöll företräde för

konung Ludvig och af honom undfick ett rekommendationsbref

till dogen i Venedig. 3 Han mottog af sina vänner varningar: i

Brlissel sades hans resa redan vara bekant. Sedan han förhandlat

med mantuanske residenten Priandi, fortsatte han till Geneve och

uppvaktade rådet i staden med ett tal, hvari han som god protes-

tant skildrade Gustaf Adolfs nitälskan för kristenhetens gemen-

samma väl och for dem, qui souffrent aujordhuy pour le bon

parti».4 På vägen från Schweiz uppsökte han först hertig Karl

af Mantua och eggade honom till motstånd mot Habsburg. Den

1 1 mars erhöll han audiens hos dogen i Venedig, åtföljd af en viss

Daniel Hicks. en köpman eller bankir, som synes ha varit svenskt

ombud pä platsen. Här liksom i Mantua rönte hans framställ-

ningar ett sympatiskt mottagande, helst som det för hvar dag blef

alltmer tydligt, att det artade sig till öppet krig i dessa trakter.5

Med utsökt artighet mottogs den svenske legaten af republiken,

där han sedan sina år i Thurns tjänst ägde vissa försänkningar,

och på venetianska galärer fördes han öfver till Dalmatien. Från

Spalato ville han resa genaste vägen till Siebenbiirgen men tvangs

af de turkiska myndigheterna att hejda sin färd vid Donau och

1

J. Spens till Gustaf Adolf, London (den 5 april?) 1629, med redogörelse

för ett samtal med Roe.
2 Scultetus till Kristian IV, Haag den 17 april 1629. RA., Köpenhamn.
3 Jfr Fagfiiez, Le péré Joséph et Richelieu, 1, s. 561.
4 Rådet i Geneve till Gustaf Adolf den S febr. 1629.
5 Odhner, Sveriges förbindelser med venetianska republiken under 17. år-

hundradet. Nordisk Tidskrift 1S67 s. 6. Buhrlng s. 40—42.
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måste vända sig- till paschan i Ofen för utverkande af pass; han
företedde Gustaf Adolfs bref, erhöll de mest hoppingifvande under-

rättelser om ställningen i Konstantinopel och fick fortsätta. Efter

en resa på sex månader kunde han i midten af maj göra sin upp-
vaktning vid Bethlen Gabors hof. Det hade icke kunnat förhindras,

att under tiden åtskilligt dunstat ut om hans förehafvanden, för-

klarligt nog, dä förbehällsamhet aldrig synes ha varit hans starka

sida. Emellertid tycks Bethlen varit oförberedd pä hans ankomst.

Det visade sig snart, att situationen i Siebenburgen icke be-

rättigade till förhoppningar. Händelserna hade hunnit Farensbach

i förväg. Icke så, som skulle Bethlen Gabor ha saknat intresse

för de polska frågorna — men han hade åt sig själf förbehållit

en annan roll än den, Gustaf Adolf ville tilldela honom. Det var

för mycket begärdt, att han skulle medverka till bildandet af ett

Sveriges ärenden gående oppositionsparti i Sydpolen; Farensbach

mötte idel svårigheter, när han påkallade furstens bistånd för att

få de svenska brefven öfverbragta till adressaterna bland den

polska adeln. Varfning af trupper inom landet — äfven detta

ingick i Farensbachs värf — ville han Lika litet tillåta, och de

skäl han åberopade få förmodligen ej helt underkännas. Har han

ägt skäl till rent personlig avoghet mot gesanten, sä hämnades

han lidna oförrätter genom att förråda ej blott Farensbach utan

hela den sak, som denne med ganska oväntad pliktuppfyllelse för-

fäktade. Den sista maj underrättade han i hemlighet kejsar Ferdi-

nand, att Farensbach oförmodadt inträffat, utan att något budskap

om hans ankomst gått före. ' Ex jare gentium kunde han natur-

ligtvis icke visa tillbaka sin kunglige svågers sändebud, men till

ett vittnesbörd om sin tillgifvenhet och lojalitet ville han genom

sin budbärare yppa Farensbachs hela ärende för hofvet i Wien! 1

Bethlens förrädiska handlingssätt, sällsamt nog icke observeradt

af de forskare, som behandlat dessa händelser, 2 utgör den bakgrund,

mot hvilken anklagelserna mot Farensbach för hans uppträdande

i Siebenburgen i någon mån förlora sin udd. Lika litet blef hans

ärende obekant i Warschau. Redan i början af april, följaktligen

medan han ännu var stadd på sin färd, kunde kastelianen i Krakau

till konung Sigismund inrapportera det förhastade ryktet, att

1 Bethlen Gabor till kejsaren den 31 maj 1629. Monumenta Hungariae llistorica

III, 8, s. 506. Jfr. Kaspar Ornays andragande i Wien den 25 juni, ibid, S. 507

—508.
2 SzilÅgyi, Gabriel Behtlen und die schwedische Diplomatie. Ungarische Revue

1882, s. 482 ff. Wibling, Sveriges förhållande till Siebenburgen 1623—1648. s.

3I—36-
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Farensbach hade anländt till Bethlens hof. Vore detta sant. så

funnes intet tvifvel om att han eggade fursten till kamp mot Polen.

Med all säkerhet vore det fråga om ett hastigt öfverfall pä Krakau,

en mäkta farlig sak, sä snabb och slug som Farensbach vore.

Kastellanen påyrkade därför, att skyddsåtgärder till förebyggande

af öfverrumplingen måtte vidtagas i staden. 1 Men de polska far-

hågorna för Bethlens afsikter voro numera fullständigt obefogade.

Den väg, fursten ville följa i sin politik mot Polen, var icke det

våldsamma ingripandets. Man kan icke helt afvisa misstanken,

att han för Sigismund lika väl som för kejsar Ferdinand i sinom

tid afslöjade ändamålet med Farensbachs sändning.

Dennes handlingskraft var alldeles hämmad. När han kräfde

bestämt besked af Bethlen, afspisades han med svaret, att man
måste invänta underrättelser från Konstantinopel. Det födde hos

honom tanken att själf bege sig dit för att vinna Portens med-

verkan för företaget. Han trodde sig veta. att stämningen i den

turkiska hufvudstaden bådade krig med Polen. Kunde han blott

komma till Konstantinopel, af konungen utrustad med tillräcklig

instruktion, satte han sitt iif i pant på, att han pä kort tid, skulle

kunna framvisa det bästa resultat, — det var den hälsning, han,

genom sin följeslagare, major Witzleben, i juni sände till Sverige.

Men denna hans afsikt tycks ha stött pä starkt motstånd af den

försiktige Strassburg, som kunde peka på alldeles färska, föga

hugnesamma erfarenheter om det sätt, hvarpå seraljen plägade

behandla politiska agenter utan stödet af officiösa fullmakter och

praktfulla eskorter. Den holländske agenten i Konstantinopel,

Cornelis Haga, som nyligen med mycken möda räddat tvenne

äfventyrliga diplomater — de hette Roussel och Talleyrand 2 —
från ögonskenligen hotande död, rådde på det bestämdaste Strass-

burg att afstyra Farensbachs resa till sultanhofvet, för den händelse

han ej vore beredd pä att värdigt representera konungen och med

1 Zbarawski till konung Sigismund d. 7 april 1629. Scriptores rerum Poloni-

carum V, 2, s. 148.
2 För dessas roll hänvisas till WibHng och Wejle, Sveriges politik rr^ot Polen

1630—1635. De hade i Konstantinopel uppträdt ä Bethlens vägnar. Till Sieben-

biirgen kommo de från Venedig senhösten 162S. Vilhelm Lyra till Bethlen Gabor,

Venedig, den 15 nov. 162S. Vreede, Geschiedenis der nederlandsch Diplomatie,

II, 2. s. 2S—29. Då de i Konstantinopel hört talas om Farensbachs förestående

ankomst till Siebenburgen, hade de i bref till Bethlen Gabor ganska tydligt motar-

betat honom. Talleyrand och Roussel till Bethlen Gabor, Konstantinopel den 15

maj 1629, Török Magyarkori Allam Okmånytår s. 104. — I juli reste de till Ryss-

land för att söka förmå storfursten att understödja Gustaf Adolf med subsidier i

kriget mot Polen. Cornelis Haga till Paul Sirassburg den 26 juli, Uppsala univ. bibi.

E 3SS c. De uppträdde i samförstånd med Strassburg, jfr Wejle s. 13—14-
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skänker och nådevedermälen kunde tillfredsställa magnaternas

granntyckta smak; i annat fall vore det tillrådligt, att förhand-

lingarna skedde genom bref och ombud. 1 Strassburg företrädde

samma ståndpunkt, och hans gensträfyighet vållade till slut öppen
brytning mellan honom och Farensbach, som på sin sida lyckades

vinna den flyktiga furstinnan Katarina. Inspirerad af Farensbach

afsände hon i juli en skrifvelse till Gustaf Adolf, full af de häfti-

gaste anklagelser mot Strassburg. Ej nog med att han försummade

att följa sin instruktion och vårdslösade hennes angelägenheter, han

aktade ej för rof att bakslugt och falskt förtala henne hos hennes

herr gemål; han förde »zum Uberfluss> ett tal, som kränkte hennes

ära; Farensbach kunde berätta mera om saken. Hon slöt med
att yrka på Strassburgs snara hemkallande och ville hoppas, att

konungen ej skulle tro honom, om han sökte framställa henne i

en osann och förhatlig dager. 2 Brefvet är en frukt af Farensbachs

våldsamma ansträngningar att stäcka Strassburgs inflytande, det

är intet tvifvel, och det öppnar ett perspektiv öfver intrigerna vid

hofvet i Weissenburg, som låter brytningens häftighet bjärt fram-

stå, sträckande sig in i den furstliga familjen.

Svenska regeringen började gifva upp hoppet om framgång

för det värf, som lagts i livländarens händer. »Hos Bethlen Gabor

hafver Farensbach intet varit accepterad, och tviflas, hvad han hos

honom kan uträtta», heter det i ett bref till riksrådet från början

af juli. 3 Han hade visserligen förespeglat konungen möjligheten

att, den siebenburgska hjälpen förutan, kunna ställa 10,000 man

eller ännu mer på benen — »dock att han far medel». Och hvad

som brast, var just medel; troligtvis har också förtroendet till

sändebudets kvalifikationer begynt svikta. Ty Farensbach bekom

aldrig sin begärda instruktion till sultanens hof. När pä höstsidan

furstinnan Katarinas anklagelseskrift nådde Gustaf Adolf, menade

också konungen, att Farensbach haft sin hand med i spelet, lät

vara, att han ansåg nödvändigt hemkalla Strassburg, »på det att

honom icke må där någon affront vederfares».* Obestridligt är,

att Farensbach under denna sin sista vistelse i Siebenburgen inga-

1 Cornelis Haga till Paul Strassburg den 15 juni 1629, Török Magyarkpri

Allam Okmanytår s. 112 ff.

2 >Extract af Princessms Catharinas från Weissenburg Bref till K. Gustaf

Adolph de dato A:o 1629 Julii». Linköpings bibliotek 11. 73, s. 109 Brefvet har

förut förgäfves efterletats i svenska RA.
3 Grubbes avis till rådet, Marienburg den 4 juli 1629. Svenska registra-

turet 1629.
« Gustaf Adolf till Axel Oxenstierna, Uppsala den 25 no v. 1629. Oxenstiernas

bretväxling II, 1, s. 536.
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lunda förnekade sig, men det torde äfven böra erkännas, att själfva

hans misslyckande mer förskylles omständigheternas makt är hans
egna felgrepp och oarter.

Med oförrättadt värf måste han återvända till Sverige, och i

oktober träffas han hos konungen i Uppsala. Han visste berätta,

att Bethlen Gabor var hopplöst sjuk i vattensot — fursten afled

vid denna tid, — och att hans tillstånd gäfve sä föga hopp om
vederfående, att redan giftermålsunderhandlingar begynt föras

mellan prins Vladislav af Polen och Katarina af Siebenbiirgen, en

uppbygglig interiör frän det transsilvanska hofvet! Man fann för

öfrigt hans underrättelser en smula fantastiska: »bringar väl en

hop saker före, dock synes ingen synnerlig sanning vara med hans

relation, dä han ju ej heller är synnerligt till troendes^, skrifver

Gabriel Oxenstierna till sin bror rikskansleren. 1

Under Volmar Farensbachs i det närmaste årslånga frånvaro

hade hans hustru grefvinnan Agnes vistats i Sverige. Tidigast

synes meningen ha varit, att hon skulle taga sitt uppehåll i Haag, 2

men tanken fick falla, och hon antog svenska hofvets inbjudan

till Stockholm. 3 Har hon härför haft att tacka några särskilda

relationer till Maria Eleonora, så känna vi i hvarje fall icke be-

skaffenheten af dessa. Men man kan väga gissningen, att hennes

och mannens mottagande i Sverige är att se i den förklarande

belysningen af forna förbindelser med det brandenburgska huset;

i samma riktning pekar furstinnan Katarinas roll i intrigerna under

hans uppehåll i Siebenbiirgen. Farensbachs öfvergrepp och våld-

samheter vid marschen genom Brandenburg några år tidigare

tyckas icke ha afslitit dessa band; hans uppträdande till trots hade

markgrefve Sigismund under hans vistelse 1627 i Köln am Spree

bemött honom med mycken utmärkelse och i egen vagn hämtat

honom till slottet.* Och hans lidelsefulla vrede öfver »förräderiet»

våren 1626 — månne här finnes nyckeln till gåtan? Om det

brandenburgska huset haft mer eller mindre ofrivillig del i hans

dåvarande missöde, så hade Georg Wilhelms försök att utverka

hans frigifning dock visat, att man ansåg sig skyldig hpnom en

viss hänsyn. Det är endast en gissning, otillräcklig att förklara

skiljaktigheten i den behandling som vederfors honom i Sverige

1626 och 1628, men tilläfventyrs icke helt att underkänna. Den

1 Uppsala den 23 oktober 1629. ibid. II. 3. s. 1S5.
2 Hoppe s. 325.
3 Jfr ofvan s. 19 n. I.

4 Gebixuer Kurbrandenburg 1627, s. 143.
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uppmärksamhet, som i Stockholm visades grefvinnan Farensbach,

var stor, alltför stor synes det för att kunna förklaras af hennes

börd och samhällsställning allenast. Med en uppvaktning på sju

personer bodde hon på slottet och åtnjöt kost från den kungliga

taffeln tillsammans med Kristian IV:s unga dotter och Gustaf Adolfs

naturlige son Gustaf Gustafsson. 1 Maria Eleonora begärde genom
Johan Skytte af riksrådet 1,000 riksdaler för hennes räkning, men
herrarna i senaten funno på goda grunder, att summan var »mycket

nödigare annorstädes». 2 Hon synes ha lämnat hofvet omkring den

15 oktober, alltså vid tiden för hennes mans hemkomst. Det be-

höfver icke betyda, att hon nu fallit i onåd, men det kan innebära

det, i betraktande af den köld, som tydligen visades Volmar
Farensbach efter misslyckandet i Siebenburgen. Ännu ogunstigare

måste domen öfver honom ha fallit när konungen från furstinnan

Katarina mottog en i början af september afsänd skrifvelse, hvari

hon gjorde ifrig afbön för sina anklagelser mot Strassburg, in

Betrachten was Person Farensbach sei und was er zeit seines

Lebens vor humor gehabt». Med förtrytelse erfor hon nu af redliga

män, att denne uttryckt sin glädje öfver att ha lyckats i sina

stämplingar. 3

I relativt lugn tillbragte Volmar Farensbach så mer än ett

halfar i Sverige, låt vara att hans olyckliga böjelse för intriger

och trätor ej heller denna tid alldeles synes ha slumrat. Axel

Oxenstierna uttrycker i ett af sina bref sitt beklagande af pom-

raren Joakim Mietzlaff, som råkat ut för livländarens ryktessmi-

derier och »för hans munds "skull» länge nog måst gå utan den

tjänst, som han förtjänat fä. 4 I juni 1630 reste emellertid Farens-

bach till Tyskland, att döma af en då för honom utfärdad pass-

sedel. 5 Han kom icke att deltaga i den tyska expeditionen men

hade dock utrest i ett ärende, som stod i samband med denna

tids stora svenska rustningar. En krigare af skotsk extraktion,

markisen James Hamilton, hvilken gått i Gustaf Adolfs tjänst,

hade med konungen träffat öfverenskommelse om att i England

på egen bekostnad uppsätta och sedan till Tyskland öfverföra'en

här på 6,000 man och där mera som bundsförvant än underbe-

1 Ilofförtäringsräkenskaper 1629, Slottsarkivet, Stockholm. — I mar- -teg

grefvinnans uppvaktning till sju personer: fem jungfrur och två »kammermägde

,

2 Den 15 aug. 1629. Svenska riksrådets protokoll I, s. 195.
3 Weissenburg den 6 sept. 1629. Aiskr. i Oxenstiernska saml. RA., Stockholm.
4 Till Gustaf Adolf den 28 juli 1630. Bréfvaxling I, 5, s. 479.
5 Sondc/is recension, llist. Tidskr. 1894.
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lalhafvare kämpa under dennes fanor för den evangeliska saken. 1

Till honom hade nu Farensbach slutit sig, förmodligen ej alldeles

utan afsikter af för egen räkning anlita värfningsmarknaden i

konung Karls land men tydligtvis äfven betrodd med uppdraget

att i sin män underlätta det värf, hvaraf man på svensk sida vän-

tade sig mycket. 2 Hamilton hade dock mottagit antydningar om
nödvändigheten att hålla ett öga på sin något oberäknelige hjäl-

pare. 3 De första dagarna af augusti inträffade de i Amsterdam.

Farensbach var aldrig den, som stack under stol med sina stäm-

ningar, och mycket snart var det bekant i staden, att den rykt-

bare öfversten vore »något malcontent» med sin nuvarande ställ-

ning; han uppgaf nämligen, att han fått lämna det regemente,

som han »på sin egen pung» kommenderat i Sverige, en uppgift,

hvars sannfärdighet afgjordt måste sättas i fråga och som väl, i den

mån missnöjet har en kärna af berättigande, får fattas som åsyf-

tande hans misslyckade uppgörelse med Wallenstein 1628. Ome-
delbart därpå seglade de två krigarna öfver till England. 4 Vi äga

Hamiltons vittnesbörd om att Farensbach, trots de misstankar man
haft anledning att hysa mot honom, under hela uppehället i detta

land städse visat sig verkligt affektionerad mot den svenske ko-

nungens sak, och att han i sin mån gjort allt hvad han kunnat

för att nå ett godt resultat. Han var emellertid sjuk vid denna

tid, 5 hvilket kanske varit en anledning till att han ej genast gått

i aktiv krigstjänst. På höstsidan lämnade han Hamilton och Lon-

don för att inför konungen aflägga redogörelse för deras gemen-

samma verksamhet. Den skotske markisen, som nu kunde til 1
-

skri fva konungen det nyss anförda goda vedermälet, aktade emel-

lertid försiktigast och säkrast att pä andra vägar tillställa Gustaf

Adolf kopior af de handlingar livländaren medförde. Ungefär

samtidigt med att dessa försändelser inträffade i det svenska

lägret, kommo dit från annat håll brådskande underrättelser, äg-

nade att ställa det erkänsamma betyget i en verkligt drastisk

belysning.

Volmar Farensbach hade mot slutet af oktober kommet öfver

frän England till Amsterdam. Den ådagalagda lojaliteten satt i

1 Rvdfors Sverige och England 1624—maj 1 630 s. 4S ff.

3 lien 19 nov. 1630 skrifver Teuffel till Oxenstierna (Brefväxling II, 9, s. 555)

att Farensbach mottagit medel att värfva 4,000 engelsman.
3 Hamilton till konungen den 3 okt. 1030. RA.
4 Axel Arnefelt till Kristian Friis, Haag den 3 och 9 aug. (g. st.) 1630. Hol-

land B 1607—40. RA., Köpenhamn.
5 Hamiltons ofvan citerade bref.
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själfva verket icke så djupt. Han var beredd att skilja sig fråh

den svenska tjänsten, som antagligen för hans friborna vanor

gjorde sig förnummen som ett obehagligt tvang, eller att åtmin-

stone nyttja dagen för att undersöka, om ej en god klinga och

ett härdadt samvete någonstädes kunde stå högre i pris. Hans
forna mellanhafvanden med de kejserlige fältherrarna bjödo honom
själffallet till en viss försiktighet. Men mellanhänder saknades ju

alldeles icke: de andliga fädernas rykte var i den delen så stad-

gadt, att det steg, som nu företogs af Farensbach, icke erbjuder

något förvånande. Omedelbart efter ankomsten till Amsterdam
visste han att sätta sig i förbindelse med en af statens mest be-

kanta katolska teologer, doktor Lionardo Mario, korrespondent

till den beryktade kejserlige biktfadern pater Lämmermann. Vid

en hemlig konferens dem emellan aftalades, att en tillkallad kar-

melitermunk, pater Claudius, skulle bege sig till Wien, utrustad

med rekommendationsbref af karmelitergeneralen, och till kejsar

Ferdinand öfverbringa skrifvelser från Farensbach, innehållande

en hel del märkliga uppslag till tjänster. Under förhandlingen

med doktor Mario sparade Farensbach icke pä färgerna, dä det

gällde att göra dessa erbjudanden lockande. Han kunde, påstod

han sålunda, upplysa kejsaren om ett osvikligt medel att återtaga

Stralsund; han kände ett förträffligt öfvergängsställe till Rtigen;

finge han skepp frän Dlinkirken, skulle han försöka sig på ett

anfall mot Göteborg; med skepp från YVismar vore han åter be-

redd att göra landhugg på kalmarkusten. Han stannade icke

med dessa bedyranden. Ville kejsaren blott gifva honom 4,000

man fotfolk och 2,000 ryttare skulle han åtaga sig att uppsnappa

svenske konungen och föra honom fången till kejsaren! Han kla-

gade inför de katolska fäderna bittert öfver att Gustaf Adolfs

löften till honom burit så ringa frukt. Han hade därför beslutit

sig för att lämna denne och hade redan styrt om att hans hustru

lämnat Sverige och när som helst kunde förväntas till Amsterdam.

Till yttermera visso hade han sändt en af sina tjänare till konun-

gen för att skylla på sjukdomen och afvända alla misstankar tills

vidare. Åtskilligt hade han också att förtälja om sin legation till

Siebenbiirgen och gjorde troligt, att han for kejsaren ville afslöja

de hemligheter, som han kände frän sin verksamhet i den svenska

diplomatiens tjänst.

Pater Claudius, karmelitermunken som utsetts att frambära

Farensbachs erbjudanden, var en fattig stackare — några dagar

därefter klappade han pä hos Ludvig Camerarius i Haag, omtalade
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hela historien och öfverlämnade, samtidigt med att han betonade
sin egen nödställda belägenhet, som bevis de skrifvelser man
gifvet honom i förvar.

Camerarius blef kanske mer orolig än saken i grund och botten

förtjänade. Han kunde icke ingripa mot den förrädiske öfversten

på hans nuvarande vistelseort, ty i Amsterdam funnos mäktiga

svenskfientliga element. Han fick ätnöja sig med att i all hast

varsko konungen genom bref, hvari han föreslog, att man genom
den utsände budbringaren med lämpliga motiveringar borde söka

locka Farensbach att infinna sig i lägret för att sedan göra honom
oskadlig. 1 Några dagar efter munkens besök kom Farensbach

själf till Camerarius och meddelade, att han nu snart skulle resa

till Gustaf Adolf. Han uppmanade diplomaten att anförtro honom
de bref, som han hade att skicka svenska regeringen. Det föll

naturligtvis icke Camerarius ett ögonblick in att gä i snaran. Fa-

rensbach kunde för öfrigt icke helt och hållet förställa sig. Han
förklarade, att om icke de i England värfvade trupperna snart

finge vapen och konungen icke tillfredställde hans önskningar,

vore intet att förvänta med afscende pä dessa trupper. Han ond-

gjorde sig även över att icke ha fått några bref frän konungen

skickade emot sig. 2

Inom det svenska lägret syns man emellertid tagit saken med
tämligen stort lugn. >Hvad det hafver för grund», skref sekrete-

raren Lars Grubbe till rikskanslern beträffande karmeliterbroderns

afslöjande, »kan man intet vidare vänta, än att af det trät näpp-

ligen god frukt kan förmodas. 3 Konungen fann visserligen, att

man i allmänhet ej hade anledning att tro dessa ^papicoke* mer

än jämnt, men menade att denna sak hade alltför många tecken på

att vara sann. Farensbachs utsände — det var för öfrigt hans

privatsekreterare — skickades därför tillbaka till sin herre med
ett bref, som uppmuntrade till besök, och Camerarius fick i

uppdrag att så mycket som möjligt påskynda färden samt att

söka skaffa flera bindande bevis mot öfversten. 4 Men planen miss-

lyckades. Farensbach aktade rådligast att ställa sig utom räqkhall.

Det vill t. o. m. synas, som om han i Amsterdam lyckats upp-

bära af svenska regeringen utanordnade penningar; möjligen var

denna summa ämnad att ge fart åt den resa, som skulle föra till

1 Camerarius till Oxenstierna den 27 okt.— 6 nov. 1630. RA.
2 Camerarius till Lars Grubbe i (il) nov.
3 Grubbe till Oxenstierna den 6 dec.
4 Till Camerarius den 3 dec. Tysk-latinska registr. 1630. RA.
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till hans oskadliggörande. Han gäckade i varje fall såväl Camera-

rius som kommisarien Falkenberg. I början af april kunde Ca-

merarius inberätta, att livländaren sades ha rest öfver Köln till

Wien i syfte att värfva tusen ryttare ät kejsaren, 1 och, som vi

strax skola finna, har uppgiften om hans nu skedda öfvergång

till dennes tjänst sin riktighet. Oefterhärmliga äro i all sin öfver-

lägsenhet de rader, hvari den svenske rikskanslern uttryckt sina

mycket blandade känslor vid underrättelsen om Farensbachs ka-

baler i Amsterdam: »Om Farensbach ville jag fuller gärna tiga,

men han är alltför lättfärdig att hafva den ringaste del af E. K.

M:ts stat i sina händer, och vore bäst, att han intet vore till, men
efter han måste lefva sä säge jag honom heller hos fienden än

hos E. K. M:t. Ty där mätte man kunna akta sig för honom
men här intet. . .»

2

Det förefaller, som om de stort anlagda utfästelserna och

afslöjandena runnit ut i sanden. Farensbach har tydligen funnit

sig i attt anlita enklare utvägar, äfven med risken att behöva

räkna med elaka minnen, och i mars 1631 se vi honom inbe-

gripen i förhandlingar med de kejserliga om anställning i Tillys

armé, en begäran som möttes med en afgjord misstänksamhet:

det är bäst att icke taga någon befattning med honom, me-

nade man vid hofvet i Wien. 3 Saken hänsköts dock till Tillys

eget afgörande. Denne tog ocksä risken; om man kan taga

för god en uppgift i Adlzreiters bayerska krönika, att Farens-

bach i början af april deltagit i försvaret af Frankfurt an der

Oder, 4 så skedde det utan längre betänkande. Rörande hans

verksamhet under resten af året saknas upplysningar. Vi veta,

att han i januari 1632 befann sig vid den schwabiska armén med
sex kompanier under sitt befäl. På svensk sida synes man nu

alldeles ha förlorat honom ur sikte. Till Stockholm ingingo i

början af året rykten om att Farensbach varit i den beryktade

spanska kaparstationen Diinkirken och där sproponerat dem nägre

1 Camerarius t'll Oxenstierna de 5 (,15) april 1631. *

- Till konungen den 17 jan. 1631. Brefväxling I, 6, s. 54— 55.
3 ljuestenberg till WaUenstein den 26 mars och 2 april 1631, Fontes rerum

Austriacarum 63, s. 303. 305. Detta jämte följande band (Fontes 64, 65, 66) af

Hallwichs stora aktsamling till de sista åren af Wallensleins historia lämnar materi-

alet för den skildring af Farensbachs öden i kejserlig tjänst, som här ges. Då
läsaren utan svårighet torde finna resp. belägg med ledning af det utförliga registret,

anser jag mig ej behöfva i hvarje särskildt fall anföra den.
4 Chronica boica 111, s. 2S0. Adhreitér uppger, att man vid den senare

rättegången med Farensbach erinrat sig hans svaga försvar af Frankurt an

der Oder.
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anslag», som gingo ut på ett anfall mot Göteborg. 1 Dessa för-

modanden äro sannolikt att fatta som förlupna uppgifter om hans

mellanhavanden med pater Mario i Amsterdam.

Under de kejserliga fanorna visar han sig vara den samme
som förr. Äter finna vi honom inbegripen i samma själfsvåldiga

opposition mot öfverbefälet som en gäng i Schlesien, i Brandeii-

burg och vid Stralsund. Reträtten och motgångarna, känslan att

i otid ha förstört sina utsikter genom att binda sig vid dem, som
vapenlyckan så uppenbart missgynnade, allt lämnade fritt spelrum

åt hans ur jämvikt bragta lynne. En hämsko lades visserligen på
hans fritalighet, när han efter återtåget från Rotenburg, där han

med sitt regemente kommenderats att uppehålla fienden, mottog

underätielse om att Wallenstein mottagit generalatet. Han upp-

vaktade då denne med en i ödmjuk ton hållen skrifvelse, påminner

om de misshälligheter dem emellan, som tvungit honom att lämna

den kejserliga krigstjänsten och söka sin fortuna pä andra orter,

och begär att det förflutna matte vara glömt, sedan han nu med
oförställd glädje förnummit Wallensteins beslut att tillträda högsta

befälet. Wallenstein svarar med en ganska kärft formulerad för

mödan, att han hädanefter kommer att uppföra sig »also wie sichs

geburb. Det hindrade ingalunda, att han snart nog, vid soldens

utbetalande, återföll i sin förra capriccio, som hans närmaste för-

man och forne fiende Åldringen säger. Tilly menade, att man
kunde ge efter och tillfredsställa hans i sig själfva föga rimliga önske-

mål — han begärde sold för nio kompanier, ehuru han blott hade

sex och aldrig haft mer— men Åldringen ansåg en dylik släpphändt-

het farlig och kräfde hos Wallenstein kraftät^ärder mot den

fronderande öfversten. Det behöfdes nu icke mycket för att

mättet skulle vara rågadt. Wallenstein var besluten att denna

gång icke läta honom slippa undan för sä godt pris som i Ham-
burg fyra år tidigare.

Från Rotenburg tågade armén söderut, och vid Nördlingen

var Volmar Farensbach på nytt i elden. Sin del i angreppet pä den

af svenskarna försvarade staden framställer han själf i den bejöm-

ligaste dager. Med 400 musketörer hade han drifvit fienden från

förstaden in i själfva staden, förföljt honom öfver en lång bro och

tre timmar fäktat mot en styrka pä 2000 man för att till slut

nödgas draga sig tillbaka, då undsättning uteblef. Hade blott

friska trupper, några hundra man, kommit honom till hjälp i

1 Jakob de la Gardie till Axel Oxenstierna, Stockholm den 30 januari 1632.

Brefväxling II, 5, s. 495; jfr Somidns recension i 1 list. Tidskr. 1S94.
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elden, skulle staden med säkerhet tagits. När de senare lågo

mot fienden vid Lech, förstod Farensbach — det är hans egen
framställning i hans försvarskrift jag- följer — att fienden vore

alltför öfverlägsen, och bad därför Tilly att med tillräckliga trupper

bli kommenderad till Augsburg; hade så skett, menar han, att

staden icke så lätt blifvit tagen. Vid återtåget frän Lech sattes

han i stället af Tilly att kommendera arriärgardet, en uppgift

som han skötte med sådan bravur, att fienden tre timmar tvangs

att hejda sin frammarsch för Farensbachs 300 man. Sä kom den

slagna hären med sin dödsskjutne fältherre till Ingolstadt, och

där inträffade katastrofen.

Då kommendanten i Ingolstadt grefve Cratz vid ett till-

fälle förbigick den hetsige livländaren till förmän för en yngre

öfverste, brusade hans vrede öfver. Öppet sade han ifrån — sä

skildras förloppet i domen öfver honom — att han ville marschera

bort med sitt folk från hörnverket i Ingolstadt, och midt under

fiendens anryckande verkställde han sin hotelse. Trots kommen-
dantens förbud red han ut mot svenskarnas förposter, trots var-

ningar fortfor han att skymfa och smäda andra officerare, ja

förifrade sig därhän, att han kränkte kejsarens majestät. Kurfurst

Maximilian fann det af nöden att arrestera honom och kasta

honom i tornet.

Dock ingen kunde vara mer oskyldig än Farensbach, när han

nu efter turkisk, svensk och dansk fångenskap för sista gängen

pröfvade frihetens förlust. Vid Gud bedyrade han, att han aldrig

ett ögonblick tänkt pä förräderi; en sådan beskyllning vore den

värsta skymf mot hans ädla blod. Gång på gäng skref -han in-

sitt fängelse till kurfursten och begärde att bli ställd inför krigs-

rätt: hans förföljare ägde blott att inför vederbörligt forum göra

sin talan gällande. Hans hustru, grefvinnan Agnes, som trofast

följde honom under hans äfventyrliga resor och fälttag, reste fram

och tillbaka till Wallenstein och Åldringen med böneskrifter och

inlagor, outtröttligt verksam att bereda honom lindringar i fången-

skapen och anständigt underhåll. De besvärligheter, som paret

förorsakade i Ingolstadt, föranledde till slut, i februari 1633, då

fångenskapen redan varat åtta månader, kurfurst Maximilian att

tillråda hans förflyttning till Passau. För de fientliga ströfkärernas

skull hade emellertid ännu månader senare denna förflyttning

icke kunnat äga rum. Alltjämt voro Farensbach och hans grefvinna

i full verksamhet: från hans sida skrifvelser och budskickningar,

frän hennes resor och uppvaktningar. Ytterst karakteristisk är
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tonen i hans klagomål. Man hade fråntagit honom hans på egen
risk värfvade regemente och undanhållit honom inkomsterna af

hans krigstjänst; hos fienden hade han dä kunnat hoppas på bättre

traktamente! Afven för denna ganska fördomsfria och härdade

tid måste det ha varit något stötande i denna rättframma bekännelse.

När Volmar Farensbach jämt ett år suttit i Tngolstadts fång-

torn, inträffade där händelser, som påskyndade afgörandet i proces-

sen. Kommendanten Cratz hade inlåtit sig i förrädiska förbindelser

med hertig Bernhard af Weimar i syfte att öppna portarna för

svenskarna. Men vågspelet misslyckades. Cratz själv undkom
med nöd till sina nya vänner i Schlesien. Man har antagit, att

Farensbach af Cratz varit invigd i förtroendet, och att detta be-

seglat hans öde, men antagandet vinner ej stöd af de ganska

rika källor, som nu stå till buds, och som reducera Farensbachs

roll till den vanmäktige fångens i stället för den verksamme

medkonspiratörens. 1 Däremot är det sannolikt, att Volmars

oafgjorda sak kom i åtanke, när det nu gällde att statuera ett

exempel. Han fördes till Regensburg, och den 19 maj (nya stilen

afkunnade en kejserlig krigskammarätt domen öfver honom. Genom
sitt förrädiska beteende vid svenskarnas belägring af Ingolstadt

hade han gjort sig saker till ett brott, som han själf hos en vanlig

knekt ofelbart skulle straffat med lifvets förlust. Domen löd på

att som förrädare afrättas med svärd, »andern zu einem merklichen,

gewahrlichen und abscheulichen Exempel:. Två dagar senare skulle

exekutionen fullbordas på torget i Regensburg. Men bödelns

första hugg misslyckades — lätt sårad sprang Volmar Farensbach

ned från den med svart kläde öfverdragna schavotten, anropade

lidelsefullt den närvarande Åldringen om nåd och måste slås till

marken med flera mäns kraft, innan domen kunde verkställas.

*

Den dramatiska och i rysliga enskildheter noga genomförda

skildring af denna afrättning, som frän CJiemnitz fortplantat sig

till senare historieskrifvare, har jag tidigast kunnat finna hos

Merciire Frangois för år 1634; dess framställning hvilar möjligen

ytterst på ett populärt skillingstryck i tidens rafflande smak. 2

Den vet jämväl berätta, att dagen efter en kejserlig kurir sprängde

1
Jfr kiezler, Geschichte Baiérns V, s. 443 not. R. uppger felaktigt, att F. verk-

ligen förts till 1'assau.
3 XIX. s. 507— 510.
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in i Regensburg, medförande pardon — grefvinnan Agnes hade

bestormat kejsaren med grät och böner, tills hon verkligen lyckats

utverka benådningen. Det är möjligt, att episoden endast utgör

en utsmyckning af berättelsen, tillkommen för att stegra skräck-

stämningen. Af allt att döma har händelsen ock gjort ett ofantligt

starkt intryck på folkfantasin. Nästan med beklagande omnämner
gamle Adlzreiter Farensbachs öde. 1 Han skildrar den mångfres-

tande kondottieren som en skön, vältalig, snillrik och tapper

man — en bild sä godt som utan alla skuggor!

Helt visst är denna karakteristik i hög grad ensidig; Volmar
Farensbach har inga anspråk på en friande dom. Men det torde

stå fast, att hans obestridda, svåra moraliska lyten parats med
talangfullhet, energi och tapperhet; det betygas af såväl Kobiej-zycki-

som Pufendorf.^ Inledningsvis har framhäfts, att han måste ses

i belysningen af den regellösa och stormiga miljö, ur hvilken han

vuxit fram, med grundläggande intryck om hänsynslös själfhäfdelse

som personlighetens högsta norm. Var verkligen afståndet i upp-

fattning så stort mellan honom och hans fader: Sågo ej båda

världen ur den fordringsfulle soldenärens synvinkel? Af Jiirgen

Farensbach är bevaradt ett drag, som låter släkttycket med
sonen ganska klart framträda. Det var under Sigismunds svenska

fälttåg 1598; Jiirgen var den polska härens krigsöfverste. Under

förhandlingarna vid Stegeborg sökte hertig Karl vinna honom pä

sin sida, erinrande om att han tjänat Sveriges krona och konung

Johan trettio är tidigare. Farensbachs svar är karakteristiskt,

icke lojalitetens själfklara och nära till hands liggande invändningar

utan den kränkta personliga stolthetens: Väl hade han svurit

åtskilliga konungar huldhet och troskap — »ihm aber, dem Fursten,

wisse er nichts zu versprechen». 4 Bada stå helt på ståndskänslans

grund. Med faderns lif, kännetecknadt af väl så många och väl så

hastiga växlingar som sonens men liksom harmoniskt förklaradt

af hans sista mannaålders trohet mot polska kronan, har Volmars

säkerligen en utpräglad blodsgemenskap. Skillnaden är endast

en skillnad till graden, icke till arten.

I Volmar Farensbachs historia utgöra hans sista förbindelser

med Gustaf Adolf ett ganska öfverraskande moment. Jag har i

det föregående sökt ange de grunder, som kunna antagas hafva

1 Chronica Boica III, s.280.
2

Jfr ofvan s. So not 2.

3 Seehs und zvanzig Biicher Schwedisch- und deutscher Kriegs-Geschichte,

s. 140.
4 Handlingar rörande mötet i Reval. Historiska Handlingar 23, s. 280.
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förmått konungen att begagna sig af hans medverkan. Det faller

i ögonen, att den eljes så högröstade och brutale mannen för-

stummas, när han rör sig i konungens omgifning, i Preussen

som i Sverige. För krigaren Gustaf Adolf hyste också Farensbach

en säkert ganska uppriktig beundran, som han under sina kejser-

liga tjänsteår icke heller dolde. 1 När svenskarna anlitade honom
för sina syften, behöfver det förvisso icke betyda, att konungen

eller kanslern tvekat i sin moraliska värdesättning af mannen.

»En sådan karl som Farensbach* kallar Oxenstierna 1623 en

annan polsk ädling, Sapieha d. y., och med drastisk ironi till-

lägger han: »Det är icke godt att lada månge sådane säker i

skeppet». 2 Ett tiotal år senare återkommer samma uppfattning:

»Han är i lefvernet Farensbach lik» heter det då om samma Roussel,

som i det föregående framskymtat. 3 Hans brådstörtade slut kom
icke heller oväntadt. »Farensbachs öde är högeligen sällsamt»,

skrifver Camerarius i januari 1627 efter andfången underrättelse om
fangens lössläppande från Gripsholm. »Om han missbrukar Hans

Majestäts mildhet, kommer den fräcke och gudlöse mannen att

drabbas af den gudomliga Nemesis, som under detta tyska med-

borgarkrig redan på tydligaste sätt behandlat många efter deras

förtjänst». 4

1 Drebber till Rasehe (med relation om sin underhandling med hertig Georg
af Liineburg) april .1630. Krelzschtnar, Gustaf Adolfs Pläne und Ziele, s. 366.

2 Till konungen, Reval den 7 januari 1623. Brefväxling I, 2, s. 562.
3 Axel Oxenstierna till rådet d. 12 juli 1633. Handlingar till Skandinaviens

historia 26, s. 1 78.
4 Camerarius till Salvius d.

6 '16 januari 1627.
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Stockholms öfverståthållare

af N. v. D.

27. Friherre Herman Fleming

Son till Stockholms förste öfverståthållare Clas Fleming- och

Anna Snakenborg föddes Herman Fleming år 1619 på det gamla

släktgodset Villnäs i Finland. Efter förberedande undervisning i

hemmet sändes han först vid 18 års ålder till Uppsala universitet,

där han stannade i trenne år och förmäles hafva bedrifvit trägna

studier. Sedan bar det af på den för en dåtida ung lofvande

ädling så oundgängliga utrikesresan. 1640 finna vi honom äfven

inskrifven vid universitetet i Leyden. Tidigt bestämd för sjömans-

yrket tillbragte han de tvä följande åren i Amsterdam flitigt vinn-

läggande sig om att förvärfva insikter i skeppbyggnadskonsten.

1642 tog han härjämte tjänst vid holländska flottan och kämpade
i flera strider mot spanjorerna, med hvilka holländarne sedan 20

är tillbaka ånyo befunno sig i krig. Hösten 1642 lämnade han

emellertid Nederländerna och reste till Frankrike, studerade en tid

i Paris och stod just i begrepp att härifrån fortsätta till Italien, då

han i januari 1644 hemkallades af fadern. Kriget med Danmark
hade nämligen utbrutit, och fosterlandet gjorde nu anspråk på

den unge sjömannens i utlandet förvärfvade kunskaper i yrket

samt pa hans tappra svärd.

Hemkommen utnämndes han till skeppskapten och blef befäl-

hafvare på skeppet Regina samt tog del i årets sjötåg, som kom
att kosta hans fader lifvet. Den mandom och dugande förmåga

han såväl härvid som äfven i följande års strider ådagalade för-

anledde nu hans befordran till amirallöjtnant samt holmamiral,

med hvilken värdighet följde öfverbefälet vid flottans station och

varf å Skeppsholmen invid Stockholm.

1647 besökte Fleming ånyo Holland ditsänd att studera dess

sjöväsen, som då stod på höjden af sitt rykte, och dymedelst till

fosterlandets båtnad ytterligare förkofra sina insikter pä ifråga-

varande område. Från denna resa återkom han först följande är.

Kunnig och begäfvad samt i besittning af ett fördelaktigt

yttre var det lätt förklarligt, att Fleming skulle ådraga sig den
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för dylika egenskaper visserligen ej likgiltiga drottning Kristinas

uppmärksamhet och äfven vinna hennes bevågenhet. Han fick

ock snart röna de mest tydliga prof härpå. Redan i januari 1650

blef nämligen den 30-årige holmamiralen utnämnd till riksråd och

tillika amiralitetsråd, hvarjämte han samtidigt erhöll det makt-

påliggande uppdraget att vara öfverståthållare i Stockholm.

Detta ämbete kom han blott att bekläda i tvenne år och,

ehuruväl han förmäles äfven i sagda verksamhet hafva lagt i dagen

duglighet och drift, synes hans förvaltning af hufvudstadens ange-

lägenheter ej hafva lämnat några djupare spär. Hans samtida

nitiska arbete i rådet, där han vid denna tid var en af de in-

flytelserikaste och af drottningen oftast rådfrågade ledamöterna,

äfvensom hans trägna närvaro i Amiralitetskollegium, i hvilket

verk han enligt en ämbetsbroders intyg »beställde allt efter sitt

hufvud», tilläto honom väl också näppeligen att ägna hufvud-

summan af sin kraft åt Stockholms bästa.

Ett ytterligare bevis på Kristinas gunst erhöll 'han- 165 1, då

han jämte sina syskon upphöjdes i friherrligt stånd.

Drottningens välvilja för Fleming synes ej heller rönt någon

inverkan af den lifsfara, hvari hon följande år rakade genom hans

förvållande. Kristina skulle nämligen en dag bese ett nybygdt

skepp och nödgades för att komma ombord gå öfver en utlagd

lös planka. Genom någon ovarsamhet från den henne härvid led-

sagande Flemings sida kom denna emellertid att svikta med den

påföljd, att både drottning och amiral föllo i vattnet. I fallet grep

härjämte Fleming ett fast tag i drottningens kjol och drog henne

med sig ned åt djupet. Sedan de lyckligt och väl kommit upp igen,

yttrade Kristina endast helt skämtsamt att, som hon vore van att

dricka vatten, gjorde det henne ingenting. Värre vore det åter

med Fleming, som brukade dricka öl och vin och nu måste hålla

till godo med en så simpel dryck.

Under Flemings öfverståthällaretid inträffade den s. k. messe-

niska sammansvärjningen, som på sin tid gjorde mycket väsen af

sig men i själfva verket torde hafva inskränkt sig till, att en ung

man A. Messenius tillsände den på Gottland bosatte tronföljaren

Carl Gustaf en mot Kristina och högadeln riktad smädeskrift. i

hvilken prinsen uppmanades att med våld sätta sig i besittning af

makten.

Genom en angifvare erhöll såväl Kristina som Fleming snart

kännedom om skriften och dess afsändande. Drottningen synes

hafva tagit underrättelsen om den förmodade sammansvärjningen
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med mycket lugn. Hennes första tanke var, att man borde låtsa

om intet och låta det gä till ett upplopp för att dymedelst kunna
infånga alla deltagarna i företaget och äfven få se, hur prinsen

skulle bära sig åt. Fleming lyckades dock ehuru med mycken
svårighet få henne att afstå härifrån. Han bedyrade vid sitt lif,

att intet uppror vore att befara och att saken vore utan betydelse

samt lätt i tysthet skulle kunna utredas. Prinsen vore dessutom
både för hederlig och för klok att bita pä en sådan krok och
skulle för visso inom kort meddela drottningen alltsammans, en

förutsägelse, som också besannades.

Den ifver, hvarmed Fleming vid detta tillfälle förfäktade Carl

Gustafs sak, härflöt från fäderneärfd tillgifvenhet för den unge
fursten. Clas Fleming hade nämligen varit pfalzgrefven Johan
Casimirs medhjälpare under den tid, denne haft sig ledningen af

kammarverket anförtrodd, och samarbetet dem emellan hade grun-

dat ett synnerligen vänskapligt förhållande, som äfven gått i arf

till barnen. Det förmäles ock i samband härmed att, då Kristina

första gängen 165 1 yppade sin åstundan att afsäga sig kronan,

Fleming sökt styrka henne i denna föresats, men tillika att de

skäl han härvid anfört varit mindre lyckligt valda och i stället

haft till följd, att drottningen för den gången afstätt från utförandet

af sin plan.

Ehuru Kristina ingalunda torde varit okunnig om de band,

som fäste Fleming vid tronföljarens person, tyckes detta ej hafva

inverkat på hennes förtroende för honom. Sålunda skall hon redan

1650 varit betänkt pä att göra den nyblifne unge rådsherren till

riksamiral. Två är senare utnämnde hon honom till president i

Kammarkollegium och, då hennes tronafsägelse omsider blef en

verklighet, var det åt Fleming hon uppdrog att som general-

guvernör förvalta de landområden, som anslagits till hennes under-

håll, en befattning, som han innehade till 1657.

Att äfven Carl Gustaf väl vorden konung skulle omfatta

Fleming med ynnest och skynda att taga hans tjänster i anspråk

var ju att vänta. Härför borgade såväl hans varma hängifvenhet

för monarkens person som ock hans bepröfvade ämbetsmannadug-

lighet. Särskildt gjorde hans som chef för Kammarkollegium vunna

erfarenhet honom ägnad att blifva konungens medarbetare vid

lösandet af den uppgift, som pä den inre politikens fält i främsta

hand mötte den nya regeringen eller upphjälpandet af rikets finanser,

hvilka genom Kristinas ohejdade slöseri råkat i det bedröfligaste
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skick. Det blef ock åt denna verksamhet, som Fleming under

de följande åren hufvudsakligen kom att ägna sig.

Ställningen var onekligen i högsta måtto bekymmersam. Ge-

nom de många förläningär och donationer af kronogods, som ägt

rum, hade statens inkomster så minskats, att hela förvaltningen

rent af hotade att råka i upplösning. En reduktion af de kronan

afhända godsen, hvarom framställningar redan gjorts vid flera

riksdagar utan att dock föranleda något beslut frän vederbörandes

sida, blef under dessa förhållanden en oafvislig nödvändighet.

Den unge energiske konung, som nu bestigit Sveriges tron, dröjde

ej heller att anlita detta medel till förbättrande af det finansiella

läget. Den 12 oktober 1654 tog han sitt första steg i denna rikt-

ning, dä han i en till Fleming ställd skrifvelse uppdrog åt honom
och några andra herrar att anställa en undersökning om kronans

gods, räntor och inkomster samt hvad däraf kommit i andra

händer och häröfver afgifva en noggrann redogörelse.

När sedan i juli 1655 kommissarier utsagos för verkställande

af den nu af ständerna i enlighet med konungens förslag beslutade

reduktionen, blef Fleming deras ordförande och jämväl själen i

deras verksamhet. Det var han, som föreslog nästan alla de åt-

gärder, som vidtogos, och han genomdref äfven med hänsynslös

kraft utan att väja för hvarken hög eller låg reduktionsbeslutets

ordagranna utförande. Till en början nödgades ock allt gifva vika

för hans energi, och under loppet af år 1655 indrogos ej mindre

än 2,403 hemman till kronan. Men redan följande år begynte en

afmattning inträda. Konungens storartade framgångar i polska

kriget hade hittills varit Flemings förnämsta stöd i hans reduk-

tionsverksamhet. Man dristade ej motsätta sig, ej trotsa beslut, som

fattats i enlighet med den segerrike monarkens uttryckta vilja,

men i samma mån svårigheterna växte omkring Carl X, blef denne

också mera böjd för att gå varsamt till väga och att ej stöta sig

med den adel, hvars tjänster han ej kunde undvara. Uppmuntradt

häraf reste motståndet mera djärft sitt hufvud. I själfva råds-

kammaren angrep sålunda riksdrotset Per Brahe Fleming samt

förebrådde honom den stränghet och hänsynslöshet, hvarmed han

gick till väga. »Jag har måst höra onda ord af riksdrotset», ytt-

rade med anledning häraf sedan Fleming i Reduktionskollegium,

stolt tilläggande »men jag vill aldrig undandraga mig eller vackla

i mitt ämbete eller derivera invidien in på någon annan». Han

manade därefter samtliga kommissarierna att med honom ^:sä be-

fordra det hatade verket, att Guds ära, konungens tjänst och rikets
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välfärd, därunder så många hundra tusen människor begripas, be-

främjas måtte», hvarjämte han långt ifrån att falla till föga för

klagomålen och hotelserna föreslog, att man genast skulle låta

verkställa de nu fattade besluten.

Motståndet och svårigheterna växte emellertid mer och mer.
Flemings järnvilja sökte i det längsta betvinga dem, men allt hans
nit, all hans kraft visade sig snart vara förgäfves. Också blef

resultatet af 1656 års arbete synnerligen obetydligt, i det endast

91 hemman då indrogos till kronan. De följande åren aftog reduk-

tionsverksamheten ytterligare för att 1659 helt och hållet afstanna.

En bidragande orsak härtill torde nog vara att söka i de

bekymmer samma politiska förhållandena, hvilka äfven hade till

följd, att Flemings arbetskraft i ej ringa mån togs i anspråk såväl

af rådet som af kammar- och amiralitetskollegierna. När 1656
krigsfaran syntes börja närma sig det egentliga Sverige, visade

han särskildt stort nit, och de flesta försvarsåtgärder, hvars vid-

tagande nu i rådet beslötos, hade af honom föreslagits.

Under hela Carl X:s regering förestod han för öfrigt det under

dåvarande brydsamma omständigheter synnerligen betungande riks-

skattmästareämbetet. Såväl till följd häraf som ock på grund af

det stora förtroende han åtnjöt hos konungen, med hvilken han

stod i oafbruten brefväxling, vägde hans ord också tungt i rådskam-

maren, där han ofta genomdref sin vilja, helst dä han, som ej sällan

hände, till stöd för sin mening kunde åberopa sin enskilda känne-

dom om monarkens vilja. Det har ock med fog kunnat sägas,

att han näst Per Brahe varit den mest betydande mannen i den

under Carl X:s bortovaro förordnade regeringen.

På sin dödsbädd, gaf denne konung ock ett tacksamt er-

kännande ät Flemings trogna tjänster, då han i det testamente

hvarigenom han förordnade om riksstyrelsen efter sin död, utsåg

honom till en af den späde Carl XI:s förmyndare och tillika till riks-

skattmästare samt lät för honom i sådan egenskap utfärda fullmakt.

Mot detta testamente reste sig emellertid nu bland den till

riksdag samlade adeln en våldsam storm. Man angrep med hetta

flera af dess stadganden och fordrade, att detsamma \ sagda delar

skulle upphäfvas. Då likväl de ofrälse stånden visade tydlig

benägenhet att vilja godkänna testamentet i dess helhet, beslöts

till sist på grund af den brydsamma politiska ställningen att upp-

skjuta ärendets afgörande till tiden för Carl X:s begrafning, då

ständerna åter skulle mötas, och under afbidan härpå öfverlämna

styrelsen åt änkedrottningen och rådet.
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När nu riksdagen sålunda ånyo sammanträdde, enades man
till en början om att visserligen utesluta den af Carl X tilll riks-

marsk förordnade hertig Adolf Johan ur regeringen men för öfrigt

blifva vid testamentet. Då emellertid rådet i enlighet härmed be-

kräftade de andra af den aflidne konungen utsedda regeringsledamö-

terna i deras värdigheter och härjämte i ledigheten efter hertigen

valde en ny riksmarsk, råkade adeln ånyo i uppror förmenande

sin valrätt vara kränkt. En häftig strid uppstod nu härom, en

strid, som enligt en samtidas utsago hotade att upplösa riksdagen

och bringa fäderneslandet i inbördes krig. Slutligen fann rådet

för godt att gifva vika och gå in på, att dess ifrågavarande beslut

endast finge betraktas som ett förslag, hvaröfver ständerna sedan

ägde att utlåta sig. Vid med anledning häraf sedan på riddarhuset

företagen omröstning blef de öfriga af rådet föreslagna regerings-

ledamöternas val godkändt men Flemings åter med förkrossande

majoritet förkastadt.

De ofrälse stånden visade sig väl först ingalunda hågade

att härmed låta sig nöja men uppgåfvo dock snart »för den all-

männa välfärdens skull» allt vidare motstånd. Afven Fleming skall

hafva rådt dem härtill. Helt visst fann han sin sak hopplöst för-

lorad och ansåg sig därför böra afstyrka en fortsatt för honom
onyttig och för riket skadlig strid.

Intet kan väl i sjalfva verket gifva en tydligare föreställning

om adelns öfvermäktiga inflytande vid denna tid än ifrågavarande

ärendes utgång. En man, som efter att med allmänt erkänd duglig-

het under flera år hafva förestått ett af rikets högsta ämbeten af sin

döende konung erhåller vederbörlig fullmakt ä detsamma, får ej

tillgodonjuta sin sålunda förvärfvade laga rätt, blott emedan

han råkat ådraga sig sina adliga ståndsbröders misstroende och

motvilja, och detta trots att såväl rådet som de ofrälse stånden

under erkännande af denna hans rätt fordra hans insättande i

ämbetet. Adeln ville ej hafva Fleming med i regeringen, och

därmed var saken också afgjord.

Ty att adelns misstroende mot Flemings politiska syften

och dess i samband därmed stående motvilja mot hans person

varit hufvudskälen vid hans uteslutande ur regeringen torde ej

vara tvifvel underkastadt. Visserligen framhöll man härvid som

motiv hans sjuklighet, men då man samtidigt som riksmarsk

godkände den gamle och skröplige Lars Kagg, så var det också

med all tydlighet fastslaget, att allt tal om Flemings dåliga hälso-

tillstånd endast vore att betrakta som ett svepskäl. Det var Flemings
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kända benägenhet för och hänsynslösa verkställande af reduktio-

nen, som i förening med den oppositionella ställning han i allmän-

het intog till sin tids aristokratiska sträfvanden gjorde honom till

en för hufvudmassan af adeln misshaglig och misstänkt person.

Till hans impopularitet bidrogo nog också i ej ringa mån hans

stela, kärfva, frånstötande sätt, han tunga, dystra lynne och in-

bundna väsen samt måhända äfven ett visst drag af hemlighets-

fullhet, som synes hafva hvilat öfver hans person. Han skilde sig

alltför mycket från sina visserligen högdragna och öfvermodiga

men tillika öppna, gladlynta och lefnadslustiga ståndsbröder för

att ej blifva föremål för deras utpräglade antipati.

Uppfylld af bitter harm och djup grämelse drog sig nu Fle-

ming för en tid helt och hållet tillbaka från det offentliga lifvet.

Det sattes emellertid snart i fråga att förskaffa honom någon

slags godtgörelse för den missräkning han lidit. Sålunda tänkte

man 1661 på att göra honom till president i Abo hofrätt.

Frågan uppsköts dock och synes hafva förfallit. När sedan efter

Lars Kaggs död Carl Gustaf Wrangel 1664 utsågs till riksmarsk,

och riksamiralsämbetet härigenom blef ledigt, uppställdes Flemings

kandidatur till detsamma af riksskattmästaren Gustaf Bonde och

hans parti, som i regeringen ville hafva en representant för en

freds- och sparsamhetsvänlig statskonst. Han lyckades likväl endast

samla 8 röster kring sitt namn och fick tillika utstå den smäleken

att se sig föredragas en man, som saknade all förfarenhet i sjö-

väsendet. Samma år blef han emellertid utnämnd till general-

guvernör i Finland, dock först efter det en såväl till lefnads- som
tjänsteåren yngre samt härjämte mindre meriterad rådsherre blifvit

tillbjuden befattningen och afsagt sig densamma, onekligen ett

talande bevis på hur ogynnsam stämningen gentemot Fleming

alltjämt var inom aristokratien. 1668 synes det också varit i fråga

att fråntaga honom ämbetet och gifva det åt en annan. Följande

år afgick han emellertid frän befattningen, som samtidigt tills vidare

indrogs.

Sina sista år framlefde han i stilla tillbakadragenhet. Dock
4

hade han ännu icke helt öfvergifvit de sträfvanden, som varit sär-

skildt utmärkande för hans statsm annaverksamhet. Sålunda berättas

han under denna tid hafva utarbetat åtskilliga anvisningar för en

blifvande reduktion, hvars nödvändighet han helt visst insåg, samt

meddelat dessa åt Olof Thegner, som varit hans sekreterare i

Reduktionskollegium och som snart själf skulle skapa sig ett be-

märkt namn i reduktionens historia. Den sjuklighet, hvaraf Fleming
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länge lidit, försvårades emellertid mer och mer. Till harmen öfver

lidna missräkningar och förödmjukelser sällade sig svåra kropps-

liga plågor, som ytterligare fördystrade hans af naturen kärfva

och trumpna lynne, till dess döden kom som en befriare och om-
sider förlossade den af motgångar och krämpor brutne mannen
från hans kvalfulla tillvaro. Han afled 1673 i Stockholm och hade

vid sin död ej ännu fyllt 54 år.

Herman Fleming var, så framgår af allt, en rikt utrustad

personlighet, klok och kraftfull, modig och malmedveten, arbetsam

och ihärdig, skyende hvarken mödor eller faror vid fullföljandet

af sina syften. Han var härjämte en karaktär, en man för sig,

en visserligen ej vidare sympatisk men egenartad och intresse-

väckande människa, i mängt och mycket skiljande sig frän tidens

högadliga genomsnittstyp. När han som trettioårig rådsherre be-

gynte taga del i rikets styrelse, hade den svenska aristokratiens

makt nätt en utveckling, som syntes hota med fullständigt adels-

välde, och snart sagdt alla hans ämbetsbröder voro mer eller mindre

nitiska forkämpar för ett dylikt välde. Så dock icke han. Han
har vid ett tillfälle i Reduktionskollegium uttalat den grundsatsen

»Folkets väl är högsta lag., och efter densamma synes han under

hela sitt offentliga lif hafva handlat. Mot aristokratiens sträfvanden

att på konungamaktens och folkfrihetens bekostnad ytterligare ut-

vidga sin makt förde han därför en outtröttlig och hänsynslös kamp.

I denna strid var Fleming dömd att gä under. Han föll äfven

men hans planer föllo ej med honom. Liksom fordom Hamilkar,

det af Rom öfvervunna Kartagos tappre, af hämndlystnad lågande

fältherre tvang sin unge son Hannibal att svära segrarne ett evigt

hat och i honom uppfostrade en fruktansvärd motståndare till sitt

lands arffiende, så synes äfven Fleming hos sin äldste, rikt be-

gåfvade son Clas hafva inplantat sin uppfattning, sina statsmanna-

tankar, ja äfven sitt hat, och utsett honom att fullfölja sin faders

sträfvanden samt hämnas på dem, som hindrat deras förverkligande.

Och lyckligare än Hannibal skulle sonen också en gäng till slutlig

seger föra den kamp mot adelsväldet, i hvilken hans fader lidit

nederlag och förblödt, en seger, som, när den till sist inträffade,

helt visst kom att öfverträffa dennes djärfvaste förväntningar.

Vid 26 års ålder hade Fleming ingått äktenskap med Christina

Rosladin, tillhörande en rysk pä svenska riddarhuset intagen ätt. I lan

efterlämnade maka och 5 barn, däraf 4 söner. Äldste sonen blefkungl.

råd och president. 5 döttrar hade tidigare vid unga är arlidit.
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Ur Michaél Gustaf Anckarsvärds papper
Interiörer från riksdagarna 1823, 1828—1830 och 1834—1835

Af A. Grade

Michaél Gustaf Anckarsvärd1 föddes den 25 mars 1792 och

var yngste sonen till öfverste Michaél Cossva Anckarsvärd, som
då var landshöfding i Kalmar. Liksom sina äldre bröder, Carl

Henrik och Johan August, fick Michaél Gustaf ägna sig åt den

militära banan. Utexaminerad från Karlberg 1S0S, fick han ome-

delbart gä i fält med Västra armén emot Norge. Följande år

deltog han i Adlersparres tåg till hufvudstaden och blef, sedan

Svea lifgarde återupprättats, fänrik i detta regemente, hvilket

han sedan tillhörde i öfver 30 år. Han bevistade fälttågen i Tysk-

land och Norge 18 13— 18 14 och blef 18 17 ordonnansofficer hos

konungen.

Michaél Gustaf Anckarsvärd var utrustad med rika konstnärliga

anlag och sysslade från tidiga ungdomen med teckning och målning.

Den ryktbare Fogelberg var hans förtrogna kamrat, och tillsam-

mans med denne deltog Anckarsvärd i den »götiska expositionen>

181 8. Aren 1 8 r
9— 1822 tillbragte han på studieresor, hufvudsak-

ligen i Frankrike och Italien, hvarunder han kamperade samman
med Laurseus, Fogelberg och Hjalmar Mörner.

Kapten i regementet redan vid utresan, blef han major i ar-

mén 1828. Följande år utnämndes han till adjutant hos konun-

gen, hvilken post emellanåt, såsom hans bref utvisa, bragte honom

i en ganska kinkig position pä grund af brödernas, särsjdldt Carl

Henriks, skarpa opposition mot regeringen. Själf hyste han en

djup beundran för sin äldste broder och sympatiserade med den-

nes reformidéer, men någon aktiv politiker blef han aldrig. Han

var i alla fall mycket intresserad af politiken, och hans bref gifva

emellanåt ganska intressanta inblickar i spelet bakom kulisserna.

1 Utförlig lefnadsteckning hos H. VVieselgren, Ur vår samtid, s. 18S ff.
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Vid en majorsutnämning i Svea lifgarde år 1838 blef Anckar-
svärd förbigängen af en yngre kamrat, kaptenen friherre Johan
Klas Fleming, hofmarskalk hos kronprinsen. Denna händelse blef

historiskt ryktbar, därigenom att M. J. Crusenstolpe däraf tog sig

anledning att anklaga konseljen för att hafva »brutit snart sagdt både

emot Guds och verldslig och konstitutionel lag», hvilkét föranledde

den uppseendeväckande högmälsprocessen med ty åtföljande oro-

ligheter i hufvudstaden. — Följande år blef Anckarsvärd öfverste-

löjtnant i armén, men det dröjde ända till 1844, innan han blef

major i sitt regemente.

Nämnda år utnämndes han till öfverintendent och öfvergaf nu

den militära banan för alltid. Under något mer än ett decennium

verkade han i sin nya befattning, till hvilken äfven hörde presidiet

i Konstakademien och vården om statens konstsamlingar. Ännu
i sin fulla mannakraft drabbades han af en svår ögonsjukdom,

hvilken snart gjorde honom fullständigt blind. På grund häraf

måste han 1858 taga afsked från sin tjänst och tillbragte resten

af sitt lif afskild från världen. Med stoiskt lugn bar han sitt

hårda öde, ända tills döden befriaren den 3 maj 1878 ändade hans

bana. Man dog ogift, och med honom utslocknade den grefliga

ätten Anckarsvärd.

Ibland Anckarsvärds konstnärliga produktion intaga hans lito-

grafier främsta rummet. Ar 1828 utgaf han »Visby ruiner», 1830

förelåg den stora samlingen »Sveriges märkvärdigaste ruiners i

fullständigt skick, och 1830— 1837 offentliggjordes »Samling af

svenska och norska utsigter». Sedan 1829 var Anckarsvärd leda-

mot af Konstakademien, hvari han 1843 blef hedersledamot.

De här publicerade brefven från M. G. Anckarsvärd förvaras

å Eriksberg, hvars ägare, hofjägmästaren frih. C. G. Bonde, haft

den stora välviljan att ställa dem till utgifvarens disposition ä

Kungl. biblioteket i Stockholm. 1

t

Bref från 1823.

Brefven från 1823 äro adresserade till modern, grefvinnan Eva

Carolina Anckarsvärd, född friherrinna von Segebaden, samt till

excellensen friherre Karl Göran Bonde på Nynäs, svärfader till

1 Vid utyifningen har originalens stafning bibehållits, under del att interpunk-

tionen här och livar, i tydlighetens intresse, retucherats.





124

brefskrifvarens båda äldre bröder. Till största delen handla de

om den beryktade högmålsprocessen mot Carl Henrik Anckar-

svärd samt om dennes uppträdande mot regeringen under riks-

dagen 1823. — Som Georg Adlersparres adjutant hade denne spe-

lat en framstående roll vid revolutionen 1809, och ej utan skäl

trodde man, att den unge öfversten i Nerikes regemente hade en

lysande framtid på den militära banan. Helt plötsligt drogs det

emellertid ett streck öfver alla dylika beräkningar. Missnöjd med
»181 2 års politik», hvilken han fruktade skulle resultera i ett nytt

Tilsitförräderi af den svekfulle tsaren, tog Karl Henrik Anckar-

svärd under fälttåget i Tyskland 18 13 det djärfva steget att i ett

bref 1
till sin högste befälhafvare, kronprinsen Karl Johan, öppet kriti-

sera dennes ryssvänliga politik. Sveriges närmaste mål borde

vara Finlands återeröfring. »En hel generation fordras», utropar

han,» för att komma svenskarna att glömma förlusten af deras

skönaste provins, att Finland frånröfvades dem efter den samvets-

grannast upprätthållna allians; är det icke under sådana förhållan-

den förlåtligt, om man fruktar, att Ryssland betalar vår regerings

lättrogenhet, på samma sätt som den vid förra tillfället lönade

vår ärlighet?» — Ofvergången till Tyskland fyller honom med
dystra aningar; han erinrar om huru olyckligt Gustaf IV Adolfs

fälttåg i Pommern, med Ryssland och mot Frankrike, hade slutat.

>Jag fruktar, att man ej blef ringa förvånad öfver att ännu en

gäng se oss i Tyskland, där gångna tiders erfarenhet tillåter en

att frukta en utgång, hvilken under alldeles likartade förhållanden

blef så ödesdiger lör Sverige.» Sina åsikter om Sveriges politik

framlägger A. klart och tydligt i följande meningar: >Jag kan

ej undgå att frukta, att verkliga fördelar fjärma sig från Sverige,

i samma mån vi aflägsna oss från målet för att ernå dem. Alltid

har jag ansett, att de små staterna aldrig böra hoppas pä att er-

hålla utvidgning eller att bevara deras oberoende på grund af

allsmäktiga grannars ädelmod; historien visar åtminstone inga

exempel därpå, men ödet synes emellertid stundom vilja be-

reda tillfälle åt småstaterna att konsolidera sig, medan stor-

makternas tvister hindra dessa att lägga hinder i vägen. Jag-

fruktar, att det gynnsamma ögonblicket för Sverige kan vara

förfeladt, och det utgör, E. K. H., de sanna orsakerna för

min oro.» Kronprinsen, som trodde sig veta, att öfverste A.

1 D. 5 juli 1813. Anckarsvärd, C. H., Politisk trosbekännelse, s. 57 ff. (Stock-

holm 1833.)
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icke behållit sina åsikter för sig själf utan bedrifvit en ganska

kraftig agitation bland sina bekanta, 1 lät genast skilja honom frän

hans befäl och sända honom öfver till Sverige, där han ställdes

under bevakning. Inflytelserika vänner, bl. a. Adlercreutz, lade

sig nu ut för honom och utverkade, att han fick återvända till

Tyskland. Resan blef dock utan resultat, någon rehabilitering

ägde ej rum, och Anckarsvärd återvände hem, uppfylld af bitter-

het mot kronprinsen och dennes närmaste omgifning. Att min-

net af den snöpliga färden till Berlin ständigt lag och tärde på hans

medvetande, ses i ett af de här publicerade brefven. 2 Och att

dessa händelser i hög grad ha bidragit till att göra den aristo-

kratiske baronen till en synnerligen hätsk oppositionsman med de-

mokratiska syften, är oomtvistligt.

Sin bana som riksdagspolitiker började C. H. Anckarsvärd,

då han på ständermötet 1817, understödd af sin grånade fader,

oppositionsmannen från Gustaf III:s dagar, Michaél Cossva Anc-

karsvärd, med framgång angrep styrelsens åtgärder. De styrande-

kommo snart under fund med att de hade fått en farlig motstån-

dare, och man försummade ej något tillfälle att söka neutralisera

hans inflytande genom att nedsätta honom i allmänhetens ögon.

En dylik situation trodde man sig ha upptäckt, när C. H. Anckar-

svärd 1822 i egenskap af rusthållare i en besvärsskrift klagat öfver

några persedlars kasserande, hvarvid han förmenades ha haft för-

gripliga uttalanden mot högsta vederbörande. Han hade talat

om landsfördärfliga afvikelser från indelningsverket, hvilket »af en

stor konung inrättades för att försvara riket, icke för att förstöra

det.» Dessa uttryck lades genom regeringens ingripande till

grund för en anklagelse för majestätsbrott, hvilken föranledde

rättegång inför Svea hofrätt. Om processens förlopp och den

för regeringen snöpliga utgången upplysa brefven.

Samtidigt fick C. H. Anckarsvärd en annan rättegång pä

halsen, i det att officerarna vid Lifregementets husarer ställde

honom till ansvar för hvad han såsom rusthållare anfört mot

detta regementes befäl. Denna process, som hade lika liten fram-

gång som den förra, beröres också här och livar i brefven.

4

1 Engeström, L. v., Minnen och anteckningar, utg. af E. Tegnér, II, 216,

noten.
2 Se s. 8.

9

—

170116. Personhistorisk tidskrift igij.





126

Till modern.

Dags Skvaller! den 15 (Dec.) Jan. 1823.

Riksdagen utblåstes i dag med vanlig ståt.

Tonen för C: A: 1 är märkeligt förändrad, man talar nu hvarken

om Lifsmistning, Arrest eller mera dyl'gt, ej eller om uteslutande från

riksdagsmanna rätten. Hans sak tycks höjt sig märkbart; Tonen
ibland ungt folk är god.

De Geer 2 är Landtmarskalk. Sandels 3 designeras till Constitutions

och Ugglas 4 till Stats utskotten, dåligt nog om man skulle låta opi-

nera på sig så oförskämt. Bänkmansvalen börjar Discusion, man vill

billigt utesluta ansvarige embetsmän, man frugtar att De Geer nekar

proposition i hvilket fall rixen blifver skarp.

Bondetalman lärer blifva Hyckert. 5

Morner 6
v. Talman för Preste.

Få riksdagsmän af ståndet äro ännu uppkonme.
I morgon sker första uppropet.

Jag ämnar fortsätta som jag börjat ett sqvallerblad för hvarje

dag och skickar nu detta utan vidare utarbetning ty jag vet att Carl

sjelf skrifver.

Om min djupa vördnad till Pappa vågar jag anhålla som en ly-

dig son.

M. G. A.

Till modern.

N:o 2. Dags skvaller. Jamiariiis 1S23.

d. 16. I dag hafver första uppropet skedt hvarvid Carl försum-

made sig, men sade honom Landtmarskalken att han som i morgon
ej behöfde inställa sig personligen, utan blott skicka upp. Grefve

Ugglas tillböd sig att uttaga poletten och tillsända den Carl.

I allmänhet voro alla artiga emot honom, Björnstjerna 7 som för

några dagar sedan bad mig säga Carl att Han B. ej hade mindsta del

uti hela denna tillställning, 8 han har nu sjelf i dag uti Riddarehus-

1 Anckarsvärd, Carl Henrik, friherre, f. d. öfverste, oppositionschef (1782— 1865).
2 De Geer, Carl, grefve, öfverstekanimarjunkare, landtmarskalk 1 823 samt 1 828

—

30, (1781— 1861).
3 Sandels, Johan August, grefve, excellens, general, riksståthållare, fältmarskalk,

(1764-1831).
4 Ugglas, Pehr Gustaf af, grefve, öfverste, sedermera statsråd och excellens

(1784— 1853).
5 Hyckert, Anders Jansson, ledamot af bondeståndet, talman vid riksdagen

1823, (1770— 1826).
6 Mörner, Ludvig, friherre, teol. dr., biskop i Växjö, vice talman i prästestån-

det vid 1823 års riksdag, (1764—1823).
7 Björnstjerna, Magnus Fredrik Ferdinand, grefve, general, en af rikets herrar,

(1779— 1847).
8 Högmålsåtalet. B. var generaladjutant för armén.
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förstugan förnyat denna försäkran och hafver det väckt uppmärksamhet
se Carl och B. af och an promenerande den förre Déclamerande, den
sednare något taffs.

Carl segrar aldeles men villja hans ovänner ännu se hinder uti

hans Riksdagsmannautöfning — de få i morgon lång näsa.

Carls Krigsrättsförklaring i Argus 1 har gjort mycken effect, och

börjar man nu höra honom offentligt försvaras. Herskapet kunna nu

vara alldeles tranquilla. Lefve Publiciteten! enskildta säkerheten ligger

däri bevarad.

I afton har jag varit på visit Hos Wetterstedts 2 — intet passerat.

Hos Skjöldebrands 3 — intet passerat.

Horn bor nu hos mig och vi komma änu väl öfverens. Här gick

ett rygte att Gubben Schulzenheim 4 struket ut sitt namn på Rusthållar

inlagan. b — Osant.

d. iy.de. Idag hafver jag genom hofrelation hört att Konungen
skall vara ganska ond på LifR:HusarCorps, och hafvver en trovär-

dig person låfvat mig det jag skulle få se att Mays:tet ämnar statu-

era ett exemple på dem som genom osannfärdiga berättelser compro-
mettera det. Kungl. skall vara ledsen öfver att allmänna ton vill gifva

honom någon del uti Berndts 6 anklagelse memorial, mannen trodde

att saken gådt så till att Berndt vid Kungens återkomst från Norrige

hade Beklagat sig öfver Carls ohemula och sanningsiösa klagomål och

tillmålen — samt att kungen då skolat svarat éh bien si vous avez

raison defe?idez vous. 1

Emedlertid är Carls sak nu ganska god, han har i dag tagit ut

sin pollet utan mindsta fråga. Det tyckes nu här som husarernes

starroperation snart skall komma gå för sig.

Actor beklagar sig öfver krigsrätten — ännu är har ingen af

Husarerne synlig.

Granskaren 3 för i dag innebar ovett mot Carl, men har jag ej

kunnat få se den — den är ganska- rar äfwen i hufvudstaden.

Brelins^ afsättande från K. H. Rätten indignerar, han mister där-

igenom 450 Rd. arfvode. Oväldig domare får ej finnas. — Säges att

kungen från ett fruntimber i Småland fått ett bref hvari han gjörs

uppmärksam på olägenheterna som ändringen af Smålänningarnas uni-

form förordsaka äfvensom om det stora missnöje i provinsen däraf

1 Argus III, d. 15 jan. 1S23. KrigsräUsförklaringen är daterad: Örebro
d. 7 januari 1823.

2 Wetterstedt, Gustaf af, grefve, utrikcsstatsminister, en af rikets herrar, (1776
—1837).

3 Sköldebrand, Anders Fredrik, gretve, statsråd, en af rikets herrar, (1757—

•

1834)- i
4 Schulzenheim, Conrad Theodor, friherre, generallöjtnant (1768— 1S37).
5 Petition t. K. M:t fr. rusthallarne i Närke om >lindring i rusthallningsskyldig-

hetens tunga». S. är med bland undertecknarna. Argus 111, d. 18 jan. 1823.
6 Aminoff, Berndt Adolf, sekundchef f. Lifregementets husarer, generaladjutant.

1777— 1842.
7 Kurs i källan.
8 D. 17 januari 1S23. G. var en konservativ tidning, salarierad af Karl XIV

Johan, som utgafs af exped. sekr. II. A. Lindgren 1820— 1838.
9 Möjligen Brelin, Salomon, öfverste (1775— 1830).
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föranledts. Kungen skall hafwa blifwit Ond, sagt sig vilja knäppa
den som hädanefter skulle understa sig proponera en Uniformsför-

ändring, hans vrede skall hafva nått sin höjd då han fått veta att

Off:sUniformen kostar 350 RD:r banco mera än de förra.

Man glunkar om en petition från Vestgötha Rusthällare med 500
Underskrifter. Man talar om något dylikt från Småland. Meddelan-
det af hvad jag skrifver bör ske med högsta försigtighet ty alt är

Dagsskvaller åt hvilket endast tiden kan gifva någon autenticité.

d. i8:de hjelpt Carl skrifva rent svarsskriften til Hofrätten 1
, för

öfrigt ej något nytt.

Gref Plåten 2 utsedd till utskottsLedamot, skall dock afsagt sig

Constitutionsutskottet

;

Det tyckes som man ej ville Rådfråga ståndet vid utskottsvalen.

d. ig:de. Passeradt min dag hos CommercieRådet Mullers 3 som
mycket sakna Herrskapet som talar om dem med största värme, och

som chargerat mig med mångfaldiga Hälsningar.

d. 20. Idag Plenum; Landtmarskalken hållit sitt tal som var

vackert. Baron Åkerhjelm 4 proponerade Lectarns utrymmande till all-

mänheten; Swerin 5 Deducerade frågan om bänkmansvalet och Ceder-

skjöld 6 om en fortare publicitet af Riksdagstidningen genom hastig

tryckning. Lades på Bordet.

I afton öppnas Landtmarskalksklubben på Operahuset. Carl mår
i dag åter ganska illa, han har annars varit temmeligen. bra. Något an-

nat roligt nytt vet jag ej, Carl har i dag lemnat in till Hofrätten sin

förklaring. Med nästa post följer fortsättning af mitt skvaller som af

mitt djupa vördnads och lydnads uttryck.

Till modern.

N:r j. Dagsskvaller. Januarius.

d. 21. den 26. Ifrån den 2 1 till i Dag hafver jag haft veckan

på Fred:shof 7
, således skiljd från verlden. RiksdagsCeremonierna hafva

emedlertid gådt för sig. 2:ne plena i Ståndet som jag öfver varit;

det i:sta frågan om Ministrarnes uteslutande från Bänkmans val Dis-

cuterades i följd af Schwerins motion, men på ett tämineligen lamt

sätt, 1:1110 var Sverins motion lång, utledsnande och ihoprörande flera

1 Tr. i Argus III, d. 22 jan. 1823. Inlagan ar daterad Stockholm d. 20 janu-

ari 1823.
2

Plåten, Baltzar Bogislaus v., grefve, statsråd, en af rikets herrar, riksstathal-

lare i Norge, (1766— 1829).
3 Muller, Jurgen Christian, kommerseråd.
4 Åkerhjelm, Gustaf Fredrik, friherre, öfverste, generaldirektör, statsråd, (1776

-1853).
5 Schwerin, Fredrik Bogislaus von, grefve, prost, politiker, (1764— 1834).

Cederschiöld, Ter Gustaf, professor vid Karolinska institutet, (1782— 1848).
7 Fredrikshof, kung!, slott i Stockholm, var 1802— 1888 kasern för Svea Lif-

garde.
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olika saker och sluteligen sidsta proposition, blotta uppläsandet af 41

§ Riksdagsord: på samma gång som de §:r hvilka ur Rid:hus Ord:n

böra uppläsas före skridandet till bänkmans-val. Boije, Lud:, 1 Löf-

wenhjelm Carl, 2 Cederschöld, Grefve Hård, 3 Hartmansdorff, 4 Plåten,

Wirsén, 5 C: Anckarsvärd, Sixten Sparre, 6 C. F. Posse 7 talte för och

mot. Carl som vanligt med mycken distintion, men Resultatet blef

att saken gick som vanligt men hade dock den följd att valen blifva

Liberala och utom Plåten och Wirsén ingen af hög distinction Bänk-
man; Schwerin blef Bänkman och Elector; de öfrige blefvo mest klokt

folk, och hoppas man på goda utskott. Schwerin tror jag i Consti-

tutions och Carl i Stats. 8

2j:rfe, i dag plenum, den af Bondeståndet föreslagna och af

Adeln på Bordet lagde proposition om Tacksägelseadress till Kungen
skulle företagas, men kom Wetterstedt och anoncerade från Kungen
att H: M: ej ville hafwa någon tack — Ministre Knep — ty många
Talare ville härmed låta följa sanningsfulla visor — däribland Carl.

Lectarns utrymmande företogs och efter många tal, äfven litet af Carl,

blef det beslutat att frågan skulle till Riddarhus Utskottet remitteras,

hvilket var det rätta; Posten går om några minuter och. måste jag så-

ledes skynda att berätta det i går hos K. Prinsen efter maten i när-

varo af vis 30 personer kom hans Kungl. Höghet till mig och frågade

efter Carls helsa som han med Ledsnad hört dålig; det var första

gången han talt med mig om Carl — jag fick således tillfälle säga

huru mycket jag var sensible av denna godhet — han sade sig hafva

hört Carls Hofrättsskrift med nöje — att han trodde det hvad däri

stog utgick från hjertat och ej vore som många velat komma honom
att tro blott en snillfull advokatur. — Jag svarade att Prinsen dömt
min bror rätt och nyttjade orden brist på tolk emellan furstens hjerta

och mitt Mgei 9 för att explicera det isolerade förhållande hvari min

Bror stog till Kung och Prins — att min Bror är en ärlig och redlig

Svensk och nu varande Dynasttes försvarare — att Han vore mera

väid än en mängd af de personer som med smicker och lågt kryperi

söka omskantsa kung och prins. — Att jag ville öppet säga till H. K.

H. alt hvad Carl säger då han därom tillfrågar mig — att jag aldrig

om jag fådt önska något skulle valt annat än det tillfälle jag nu fått

1
Boije, Johan Ludvig, friherre, revisionssekreterare, politiker (1768— 1S41).

2 Löfwenhjelm, Carl Axel, statsråd, en af rikets herrar (1772— 1 861).
3 Hård, Karl Gustaf, grefve, häradshövding, justitierad, statsråd (1790— 1841).
4 Hartmansdorff, Jakob August v., kansliråd, t. f. hofkansler, president, (1792- l856 >-

5 Wirsén, Gustaf Fredrik, friherre (sedan grefve), president, statsråd,4 ( 1 779
1827).

6 Sparre, Sixten, friherre, adjutant hos konungen, kabinettskammarherre, gene-

ralmajor (1787— 1843).
7 Posse, Claes Fredrik, grefve, hofmarskalk, öfverste (1785— 1839).
8

S. blef led. af Banco, C. H. Anckarsvärd af Allm. besv. och ekon. utskot

tet; bägge afsade sig emellertid, misslynta öfver utgången.
9 Kurs. i källan. Citat ur C. H. Anckarsvärds inlaga t. hovrätten af d. 20

jan. 1823. »Min första ryktbarhet var olyckan af en Furstlig onåd, måhända utaf

afunden beredd och slutligen tillvägabragdt genom brist af tolk emellan Furstens

hjerta och mitt eget.»
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att tala vid prinsen om min Bror som jag tänker; hvarpå jag sade

Prinsen att Husarerne vore Olycklige uti att hafva ett så eländigt Be-

fäl. Jag omtalte deras oanständiga uppförande mot min Fader, 1 om
deras dumheter vid krigsrätten, och sluteligen om alt hvad jag om
dem hört på Orten. — Prinsen tog nådigt upp alt, talte med ytterli-

gare godhet om Carl och sysselsatte sig länge med mig oagtadt det

uppseende jag gjorde genom lifligheten i mitt tal och genom mina
gråtande ögon, ty jag brås i detta fall på Carl. Kungen har sagt

om Carls Hofrätts Tal que c'est une chef d'oeuvre dont il voudrait

etre Lui meme rauteur — que pendant le cours de la revolution il

n'avait rien vu de mieux. — Curieusa ouverturer hafva gjorts mig in-

direct — få se om ej någon eller några af Statsrådet blifva Sacri-

fierade. — De äro högst befängda. Carls affaire satt honom så högt

i ton att det är otroligt — Husarerne klandras allmänt — och jag

gjorde äfveii Kronprinsen uppmärksam på den infama 2 conduite en

Off:sCorps visat då den pekat ut min bror(s) uttryck som Högmåls-
Sak —

- jag sade honom att de af mina unga Camrater som tänka

dela mina känslor i denna väg. Nu måste jag sluta, fortsättning en

annan gång. Gud låte Herskapet få behålla Helsan.

Till modern.

N:r 5. DagssjQvaller. Februari 1S22 (läs: 1S23)

Sedan sidst afgifne underrättelser är ingenting nytt passerat utom
en af Sparren vid justeringen af det protocoll där Schwerin begärt

tacksägelseadressen 3 på bordet gjord Dumhet som genast ogillades,

som sedan för sin dumhet allarmerat Kung och Ministére, ty just hvad

de ville förekomma skedde och Carl fick tillfälle säga en del af hvad

han annars vid Tacksägelseadressen velat sagt. Han var i dag mycket
adroit och talte politik om Verona 4 m. m., det är plenum i afton kl.

5 och Carl skrifver. Jag har ätit hos Exelencen 5 där Sparren ätit

med Carl. Prinsen har jag ej talt vid, och sakerne stå in status quo.

De insunationer som äro mig gjorde skola med tiden visa sig som
verklige eller blott för mig inledande i frestelse. Jag måste sluta

men skall blifva längre en annan gång. — — —
i

1 Anckarsvärd, Michael Cossva, öfverste, landshöfding, landtniarskalk 1809^-

iSio (1742— 1S3S).
J Kurs. i källan.
3 Syftar på en skrifvelse af d. 28 jan. 1823, hvari konungen undanbad sig den

föreslagna tacksägelseadressen frän ständerna.
4 Ifrågavarande debatt var d. 3 febr. 1823; utesluten ur protokollet: referat i

Argus III, 8 o. 12 febr.

5 Karl Göran Bonde, friherre, öfverstekammarjunkare, en af rikets herrar,

svärfader t. Karl Henrik och Joh. Aug. Anckarsvärd. (1757— 184O).
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Till Modern.

ÅT:r 7. Dags Sqpatter februari 182j.

d. 17. Klockan är nu 4 och kl. 5 samlas vi åter till Plenum i

ef. m. och som det blifver inetressant sä måste jag skynda. Hela för-

leden vecka hängde jag på Slottet hvarvid intet af vigt passerade;

några indicer till ändring från M:ts sida för Carl såg jag ej, men
utan att hafva någon explication med K. P. så tror jag han är Carl

mer bevågen än fadren. Han har snarare vunnit än förlorat på sin

resa 1 och är mycket Liberal till sine tänkesätt. Carls prosess lärer

nu i hofrätten närma sig sin utveckling ty Justitie Cantzeleren 2 kom-
mer i denna veckan med sina påståenden som icke torde blifva min-

dre än Lif ära och Gods. Våren i alla fall tranqvilla mitt nådiga

Herrskap ty intet hår röres på hans hufvud. Tonen här är bestämt

för honom. — En deputation af 20 bönder var för några dagar se-

dan hos honom för att tacka för hans möda till åstadkommande i

Lindring af deras Tunga. Anders Danielson 3 yttrade bland annat

att de vore ledsna öfwer den förföljelse han utstog men att om det

gälde så kunde han räkna på dem.

Med nästa post skall jag blifva litet vidlyftigare och skall jag ej

dröja till Måndagen utan som Argus gifva ett Supplement bref nästa

Torsdag. Alla helsa. Bernt 4 med 10 Husarer hade Audience i går

hos kungen som var mycket vänlig emot dem, K. P. däremot talade

aldrig ett ord med dem.

Till Karl Göran Bonde, Nynäs.

Eders Exellence!

Redan för längesedan skulle jag haft äran uppvagta Eders Exel-

lence men Då jag hela förleden vecka hade Ord. oft":s vagt hos Konun-
gen, var jag dels hindrad dels väntade jag att kunna få något interes-

sant att berätta.

Straxt efter Eders Exellences bortresa hade jag med Gyllenhal 5

en conversation däri sades mig att Eders Exellence origtigt fattat Ko-
nungens mening, om Eders Exellence trodt det Konungen varit miss-

nöjd med att Sparren ätit med Carl. 6 Häraf synes att Konungen
ångrat utbrottet af den första häftigheten; Sparren har haft en lång

audience hos Konungen men är ej ännu i full grace; hans tal är

likasom discusion däröfwer med Adelns begifvvande ur protocollerne

utagne. 6 Riksdagen har fortfarit, utan särdeles märkvärdighet; uti dag
är Konungens Proposition anländ om hemliga utskottet.

1 Friarefärden t. Tyskland 1822.
2 Revisionssekreteraren K. J. Bergenschöld.
5 Danielsson, Anders, ledamot af bondeståndet, (1784— 1839), se s.

4 B. A. Aminoff.
5 Gyllenhaal, Karl Henrik, baron, öfverste, kabinettskammarherre, statsrad.

(17SS-1S57).
6 Se s. 9.
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Man har ej under hela min vagt talt om Sparriska saken utan

tycks den vara aldeles glömd, och har jag ingen anledning tro det

Eders Exellence nu är i annat förhållande än förr.

I morgon eller i öfvermorgon utkommer advokats fiscalens på
befallning gjorde påståenden å Lif ära och gods mot Carl; Dom bliver

aldrig och jag ser ingen fara för Carl som är högst tranqvill, men jag

anar ej gödt i framtiden för de Embetsmän, som kunna tillåta sig att så

lågt vanära de platser de bekläda; Jag för min del är högst bekymrad
ty det vill mera än mensklig magt att bibehålla den kjöld i sin Con-
duite som denna kinkiga händelse af mig nu fordrar; att för en hel

publik synas dålig Bror, lache medborgare och Lättsinnig menniska
är hårt då känslan i mitt hjerta talar högt och med afsky mot dessa

vanskapelige egenskaper.

Jag utbeder mig emedlertid få äran städse vara innesluten i Eders

Exellences godhet och ynnestfulla Hugkomst och är det med den

Djupaste Vördnad och fullkomligaste Högagtning som jag hafwer äran

vara Eders Exellences aldra ödmjukaste Tjenare.

den 1 8 feb. Tisdag 1823. M. G. Anckarsvärd.

Till Modern.

N:r 7 (?). Dagssqualler. Februari 182j.

d. 24. I dag plenum där Carl uti åskedunder uttryckt sin tanka

om Regeringens uselhet och dålighet. 1 Cederström, Rolf 2 begär pen-

sion för afgående statsråd, anseende säger han att de som efterträda

de nu varande ej länge kunna bibehålla sig. August 3 proponerat

LifReg:shusarers afsittning. Carl har i dag på Riddarhuset gjort en

obegriplig effect. Hans hufvud sitter fast, och nästa Thorsdag påstår

man att Gesällerna gå ur verkstäderna för att se honom då han går

i hofrätten. Kl. 5 är plenum i eft.middag hvarföre jag slutar som
vanligt utan krus och complementer.

Till modern, 20 febr. 1823.

Mina Nådiga Föräldrar!

Carl har i dag 4 varit i Hofrätten och emottagit påståenden å

Lif ära och gods, påståenden på arrest gjordes äfven, men afslogs af

hofrätten, sensation är stark, och Hemskhet och Hätskhet teckna dagen,

Gud vet hvar det slutas. Ingen fara sker Carl, men Landet svigtar

mellan frugtan och hopp, och framtiden visar sig mörk, almänt och

enskildt betracktadt.

1 C. H. Anckarsvärd hade denna dag en hel rad anföranden i militära och

ekonomiska frågor. Se Ridd. o. adelns prot. 1823 1, 636 ff.

2 Cederström, Olof Rudolf, grefve, statsråd, en af rikets herrar, generalamiral.

(1764— 1833).
3 Anckarsvärd, Johan August, baron, sedan grefve, f. d. öfverste, (17S3— 1874).
4 1). 20 febr. 1823.
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Carl är så lugn att det är obegripligt, August är häftigare men
temporiseras af Carl. Jag har ingenting annat att skrifva om och

slutar således med att bedja herrskapet ej vara inquietta ty inget hår

röres på Carls hufvud. Han skrifver sjelf och jag innesluter mig uti

Herrskapets godhet.

Med sonlig vördnad och lydnad Gustaf.

Till modern.

Stockholm den 27 feb. 1823.

Mina Nådiga Föräldrar!

Med största rörelse har jag läst min nådiga Mammas bref, och

tackar jag Gud att nu kunna i Mina högt älskade Föräldrars sköte

nedlägga mina innerliga tacksägelser för det att jag nu har känsla för

sanning ära och Dygd; jag skulle vara olycklig uti högsta grad om
ej dessa känslor vore min tröst för närvarande och mitt hopp för

framtiden och hvarje gång jag ifrar mot den äreförgätne eldas tack-

samhetskänslan för mina föräldrars omsorger till enthusiasmens hela

värme, och måtte jag länge få vällsigna Det skyddande Ödet för Her-

skapets lefnadsdagar. Jag har i dag med Carl warit i Hofrätten,

öfver 1000 personer uppfylde salen, de attenanta rummen, och trappan,

Carl Talade några Ord med den kraft och styrka som är honom egen

och därefter läste Teorell 1 förswaret mot JustitieCanzelerens som var

författat i de starkaste och torraste ordalag, Tystnaden var ovanlig

och då Carl gick ur salen hördes handklappning, allmänna deltagandet

är för honom stort och skulle hans hufvud falla så är det signalen

till uppror, om ej straxt, så fröar det för framtiden. Hofrättens opinion

är redan fäld därigenom, att den ej yrkadt arrest, jag har dessutom
hört bestämt sägas att de frikänna. Nästa Thorsdag kommer det åter

för då troligen Dom fälles om ej hela målet återkallas, hvarom redan

Demarcher äro gjorde och hvarom jag supponerar att Carl tillskrifver

herrskapet. Hernblom 3 är aldeles oskyldig, han gjör påstående på
befallning och säger aldrig ett ord utan att upprepa på Befallning.

Hernblom är en ärlig Karl och bär sig wäl åt. Hvad som blir af

alt detta till slut det vet jag ej men för Carl är ingen fara och kunna
Herrskapet vara aldeles tranqvilla. Jag hinner nu ej mer utan slutar

jag med att bedja herrskapet vara tranqvilla, med nästa post skall jag

ytterligare uppvagta.

Till Karl Göran Bonde.
t

Odaterat, fr. början av mars 1823.

Eders Exellence!

I från Riddarhusbänkarne skrikes nöd och förlägenhet, proposi-

tioner om bidrag af alla slag gjöras, Ministeren antingen tiger eller

1 Theorell, Sven Lorens, häradshöfding, just. ombudsman, advokat (1784— 1861).
2 Hernblom, P., vice advokatfiskal, åklagare i högmålssaken mot C. H. Anckar-

svärd.
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talar illa, missnöjet tilltager, hoppet aflägsnar sig från Tänkarens sinne,

men under alla dessa stridiga elementer så Dragas molnen samman,
och blifva de ej af solen skingrade så blifwer ovädret rysligt; Svvaga

röster förneka nöden, starka bevisar den;. Rolf Cederström gjorde här

om dagen 1 epoque genom ett Memorial hvars resultat var det en fond

borde anslås till pensioner för de statsråd som ej kunnande Billiga

Monarqvens åsigter borde resignera, med förklaring att flera af hans

Colleger vore villige därtill med visshet om ärhallande af en dylik

pension; ingress och deduction gingo ut på att Götha Canal, kungens

Resor och allmosor m. m. d. förskaffade välmåga och att ju mer man
tar i skatt ju mer sätter man i omlopp och ju mer man sprider väl-

signelsen ju mer blifver välmågan allmän. Carl lemnade in ett memo-
rial hvari han begär att de större Ministerbeställningarne indragas utom
i London och Petersburg (man har begärt 6o,oco H:banco 2

till). Men
för att komma till detta resultat så sade han många högst obeslöjade

sanningar, ibland annat, att nöden vore visserligen stor, men att vi alt

sedan 1809 varit olyckliga att få vidkännas den värsta af alla

Landsplågor, en. osammanhängande och därigenom svag Ministere, att

vi varit //andlöst le/nnade åt oss sjelfva nu m. 3

Ministeren tiger och sväljer — men i Lördags 4 stiger plåten 5 upp
och med hela en Italiensk Missionärs värma — med skrikande och

jesticulerande, sökte han ur Carls meningar draga de Rysligaste slut-

följder — framställde dem med fanatismens ord och ville det vi i

Carl skulle se — fredsförstöraren — besvor honom i fredens, vänskapens',

fäderneslandets och alt heligts namn att återtaga sina yttranden 6 —
Hans sidsta besvärjning upprepades från alla håll i huset af där posterade

Landshöfdingar, ungdomen entrainerades och helsades Piaten med den
grufligaste aplau. — Carl uppträdde och sy.>selsatte allas uppmärksam-
het när 3

/4 timme med en stor kjöld, yttrade sig slagen af Husets

stora bifall till Plåten men refuterade hans skäl och slutade med alt

yttra det han stoge fast vid sine yttranden — Plåtens tal hade redan

förlorat och Carl nedsteg med bifallsrop — Schwerin 7 uppträdde och

talade som en Kar, frågade hvad de menade, om ej talan vore fri, om
man borde frugta hvad främlingen skulle säga då man hört en Engelsk

talare säga till Lord Londondery: 8
»Jag ville heldre Dö på en dyng-

1 24 febr. 1823. jämför s. II.
3 Hamburger banco.
3 Kurs. i källan.
4

1 mars 1823. Ridd. o. adelns prot. II, 43 ff. »Eb af de märkvärdigaste och

interessantaste debatter i Svenska representationens annaler». Argus III, 5 mars 1S23.
5 Statsrådet Baltzar Bogisl. v. Plåten.
6 »Det är i Fäderneslandets namn, vid allt hvad heligt är, »om jag besvär

frih. A. att taga tillbaka sin skrift». — »R. o. a. yttrade i dera omgångar
härtill ett allmänt och högljudt bifall. — Flera ledamöter ropade: Yi besvärja alla

frih. A. att återtaga sitt ifrågavarande anförande. > R. o. adelns prot. 1823, II, 55.
7 Prosten grefve F. B. v. Schwerin.
8 H. R. Stewart, viscount Castlereagh, markis af Londonderry, engelsk stats-

man. (1769— 1822.) — Schwerin yttrade: »Läste vi icke alla för ett eller tu år

sedan Tierneys svar till Lord Castlereagh, da denne sade: 'En opposition har ej

annat syftemål än att sielf få en plats i Ministeren.' — 'Heldre,' svarade Tiemey,
'dör jag på en dynghög, än jag skulle vilja bli en minister sådan som ni.'» Ridd.

o. adelns prot. 1823, II, 67.
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hög än vara en sådan minister som nij» och slutade med att så länge

Ministären ej ansäg sig vara skyldige arbeta för Landets väl — skulle

och han lika med Carl ropa Neij x
till alla fordringar af bidrag m. m. m.

Härpå kom åter plåten upp, samma jargon, samma besvärj ning — samt
begärer hos Landtmarskalken om Proposition på' ogillande af Carls ut-

tryck — mindre, applau — Klubban Höjdes — men Swerin heydade
den med en anmärkning och Carl uppsteg på bänken och yttrade sig

med en Värdighet en vältalighet och en så ädel stolthet att Hela Ståndet

antog hans sak, Land Marskalken gjorde proposition på Remiss som
bifölls utan /ny 2 och Adeln skildes åt. — Carl Triumpherar och Hof-
rätten, alt är glömt för denna händelse som i ståndet gjort honom
många vänner, sjelfva ovännerna beundra honom: detta var tillstält

men misslyckades.

Cederströms Memorial 3 blef åtföljt med 10 ä 12 andra hvilka

alla tygade så illa till Honom att han ej var värd fyra öre — Carl

var alfvarsam men Swerin qvick och rolig; som dessa saker nu snart

blifva genom trycket kungjorde så blifver jag rlerordig

Eders Kxellence känner säkert att öfver 1000 personer följde Carl

upp i Hofrätten i Torsdags, Hofrätten afsade då arresteringsfiagan

såsom för alltid, fallen. 4

I dag 8 dagar fick Carl en begäran att komma till De Ceer 5 som
sade honom att man önskade hans medgifvancle till au baken måtte

förfalla, och bad honom i den vägen följa med sig upp till kungen.

Carl refyserade att gå till Kungen, men ville väl. att saken fölle, med
vilkor att han finge förut se den act som därom till Hofrätten skulle

afgå, härom parlementerades och blef intet af; Carl sade sig sedan

han vore frikänd gerna besöka Konungen men ej förut, ty en sådan

visit skulle skada honom i allmänna opinion som nu är starkt för

honom. Hans förklaring till Hofrätten är under trycket.

Exellence Essen 6 har gjort motion om 100 000 RD:rs ökadt anslag

för H. M. K:n, Plåten om 600,000 for KP:s resa och förmälning. —
Detta tycks ej om — man säger det Kungen sjelf bör begjära sådant

om han behöfver det — att det ej anstår en individ att gjöra sig be-

haglig genom en dylik proposition då han på samma gång sätter i

dåligt Lius deras kärlek till Majes:tet som anse sin pligt vara att ifra

mot alla nya bördor. — Kungen var i förrgår i Svea Gardes Cassern,

i går i Garde till Hästs — den rädde och frugtsamme tror något ligga

där inunder — mängden gjör ej afseende därpå.

Jag vågar anhålla om ursägt för det grufweliga slarfvvet men har

jag blott haft några ögonblicks tid at raffsa ihop dessa Rader hvilka

jag önskar måtte träffa Eders Exellence i Hög välmåga. »

1 Kurs. i källan.
- Kurs. i källan.
3

Jfr. s. II.
4 Jämför s. 12.
5 Landtmarskalken grefve Carl De Geer.
b Essen, Hans Henrik v., grefve, riksstathällare, fältmarskalk. (1755 —

"

1824.)
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I dag 8:dagar till skall jag hafva äran åter uppvagta. Sparren 1

har nu vagten hos Kungen, således väl igen. Med djupaste vördnad
fast utan namn.

Till Karl Göran Bonde.

Eders Exellence!

Med största erkänsla hafver jag emottagit Eders Exellences sidsta

skrifwelse, och med samma glädje jag däraf njutit då den underrättar

mig om Eders Exellences convalecence, med samma tacksamhets känsla

har jag erkänt Eders Exellences stora godhet att ännu svag och matt

värdigas skänka mig detta förnyade prof af oförtjent ynnest och be-

vågenhet.

De goda råd som meddelas mig skall jag bjuda till att följa då
jag så alt för väl inser deras fulla vishet och Rigtighet, Konungen
har ej visat mig hvarken nåd eller onåd sedan Eders Exellences bort-

resa. Kronprinsen däremot är rätt vänlig. Jag yttrar mig ej, men
jag falskas icke, jag visar att jag estimerar och älskar min Bror,

några små sjäiar kunna vist draga sig för mig men hoppas jag på
sanningen af det gamla ordspråket att ärlighet varar längst, jag hafver

nästan afsagt mig hoppet på någon stor verldslig lycka, jag hoppas
fä behålla hvad jag hafver och begjär ej mer. ty jag är nu Gudi lof

rätt nöjd.

Carl är nu frikänd, dock plicktfäld till 33 — 16 — för skrif-

sättet mot JustitieCantzeleren, detta drabbar egenteligen Theorell som
skrifvit denna förklaring; Eders Exellence torde veta att det gjordes

försök genom Landtmarskalken att få Carl upp till H. M. 2 men som
Carl ej ville exponera sig att ännu en gång blifva dupe så nekade
han att visa sig för K:n förr 'än han av Lagen vore frikänd, man ville

förmå honom gå in på någon förfallning af Processen, hvartill han
svarde sig böjd, med villkor att han skulle få sjelf sätta upp den
act som från K. M. skulle emanera till detta ändamåls vinnande; här-

vid stadnade saken; nu är han fri och nu börjar man löpa igen, få

se hvad som blifver därutaf. Hvad som likvist något retar mig är

den uselhet hvarigenom vår societé utmärker sig — ty är man ej väl

vid hofvet så är man också ej väl ansedd uti våra förnämas hus —
men är man en skurk; det gjör ingenting, blott man är rolig — ingen

aktning för Dygd och seder!

Eders Exellence frågar om nöjena äro lysande. Neji de äro al-

drig animerade, monotomie röjer sig öfver alt, och glädjen är tvungen
;

denna symptome är för mig betydningsfullare än mycket annat — och

jag anar gud nås, inga lugna tider. Ingeborg fladdrar kring biand-

skenet, Hennes figur, hennes namn, hennes rikedom, allt samlar kring

henne en hakring af proneurer, som äro till det mesta för mycket

1 Sixten Sparre, se s. 10 f.

2 Jämför s. 14.
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pojkar för att ej sjelfve en gång rifva kull den byggnad de sjelfwe

upprest, och jag önskar att aldrig tomheten för mycket skall komma
Ingeborg att sakna denna i imaginaira nöjen förflutna tid, hon är

annars ganska väl ansedd i Societeten där hon alltid tilldrager sig

uppmärksamhet.
Af tidningarne känner Eders Exellence hur det står till i Frank-

rike och hvad händelser där passera, 1 Gud vet om de som Dö ej äro

lyckligare än de som födas. Carl Carlson äter i dag middag hos

Konungen, han är ganska väl och lärer snart blifva Hofmarskalk. 2

Af J. Cederström 3 proponerades att Stats och Economie Utskotten

skulle innom 14 dagar till ståndet ingifva en plan för Statshushåll-

ningen — i följd häraf formerades ett särskildt utskott af desse begge

nemde, där Cederström blef ordförande, han uppläser nu 1 1 punkter

till grund för uppsättningen af den begärde planen, men samtelige

ledamöter förklara omöjligt att uppgjöra något därefter — härpå

trädde Stats, banco och Economie tillsammans till ett antal af 120

personer. Cederströms punkter funna oduglige och beslöts att an-

moda Konungen genom stånden att anbefalla Ministéren att uppgjöra

denna plan — och om de ej kunde det, att de då måtte gifva upp
grunderna hvarefter de hitintils styrt m. m. — Just hvad Carl vid

sidsta riksdag begjärde med så ringa framgång.

Med djupaste Vördnad, Högagtning och tillgifvenhet hafver jag

äran vara Eders Exellences

aldra ödmjukaste och Lydigaste Tjenare

Den 21 Mars 1823. M. G. Anckaisvärd.

Till modern.

Mitt Nådiga Herrskap! -

Sedan sidsta bref är här ingenting särdeles i Riksdagsnytt, En
stör middag med omkring 100 betalande gafs i går för Exped:Secre-

teraren Rickert 4 hvilket(!) som medarbetare uti LagCommitten här

tjenstgjort men nu bjifvit från denna befattning entledigad med ordres

att förfoga sig till sin domsaga i Vestergöthland. 5 Där proponerades

flera skålar, men vid Hans, Schwerins och Carls, sjöngos för tillfället

gjorde verser, hvilka alla voro för personerna ganska smickrande; åt-

skillige tal höllos på ganska Engelskt vis — Öf:Lieut. Hjerta 6 talade

länge, och gjorde reda för sina politiska tänkesätt. Inga dignitairer

1 Torde syfta på den franska regeringens intervention i Spanien 1 S23 *till un-

dertryckande av den mot Ferdinand VII utbrutna revolutionen.
2 Möjligen åsyftas här frih. Carl Honde, son t. exc. Carl Göran B. (1786 —

1854).
3 Cederström, Jacob, friherre. Revolutionsmannen fr. 1809, landshöfding (1782- l8 57>-

.
4 Richert, Johan Gabriel, häradshöfdng, politiker (1784— 1864).
5 Jämför \V ar bur g, K., J. G. Richert I, 148, där festen förlägges t. den 7

maj.
6 Hierta, Johan Gustaf, öfverstelöjtnant, publicist, skald ( 1 791— 1S59).
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voro där, således icke jag heller. Rickert är en allmänt agtad man
af erkänd förtjenst

#

Som verkeligen märkvärdigt anser jag att Carl och Carl Posse 1
i

dag blifwit till Electorer invalde — detta mer än annat visar tonen

inom huset.

I eftermiddag skall Ex: Mörner 2 för en dager. Carls opus som
jag läst är ganska alfvarsamt, Schwerin 3 Hjerta 4 Horn 5 m. flera ämna
deltaga i Leken och är jag säker att läsningen af desse anföranden

skall komma att förordsaka Herskapet verkeligt Nöje.

lista Maj var ej särdeles Brillant, Inga kungliga, och mindre
fotgängare än vanligt.

I dag lästes upp ett bref från HofCantzeleren hvari han på be-

fallning gjer ståndet tillkänna att Herrtigen af Leuctenberg 7 nu vore

på bättringsvägen. Dela Garde (!)
8 steg därpå upp och hemstälde om

ej ståndet borde bedja Landtmarskalken för Konung och prins stån-

dets outsägliga glädje öfver denna glada nouvelle. (!) Små anecdoter

vore väl att berätta, men de kunna ej alla ät papperet förtros.

I eftermiddag plenum, vi Exercera nu alla dagar ehuru väderle-

ken är ganska ruskig. Bröderna bedja om sin Vördnad och jag hafver

äran vara

Mina Nådige föräldrars Lydige Son Gustaf

den 5 Maij 1823.

Till modern.

Stockholm den 24 May 1823.

Min nådiga Mamma!
Jag begagnar tillfället att med Marie skrifva några Rader till

mitt nådiga herrskap ehuru "jag ej har något särdeles interessant att

skrifva om. Palmstjma 9 har ej haft något skäl att personligen beklaga

sig öfver Carl, någon explication för eller efter affairen 10 ägde ej rum
ty Carl atböjde den altid, och sade sig ej vilja någon explication;

Palmstjmas offense var honom nog för att begära satisfaction, och

efter offensen tyckte Carl sig ej vilja någon explication med en släg-

1 Posse, Karl Henrik, grefve, general, en af rikets herrar (1767— 1843).
a Mörner, Adolf Göran, grefve, statsrad, en af rikets herrar (1773— 1838).
3 Prosten grefve F. B. V. Schwerin.
4 Överstelöjtnanten T. G. Hierta.
5 Horn, Claes Fredrik, grefve, f. d. ryttmästare, sedermera landshöfding

(i 791—1865).
6 Referat i Argus III, 7 maj o. f.

7 Eugéne de Eeauharnais, hertig af L., kronprins Oskars svärfader (17S1— 1824).
8 De la Gardie, Jakob Gustaf, grefve, general, en p.f rikets herrar (176S—

1842).
9 Palmstjerna, Nils Fredrik, friherre, diplomat, generallöjnant (1 7SS— 1874).
10 Envoyén P. hade vid ett sammanträffande på en ångbåt ej besvarat C. H.

AnckaTSvärds hälsning. Duell följde. Se härom Ahnfelt, A., M. J. Crusenstolpe,

1, 59-
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tinge som sa lågt handlat mot honom. Palmina kan för denna affaire

garna taxeras som man behagar, min enskildta tancke är att driffjedern

till hans dumma handling mera var en sort af dum Chevaleriefanatisme

än någon infamie. — Jag tror dessutom att några af Carls ovänner

hade åstadkommit genom prat och falska grundsatsers predikande en sorts

liga där många unga af oförstånd blifvit indragne som på alt sätt

skulle schicanera honom såsom lache och indigne, då ett tu tre denna
sednaste affairen tog slöjan från deras ögon och visade dem Carl just

hvad man velat att han intet skulle vara; Carl har vunnit mycket

på denna sidsta affaire och alt prat är nu afstadnadt; 1 Han och Schwe-

rin styra nu Riddarhuset aldeles efter deras villja och jag är säker att

de under Riksdagen knappast komma att förlora någon votering. Carl

skrifver med morgondagens post och gjör då reda för Riksdagsaffairer

sa att jag ej mig dermed nu befattar. Kungen är rasande arg och

ond på alla menniskor äfven på mig som aldrig gjordt det mmdsta,
han vinner dock ej därpå annat än missnöje från alla håll; Sjelfva

de dålige embetsmännen visa sitt missnöje med honom men de tåla

aldrig att man tadlar dem.

Som jag för närvarande blott exercerar och föga eller intet umgås
i verlden eller på hofwet, så vet jag intet af de så kallade hemliga

händelserna hvarföre jag också ej har något i den vägen att skrifva

Carl har nu bestämt taget sitt parti, och hoppas jag med Gud
att herrskapet ej mera skola blifwa på det sättet inquieterade.

Uti sidsta plenum apostropherade Carl Löfwenhjelm 2 som en sam-

vetslös och mindre människoälskande Ministére i följd af något den

förres yttrande, jag var ej närvarande men har jag af många hört

Carls svar mycket prisas. 3

I morgon hafwa vi förmönstring, om Tisdag General mönstring, i

går approbation i Compagnie exercitien och jag ligger denna veckan

på jouren så att jag hafwer mycket att bestyra, och hoppas jag her-

skapet ursäktar min hastighet, men jag försäkrar att jag ej hafwer

något nytt att skrifwa.

Med all vördnad agtning och tillgifwenhet

Mina Goda Föräldrars

Lydige Gustaf

1 Härmed syftas troligen på den utmaning, som preussiske överstelöjtnanten

Stanislaus v. Engeström, son t. utr. stats.-min. L. v. Engström, sände C. H. Anckar-
svärd, och som denne vägrade antaga. Jämför L. v. Engeström, Minenen och
anteckningar, II, 294 ff.

2 Statsrådet grefve Carl Axel L.
3 Det \ar d. 23 maj f. m. Man diskuterade upphäfvandet af dödsstraff f.

lasteliga uttryck mot konungen i tal och skrift. C. H. A. var mot den af reg:n önskade
mildringen. Statsr. C. A. Löwenhjelm yttrade då 1)1. a.: »Den sist talande värde

ledamoten har utgått från den tanka, att en obillig lagstiftning borde bibehållas.»

Detta bestreds af C. II. A., som yttrade: >Min verkliga afsigt och uppriktiga

önskan var och är att kunna undaurödja möjligheten för samvetslöse och mindre
mennisko-älskande Radgifvare att genom brottets tydning verka en obillig tillämp-

ning af en otydlig strafflag.» Ridd. o. adelns prot. 1S23, IV, 4S2 f.
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Bref från 1829—1830.

I brefven från slutet af 1829 skildrar M. G. Anckarsvärd för sina

föräldrar, huru det gick till, när brodern Carl Henrik plötsligt utträdde

ur Riddarhuset och öfvergaf sin ställning som riksdagsoppositionens

ledare. Detta berodde på den utgång, som striden om mötespasse-

volansen erhöll. Rust- och rotehållarna hade 181 2 och 1813 ingått

kontrakt med kronan om underhåll af ryttare och soldater vid mötena
mot att de för hvarje nummer erlade 8 rdr, den s. k. mötespassevo-

lansafgiften. När dessa kontrakt 1827 och 1828 utgingo, föreslog

regeringen, att nämnda afgift, reducerad till 7 rdr, skulle utgå, såsom
förut, d. v. s. af rust- och rotehållarna. Detta stötte på starkt mot-

stånd, i adeln och bondeståndet. Oppositionen yrkade, att mötes-

passevolansafgiften skulle uttagas genom allmän bevillning, och fram-

höll därjämte, att ett eventuellt beslut af konung och riksdag, att passe-

volansen skulle fortfara såsom förut, ingalunda vore bindande för

rust- och rotehållarna, hvilka ägde full frihet att förnya sina kontrakt

eller icke. K. M:ts förslag segrade i tre stånd, på Riddarhuset dock
endast med en knapp majoritet af 34 röster; bönderna förkastade en-

hälligt förslaget. C. H. Anckarsvärd reserverade sig mot det fattade

beslutet och nedlade samtidigt sin riksdagsmannavärdighet för det på-

gående riksmötet. Detta skedde med följande ord: »Jag är den

förste att inse vanmakten af den protest mot edert beslut, hvilken jag

här har äran afgifva; men representant blott på den i min mening-

otillräckliga anledningen af min födsel, finner jag mig lika så väl som
andre icke i anseende till utöfningen af denna min representationsrätt

bunden af något annat än min fria vilja och af min öfvertygelse om
den nytta, jag tror mig kunna åstadkomma; och min oförmåga att

försvara sanning, rättvisa, billighet och fordringarna ifrån statsmanna-

klokheten har i dag inom detta rum blifvit ådagalagd genom majori-

tetens voteringsröster. Huruvida jag blifvit öfvertygad genom bättre

skäl, därom tillkommer omdömet allmänheten; men då jag anser det

beslut, som i dag har blifvit fattadt, så nära förenadt med begreppet

om ärans föreskrifter, i anseende till aktningen för tredje mans rätt,

finner jag mig ej längre böra deltaga i öfverläggningar, hvilkas re-

sultat tillvägabringas af en majoritet, hvars grundsatser äro sä him-

melsvidt skilda ifrån mina. Jag har under händelsernas stormar till-

räckligt lärt att icke genom öfverilning förhasta mina beslut; och det

är således blott genom en följd af den mogna öfverläggningen, då

jag frivilligt under detta riksmöte frånträder utöfningen af
4
den allt för

stora rättigheten att blott på min egen kallelse ifra för mina med-
borgares väl och välfärd.» Härmed gaf A. tillbaka sin polett och läm-

nade salen. 1

Brefven från 1830 äro ställda dels till brodern Carl Henrik,

som då vistades på landet, dels till föräldrarna och äro ganska in-

tressanta genom de upplysningar, de lämna om Carl XIV Johans för-

1 Schinkel-Alin, XII: 1, s. 141.
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hållande till C. H. Anckarsvärd och öfriga oppositionsmän. Mest
sysselsätter sig dock brefskrifvaren med den uppseendeväckande in-

dragningen af öfverstelöjtnant Gustaf Hiertas tidning »Medborgaren» på
grund af en artikel i numret af d. 3 april med titel »Throntalet vid

riksdagens slut». Författaren, som ej var någon annan än Hierta,

börjar, med att konstatera, att det ifrågavarande talet skrifvits af hans

majestät konungen i egen person, och underkastar det därefter en

synnerligen skarp, i sarkastisk ton hållen kritik. Konungens ord, att

han »lyckats att draga denna halfö undan missödet af borgerlig osämja
och af dess bedröfliga följder» bemötas med följande häftiga utbrott:

»Den uppmärksamme forskaren i tidernas tilldragelser skall frimodigt

yttra, att starkare frön till borgerlig osämja aldrig kunna utsås i nå-

got land, än sådane, som obetänksamt utkastas af en Regering, för

att styra genom söndring och öka sin kraft genom oädla passioners

yra.» — Endast första delen af artikeln hade publicerats, då indrag-

ningen af »Medborgaren) ägde rum. Den utgafs sedan såsom broschyr.

Till föräldrarna.

Stockholm den 5 october 1S29.

Mina goda föräldrar!

Att jag ej i Thorsdag skref herrskapet till föranleddes af ett litet

parti som på Carls proposition gjordes till djurgården, och som jag

ändå skulle passera förmiddagen i cassern så gick jag directe till blå

porten 1 där Carl, August och jag åto middag med Charlotte 2 och ehuru

litet sällskapet var så var det gladt och vi sölade vid En enda buteille

vin så länge att vi ej hunno hem förr än emot 7 då det var för sent

att skrifva, Föräldrarne förlorade också ej därpå ty jag hade intet att

skrifva, och Carl hade skrifvit. I går erhölt jag mina goda Föräldrars

bref med innelyckte 1 Rdr 8 B:o Fivarföre jag på det högsta tackar,

äpplena med sakerna äro rigtigt af mig emottagna och frugten påsma-
kad. Den är förträfflig.

Hvad Herrskapet yttrar om opinion för Carl är ganska rigtigt;

och nog håller mängden honom räkning för hans sträfvan, men denna
mängd är så rädd och tvehogse; några offentliga prof af sin erkänsla

vågar den ej tillbjuda honom och det vore dock sådane som skulle

stärka hans mod och utgjöra hans belöning. Jag var i går vittne till

en vacker scéne. 25 bönder af Bondeståndet voro i gar eftermiddags

samlade hos Carl till förberedande af 3:die hufvudtittelns afgjörande.

De komrao alla från en middag hos Talmannen tillstäld för af| Cor-

rumpera dem till bifall af nya skatter, men icke dessto mindre infunnö

de sig hos Carl och den innerlighet hvarmed de nedkallade Guds väl-

signelse öfver honom, och de tacksägelser hvarrr.ed de öfverhopade

honom var både vacker och till och med rörande, och oagtadt all

1 Blå porten, utvärdshus å Djurgården, nedbrann 1S69.
2

C. TI. Anckarsvärds maka. f. Bonde; dotter t. exc. Karl Göran Bonde; förut

gift m. exc. grefve Gustaf Trolle Bonde, från hvilken hon blef skild.

10

—

1 70 1 1 6. Personhistorisk tidskrift ig 17.
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använd möda från Vederbörande sä torde de [ej] skörda annat än
afslag från Bönderna på alla nye anslag. Om man därtill analyserar

de öfriga ståndens sammansättning såsom nästan uteslutande blotta

Löntagare så blifver Böndernas afslag ej så aldeles utan vigt och be-

tydenhet. — Herrskapets sidsta bref har blifvit Charlotte och bröderna
communiserat. Jag är nu så pass i ordning att jag kan motse möjlig-

heten att snart vara aldeles i ordning på mitt nya ställe där jag troligen

kommer att trifvas om rummen ej blifva alt för kalla. —
Ännu kringlöpa rygten om Carls inträde i ministeren och min

öfvertygelse är att det blott beror af honom, men jag är också säker att

han nog beräknar sin ställning, och ej låter vackra ord och fagert snack

leda sig längre än han bör gå. — I dag fortgår 3:die hufvudtitteln.

Alt afgjörs i Adeln med votering, och voteringsmachineriet är så

organiserat att machinerna ej få en gång spela sitt lilla parti i fred.

Så till Ex. hörde jag i går huruledes Öfverste Strömfelt, 1 Justitierådet

Strömfelt, 2 KantzlieRådet Ankarloo 3 som hos JustitieRådet Hård k. n
afton ännu sutto vid sitt spelbord då bud kom efter dem att de skulle

upp och votera, Strömfeltame gingo men Härden blef qvar; de förre

hunno knapt reglera sitt spel, sä brott om hade de, och skiljde sig

ovänner med Hården som med föragt uttrvckte sig öfver denna vote-

rings beställsamhet; Hården bor långt upp på Regeringsgatan således

ett långt stycke från R:huset. Strömfeltame äro rika Karlar och kunde
vara oberoende om de ville, men lägheten tager här öfverhanden och
liksom ogräs förqväfver all dygd.

På förmiddagen i dag talte Carl, August, Horn och Hjerta, som
vanligt mycket väl, jag vet ej resultatet af Voteringen men säkert som
vanligt mot det sunda förnuftet. 4 — — — —

Lydige Son

Gustaf.

Till modern.

Stockholm den 12 Oct. 1829.
Mina Nådiga Föräldrar!

I dag får Herrskapet blott bref ifrån mig. ty Carl är så sysselsatt

med forskningar i passevolencefragan 5 att han ej hinner i dag skrifva,

han har också ingenting att skrifva om hvarföre mina Goda Förträfflige

Föräldrar få nöja sig med hvad jag kan hafva att berätta. Middagen
hos Brahe, 6

hvartill jag äfven var bjuden blef afsagd i följd af konun-
gens sjukdom, H. M. är nu bättre, men ännu ganska matt och svag.

1 Strömfelt, Karl Melcher, öfverste och chef för Första lifgren.-re^t. (17S4

—

1857).
3 Strömfelt, Hans Fredrik Harald, grefve, justitieråd (1779— 1S37).
3 Anckarloo, David Gustaf, kapten, generalkonsul, kansliråds titel, chargé

d'affaires i Rio de Janeiro (1776— 1 S37).
4 Öfverläggningen rörde indelta arméns befäl.
5 Frägan om bestridandet af kostnaderna för ryttares och soldaters underhåll

under militära öfningar. Se Sch i n kel-A lin XII: 1, s. 133 ff.

6 Brahe, Magnus, grefve, generaladjutant för armén, en af rikets herrar (1790-
-1S44).
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Riksdagen fortgår som hitils långsamt och med samma Character,

Bondeståndet följer nu för det mesta den impuls de få vid samman-
komsterna hos Carl, de hafva i dag gådt in på myntbestämning, men
som vilkor därföre afgjort att intet Statsobligationssysteme får införas. 1

August trifs ej här utan är på dåligt lynne och reser snart bort. Jag
har nu fått upp Theodor Anckarsvärd 2 och låtit i dag examinera

honom hvarvid jag funnit honom skickligare än jag väntat, få nu se

hvad man han komma att gjöra utaf ynglingen, jag har honom inac-

corderad hos min faltväbels som äro goda och ordentliga menniskor,

och som hans kunskap är för stor att ensamt begagna vår skola så

har jag arrengerat så att han får privat undervisning af Läraren som
är en kunnig man. — — —

I går voro Carls och Gyllenkrook 3 hos mig till middagen i min
nya bostad där jag nu börjar komma någorlunda i ordning; flytta är

ett stort ondt och nu önskade jag kunna trifvas här länge ty kostna-

derna äro för grofva för att stå ut med att ofta förnya dem.
Ton för Carl stiger jemt och de spår till närmande mellan Konun-

gen och honom som synbart förmärkes i det sätt hvarpå han nu af

vederbörande högre Embetsmän bemötes tyckes gjöra allmänheten nöje,

emedlertid skäller Argus och Obudne gästen 4 beständigt på honom.
Något mera vet jag ej att berätta mina goda Föräldrar utan får jag

innesluta mig i deras godhet som en Lydig och tacksam Son.

Gustaf.

Till modern.

Stockholm den 15 Oct. 1829.

Mina goda Föräldrar!

Herrskapet få i dag blott bref ifrån mig ty Carl är så trött att

han ej orkar, hade han något att skrifva om så blefve Föräldrarne

säkert ändå icke utan bref från honom; han lade sig i natt ej förr än

kl. 2, också har han från kl. 10 i går aftons då vi skiljdes åt till i dag
middagen fabricerat 1 12 arks långt betänkande åt Anders Danielson

uti passevolencen och dessutom på förmiddagen haft ett talrikt Bondple-

num. Hos Bönderna gå också sakerna tämmeligen väl, de hafva af-

slagit pensioner för Hans Hierta 5 och Rosenblad, äfvensom nästan

alla nya anslag. I eft. mid. har Adeln plenum där indragningstaten

kommer före, Carl som därvid har mycket att orda sofver nu litet

middag till nya krafters hemtande.

1 Se härom Schinkel-Alin, XII: i, s. 120 ff.

2 Vilhelm Th.. A., son t. major Gustaf Magnus A. (1S16— 1S7S).
3 Kan ej identifieras.

* Nya Argus, 1S27— 34. Den Objudne gästen utgafs af J. C. Askelöf under

1829. Tidningen ansågs inspirerad af statsrådet C. J. af Nordin.
5 Järta, lians, statssekreterare, landshöfding, riksarkivarie (1774— 1S47).
6 Rosenblad, Mattias, grefve, statsråd, en af rikets herrar (175S— 1S47).
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Plenum i går afton var ganska alfvarsamt, det roulerade. på en

reservation 1 af G. Hjerta hvilken författad i nog alfvarsamma ordalag

hade sårat de nog fina hörselorganerna på Statsråden hvarföre de i för-

gårds begärde dem på bordet, och i går skrifteligen med en lång svans

af tjenstfärdige försökte tuckta Hjertas förmätenhet 2 men hvilket slog

så ut att de fingo höra tio gånger mera samt att Carl, August och
Rosenqvist 3 satte sina namn under Hjertas reservation som annars fått

dansa som en aldeles enskildt mening till de andra Stånden.

Konungen är bättre. — Jag är nu ingen flitig riksdagsman utan

har nu åter börjat mitt rithandtverk, och gjör det till min hufvudsak.

August som nu bor hos mig ber mig äfven som Carl och Char-

lotte mycket helsa herskapet. Med djupaste vördnad, mina Goda För-

äldrars Lydige Son.
Gustaf.

En ny spänning synes för närvarande äga rum och gårdagens

plenum kommer säkert spöka efter i passevolencen där Carls skarpa

toner säkert komma återliuda.

Till modern.

Stockholm den 26 Oct. 1829.

Mina goda Föräldrar!

Passevolencen har i dag varit å bane, Carl har utveckladt alt

hvad hans redighet, ärlighet och goda villja för det allmänna kunnat

åstadkomma för att mota det våld hvartill Statsutskottets betänkande i

denna del gifwit anledning, icke ofverbevist, icke ikulltalad, är han

öfverröstad, och ståndet har med 28(!) rösters pluralitet bifallet utskottets

betänkande mot proposition om .återremiss. 4 Han tager, tror jag detta

resultat till anledning att taga afsked från sin representants befattning

och detta är troligen ordsaken hvarföre han ej i dag hinner skrifva

till Föräldrarne — plenum slöts kl. 3, middagen dröjde till 4 och kl.

?/a 6 skola vi åter vara där; han har på förmiddagen uppläst ett be-

tänkande på 18 ark och talat nära en timme mundteligt, 5 och är nu

sysselsatt ordna sina tankar till ef:m:campagne. I Lördags voro Han
och jag hos Brahe som var mycket artig och som efter vanligheten

manglade honom med uppvaktningen hos Konungen, yttrande att K:

.ämnade när han blir frisk bjuda af Ständerna, att Carl då skulle blifva

bjuden; att K. skulle t ;i la vid honom då, B. bad honom att därefter

söka kungen, hvarpå Carl svarade att han väl kunde gjöra* det i fall

det så föll sig att det kunde ske naturligt och utan att han blefve

1 Emot f hslaget 0111 70000 Rdr »till årliga ntateriellens underhållande». Ridd.

o. adelns protokoll 1S2S— 29, XLV, 213 ff.

2 Hufviultalarna emot llierta voro exc. gr. C. A. Löwenhjelm, gr. Magnus
Brahe, Joh. Norden talk och frih. C. J. af Nordin.

3 Rosenquist, Fredrik Leonard, kapten (1784— 1864).
4 Plutaliteten var 34 röster. S ch i n k e 1 -A 1 i n, XII: i, s. 139.
5 Talet fyller 40 sidor i det tryckta protokollet.
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comprometterad, att lika som han ämnade gjöra B. en visit till svar

på hans middagsbjudning så skulle han vara lika höflig emot Konun-
gen. Passevolencen omrördes äfven af dessa herrar hvarvid Carl

ganska öppet tillställde Brahe sitt betänkande med full rätt att därpå

bygga sin vederläggning, hvilken också utan att bevisa någonting äfven

försiggådt i dag". Annars var middagen fameuse för den smidighet

och artighet hvarmed man bemötte Bror och äfven jag trycktes mer än
vanligt af de förnäma glasen. — Carl stog på en hal is ty han var

på vägen att blifva inledd i frestelse, dagens händelser sauvera honom
och ehuru jag personelt skulle hafva en påtaglighet förmån af Hans
inträde i Styrelsen, så är jag glad åt bvad som sker, ty hans person

duger icke för tidens styrelse lika som den är för tidig för tidens folk

i det slaviska Sverge. August har äfwen talat, mästerligt och qvickt

men voteringslappen gäller alt, förnuftet intet och heder ära och känsla

af egen värdighet banlysta utur vårt arma land åtminstone utur vårt

arma lands usla representation. Gustaf Anckarsvärd är här, hvad han

gjör här det vet jag ej. Få se hvad af alt detta blifver, utan vigt är

det ej. Gud välsigna De Gamla, de äro lyckligare än de unga, deras

framtid är kortare, Gud låte våra gamla ändå lefva länge för dess

Barn, om ej för annat. Gud velsigne Herskapet. Gustaf
August och Carl hetsar, nu slår kl.

I
/2 6.

Till modern.

Stockholms Slott den 2 Nov. 1S29.

Mina Goda Föräldrar!

Förlusten af bref från Carl ersättes rikeligen genom hans person-

liga aparition på Carlslund, 1 jag är således glad att kunna skrifva mina
gamla goda Föräldrar till utan att irugta genom min underlägsna för-

måga och mina brefs magra innehåll komma Herrskapet att alt för

mycket förlora på den yngre correspondenten.

I går emottog jag min vagt och togs mycket väl emot af H. M. K.

som nu är aldeles frisk, och som i morgon emottager Ständernas

lyckönskning öfver Dess återvundna helsa.

Jag är ännu här så ny uti min nya befattning 2
att jag ej känner

i hvad position jag står, men tror mig vara så väl jag någonsin kan

bli. Man är höflig och vänskaplig mot mig, man är obeskrifligt foglig

i sine omdömen öfver Carl, man till och med berömmer honom något

mera än han verkeligen från desse håll förtjenar, man tyckes ej vara

Nordin tillgifven ty på honom hugges från alla håll. FL M. 4K. har

ej talt om Carl utan blott mycket i Finanserna där han är af motsatta

tankar med Swerin som är vår Law. 3

1 Vid plenum e. m. d. 26 okt. hade C. H. A. efter afgifven protest emot
adelns beslut i passevolensfrågan afsagt sig riksdagsmannaskapet och återlämnat sin

riddrrhuspolett. Jfr S ch in k e 1 - A li n, XII: 1, s. 140 f.

2 Brefskrifvaren hade blifvit adjutant hos konungen d. 24 juni 1829.
3 Law, John, skotte, finansman, ryktbar genom sitt djärfva, men misslyckade

försök att upphjälpa Frankrikes finanser under Regenten (1671— 1729). Kurs. i källan.
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I dag har Konungens Adjutants Corps middag på L'Hotel du
Grand Turk 1

i anledning af Konungens tillfrisknande.

Riddarhuset är nästan deserterat med Carls afgång, att tro detta

en följd ensamt däraf torde vara lika orätt som att anse den därtill

aldeles icke bidragande.

Konungen befaldte mig i dag läsa hans tankar i Financen 2 jag

sade mig förgäfves vara mycket dum i dessa stycken, jag får i afton lof

att företaga ämnet äfven som utskottets betänkande och Björnstjerna har

i dag skänkt mig sin bok om Stocks. 3, — Jag fasar öfver dessa luntor

och betviflar att jag någonsin blifver Financier oagtadt all den lärdom
däri kan vara att hämta.

För Carh. G: Hjerta har ännu ej fått något namn bredvid August:

Fh: Schwerin 5 som altid är beskedlig har i dag varit uppe hos mig,

han ämnade sig då ut att springa för Hjerta; som dessutom skickade

mig en billet med begäran att få låna 400 Rdr innom 2:ne timmar
hvarförutan han komme i stor olägenhet. Jag kunde naturligtvis icke

detta. — Jag tror att behofvet är till Liqviderande af någon balance

i Banqven (han må säga hvad han vill) och märkvärdigt är hans lätt-

sinne att då han skulle känna behofvet innan ni- reste han ej därom
talte vid Eder. Jag har skrifvit dessa rader under ständigt språng igenom
rummet af Högtförnäma audience sökande, så att bockningar m. m. m. d.

som här brukas []
6 mera ökat det vanliga slarfvet af mina bref hvar-

före jag ödmjukast beder om ursäkt. Många helsningar till Bröderne.

Med Djupaste vördnad, mine Gode Föräldrars Lydige Son

Gustaf.

Jag har här icke hört något gillande eller ogillande af Carls afsked.

Till modern.

Mina goda Föräldrar!

I går reste Carls från hufvudstaden mig till en ganska stor af-

saknad. Jag inser nogsamt åliggandet som hans frånvaro gifver mig

att söka hos de Goda Föräldrarne ersätta den förlust på berättelser

om dagens händelser som de genom hans bortresa gjöra, och skall

visserligen bjuda till att efter förmåga fylla denna min skyldighet ehuru

jag känner min oförmögenhet härutinnan. Uti fredags var jag be-

faldt till Kronprinsen på Carls, där var något stelare än hos Kungens 7

men mycket höfligt, Charlotte fördes till bordet af Landtmarskalken 8

ehuru där funnos förnämare fruar såsom Peyrar m. m. Garls gifvver

1 Bekant värdshus i Höpkenska huset å Blasieholmen.
'2 Se härom Sch i n k e 1 - A 1 i n, XII: 1, s. 105.
3 »Om tillämpning af fond- eller stocksystemet på Sverige» (1S29).
4 Kurs. i källan.
5 Schwerin, Filip Bogislaus von, major i Svea lifgarde (1790— 1S65).
6 Ett ord bortrifvet.
7 C. H. A. var på middag både hos konungen och kronprinsen i dec. 1829.

Om det uppseende, som häraf väcktes, se Schinkel-Alin, XII: i s. 143.
8 Carl De Geer.
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säkert nogare beskrifning på de båda middagarne, som gjort ett fase-

ligt buller i kråkvinkel ty Ministrarne äro häpna och icke vetande

hvad de tro skola, dessa tiga och kanske bereda sig till nya intriger;

ultra oppositionen skriker som ufvar och anse Carl aldeles förlorad,

detta skrik medelår sig, fast i fogligare termer uti många af stadens

kretsar, men största delen sansat folk skratta häråt, och önska verke-

ligen att få se Carl i verksamhet; ställningen är emedlertid besatt och

Gud vet hvad häraf skall blifva för ett resultat. Menniskorna äro sig

dock alldeles lika; de som förr ej tordes hälsa på honom de passa

nu alla tillfällen att få betyga sin vänskap.

I går var jag på Soupée hos GeneralConsuln Zachrisons 1
, där

voro många menniskor samlade, men aftonen var mast egnad åt nöjen;

man talade ej i allmänna ärender. Ibland kringlöpande rygten och

Carls användande fortfar ännu det att Han skulle blifva Ståthållare i

Norrige. Valet vore i min tanka godt men jag tror icke att så sker.

— Detta bref framkommer Dagen före Julafton till mina sä goda
Föräldrar, jag anhåller därföre att min Goda Mamma ville upptaga

mina innerliga önskningar för Evas 2 helsa och att mamma ännu många
år måtte i sällskap med Pappa få lefva för nedkalla välsignelse

öfver dess barn Herrskapets Lydige Son Gustaf.

Måndag 21 Dec: 1829.

Så snart jag hör eller får veta något som kan vara intressant

skall jag ej försumma skrifva.

Till modern.

Stockholm den sidsta Dec. 1829.

Mina Goda Föräldrar!.

Herrskapets bref af den 27 Dennes erhölt jag för några minuter

sedan och aflägger därföre mina många och ödmjuka tacksägelser.

Vederbörandes mening med Carl är i min tanka ej så alldeles ärlig,

om man genom höfligheter kan gjöra honom mera vek i oppositions-

väg så tror man sig hafva vunnit spel och inom mig är jag öfverty-

gad att man gläder sig åt oppositionens missnöje med honom. Ännu
är likväl intet att säga ty alla platser hålles ännu lediga, icke för det

att bland dem just är någon jag önskar Carl men jag skulle ändock
villja att man gjorde honom ett tillbud så att han blefve i tillfälle upp-

taga det som han borde. Jag tror också visserligen att Carl skulle

kunna gagna men alldeles ensammen är han för svag att sfrrida mot
den gamla surdegens ränkor och Cotterier.

Hvad som förundrar mig är att han är så litet tadlad som han

är, ty jag väntade mig mera skrik efter hvad som passerat än som
höres. 3 — — —

1 Zachrisson, Zacharias, f. d. generalkonsul.
3 Modern hette Eva.
3 Återstoden af befvet är af rent privat natur.
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Till. C. H. Anckarsvärd, 9—12 april 1830.

Min goda Vän och Bror Carl!

Du vill att jag skall tvinga mig in i yrket af en nouvellist; sedan

August nu är rest börjar jag också att inträda pä banan endast för

att gjöra dig till villjes, kunde mina bref gjöra dig något nöje så skulle

det fägna mig, men när intet gifves att skrifva om så anklaga icke

mig för det jag icke dicktar nyheter ulan var öfvertygad att när Du
ej får bref så har jag intet att skrifva om.

aftonen d. 9 Aprill.

Jag blef i dag uppkallad till Brahe; Han började med att säga

mig att han bedt mig komma upp för att tala några ord i en sak som
kunde både synas vigtig nog och litet vigtig, men som han verkeligen

vore Din vän, och som alt 1 blifver kringfört sä trodde han det blifva

möjligt att till din kunskap komme att Konungen misstänkt dig som
författare till articlen Trontalet i medborgaren, 2 men att förhållandet

icke så vore men väl att åtskilligt1 velat öfvertyga Konungen därom,

att Konungen yttrat att Anck: peut avoir sa maniere ä voir et penser

mals il n'aurait pas ecrit ainsi, il n'aurait pas vise si directement con-

tre ma personne car il ne l'a jamais fait. — Brahen som var sjuk då

articlen infördes har sedermera styrkt H. M. i samma öfvertygelse

och Konungen hade autoriserat honom att skicka efter mig för att

genom mig låta dig veta förhållandet. — Jag sade bestnmt att du ej

vore auctor men jag tillade äfven att jag hört dig i vissa punkter

bedömma trontalet ungefär lika med articlen — jag gjorde detta af

2:ne skäl, det ena att det var sanning, det andra att jag icke vill att

de skola gjöra sig någon sort af illusion på dina tänkesätt, före mig

var Krusenstölpen 3 inne hos B. tämmeligen länge, och missstager jag

mig icke mycket så var det fråga om någon motarticle till Medborga-
rens ty B:e tummade bladet ännu under att det jag var inne.

Besynnerligt nog att äfven G:an De Geer hos hvilken jag i dag

varit äfwen viste att man ville gifva dig författareskapet, hon ville

misstänka Hjerta att därtill gifvit någon anledning. B. yttrade äfven

att Hjerta utan att hafva så sagt likväl låtit så tros af frågande. Hvad
mig beträffar så kan Hjerta spelat gäck med någon nyfiken Heders-

man, men dermed också alt. Det märkvärdigaste i hela saken är att

jag efterskickades för att gifva dig comunication af H. M:s tanka.

Detta bevisar att K : är angelägen att ej ånyo se sig i öppen fientlig

ställning till dig, — att Regeringen fruktar dig öfwer alt annat, — att

1 Kurs. i källan.
2 »Medborgaren», oppositionstidning, utgifven i Stockholm 1S29— 1830 af

öfverstelöjtnant
J. G. Hierta. Indrogs d. 5 april 1S30 på grund af en artikel d. 3

april, »Throntalet vid Riksdagens slut». Återuppstod d. 26 april s. å. såsom

»Svenska Medborgaren», utgifven af mag. N. YV. Lundequist, men indrogs redan

efter 6 nummer d. 14 maj s. a. Den etterföljdes d. 10 juni af »Den svenska med-
borgaren», utgifven af C. II. Anckarsvärd.

3 Crusenstolpe, Magnus jakob, assessor, författare, publicist (1795— 1865).
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Brahe söker ett stöd i dig — och att ställningen är spänd, mycket
spänd. — Mariboe* har proponerat en tacksägelse adress till Konun-
gen som enhälligt blifvit antagen af Tinget för det Konungen icke

begärdt någon Slottsbyggnadshjelp — Brahe
[ ]

2 detta på ett sätt

att jag slutar att K. är högst
[ ]

2 därmed. En förfärlig hufvudverk

tvingar mig till sängs men jag skall återtaga pennan innan jag förseg-

lar detta bref: Den i2:te. Något nytt vet jag ej ty jag har de båda
Helgedagarne setat hemma från morgon till qvällen och arbetat, så att

jag nu har färdigt sidsta planchen af första häftet eller Stockholms

vuen 3 h vilket jag beder dig vara god säga August om du råkar honom
med tillägg att den lyckats väl. — Man vill veta att Konungen yttrat

välbehag öfver prorogation af Franska kamrarne.

Framför många vördnadsfulla helsningar till Föräldrarne och till

Charlotte från

Din alltid tillgifne Bror Gustaf

Skogman 4 har ett stort Ducoment (!) att bedja dig genomläsa

neml. Ständernas beslut i Bfänvitis saken. — Det var för stort att

skicka på posten men om du kommer upp till Follnäs så låt mig veta

af tiden så skall jag då skicka det till Dig. Jag tror det vore nyttigt

du såge genom det och talade vid Skogman därom. Han önskar det.

Till C. H. Anckarsvärd.

Min Bästa Bror Carl!

den 14 aprill. jag var i dag uppe hos Carl Carlson som mår
bättre, han sade mig genast fastän ganska mystiskt att jag hade varit

uppe hos Konungen som talt i*/a timma med mig, om Dig och den

indragna articlen, han upprepade nästan ord för ord alt vad jag ytt-

rade i den vägen hos B:he; Då jag med mig sjelf viste att ej åt nå-

gon enda varelse sagt ett enda ord hvarken om anledningen till eller

förloppet af mitt sista samtal med B:he så förundrade det mig att få

mina ord igen på detta ställe, och med broderier som gjorde mig
ängslig i fall de skulle återkomma till B:he efter jag ej vill passera

för indiscret det jag icke är. Jag bad Carl Carlson säga mig om-
ständligt, huru han fått veta detta, och som det ej kan vara utan in-

tresse för dig så skall jag gjöra Dig redo härföre.

Du är så Glad Oxhufvud 5
, hvad står nu på? — Jo nu får jag

Domsaga, och det för säkert, och det har jag mest att tacka Friherre

C. H. A. före, ha ha ha! — Ar du rasande Oxhufve, berätta mig det?

— Jo i onsdags var Conseille och frågan var då före om Lagsagan

1 Mariboe, Ludvig, norrnian, köpman, publicist, politiker (17S2— 1841).
2

Bortrifvet.
3 Ingår i »Samling af svenska och norska utsigter, tecknade efter naturen af

C. J. Fahlcrantz, August och Mikael Gustaf Anckarsvärd, litografierade och utgifna

af M. G. Anckarsvärd» (1S30— 1837).
4 Karl David Skoginan, statssekreterare (17S6— 1856).
5 Oxchufvud, Olof Philip, häradshöfding (1707—1856).
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hvartill jag föreslogs hvarvid Rosenblad yttrar att en Landegren, om
jag mins rätt, vore mera förtjent och att han tyckte att det vore bättre

om H. M. gofve den åt honom, att Oxhufvud dessutom genom Bonde
Namnet vore slägt med C. H. A. 1 och att det just nu icke vore skäl

att bortgifva en sådan post åt en slägtinge till C. H. A. som ändock
vore författare till den nyss indragna articlen m. m., detta sades ej

nog redigt för att af K:n rigtigt höras hvarföre Nordin 2 återupprepade

det med tillägg att lagsagan vore belägen på gränsen af Nerike ej

långt från C. H. A. hemvist, ännu ett skäl att icke gifva den åt en

så farlig människas slägtinge m. m. Härpå hade blifvit ett Chorus

af samtelige Ministriserne som afbröts med K:s stämma som bestämt

declarerade att Oxhufvud skulle få domsagan och ingen annan och att

hans slägtskap med C. H. A. snarare var ett skäl för H. M:t att gifva

Jionomi den än att icke gjöra det; Att H. M. hade gjort sin fred med
frih. C. H. A. och att Herrarne icke hade något därmed att gjöra, att

hvad articlen beträffade H. M:s öfvertygelse vore att den ej vore af

Friherren författad — någon strid uppstog väl ännu men mycket be-

stämt lofvades sysslan åt Oxhufvud fast ministriserna erhölt tillstånd

att ta uppskjuta sluteliga afgjörandet till nästa rådplägning. Härefter

uppträder jag som efter skickad och som den der tillintetgjordt allas

bemödanden att begagna Articlen till nytt brouilleri mellan Dig och

H. M:t. Onsdagen var Conseil, Thorsdagen bråkades ännu mycket
med Kon:, Fredags morgon var jag hos Brahe — och hvad där pas-

serade är endast genom honom sjelf utspridt genom hans läkare Neer-

man 4 och således för att spridas och detta kan ej vara af annat skäl

än att motverka de försök som gjöres från ministeren att ännu fram-

ställa Carl som en af Konungen förskuten undersåte den där som
farlig måste banlysas från alt umgänge med menniskor som gå em-
betsmanna vägen eller hvars barn ämna ge ra det.

14 aprill: På Soiren hos B:he i Tisdags var mycket folk hvari-

bland Krusenstolpe. Han kom genast emot mig när jag kom in och

frågade högt med mycken vänskap efter Dig — som mig syntes med
affectation att det måtte höras. — Han har nu äter haft en kramp
attaque och på 6 dagar icke ätit mera än 9 äplen och icke sofvit en

timmes god sömn.
På amaranthen Andag Påsk var H. M. D: men mycket litet folk.

Hon tycktes mycket observera en Alexander Armfelt 5
, son till Exellen-

cen som nu är här på besök, troligen viste hon att han af det vackra

könet fått tillnamnet 1'Irresistible — och sådant tilldrager sig nödvän-
digt Damernas uppmärksamhet. Annars går Dans och nöjen och alt

något trögt sin vanliga gång. 1

M. Lewenhaupt sade mig häromdagen att han ville tala vid mig

1 0:s moder var född Bonde. Jämför s. 20, not 2.
2 Nordin, Karl Johan af, friherre, statsrad (17S5— 1850).
3 Kurs. i källan.
4 Nerman, Vilhelm Samuel, lifmedikus (1795— 1S65).
5 Armfelt, Alexander, grefve, son af Gustaf Mauritz A., ministerstatssekrete-

rare f. Finland (1794— 1S76).

Troligen kabinettskammarherren Mauritz Axel L ( 1 79 1— 1S6S).
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— vi råkades i går då han frågade mig om jag hade något emot att

följa Kimgen till Norrige, Wittelook 1 vore sjuklig och kunde säkert

icke följa med — och Han L. skulle så gerna hafva mig som treflig

med; och dessutom tyckte han att just för namnets skuld skulle det

vara bra om jag vore med m. m. d. Jag frågade om han hade nå-

got uppdrag att härom tala vid mig — hvartill han dock nekade —
men som han viste huru vid sådane tillfällen tillgår så ville han förut

veta om det skulle genera mig, ty han trodde Brahe gärna skulle se

mig med men att han ej ville föreslå mig om det kunde vara mig
olägligt. — Jag svarade att om H. M. ville se mig med på resan så

skulle det till och med gjöra mig nöje att en gång se hur på sådane

går till, att den altid kommer att genera mina öfrige företag men att

det icke toges i beräkning då fråga vore efterkomma H. M:s vilja och

befallning. — Men att för ingen del och under in[gen] synpunkt så

finge tillställas som om jag sökte 2
att fa 2

följa med.
Öfverste Schultz 3 som reser i morgon bittida medhafver De pen-

ningar till Pappa som glömdes af August.

Hjerta har jag hört utaf, det är en för underlig menniska, gud vet

hvad det skall taga för ett slut med honom, han är i ganska stora

penningebekymmer men tyckes ganska tranquil, och synes liksom det

tillhörde andra som skyldighet att tänka för och handla för honom;
hvad mig beträffar är jag så utledsen vid honom att jag ej kan gjöra

det minsta för honom. — Jag har i dag åter läst igenom den indragna

articlen, och kan ej begripa annat än att den är väl skrifven och

innebär stora sanningar; af ett ganska manligt och ärligt språk; och

beklagar Fl: May:t som vid detta tillfället låter den sårade författare

högfärden för mycket regera sig i denna sak. — Det är konungen
som sjelf skrifvit hela talet.

De goda föräldrarne hafva sagt mig, att skrifva till dig när du är

på Carlslund är det samma som att skrifva till Dem — framför min
Vördnad till föräldrar och Charlotte.

Med evig vänskap

Din

altid tillgifne bror

Gustaf.

Till fadern.

Stockholm den 25 Aprill 1830.

Mina Goda Föräldrar! 4

För herrskapets sidsta bref af den i6:e tackar jag ödmjukast, Carl

gjorde med sidsta posten redo hvarföre jag ej då skref. Carl reste i

1 Whitelock, Karl Otto, öfverstelö^tnant i armén, kapten vid N. skånska in-

fanterireg:t, adjutant hos H. M. Konungen.
2 Kurs i källan.
3 Möjligen Schultzen, Johan Christofer von, öfverste, intendent vid 1'assevol.-

verkets. i:a kommissariat. ( 1
7 C)

5— 1S49)
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Lördags morgonen kl. 7 härifrån till Follnäs 1 uti önskelig välmåga;
han kunde eller rättare sagt ville icke uppvakta konungen under vacance

tiden af de många sökta, eftersträfvade och efterlängtade sysslorna.

Brahen råkade han och emottog hans contra visit hvarom han troligen

berättadt. — Jag hade i och för en artistisk affaire begärdt audience

hos H. M, Konungen och blef uppstämd till kl. V 2 9 aftonen i Fredags
— jag emottogs kl. */» to aftonen och gick ifrån H. M:t kl. 3

/ 4 till 12

om natten. — Under denna länga tid ordade H. M. om mycket som
jag skulle önska alt redigt kunna återgifva, men ämnenas täta och

ständiga omvexling gjör det nästan omöjligt — jag skall dock försöka

att gjöra redo därföre genom att pä papperet återgifva samtalet alt

efter som mitt minne återför sig det, och skulle det ej blifvä i samma
ordning framstäldt som samtalet så blifver oordningen däri dock ej

annat än ett bestämt characteriserande af förhållandet i verkligheten.

Min egen affaire var med 2:ne ord afgjord, paus. — Har ni ny-

ligen varit i Sällskap med Hjerta min vän? — härpå svarades nej

hvarefter konungen sade sig hafva haft 2:ne berättelser om huruledes

jag skolat varit i sällskap med Hjerta och en magister Lundequist 2 för

att afgjöra om Medborgarens 3 utgifvande — att fråga hade varit om
att jag skolat velat lemna mitt namn till Utgifningen däraf m. m.
Den ena af desse berättelser gaf mig tort, den andra icke uti mitt

handlingssätt. Jag hade mycket lätt att svara det jag ej sedt Hjerta

sedan tidningen drogs inn, och att jag aldeles icke kände den ifråga-

varande Secreteraren att således icke allenast hela historien vore osan-

ning utan att därtill icke funnes den ringaste anledning. Efter H. M.
hade haft nåden sätta mig i tillfälle att ådagalägga grundlösheten af

dessa beskyllningar så ville jag begagna tillfället att säga det jag hade varit

ClassCamrat med Hjerta vid Carlberg, att jag vore hans vän, att jag

ansåg honom olycklig och att min känsla, mitt hjerta befaldte mig att

utan afseende på politisk existence tjena och hjelpa en olycklig vän,

att jag hade gjordt, för mig betydliga uppoffringar, för Hjerta, att det

enda som smärtade mig vore, att jag ej kunde igenfinna hos Hjerta

de Själsegenskaper som förtjenar den vänskaps tillgifvenhet som Hjertas

hyggliga yta och obestridligt goda hufvud tillvunnit honom men hvar-

emot han dock icke svarar genom tacksamhet och erkänsla. Konun-
gen sade sig kunna nemna den som gjort honom berättelsen — men
jag sade mig icke önska veta det, ty för mig vore det nog att fådt

rättfärdiga mig för H. M. samt att jag nog kände usla menniskor förut

för att villja ännu öka dessa bekantskaper med ännu en miserable.

Härpå följde beröm för mig, tal om Hjerta på ett fogligt och besked-

ligt vis, inblandt med politiska raisonnements — och därefter sedan han

åter vidrört sqvallerlögnen : »mais voila poi.tr votts mon cher ami —
Voici pour vötre frere Auguste — Il a de 1'esprit, Votre Frere Auguste
— comme on en a rarement» — — — hvarvid han tog en min som

1 Fideikommissegendom i Södermanland, som 1804 tillföll Charlotte Bonde,

sedan 18 10 C. H. Anckarsvärds maka.
2 Lundequist, Tsils Vilhelm, fil. mag., vice häradshöfding, författare, bokhandlare

o. förläggare (1804— 1 863).
1 Se not. s. 27.
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ännu tillade Auguste mera qvickhet än orden och såg det nästan som
han [hade?] det runnit honom i minnet något roligt yttrande af August
— och därefter berättades att när August nu si^t var uppe skulle han

sökt öfvertala Lilliehorn att assosiera sig om utgifvandet af Medborga-
ren — Lilliehorn hade ej sagt det i tanka att det skulle komma fram
utan hade blott berättat det för en person som utan hans vetskap

burit fram det. ' H. M. sade sig ej härtill sätta någon tro ty »Mr Au-
gust a trop d'esprit pour cela». — Jag svarade här till att jag icke ens

viste om Lilliehorn var i Stockholm dä August nu var här, att August
reste om jag ej mins origtigt dagen efter xMedborgarens indragning,

att jag således tviflade på att saken nu vore passerad — men att jag

ej ansåg den för alldeles otrolig då vid Medborgarens en dylik Assosia-

tion verkeligen ägt rum då Både Carl, August, Horn m. fl. uttagit

tillståndsbref och att det då icke hade varit omöjligt att August frågat

Lilliehorn om han ville vara med. — Härvid utropade Konungen med
någon Liflighet: »mais est-ce donc seulement pour tracasser le gou-

verneraent?» Hvarpå jag svarade att indragningsmagten vore odräglig

i nationens ögon, först och främst för sin egen skuld, sedan i och för

sättet af dess tillkomst — och sidst genom det att den på god tro

blifvit gifven mot löften som aldrig blifvit uppfylde, att svensken i all-

mänhet värderade ordhållighet — och att när en motståndskraft sådan

som en opposition funnes, så skulle den altid eludera den lag som
ehuru skadlig och inpopulaire dock envist af Regeringen försvarades,

att således denna Assosiation hade för ändamål att gjöra den förhatliga

lagen så litet skadlig som möjligt, att deras spel har vore öppet och

ärligt — och att styrelsen häri aldrig kunde se ett tracasseri utan en

ganska naturlig oppositionshandling. Härifrån öfvergicks till långa

politiska afhandlingar — Regerings panegyrique gjordes, Nationen

berömdes såsom tapper, gästfri och oförderfvad. H. M. öfvergick i

inbillningens värld, — han såg sig angripen i spetsen för nationen —
segra eller dö — Inre Misshällighet "uppror otack, huru han skulle vid

sådant fall utsätta sig först för mitraillen — sedan au boulet, sedan

au Sabre och om ödet ändock skulle spara honom så skulle han för

frånten af sine krigare störta dolken i sitt hjerta, icke skuta sig med
pistolen, och på nådig tillfrågan instämde jag uti att effecten häraf skulle

blifva ganska imposant. — Sedermera taltes mycket om Bror Carl med
vänskap och godhet. — H. M. sade sig dock hafva med ledsnad hört

att Carl rådt Hjerta till att fullfölja den indragne articlen uti Brochure
— Jag redogjorde för H. M. att Carl icke sedt Hjerta förr än fredags

morgon klock. 8, men att redan Thorsdags afton Carl i min närvaro

erhölt ett bref från Hjerta med fortsättningen af den indragne ariiclen,

att han högt läste upp den men att han icke tyckte om den — samt

att jag redan innan min Bror var anländ till Staden hade hört att

Trontalets recension skulle utgifvas i Brochure 1 — och att således

äfven Carl vore oskyldig till denna sak. Härefter ingick H. M. uti en

lång dissertation om omöjligheten af en Representations Förändring

1 Utkom 1830 i två upplagor med titeln >Tankar i anledning af throntalet vid

riksdagens slut>.
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dels i afseende till Nationens förkärlek för sina gamla institutioner,

dels därföre att man ej borde stöta de olika intressena, dels därföre

att det yttre politiska tillståndet snarare viste folkens ledsnad vid en

[den?] Constitutionella formen, härvid genomgicks alla Rikens ställning

af hvilken tableau han ville visa den rena monarkien låge öfver samt
att i alla -de land där den existerade ställningen vore bättre än i de

Constitutionella, härifrån undantogs väl Spanien och Portugal, men
ordsaken till deras olyckliga belägenhet hämtades ifrån den constitutio-

nella tiden. — H. M. tycktes gilla Konungen i Frankrikes messurer.

Under hela denna discusion gjordes mig åtskillige frågor på hvilka jag

svarade så godt jag kunde. Jag fick säga att jag ej kunde inbilla mig
en sämre representation än var och att jag vore" degouterad vid mitt

kall som representant och att jag troligtvis icke mera skulle intaga

min plats pä Riddarhuset. — H. M. medgaf att ändringar vore nöd-

vändiga såsom att hvarje adelsman som af egendom eller embete icke

skattade 300 Rdr icke skulle få sitta — att ingen som icke vore 30
år skulle få uttaga poltet, att ingen fullmakt skulle få lemnas m. m.

af hvilka alla förbättringar jag icke kunde inse någon fördel för det

allmänna utan blott den för Regeringen — att icke hafya så många
att Corrumpera. H. M. yttrade att efter 5 år passevolencen skulle

alldeles upphöra — talte om jemnande af Skattebördorna, om Frelse-

bönders representationsrätt m. m. Han liksom ville genom alt detta

öfvertyga Bror Carl om dårskapen af hans representationsförändrings-

förslag 1 — och tog jag saken så och sade det min Bror vore tres

obstiné uti sin tanka på representationsförändring som första villkoret

för botandet af Landets mal — aise; jag sade mig äfven tro att

faran att stöta enskildta intressen ej vore så farlig som syntes, att

embetsmannaintresset vore det farligaste men också det lättaste att

tuckta, ty allmänna rösten vore säkert för ett inskränkande i både per-

sonal och individualitet hos detta Herrskap. Konungens sidsta ord

voro, att han älskar och värderar min Famille, att han gerna önskade

se den bredevid sig, att han däremot skulle vara Ledsen att finna den

i sin väg. Nödgad att härtill svara något yttrade jag att då Hans M:t

placerat mig bredvid sin person skulle jag altid veta hvad mine skyl-

digheter voro. Att hvad Bröderne beträffade vore de Hederlige och

Redlige män, sitt fädernesland högt tillgifne medborgare. Jag yttrade

för Konungen min tacksamhet därföre att han satt mig i tillfälle att

rättfärdiga mig och min famille för osannfärdiga beskyllningar samt

lofvade att altid upplysa H. M:t om rätta förhållandet vid de tillfällen

då han genom mig önskade känna sanningen i hvad rörde mig och

mina Bröder ty jag skulle aldrig äfven au risque att misshaga tillåta

min tunga att inför H. M. yttra en osanning. Vi skiljdes vänner och

Konungen bad mig underrätta mina bröder om samtalet. Ehuru mycket

kan vara glömt är dock hufvudsakeligen detta märkvärdiga samtal

gifvit sådant det föll sig — men hvad är meningen därmed? si där

frågan som jag nu icke hinner och icke kan upplysa — var det mening

1 Det Anckarsvärd-Richertska förslaget till representationsreform utkom i

tryck 1830.
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att indirect verka på Bröderna — var det mening hota — var det

mening visa nåden blott så obestämt som fordrades för att förlama

och sedan le? eller var det blotta behofvet att tala? alt detta lemnar

jag till Herrskapets egna begrundande i ensligheten.

Prinsessan förlöstes med en flicka i Lördags morgon kl. V4 7-
1

— nu lärer sluteligen alla blifva lyckliga som så länge väntat.

Jag hade i dag ett mycket roligt Bref af Sophie 2
, det visar att

Herrskapet rigtigt firat Carls födelsedag. — Han åt då hos mig magert

och tort och kom ganska nyckter från bordet, vi drucko blott de Goda
Föräldrarnes skål i ett Glas vin. —

Jag anhåller att detta bref communiseras August ty jag hinner

icke renskrifva det. I morgon begrafva vi Hägerflyckt. 3

Bref från år 1835.

De tvenne brefven från 1835 lämna detaljerade skildringar af

tvenne uppseendeväckande händelser ur riksdagslifvet under nämnda
år. I det första, till brodern Carl Henrik, berättas om det buller,

som »affären Klingspor> åstadkom inom Svea garde. Kaptenen i nämnda
regemente Mauritz Staffan Klingspor tillhörde oppositionen å Riddarhuset,

där han med ungdomlig entusiasm bekämpade regeringens andraganden.

Under ett sammanträde den 3 februari, då frågan om ett statslån å 2

millioner rdr debatterades, yttrade han, att regeringen »med alla möj-

liga ansträngningar, per fas et nefas», sökte genomdrifva lånet. Dessa

starka ord väckte stor uppmärksamhet, och utrikesstatsministern YVetter-

stedt samt grefve Arvid Posse uppmanade i allvarliga ordalag den

hetsige talaren att återtaga sina ord. Detta medförde ej åsyftad verkan,

hvarför man sökte att öfva påtryckning på Klingspor genom hans rege-

mentskamrater.

Huru detta aflöpte, inhämtas äf följande artikel i »Dagligt Alle-

hand as» bihang »Aftontidningen» d. 10 febr. 1835. »Det allmänna

samtalsämnet under de senaste dagarne har varit: en sammankomst,
som berättas hafva egt rum hos en af Regements-Majorerne vid Svea

Lifgarde med denna aktningsvärda Corps' Capitainsgrad, åsyftande att

tillvägabringa ett slags ogillande opinionsyttring öfver några af en vid

nämnda Lifgarde anställd officer, Capitainen Pir Friherre Mauritz Kling-

spor, på Riddarhuset fällda uttryck emot Deras Excellencer i Statslåne-

frågan. Detta ändamål lärer likväl fullkomligt förfelats; ja till och

med DD. EK. egna Anhöriga lära vägrat att blanda sig uti en angelä-

genhet, der en af deras kamrater endast handlat såsom representant

och icke gjort annat än att öppet begagna sin yttranderätt, med risk

af det dervid af Lagarne förbundne ansvar, hvilket dessutom till ytter-

mera skydd för DD. EE., en annan, för den förmenta 'personliga

förolämpningen' fullkomligt fremmande person i en något hotande ton

1 Prinsessan Eugenia föddes d. 24 april 1830.
2

J. A. Anckarsvärds maka, f. Bonde.
3 Arvid Axel H., kapten i Svea lifgarde (1793— 1S30).
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påkallat. En och annan af Herr Frih. Klingspors kamrater lärer till

och med låtit förstå, att efter det omförmälda hotet, det icke vore den

sjelfständige och om yttrandefriheten ömtålige Representanten värdigt

att genom återtagandet af ett, om än (vi med^ifva det) mindre lämpligt

uttryck för en tanke, den man förklarat sig anse såsom sanning, söka

undvika de obehag, som tilläfventyrs kunde blifva följden af stånd-

aktigheten.»

Det är denna artikel, som beröres i början af brefvet, och som
kronprinsen önskade se ogillad af gardeskaptenerna. För öfrigt fram-

går det, att stämningen inom officerskåren varit afgjordt för Klingspor,

och att det varit ifrågasatt att låta den på något märkbart satt få

umgälla sin oppositionella hållning. Detta blef dock ej fallet, men
Klingspor fick d. 27 april enligt Riddarhusets beslut emottaga en

varning af landtmarskalken och fick efter riksdagens afslutning order

(2 juni) att inställa sig å Carlstens fästning för att tillsvidare tjänstgöra

som adjutant hos kommendanten. Denna »transport» föranledde skarpa

uttalanden i »Aftonbladet» och >:Argus», men försvarades i »Svenska

Minerva».

Det sista brefvet, till föräldrarna, af den 28 maj, lämnar en ut-

tömmande skildring af den uppseendeväckande händelsen, då opposi-

tionsledaren Tore Petre blef bortvisad från konungens middag å slottet

vid riksdagens afslutning, där han hade infunnit sig såsom deputerad

från sitt stånd.

Till C. H. Anckarsvärd, Stockholm 13—16 febr. 1835.

Bästa Carl!

Den 13 aftonen februarji. Då tiden är så beskaffad att nästan

hvarje småsak har betydenhet så har jag föresatt mig att då jag hör

något, vare sig hvad som häl st utaf dagens anecdoter, uppteckna dem
för din räkning; och jag går nu att gjöra dig räkning för hvad som
tilldragit sig med Klingsporska affairerne som nu mera genom vårt be-

fähls oskicklighet blifvit regementets. Efter din afresa vidtahe jag

Stael v. Hollstein 1 om jag borde communicera Captma Prinsens 2 fram-

stälda önskan att emottaga ett par af dem med förklarande utaf vårt

missnöje med avisarticlen. Han tyckte att en sådan tillställning vore

en dumhet men ansåg att jag icke borde låta capt-enerna vara i okun-

nighet om Prinsens önskan af skäl att sådant kunde läggas mig till

last i fall det sedan blefve dem på annan väg bekant. 4

Jag anmodade således några att samlas men då jag sjelf besökte

Flemming 3 träffade jag Bellfrag 4 som var nära tokig och talade om

1 Möjligen frih. Jakob Salomon Stael v. Holstein. (1796— 1832)
2 Kronprinsen var öfverste i regementet.
3 Flemming, Johan Klas, kapten i Sv. lifgarde, major i armén, kammarherre

hos kronprinsen (1794— 1S53).
4 Belfrage, Axel Åke, kapten i Svea lifgarde, (1796— 1SS5).
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icke mindre än att hvarje individe i Reg:tet skulle aflägga värjemålsed

på att han icke omtalt förhållandet vid sammankomsten; Då jag af

sådane med flere yttranden fant att en sammankomst skulle medföra
discusioner af så obehaglig art, tog jag mitt parti att icke kalla dem
utan Contramenderade sammankomsten med yttrande att jag ej mera
vill hafva någon trasa med i den byken. — I dag har jag genom or-

dres blifvit underrättad om sammankomst på Fredricshof i morgon
k. 10 med H:r CompagnieChefer samt Reg:sQvartermästaren. — Som
jag ej af någon blifvit underrättad om något rörande denna samman-
komst, så går jag ej dit utan anser den som ren ceconomisk och lem-

nar Lieutenanten fullmakt att där föreställa mig. — Taga de något dumt
beslut i min frånvaro så binder det mig till intet och vilja de nöd-

vändigt hafva mig med sig så få de därom särskildt underrätta mig. —
Jag har emedlertid hört att lilla Mörner 1 viskar, fjeskar, och travaille-

rar vissa sinnen inom Reg:tet, hvad han vill och menar vet jag ännu
ej. — De ärö onda på mig — men jag är på min vagt och håller

mig nu bara på defensifven. — Sedan jag varit uppkallad till prinsen

ansåg jag mig böra tala vid Brahe om saken, hvilket jag äfven gjordt

i dag. — Jag gjorde honom reda för hela förhållandet ända i de

mindsta detailler, talade om de rygten och hotelser som circulerat, m.
et ord alt utom Prinsens samtal med mig hvilket jag endast i allmänna

ordalag omrörde. Jag uppläste mitt skriftliga såsom tydlig exposée

öfver driffjedrarne för mitt handlingssätt, med tillägg att jag icke upp-

läst det vid Cap:s sammankomsten, utan blott yttradt contenta däraf.

— B. tackade mig för mitt förtroende. B. ogillade i hög grad mitt

Befähls förfarande. B. sade mig huru han skulle som Chef handlat i

ett sådant fall, samt att han aldrig skulle vågat efter ett sådant med-
delande som mitt till Lovisin 2 drifvit saken längre. B. sade att Prin-

sen aldrig kunnat emottaga en deputation i den syftning Mörner före-

slagit. B. klandrade att icke Lovisin sjelf gjort hvad han velat gjöra.

B. med-gaf att ställningen i allmänhet är högst bekymmersam, och att

tracasserier af denna art har sin grund i våra formers oduglighet. B.

påstog att K,ungen icke talt vid Lovisin sedan händelsen med K:ne.

B. sade att hvarje förespegling af en katastrophe för Reg:tet i och
för Kling:res yttrande vore hög grad af oskicklighet. — B. talte myc-
ket väl om Dig. B. försäkrade att Kungen kunde icke annat än gilla

mitt försök att afstyra sammankomsten. B. medgaf att saken var af den
natur att nära nog omöjligt hållas tyst. — Hvad ärlighet finnes uti

alt detta, det vet jag ej men jag behöfver icke mera än att det ytt-

rats till mig.

När jag var färdig gå öppnades med mig på ett mycket fint

och skickligt vis en negoce om icke jag kunde verka på K. till åter-

tagande af hans yttrande, man lofvade att Posse först skulle återtaga

sitt hot, att Wetterstedt skulle taga bort sitt om bara K. ville gjöra

så med.

1 Förmodligen Carl Stellan Mörner. major i Svea lifgarde, postinspektör (17S0
— 1S65).

2 Förmodligen sekundchefen vid Svea lifgarde, frih. Carl Arvid Lovisin (1772
-IS47).

11— 1701 10. Personhistorisk tidskrift ig 17.
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Jag svarade att saken nu vore så intrasslad att jag icke kunde
lofva blanda mig däri, att jag som regel antagit att icke söka inverka

på någons riksdagsmanna förhandling; samt att jag trodde att det nu
vore aldeles för sent. — Detta togs icke aldeles till godo utan bad
han mig /" fall 1

- jag skulle märka att K:rre skulle vilja på några vill-

kor återtaga sitt yttrande jag då skulle därom underrätta honom då

han ville gjöra alt för att jemka saken efter hans önskan. — Jag-

kunde härå icke svara något utan slutade vårt samtal härmed. — Detta

alt bevisar till hvilken grad de äro rädda för utgången af denna drama
och att dömma efter hur det nu låter så få de knappt pluralitet om
det skrider till votering. Svara mig vid tillfälle några ord.

YVithelook har varit hos mig i dag, åfven han har varit hos B,

Och hafva de talt om denna sak, han påstår att de äro Öfver höfvan

rädda, och att man icke kan slappa sedan man börjat ty då har man
spelet tappat, emedlertid är ställningen så allmänt som for enskildt

högst obehaglig. Då jag gick ifrån slottet mötte jag Generalen 2 som
då jag helsade på honom, stadnade och ville inleda samtal med mig,

men ursägtade jag mig med att jag måste upp i Committeen. — Gub-
ben ser aldeles fotfallen ut; men jag inlåter [mig] icke i något sam-

tal med dem, de kunna sköta sig sjelfva.

den 14 Feb: En sammankomst mellan Capt : har under Mörners
presidium ägt rum i dag vid Fredrichshof, att fråga varit om hvad som
skulle gjöras i följd af Prinsens lexa vet jag, men icke mera och sy-

nes det mig^ som man icke är angelägen om att communicera sig med
mig, och däråt är jag nöjd, icke skall jag fråga dem om deras hem-
ligheter men gjöra de dumheter så yttrar jag mig högt däremot. —
Uti alla sällskapskretsar talas om alt det onda som skall hända Rege-
mentet, Lovisins afskedstagande, Peyron 3 eller Bergenstråhle 4 chef för

det sammanslagna Regitet m. m. d. hvart de vilja gjöra utaf Lorichs 5

vet jag ej, men tämmeligen säker är jag att intet af alt detta kommer
att ske. — Kungen är bättre .i dag och B. har Dejeunér och dags-

dans. Man ondgörs på B. för det att han icke afsagt sin soupée i

Thorsdags hvarigenom man tror att voteringen om Jurien förlorades.

— Ett bud från Mörner har sökt mig i eft. m: men som jag ej varit

hemma så vet jag ej hvad därmed menas.

d. 15. på morgonen kom Mörners billet med anmodan att möta
honom kl. 10 f.m. i dag hos Schverin som af illamående var hindrad

gå ut — men som jag har en afdelning af Committén hos mig så vid

samma tid så kunde jag icke uppfylla anmodan — en ny billet stäm-

mer mig till Schwerin i morgon bittida */» 10. Jag har i dag på eft.

mid: helsat på Schwerin som är sjuk. Han är språksam som du vet,

han sade mig att Lovisin efter mitt samtal icke velat gira någon

1 Kurs. i källan.
2 Troligen sekundchefen, generalmajor C. A. Lovisin.
3 Möjligen Edvard August Peyron, major i generalstaben, kapten i S. Sk.

inf. reg:t. adjutant hos kronprinsen.
4 Möjligen i:e majoren vid 2:a lifgardet Claes Gabriel Bergenstråhle (.1787— 1864).
5 Lorichs, Karl Fredrik, generalmajor, sekundchef f. 2:a lifgardet (1780— 1S51).
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sammankomst, men hade Adolph och Mörner styrkt därtill. — Jag
fick äfven veta att jag skall frågas om jag viste mig gifvit anledning

till tidningsarticlen — fråga få de — men svar få de ej, — blifva af

hvad som helst, — i sådane fall aga de ingen frågorätt. —
den 16 feb: I dag råkades vi hos Schwerin, 1 där Mörner med-

hade Lagerheim 2 och Tornerhjelm. 3 Löjligheten börjades med att

Mörner sade sig hafva uppdrag att af Majorer och Captener fråga de

som varit frånvarande i sidsta sammankomsten, om de viste sig hafva

gifvit Dahlman 4 underrättelsen om hvad som passerat i sammankom-
sten. Och därföre Började han med att Redogjöra att den Capten

omtalt det för den Soubaltern OlT:, den åter för hvarigenom han

dummeligen upplyste att Captrgrade-n icke ensamt varit ägare af hem-
ligheten. — Philip Svarade att han omtalt det för Klingsporre, sedan

rest ur staden och därmed alt. Nu stäldes frågan till mig som utbad

mig få veta om det vore ett majorsförhör eller ståndrätt hvartill Bi-

sittarne kunde gifva anledning förmoda. — Man svarade mig att frå-

gan vore besynnerlig, och att det här endast var enskildt, — härå

svarade jag att då således det är Mörner som talar till Anckarsvärd

så får jag svara att jag alt sedan jag kom ifrån Preseptorns ledning

hade jag aldrig ansedt mig behöfva svara på frågor af sådan art, —
ville åter någon af herrar Camrater stiga fram och säga att jag gjordt

det eller det så skall jag icke undandraga mig att efter omständig-

heter och hederslagarnes fordran svara på en sådan fråga, hvilket jag-

bad Herr Öfversten 5 framföra till sina Commitenter; och sluteligen

utbad jag mig att i form af råd anhålla att Regrs befählet ville noga
besinna att all den scisme och olåt som nu skulle uppstå inom Corp-

sen, skulle bara skada Reg:tet och att således det bästa de kunde
gjöra vore att lugna sinnena icke att reta dem, samt att det enda(!) vi

efter de obehagligheter som redan passerat icke hade annat att gjöra

än att låta dem falla i glömska. Jag utbad mig Theslikes att blifva

frikallad från alla öfverläggningar i ämnen rörande desse angelägenhe-

ter, hvars skötande jag öfverlemnade helt och hållet till Herrarne samt

att icke däri blifva inblandad, så slutades detta. — Om jag nu är i

fred eller ej vet jag ej. — Rosenblads 6 yttrande väcker uppseende och i

samtalskretsarne vill man gifva Gubben skulden därför såsom en liten hämd
därföre att han icke blifvit hållen under armarne af Collegerne när

han i somras antastades, detta från Minervas Cotterie. Man gjör

Captenen orätt ty det är endast hans personlighet som här är ord-

sak. Emedlertid Bråkas mycket och Majoris äro ganska bekymrade
öfver att få Bergenstråhle till Chef, hvilket skulle fägna mig ty

_
i

1 Schwerin, Filip Bogislaus v., grefve, major i Svea lifgarde (1790— 1865).
2 Lagerheim, Lars Magnus, major i Svea lifgarde (1786— 1S5S).
3 Tornerhjelm, Johan Abraham, kapten i Svea lifgarde. (1792— 1874.)
4 Dalman, Vilhelm Fredrik Akates, jurist, politiker, redaklör f. Dagl. Alle-

handa. (1S01— 1881).
5 Major Mörner var öfverste i armen.
6 Möjligen Eberhard Mathias R.. kapten i Svea lifgarde. Hansyftningen olje-

kant. 1S00— 18S3.
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han är hederlig och duglig karl, och skulle saken tvinga bort våra

Uslingar. 1

Tusende helsningar till Lilla Charlotte

ifrån Eder Vän
Gustaf.

Förlåt att jag uppehållit eder så länge med pladder bara om mig.

Till föräldrarne.

Stockholm den 28 Maij 1835.

Goda älskade föräldrar!

Nu sedan både Carl och August äro resta tager jag ater till pen-

nan för att underrätta så godt jag kan om det nya som dagens hän-

delser förete. Riksdagen är nu slut, slutet var början lik, Konungens
tal innebär dock den märkvärdighet att däri omnemnes behofvet af

reformer uti statsorganismen, ehuru lösliga och litet bindande, och in-

tet lofvande dessa ord äro, så måste man val få lof anse dem såsom
ett godt omen för framtiden. Man påstår att lynnet hos A. H. D. S.

2

icke är det bästa och följande anecdote som jag utan alla commen-
tarier här berättar tyckes visa det, denna händelse har gjort mig mer
bedröfvad än jag tycker sakens litenhet förtjenar, men jag vet ej hur

det kommer sig att jag frugtar on la frugter af denna obetänkta till-

ställning. — 48 personer af Adeln och 24 af hvarje utaf de öfrige

stånden voro i gar efter Riksdagspredikan befaldte till middag hos Ko-
nungen. — Desse personer bjudas icke till namns utan Stånden innom
sig uppgjöra hvilka som af denna heder böra blifva delagtige. Ibland

borgarståndets antal var af Petrée; 3 En lista på de personer som skola

äta uppskickas al tid af talemannen till tjenstgjörande kammarherren,
detta skedde äfven nu, kl. 12 om natten före gårdagen, uppväckes
Borgarståndets taleman af en hästgardist med bref från Cabinettskam-

marherren Cederström 4 som tillkännagifver att Herrarne Petrée och
Wedberg 5 icke få komma upp till middagen såsom de där icke velat

stiga upp då konungens skål proponerats vid stora middagen på Beurs

salen för Vexelstadgan. Lagman Ullberg tillkännagifver innehållet af

billetten för desse 2:ne Herrar, Wedberg tager det partie att icke gå
men Petrée svarar att då ståndet utsedt honom så går han au risque

af att från slottet blifva bortvist hvilken avance ståndet finge anse så-

som sin, han går, och efter ceremonierna då fråga blir om4 inträde i

1
B. blef ej sekundchef for Svea lifgarde. Lovisin afgick först 1S37.

3 Ailerhöijstdensamme.
3 Petré, Johan Tore, bruksägare, politiker (1793— 1S53).
4 Frih. Erik Anders Cederström (17S0— 1S53).
5 Wedberg, Anders, brukspatron (1795— iSÖ4\
6 Ullberg, Jonas, iuslilieborgmäsiare i Stockholm, talman i borgareståndet:

(1767— 1844)-
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matsalarne kommer Cederström til] honom med tillsägelse lemna slot-

tet såsom icke varande befaldt, Petrée genmäler att han af ståndet va-

rit utsedd ibland de 24 bjudne m. m. men att om Kammarherren för-

nyade tillsägelsen så lemnade han naturligtvis straxt Kungl. slottet och

detta skedde, då denna pour parler ägde rum var af borgarståndet

blott en Herr Fahlhem* närvarande, och denne yttrade genast att han

upptog detta som en Borgarståndet tillfogad skvmf och ämnade äfven

för sin person lemna slottet hvarora lian bad kammarherren underrätta

H. M. Konungen, man säger att ännu ett par borgare som om hän-

delsen blifvit underrättade lemnat slottet men härom är jag icke så

aldeles säker. En article som redan i gar eftermiddag lästes uti Mi-

nerva visar att denna sak redan varit premediterad ty nemde tidning

yttrar sig som följer, han omtalar först bjudningen till middagen, se-

dan säger han: »Det interessantaste dervid blifver att förnimma huru-

vida de sjelfständige och stolt tänkande representanter, hvilka, vid den

sidsta middagen på Beurs salen, vägrade att stiga upp när konungens
skål dracks, anse sig kunna utan skada for sitt anseende sitta till

bords hos konungen vid detta högtidliga tillfälle, eller om de icke åt-

mindstone gjöra anspråk på att, i sådant fall, få sitta med hattarne på.»

Oskickligheten af sjelfva saken kröiies af denna tidnings oskick-

lighet, 1 fall Petrée begagnar den för att inför hela svenska allmän-

heten anmäla detta förhållande hvilket säkert af densamma anses med
bedröfvelse .ty den önskar säkert att konungsligheten vore öfver sådane

småheter.

En annan anecdot förtjenar äfven omnemnas.
Då Constitutionsutskottet debatterade i frågan om Bondeståndets

Talmans sednast vägrade proposition 2 så biet discusionen Iiflig och de

renläriga märkte att det såg illa ut for dem, då smyger secreteraren

Wallerius 3 sig därifrån ut i andra rummet, detta märker Petrée och

går efter och träffar honom utdelande ordres till en vaktmästare att

skyndsammeligen söka upp Biskop ^Wallin 4 och en till af deras män-
ner hvilka voro frånvarande, som förstärkning vid voteringen. Petrée

som åhört alt, lexar upp secreterarn och befaller honom äfven tillsäga

Vaktmästaren att söka upp de felande ledamöterna af äfven den and-

ra opinionen, går därpå in och anmäler förhållandet för utskottet och

begär det infört i protocollerna, hvilket också skedde. Petrées mening
segrade som känt är vid voteringen. — Här har nu rägnat oerhört i

2 dagar, luften är ännu kall dock hoppas man nu vackert efter detta.

Papperet är slut och det är tid att jag slutar mina anecdoter.

Med djupaste vördnad
De goda Föräldrarnes *

Lydige

Gustaf.

1 Fahlhem, Erik Eriksson, bergsnian, ledamot af borgarståndet ( 1
7SS— 1870).

2 Angående ändring af reglementet för riksbanken.
3 Valerius, Johan David, skald, (?) kanslirad U77^— !^5 2 )-

4 YVallin, Johan Olof, var ordensbiskop sedan 1824 (1779— 1839"!.
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Ätten Wrangels stamlinjer.

Kritik och urkundsgranskning

af Georges baron Wrangell, Reval.

Pa svenska efter författarens tyska manuskript af E. IVrgl.

Då »Geschichte der Familie von Wrangel» år 1887 utkom, på-

pekades från flera håll, att den filiation, som i texten och i stam-

taflorna framlades, i åtskilliga fall vore ohållbar, särskildt hvad

de äldre generationerna beträffar. Och under de sedan förflutna

årtiondena har en mängd nytt urkundsmaterial dragits fram och

blifvit tillgängligt för forskaren; en hel del däraf har också offent-

liggjorts i tryck. Det må då icke väcka förvåning, om nu, genom
kritik av uppgifterna i F. G. 1 samt genom begagnande af det

nytillkomna källmaterialet, de äldre generationernas generalogi

måste framträda i ett helt annat ljus än det, som 1887 års familjehis-

toria ger, eller som kan framgå af de till denna sig slutande upp-

gifterna om ätten Wrangel i >Svenska adelns ättartaflor av F. U.

Wrangel och Otto Bergström» (Stockholm 1900) s. 694 eller i

»Annuaire de la Noblesse de Russic», årg. 3 (Petersburg 1900) s.

502 ff. —
Tyvärr visar sig den nya bilden af sammanhanget mellan de

olika grenarna af den Wrangelska släkten vida mindre enhetlig

och fullständig än den forna bilden var.

F. G. återför alla linjer på den 1342 först omtalade2 Herman
Wrangel och framställer denne — utan något tillräckligt skäl —
såsom fader till de båda bröderna Berthold och Wolmar

4
Wrangel,

hvilka nämnas först 1402 3 såsom gemensamt ägande stora, redan

under den danska tiden i familjens besittning befintliga godskom-

plex i socknen Halljal, samt låter från dem släktens båda hufvudlinjer

1
F. G. betyder här och i det föjlande >Geschichte der Familie von Wrangel

>

(red. af v. Maltitz) 1887. — Om öfriga förkortningar se förteckningen vid uppsat-

sens slut.
2

Bfl. I n. 42; LUB. n. S07. samt LG. n. 65.
3 Bfl. I n. 93.
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härledas, å ena sidan linjen Rojel-Jensel med grenen Tolsburg-

Ellistfer (Wolmar) och å den andra linjen Jesse (Berthold). Denna
enhetliga bild har nu icke kunnat hålla ständ för källkritiken, och

man måste, i st. f. en enda bekant gemensam stamfader för hela

släkten, åtminstone antaga tre från hvarandra skilda hufvudlinjer.

De äldsta påvisbara stamfäderna för dessa tre linjer hafva lefvat

omkr. tiden 13 50— 1400; men deras genealogiska sammanhang
låter sig, enligt oss hittills bekanta källor, icke fastställa, äfven om
det gemensamma familjenamnet Wrangel (Wrangele, Wranghele)

och det identiska vapnet (den tretinnade bjälken) tydligt talar för

de tre linjernas afstamning från en gemensam rot.

Enligt denna af mig i motsats till den i F. G. uppställda teorien

skulle den Wrangelska släkten fördela sig på de tre nedan vidare

omtalade hufvudlinjerna med tre bilinjer, hvilka tre sistnämnda

med större eller mindre sannolikhet kunna anslutas till den andra

hufvudlinjen.

I. Linjen Rojel och Jensel.

Omkring två människoåldrar efter det första uppdykandet af

släktnamnet Wrangel med Henrikus de Wrangele år 1277 1 finner

man omtalad i en urkund af år 1338 »her Eylharde von Wrangelo,

kallad >des biscopes riddere» 3
. 1 honom se vi stamfadern för den

i stiftet Dorpat rikt besuttna linjen Rojel och Jensel (F. G. tab.

XVIII), h vilken linje utslocknade pä manssidan 1737 med den från

svensk till spansk tjänst öfvergångne grefven och fältmarskalken

Fabian Wrangel. Med den nämnde EylJiarde (I) Wrangel fram

till Johann Wrangel till Rojel (F. G. tab. XVIII. n. 2), först om-

talad såsom representant för det stiftiska (Dorpatska) ridderskapet

vid en församling i Dorpat den 9 april 1522 3
, måste man nu antaga

ett helt nytt, frän F. G. afvikande schema.

Filiationen i F. G. är redan af den grund ohållbar, att den

(s. 667) framställer den nämnde Johann till Rojel såsom son af

Wolmar till Rojel. Vi veta nämligen af det Harrisk-Wieriska

rådets utslag af den 24 juni år 1 547 + om Hans (Johann) Wrangel

till Rojel, att han var bror till Jiirgen Jiirgensson Wrangel, och

alltså icke kunde vara son till någon Wolmar. Dessutom tyckes

antagandet, att Wolmar Wrangel var ägare till Rojel — hvilket

tydligen har föranledt nyssnämnda misstag — , hafva framkallats

1
Bfl. I n. 16, LUR. I n. 446: LG. n. 37.

-' LUB. VI n. 2S11.
3 A. ii. R. s. 1 28.

* Bfl. 1 n. 1205.
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genom en förväxling af Rojel med ett annat gods (som nu åter

befinner sig i den Wrangelska familjens ägo), nämligen Ruil (Royel,

Roigel, Rujele) i S:t Jakobi (Keel) socken i Wierland. F. G. om-

talar nämligen att Wolmar Wrangel var gift med änkan efter

Otto Fiting (Vietinghof), Marie Uexkiill till Rojel, men Ruil i

Wierland tillhörde faktiskt på den tiden Otto Fitings änka,

hvilken man känner genom många urkunder. Ännu ett miss-

tag har här ägt rum: Marie Uexkiill, Otto Fitings änka, var icke

Wolmars fru och således icke — såsom F. G. likaledes anta-

ger — moder till Ewert Wrangel, utan den senares svärmor;

detta framgår ur en resolution af revisionskommissionen 1687 x

,

hvari Ewert Wrangel kallas Otto Vietinghofs dotterman, desslikes

också ur en urkund angående förpantning af fem lotter i byn Ruil

den 1 juli 1548 2
. »Die Frau von Rogele> eller »die Vietingsche

von Rogel> träffar man i flera processurkunder, som hänföra sig

till gärden Ruil och de därtill hörande byarna, sä den 10 juni

1529, den 2 aug. 1530, den 27 april och 27 aug. 1545, slutligen

den 24 juni 1 547 3
- Hon namnes- alltid blott som Otto Fitings

änka, aldrig som Wolmar Wrangels fru.

Såsom vi nyss sågo, var således Johann Wrangel till Rojel

icke son af en Wolmar utan af en Jiirgen. Emellertid veta vi

genom ett vid tiden för utgifvandet af F. G. icke alldeles obekant

dokument af den 23 jan. 1472 +, att Jiirgen Wrangel ägde godset

Rojel i stiftet Dorpat, och att hans fader hette Wolmar. Däri-

genom var anslutningen själffallen till Wolmar, son af den också

i stiftet Dorpat bosatte Eilard (II) Wrangel och sonson af den

ofvan nämnde Eilard (1)3.

Linjen Fall (F. G. tab. XIX) är icke, såsom F. G. antager,

en gren af linjen Rojel och Jensel, utan ansluter sig, såsom vi

skola se, till linjen Jesse och särskildt till dess bigren, linjen Koil

och Tois.

II. Linjen Hoebbet—Addinal.

Den andra själfständiga, först i Strand-Vierland bosatta huf-

vudlinjen, benämner jag linjen Hocbbet-Addinal. Till den sluta

1 Rest. A. I s. 697.
3
Jahib. 1899, s. 144.

3 HO. I. n:ris 973, 1003, 1245, 1246 och 1302. Jfr. baron M. Taubes under-

sökning i Jahrb. 1899 s. 143 ff.

4 LG. n. 480.
s Jfr. också urkunderna af d. 4 juli 1430 och d. 24 febr. 1458. tryckta i Lg.

n:ris 257 och 385.
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sig de alltjämt blomstrande grenarna Abellen (I Preussen, F. G.

tab. XX), Raick (i Ryssland, F. G. tab. X), Addinal (i Ryssland,

F. G. tab. VII), Lägena (i Ryssland och Preussen, F. G. tab. IX)

och Tolsburg-Ellistfer (jfr. nedan). Denna hufvudlinjes äldste

påvisbare stamfader är den först 1342 såsom »in utroque jure

baccalarius» nämnde Hermanus de Wrangel (Vranggele, nyss ofvan

omtalad.) Denne var icke, såsom F. G. antager, fader till bröderna

Berthold och Wolmar och stamfader för den Wrangelska släktens

samtliga linjer, utan fader till Hans (eller Hennekinus) af Oyele

(Ogel) i Wierland 1
. Den senare var å sin sida fader till den Wol-

mar Wrangel. som 1459 förvärfvade sig gården och byn Hoeppede

(Hoebbet) i Strand-Wierland 3
, och från hvilken, såsom det synes,

alla ofvan uppräknade grenar af linjen Hoebbet-Addinal ned-

stämma. Under det att detta för grenarna Raick, Addinal och

Lägena gäller utan vidare inskränkning, kan sambandet mellan

grenarna Abcllen samt Tolsburg-Ellistfer å ena sidan och stam-

linjen Hoebbet-Addinal ä den andra icke uppvisas med absolut

säkerhet.

II A. Linjen Abellen.

Såsom utgångspunkt för fastställandet af den nu i Preussen

blomstrande grenens härstamning — hvilken gren utvandrade

från Kurland under loppet af 1600-talet, och som i F, G. (tab.

XX) kallas linjen »Abellen» — måste närmast tagas i betraktande

den urkund af den 5 juni 1474 3
,
genom hvilken ordensmästaren

Bernhard von der Borch beseglar försäljningen av gods i socknen

Trikaten genom Johann Kokenhausen till Heinrich Wrangel.

Dessa gods i Trikaten utgöra våra dagars Wrangelshof vid Wol-

mar*, och den nämnde Heinrich Wrangel är otvifvelaktigt stam-

fadern för linjen Abellen. Hvad som i F. G. 5 säges om hans per-

son är ytterst förvirrande. Man kan icke bli klok på, med hvilka

gods vid floden Aa i Kurland (Abellen = Aa-Bau?) han är 1474

blifvit belänad, under det att det ur nyss nämnda, också för för-

fattaren till F. G. bekanta urkund tydligt framgår, att det handlar

om det nuvarande godset Wrangelshof, beläget icke vid den

kurländska, utan vid den livländska Aa i socknen Trikaten. Vidare

1
Bfl. I n:ris 99 och 100, samt LUB. IV Reg. 201S och 2019 (ar 1406).

3 E. R. A. (Hb) otryckt samt Reg. P. Bar. O. S.

3 LG. n. 500.
« Str. II s. 421.
s F. G. s. 97 och 706 ff.
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kallas Heinrich Wrangel son till VVolmar Wrangel och hans maka

Helevy, och dessa makar uppräknas 1405 i adressförteckningen

på de bröder af minoriterklostret i Visby, hvilka skickades till

Livland för att insamla allmosor 1
. Men i uppenbar motsägelse

härtill identifieras denne Heinrich i F. G. med den Heinrich

Wrangel, som 1447 sålde godset Megel i Livland till Gerdt Dahlen,

oaktadt man just genom denna försäljningsurkund 2 får veta om
den senare Heinrich, att han var son till Eilard samt — säsom

framgår ur ett köpebref af d. 4 juli 1430 3 — att hans moder

hette Kerstine. F. G. antager också förvärfvaren af godsen i

Trikaten vara densamme Heinrich Wrangel, som d. 18 juli 1483

omtalas såsom vittne i Dorpat ä ett skuldebref, utfärdadt af

Bartolomeus Wrangel till Ludvvig Boltemann vid förpantningen

af byn Lassinorm, Katkull socken, Estland 4
; ett antagande, som

också synes sakna all grund. Däremot har, såsom vi straxt skola

se, identifieringen af meromtalade godsägare i Trikaten med den

d. 29 juni 1454 5 såsom bisittare i den Wieriska »manngericht»

nämnde Heinrich Wrangel vida större sannolikhet för sig. Dess-

utom anger F. G. att samme Heinrich Wrangel 1449 sålde Vit-

tenhaus (== Weissenfeld vid Hapsal) 6 samt 1457 uppträdde såsom

befullmäktigad för de Harrisk-Wieriska riddarne och svennerna 7

och den 24 juni 1467 såsom vittne vid en försoning mellan Jakob

Decken och en hans brorson 8
. Härtill kan jag ytterligare foga

»Heinrich Wrangel inn Wirlande», nämnd såsom ordens under-

lydande den 24 nov. 1461a samt den i arfsförlikningen rörande

Hoebbet från 1460-talet 10 omtalade Heinrich Wrangel. Härmed
torde raden af urkunder vara genomgången, i hvilken någon Hein-

rich Wrangel finnes omtalad under tiden från 1449 till 1474, då

godsköpet i Trikaten ägde rum. Kronologiskt är det intet som
talar mot möjligheten att den 1449, 1454, 1457, l4& 1 OCQ I4^7
omnämnde Heinrich Wrangel vore samma person som den i

nyssnämnda arfsförlikning omtalade samt köparen af godset i

Trikaten. Men otvifvelaktigt är den i arfsförlikningen nämnde
i

1 LUB. VI n. 2961, Reg. a. 1977 c.
a LG. 331.
3 LG. n. 257, samt Str. I s. 120.
4 Bfl. I n. 180.
s Bfl. I n. 221.
6

Jfr. dokument i Rw.
7 F. G. s. 706; källan har icke kunnat återfinnas.
8

Bfl. Neu—Harm. (Malt).
9 Taube, s. 23.
10

E. R. A. (tlb) otryckt, samt Reg. P. Bar. O. S. (årtalet otydligt).
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och den 1454 såsom bisittare anförde Heinrich Wrangel en och

samma person, ty han nyttjar i båda urkunderna samma sigill-

stämpel. Genealogiskt kan man nu mycket noga fastställa denne

Heinrich Wrangels personlighet: han var — såsom framgår af

den citerade, vid tiden för utgifningen af F. G. ännu obekanta

urkunden från 1460-talet — son af Wolmar Wrangel till Hoebbet

och sannolikt äldste broder till Berthold och Otto, likasom till

den då redan aflidne Hans Wrangel, hvars änka tillträdde gärden

Hoebbet. Wolmar Wrangels ascendens — densamme som 1459

vid förvärfvandet af Hoebbet kallas Hansson — låter sig ju, såsom

vi redan förut sett, påvisas ända till hans farfader Hermanus de

Wrangele, nämnd 1342 och 1367.

Slutresultatet af min undersökning skulle jag vilja samman-
fatta så: af kronologiska grunder är det vida större sannolikhet

för antagandet, att Heinrich Wrangel, som 1474 köpte sig gods

i Trikaten, är identisk med den Heinrich Wrangel, som 1454 var

bisittare i Wierlands »manngerichb och son af den omkr. 1460

aflidne Wolmar Wrangel till Hoebbet, än det antagandet, att han

vore en son till paret Wolmar och Helevy, hvilka omtalas 1405,

eller rent af en son till Eilard och Kerstine — hvilket senare äfven-

ledes, inkonsekvent nog, antages af F. G.

II B. Linjen Lagena.

Denna linjes stamtafla .kunde . hittills endast föras upp till

Reinhold Wrangel d. ä., herre till Annickfer, hvilken 1 561 gör

sitt testamente 1 och därvid uttryckligen kallar sig Wolmars son;

denna härledning måste i öfverensstämmelse med F. G. och det

rikt tillgängliga källmaterialet betraktas såsom otvifvelaktigt fast-

slagen. Svårigheten begynner först med frågan, hvilken Wolmar
Wrangel hans fader var, då detta namn ofta förekommer i urkun-

derna från andra hälften af 1400-talet. I F. G. (tab. II a n:ris 15,

33 och 47) framställes den ofvan nämnde Reinhold Wrangel till

Annickfer såsom son af den redan 1492 myndige 2
, således före

1472 födde Wolmar Wrangel och sonson till Hans. I afseende

på denne Hans är F. G. afgjordt på falsk väg, då den i honom
ser Hans Wrangel till Kersel (i socknen Kattkull eller S. Simonis,

Wierland.), hvilken sålde detta gods år 1 5
1

3

3
;
ty för det första

1
Bfl. I n. 1 501.

2
Bfl. I n. 392. samt Brandis s. 1S0.

3 Bfl. I n. 777.'
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synes denne Hans Wrangel till Kersel snarare ha varit en jämn-

åring till den omkr. 1470 födde Wolmar än han kan ha varit

dennes fader, och vidare nämnas vid försäljningen af Kersel, hvil-

ken försiggår med godkännande från hustrus och söners sida blott

sönerna Jöhann och Jiirgen men ingen Wolmar.

Vi måste alltså låta denna af F. G. antagna härstamning för

Reinhold Wrangel alldeles falla. Men lyckligtvis finna vi bland

de s. k. restitutionsakterna i E. R. A. åtskilliga till godset Lägena

(förut i socknen Jewe, nu i Waiwara, Allentacken) hänförliga ur-

kunder, som lämna tillräckliga anvisningar för linjen Lägenas genea-

logiska filiation. Särskildt må nämnas tvä resolutioner af den kgl.

svenska reduktionskommissionen 1687 och 1691 1
, ur hvilka fram-

går, att de senare med Lägena förenade byarna Mustajöggi

(Schwartzenbeck), Peritz, Sirgola och Metzakulla voro gamla arf-

gods tillhörande Wranglarna från Lägena och i synnerhet de di-

rekta förfäderna till den dåvarande innehafvaren, kaptenen Berend

Johann Wrangel. Dessa byar hade åren 1494 och 1498 delats

mellan bröderna Wolmar och Dietrich Wrangel, söner till Bert-

hold, hadé sedermera, under kriget, kommit ur familjens händer

och så åter förvärfvats af Reinhold Wrangel (d. y.), den förste

innehafvarens af Lägena, Berend Johanns fader; de nämnda byarna

försäkrades honom såsom hans arfgods. Härur framgår klart, att

Wolmar, fader till Reinhold Wrangel d. ä., den förste beaktaren

af Annickfer, icke kan vara någon annan än den nyss nämnde
Wolmar, medbesittare af Mustajöggi, broder till Ditrich och son

till Berthold; och denne Wolmar känna vi mycket noga såsom

grundare af linjen Addinal, hvilket gods han den 10 maj 1489

köpte af sin broder Ditrich 2
.

Det har således visat sig, att linjen Lägena, likasåväl som
linjen Raick, blott utgör en gren af linjen Addinal.

Här må ännu ett misstag påpekas, som insmugit sig i den

genealogiska litteraturen rörande Heinrich Wrangel till Annickfer,

son till Reinhold Wrangel d. ä. till Annickfer och fader till Rein-

hold Wrangel d. y. till Lägena; man har nämligcn 4 identifierat

honom med den Heinrich Wr

rangel, som en tid var besittare af

Addinal, bror till Johann Wrangel till Addinal. Den sist omtalade

Heinrich Wrangel upptages nämligen i det nyligen utgifna proto-

kollet af 1 591 3 öfver de estländska godsens innehafvare tillsam-

1 Rest. A. Ill s. 273 ff.

2
Bfl. I, 367.

3 Beitr. VII h. 1 och 2, s. 142 och 1S7.
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mans med sin broder Gerdt, såsom kusin till Johann Wrangel till

Addinal, under det han i verkligheten var hans köttslige broder,

såsom vi se af Gerdt Wrangels testamente af 1 5 8 5
1

. I öfverens-

stämmelse härmed borde personregistret till nyss anförda utgifning

af protokollet från 1 591 beriktigas; där upptages nämligen Hein-

rich Wrangel till Annickfer och Heinrich Wrangel af linjen Addi-

nal såsom en och samma person. Likaledes bör i utgifningen af

kvarnskatterullan från 1641 2 den godset Addinal rörande anmärk-

ningen korrigeras, som omtalar Heinrich och Gerdt Wrangel såsom

kusiner till Johann Wrangel till Addinal.

II C. Linjen Tolsburg-Ellistfer.

Sannolikt bildar också linjen Tolsburg-Ellistfer blott en gren

af hufvudlinjen Hoebbet-Addinal. Linjen Tolsburg-Ellistfer har

utgrenat sig i linjerna Kaiöfer-Walket, i den 1909 utgifna fort-

sättningen af F. G. kallad »EHistfer» (florerar i Sverige, F. G.

tab. V), Ludenhof (i Ryssland, F. G. tab. VIII) samt Lindeberg-

Salmis (Säby: i Sverige och Holland, F. G. tab. VI.). Med säker-

het kan man visserligen icke leda denna linje längre än till Wicke
Wrangele, som först omtalas i en urkund af d. 20 mars 14643

såsom son till Lutgarde. Men samma urkund kallar Lutgarde

>.syster> till Barbara, änka efter Wolmar Wrangel, och efter dåtida

språkbruk betydde väl >syster» i detta fall svägerska. Nu veta vi

om den ofvan nämnde Wolmar Wrangel till Hoeppede, att han

hade aflidit omkr. år 1462 4
, och det synes då icke osannolikt, att

Barbara, Lutgardes svägerska, varit änka efter just denne Wolmar
Wrangel. Om man får antaga detta, sä skulle därmed fastslås

linjen Tolsburg-Ellistfers samhörighet med hufvudlinjen Hoebbet-

Addinal. Emellertid är detta antagande icke fullt säkert, på den

grund att namnet Wolmar Wrangel flera gånger förekommer i

urkunderna från tiden kort före 1464; sä Wolmar Wolmars son,

1446 bisittare åt »mannrichtern> i Wierland 5
, hvilken kanske är

identisk med Wolmar Wrangel till Seligel och Kaligel, senast

nämnd 1450 6
, eller slutligen Wolmar Wrangel »in Wyrlande»

I458 7
-

1 O. L. G. samt Reg. W. Gr. (otryckt).
2
Jahrb. 1909— 10. s. 115, anm. 132.

3 E. R. A. (Kk) otryckt, samt Reg. E. Bar. O. S.
4 E. R. A. (Hb) otryckt, samt Reg. P. Har. O. S.

5 Bfl. I n. 1 84. — Jfr. hvad nedan säges om linjen Jesse.
6 LUB. XI n. 67.

» LUB. XI n. 350.
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Sammanhanget mellan linjen Tolsburg-Ellistfer och stam-

linjen Hoebbet-Addinal kan således blott antagas hypotetiskt.

Må det vara mig tillätet att — under förbehåll af en senare korri-

gering genom eventuellt nytt tillströmmande källmaterial — spinna

ut denna hypotes något längre. Ur det Harrisk-Wieriska rådets

resolution af d. 26 juli 1492 1 veta vi, att YVolmar Wrangel. son

af Hans Wrangel (till Hoebbet), biträdde ett med de två redan

aflidne bröderna Wolmar och Friedrich Wrangel afslutadt fördrag,

dä han (Wolmar jun.) hade varit omyndig vid tiden för detta

fördrags afslutande. Otvifvclaktigt var alltså Wolmar jun. en nära

blodsförvant till bröderna Wolmar sen. och Friedrich Wrangel,

då han hade anspråk på deras arf; och vi kunna knappast miss-

taga oss, om vi antaga Wolmar Wrangel sen. — som 1459 köpte

gården och byn Hoebbet (jfr. ofvan.) — vara Wolmar jun-.s far-

fader. Om emellertid Barbara, såsom ofvan förmodats, var hustru

till den äldre Wolmar och svägerska till Lutgarde, stammodern

för linjen Tolsburg-Ellistfer, så kan man med en hög grad af

sannolikhet antaga, att Lutgardes oss hittills obekante make var

den 1492 såsom redan afliden omtalade brodern till Wolmar, Fried-

rich Wrangel.

Det ur denna hypotes framgående genealogiska sammanhanget

mellan linjerna Hoebbet-Addinal och Tolsburg-Ellistfer är i hosföl-

jande tab. II antydt genom en streckad linje.

III. Linjen Jesse.

Såsom stamfader för den tredje hufvudlinjen, Jesse, kan man
betrakta den 1346 såsom kungligt (danskt) råd nämnde TJäderi-

cus Wrangel*, också kallad Tile, fader till Vicke Wrangel. Den
senare, hvilken förekommer 1390 i en från Tatters daterad ur-

kund 3
, är emellertid uppenbarligen fader till Berthold Wrangel.

Denne Berthold nämnes tillsammans med sin broder Wolmar i

en urkund af 1402 +, som för hela familjehistorien är af grundläg-

gande betydelse, och hvilken intygar, att bröderna Berthold och

Wolmar Wrangel hade rättslig makt öfver en hel rad sfods i sock-

nen Halljal, bl. a. också öfver det nyssnämnda Tatters, likasom

öfver WT

rangel (numera Wrangelshof), och detta på grund af ett

1
Bfl. I n. 392.

2 LUB. II n. 846, Reg. n. 1005.
3 Rev. (Malt. s. 9).
* Bfl. I n. 93.
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kungligt, d. v. s. ännu under dansk tid (alltså före 1347) utfärdadt,

af ordensmästaren stadfäst bref. Senare (1406)
1 förvärfvar Bert-

hold från Hans Wrängel (jfr. linjen Hoebbet-Addinal) godset

Jesse, också i socknen Halljal. Efter detta gods bär denna linje,

såsom hvars stamfader just Berthold betraktas, ännu i dag sitt

namn.

Nedstamningen från Bertholds broder Wolmar — från hvil-

ken F. G. härleder alla nyss nämnda linjer, Rojel-Jensel, Ho-

ebbet-Addinal Och Tolsburg-Ellistfer — kunna vi icke följa

längre än till hans son Wolmar, som 1446 var bisittare i Wier-

lands »manngericht» (jfr. ofvan). Från Berthold åter, grundaren

af linjen Jesse, härstamma — utom den redan omkring 1600 ut-

slocknade linjen Woidama — linjen Fall (F. G. tab. XIX), hvilken

utdog 1786 med kgl. svenske pågen Karl Gustaf Fredrik Wrangel,

vidare linjen Maidel (F. G. tab. XIV.), som utslocknade på mans-

sidan med livländska landtrådet baron Hermann Wrangel till Tur-

neshof, samt de alltjämt existerande linjerna Jesse och Hiier (i

Ryssland, F. G. tab. XI), Sauss (i Sverige, F. G. tab. XV och

XVI), Sage och Waschel (i Sverige, F. G. tab. XVII), Tolks (i

Ryssland, F. G. 'tab. XII) samt Koil och Tois (i Ryssland, F. G.

tab. XIII).

F. G. antager Tönnis Wrangel af linjen Rojel och Jensel, son

till Johann, sändebud till Moskwa, hofmarskalk hos den siste

biskopen af Reval, hertig Magnus af Holstein, samt broder till

dennes föregångare, biskop Moritz Wrangel, vara fader till Jiirgen

Wrangel, linjen Falls stamfader 2
. Såsom redan baron Harald Toll

fastslagit, framgår omöjligheten af detta antagande af följande

grunder: a) ur arfshandlingen efter Wilhelm Wrangel till Koil

af den 15 jan. 16383, vid hvilket tillfälle Anna Niekirchen, änka

efter Jiirgen Wrangel till Fall, förklarar sig nöjd med sin aflidne

mans arfvedel i godset Koil, värderad till 400 rbl; b) ur samma
frus kvittens af d. 7 juli 16433 öfver mottagandet af sin afl. mans

arfvedel från hennes »svåger», Hans Wrangel på Koil; samt c)

ur den obligation, som samma fru d. 8 okt 1694 4 utställer till

Georg Wrangel till Sicklecht och Pedua, och hvilken obligation,

på hennes begäran, underskrifves af »hennes sal. mans käre broder

Hans Wrangel till Koyel» såsom borgensman. Enligt dessa hand-

1
Bfl. I. n. 100. samt LUB. IV, Reg. n. 2029.

2 F. G. s. 670, 700 samt tab. XIX.
3 E. R. A. (Koil) samt Reg. H. Bar. T. (såsom anm. till F. G. s. 700).
4 O. L. G. konv. 56. n. 149, samt Reg. H. Bar. T. (såsom anm. till F. G.

s. 700.)
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lingar var linjen Falls grundläggare Jiirgen Wrangel, gift med
Anna Niekirchen till Fall, icke son af en Tönniss, utan son af

Wilhelm Wrangel till Koil och broder till Hans Wrangel till Koil.

Från den sist nämnde härstammar den nu i Ryssland lefvande

linjen Koil och Tois. Den felaktiga kombinationen i F. G. kan

delvis föras tillbaka till det förhållandet, att vid tiden för dess

utgifvande de här ofvan citerade urkunderna ännu icke voro be-

kanta.

För öfrigt företer genealogien för de äldre generationerna af

linjen Jesse, från Berthold nedåt, — såsom det visat sig under

mina forskningar —
,

inga väsentliga afvikelser frän filiationen i

F. G., hvilket ock framgår ur nedan följande tabeller I och III.

Källförteckning, jämte förkortningar.

Beitr. — Beiträge zur Kunde Est-Liv-und Kurlands.

Bfl. — Bunge (Papst) und Toll, Est-Livländische Brieflade.

Brandis. — Paucker, Moritz Brandis Collectaneen.

E. R. A. — Estländisches Ritterschaftsarchiv, Reval.

» > > (Hb) — förut i arkivet å Höbbet.

t | > (Kk) — > > Kuckers.

> > > (Koil) — > > Koil.

F. G. — von Wrangelsche Familiengeschichte (18S7 af v. Maltitz).

Jahrb. — Jahrbuch fur Genealogie, lleraldik und Sphragistik.

LG. — Briiiningk und Busch, Livländische Guterurkunden.

LUB, — Liv-Est-und Kurländisches Urkundenbuch.

Malt. — Maltitz, handskrifna materialier till F. G. ur biblioteket på Itfer.

O. L. G. — Oberlandgerichtsarchiv, Reval.

Reg. P. Bar. O. S. — Regest af Paul baron Osten-Sacken.

t H. Bar. T. — » > Harald baron Toll.

> W. Gr. — > > Wilhelm Greiffenhagen.

Rest. A. — Godsrestitutionsakter i E. R. A.

Rev. R. — Revals rådhusarkiv.

Rw. — Russwurm, handskrifna materialier till F. G. i E. R. A., förut i arkivet på

Itfer.

Str. — Stryk, Beiträge zur Geschichte der Rittergiiter Livlands.

Taube. — M. baron Taube, Archiv des uradligen Geschlechtes Taube.4
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Lidingö-visan

Några ort- och personhistoriska anteckningar

Liding-ön pä 1840-talet var en bygd af helt annat utseende

och lynne än våra dagars köping. Om villasamhällen drömde

ännu ingen, knappast fanns något sommarnöje uppfördt. Jordför-

delningen var fortfarande i allt väsentligt densamma, som då ön

omkring sjuttio år tidigare miste sin egenskap af fideikommiss

inom banérska släkten och styckades mdlan hugade köpare. Går-

darna lågo glest, men till god vän gick det dä som alltid genvägar.

»Husbönderne eller hemmansägarne, 29 till antalet», skrifver Dahl-

gren i sin 1847 tryckta beskrifning öfver Lidingö socken, »bestå

af ståndspersoner och äro kända för enighet, välvilja och gäst-

frihet, hvadan ett godt förhållande är rådande mellan familjerna.»

Gästfriast bland de gästfria var utan tvifvel den kvicke och

lefnadsglade Johan August (Janne) Zetterberg på Ekholmsnäs,

för eftervärlden känd såsom »Lidingökungen». Mycket har skrifvits

om hans betydelse som social medelpunkt ej blott för öns in-

byggare, och många äro de i vår riksdags- och odlingshistoria





i75

berömda namn, som uppräknas bland hans umgängesvänner. Till

vännerna, ehuru ej de mer berömda, hörde ock författaren af

Lidingövisan, hvilken skildrar en rundresa till de bemärktare gårdarna

å ön och det sorglösa lif man där förde.

Författaren hette Aspelin, hvarför också visan stundom af

lidingöbor benämnts Aspelinska visan.

Johan Reinhold Aspelin föddes i Stockholm den 16 juli 1803.

Han var son till lärftskrämaren Erik Aspelin och dennes hustru

Charlotta Rubach. 1 En tid hade han äfven själf lärftskramhandel

vid Regeringsgatan, och inom borgcrskapets militära organisation

nådde han löjtnantsgraden. När Lidingövisan tillkom, hade han

dock redan öfvergifvit affärerna. Han var ogift, men hade eget

hushåll i staden. Hushållerskan, mamsell Magdalena Helena Sund-

qvist, kallade han »kråkan», och harpa anspelas i några rim om
och till Aspelin af Zetterberg, där det heter att han

slår sig på fågelfängeri

och idkar poesi.

Långa tider * öfvergaf han emellertid staden och gästade Ek-

holmsnäs. Han var af Zetterberg synnerligen omtyckt för sitt

originella, frigjorda väsen, sin kvickhet och sin poetiska talang.

Ofverensstämmelse dem emellan rådde äfven i politiken; de om-

fattade bägge de liberala idéerna. Såsom god oppositionsman

under Karl Johans senare år var Aspelin fientligt stämd mot den

regeringsvänliga pressens män, och i all synnerhet föraktade han

medarbetaren i Svenska Biet, e: o. hofpredikanten, sedermera

kyrkoherden Kristoffer Olsson Angeldorff, af aftonbladisterna kallad

Triangeldorff. 2 Aspelin hade en pudel, som han uppkallade efter

x\ngeldorff och hvilken han lärde åtskilliga konster, syftande till

dennes förlöjligande. Vid tillropet hur gör Angeldorff cla han

söker pastorat?» skyndade sig pudeln bort i en vrå och kröp sedan

långsamt fram, viftande med svansen. Gafs ordern »Angeldorff,

predika!», hoppade hunden upp pä en stol, lade, vänd mot rygg-

stödet, framtassarna på detta och lyfte dem så ömsevis under fram-

bringande af ett läte, hvilket kunde uppfattas såsom »jä-vell, jif-vell».

Aspelin generade* sig icke för att, dä han pä Stockholms gator

åkte i samma skjuts som Zetterberg med hunden springande bak-

efter, högt ropa på »Angeldorff.» Men traditionen förmäler att

1 Se Svenska Ättartal XI s. 468 not 2.

- Se om honom uppsatsen >En mångfrestande prästman på 1 840-talet > i Stock-

holms Dagblad den 22 april 1917.
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detta tycktes Zetterberg gå öfver anständighetens gränser, så att

han tillrättavisande utbrast: »du ä' ett as-pelinb

Af Aspelins poetiska alstring är, vid sidan af Lidingövisan,

äfven visan om mars månad berömd. Någon uppteckning af denna

torde numera ej finnas. Den började ungefär sålunda:

Ja, mars det är då en för märkvärdig månad,
så märkvärdig att man kan bli förvånad,

och innehöll bl. a. följande, kanske såsom afslutning:

och uti mars knep Karl XIII kronan,

och uti mars så knep bin håle Karl Johan.

En annan klang ha de strofer Aspelin egenhändigt skrifvit

och undertecknat å ett porträtt af den liberale bondehöfdingen

Hans Jansson, hvilket utgjort en gåfva af Aspelin till Janne Zetter-

berg. De lyda:

Hur varmt för Sveriges väl ditt svenska hjärta lågar!

Och inför kungens tron du sanning tala vågar!

Sant med det enkla språk, förutan bitterhet,

förklara hvad som är régentens skyldighet:

Att åt förtjänsten ge det värde som den äger,

att icke tro allt ondt hvad man om folket säger,

ej göra skatten tung, men landets lagar skydda —
och så skall landets kung välsignas i livar hydda.

Den 3 december 1853 slutade Aspelin sina dagar. Sin förmö-

genhet hade han testamenterat till hushållerskan.

Lidingövisan är ungefär jämnårig med Dahlgrens sockenbe-

skrifning. antagligen ett år äldre. Man förflyttas sålunda i visan

tillbaka till en tid, då nykterhetspolitiska restriktioner för den pri-

vata sammanlefnaclen utgjorde ett okändt begrepp och anordnandet

af sällskapsnöjen var snart sagdt den enda sociala fråga, som kunde

påräkna de något bemedlade borgerliga familjernasintresse. Sångaren-

resenären kommer från Stockholm och far direkt till öns betydligaste

gård Hersby. Därifrån följer han södra stranden af Kyrkviken

och Hustegafjärden till Gåshaga, far öfver vattnet till felfvik och

gästar gårdarna å norra stranden, hvarvid han äfven gör en af-

stickare till Södergarn. Från Boo går färden till Sticklinge, Islinge

och öfriga ställen vid eller i närheten af Lilla Vårtan fram till

Brevik. Så styres kosan inåt ön till Stockby och Kottla samt

slutar vid Larsberg, öns ändpunkt när man då för tiden skulle

öfver Lidingöbro »fara till sta'n».
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Visan sjunges på samma melodi som slutkupletterna i Blanche's

Rika morbror. Den har en gång förut varit tryckt, nämligen i

Lidingö tidning för den 27 oktober 1910, där försedd med några

knapphändiga inledande rader af O. B. 1 Visans lydelse enligt

sagda tryck öfverensstämmer ej i allo med den, som nu meddelas

och som ej företer annan afvikelse från Aspelins egen handskrift

än att stafning och interpunktion moderniserats.

1. Jag nu beskrifva vill

för den, som det ej känner,

var mest jag håller till

i muntert lag bland vänner,

den ö, :

:

där jag vill båd' lefva och dö.

2. Med Hersbygubben först

jag vill begynna sången.

Han släcker väl vår törst,

' men pikar också mången.
Han är

:||;

en gubbe, som samlat schabär.

3. Med patriotiskt nit

han offrar sina pengar

och odlar sitt gebit

samt föder 40 drängar,

så snällt! -:||:

Där uppväxa bördiga fält.

4. Och nu till Ekhoimsnäs!

Ni Zetterberg ju känner?

Få människor det ges

så älskad utaf vänner.

Bastant :||:

han ock är som representant.

5. Und Ramstedt ist auch hier

uti det muntra laget.

Plakat han aldrig blir,

han är ej af det slaget,

bestämdt, :|

men kladdiger, det är han jämt.

1 Signaturen betecknar den kände krigs- och personhistoriske forskaren Otto
Bergström, själf lidingöbo om somrarna och dotterson till den i v. 25 besjungne
stadsmajoren Wedberg.
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6. Och Westberg likaså -

vi icke få förglömma.
Han ständigt håller på
att hö i skåpen gömma.

Få se, :||:

om ej han blir andre Linné!

7. Och Aspelin också

beständigt där man finner,

det kan ni väl förstå,

där punsch och toddy rinner. . .

Ni vet:
:||:

en landshöfding och en poet!

8. Herrn på Katrinelund,

som Stockholm gaf på båten

och i lycklig stund

tog med sig hela bråten

hit tit, : :

nu bortglömt att göra en strut.

9. Man kunde missförstå

hvad bråte här betyder;

? förklara bör jag då

hvad som därunder lyder.

Det är :||:

fullt visthus och mycket schabär.

10. Följ med go' vänner, kom,
hvart ska' vi vägen taga?

Till Edvard Witte, som
är värd uppå Gåshaga.

Vi få :|:

där korfvar som kunna förslå.

11. Och nu hvarenda man
till Elfvik med skall tåga,

till Janne Stahre, han,

hvars hjärta står i låga,

så säll! *

Han äger bad' slott och kasteli.

12. Och nu som det sig bör

. ska' vi på Långnäs gästa

hos Lindström, direktör,

en värd ibland de bästa.

Just han
den finaste punschen uppfann.
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13. Till Södergarn vi gå
på samma Backi resa.

Om någon tror vi få

därstädes en lång näsa

på stund,

då ägarn är på Bogesund,

14. skall jag förklara nu,

hur han sig då bedrager,

ty där en ståtlig fru

oss godhetsfullt mottager

hvar dag
:||:

med bjudningar af alla slag.

15. Och om ni önska se

på spel och på kurtisen

vid Öster Yttringe

hos tjocke portugisen,

må ske!

Men där fås ej annat än te.

16. Det kan ni väl förstå

ej är att öfverväga,

om vi ska' hälsa på
hos Kalle på Hustega.

En klämt
:j|:

han bjuder oss, bara på skämt.

17. Jag äfven ville be

få vägen eder lära

till Väster Yttringe,

dess värd vi alla ära.

Hvem då?
:](:

Den aktade rådmannen Gråå.

18. En mycket artig fru

skall vårt besvär belöna,

om ni vill skåda nu
Hustegaholm, det sköna,

ty där f. g

man alltid så välkommen är.

19. Hvart vägen sedan bär,

det kan ni väl förmoda?
Till Christiansson det är,

som bor uppå Rudboda.
Helt visst

:]j:

ni minnes kalaset där sist.
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20. Och Isenberg därnäst!

Det är en riktig skada

att han ej blifvit präst.

Blott : Källarn och min lada»

han hör,
:[|:

han dansar och blir vid humör.

21. Och sedan, må jag tro,

ej någon vill försumma
att hälsa på vid Boo
hos pastorn och hans gumma.

Ej krus
:||:

finns i deras gästfria hus.

22. Hvart ska' vi lunka nu?

Jo, låt mig först besinna,

en gammal hedersfru

på Sticklinge vi finna.

Jag svär
:J:

den gumman vi alla ha kär.

23. Till Islinge minsann
vi sedan kosan ställa,

till Vilhelm Immerman,
vår jägare den snälla,

en pilt, :§:

som alltid oss bjuder på vilt.

24. Som jag är viss uppå
vi ingenting behöfver,

så gå vi bara på
och Torsvik hoppa öfver

med flit, :|:

ty ingen af oss hittar dit.

25. Men fram till Lidingsberg

dit skynda vi förtroligt,

till stadsmajor Wedberg,
vi säkert där få roligt.

Konsert
:||:

och bal och spektakel där är.

26. Till Bodal kosan styi,

det ligger ju i vägen.

Hvem är det, som där hyr?

Stig på, var ej förlägen,

var flink! :'|:

Där träffas vår vän mäster Brinck.
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27. Gångsätra, bygdt med smak,

vi nu se för oss redan.

Där glädjen högt i tak

stod för ett par år sedan,

jag minns.
:||:

Nu mer bara spöken där finns.

28. Skärsätra, som ni vet

en gång var arrenderadt

af en baron, som det

så när had' spolierat,

är kändt.

Nu Wretforss är dess disponent.

29. Till Mölna nu vi gå.

Där har jag knappast varit,

fast mången gång ändå
jag där förbi har farit.

Minsann,
:||:

dess kvarn kan nog föda sin man.

30. Go' vänner, väl ni minns
det vackra Breviks kloster?

Där sköna nunnor finns,

som läsa pater noster,

men där : :

till vakt finnes jämt militär.

31. Än täcka Stockby då,

det är ej att förakta!

Dess vackra sjöar små
vi skola nu betrakta

och så :|:

hos Wästfelt en stund hälsa på.

32. Vill du i fred och ro

på landet ostörd vara,

du välja bör att bo
och ut till Kottla fara.

För hin, :||:

glöm aldrig vår vän Sevelin!
4

33. På Larsberg nu till slut

vi finna gubbar många,
som giller lägga ut

vid bron att fiskar fånga.

Gud vet, :||:

om fiskarne gå i dess nät.

* *
*
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v. 2, 3. Karl Lindbom (1787— 1849), född på det af fadern arren-

derade Bodal (v. 26), var ägare af Hersby m. fl. gärdar sedan år

1823. I notifikationen angående hans död och begrafning kallas

han »Konungens Trotjenare, f. d. Fenricken vid Borgerskapets In-

fanteri Corps, Landtbrukaren, Destillatoren och Tracteuren». Dahl-

gren omtalar i sin sockenbeskrifning (s. 4.), hurusom Hersby »af

sin nuvarande ägare, destillatorn Lindbom, med otroligt arbete

och omkostnad blifvit uppbringadt i sitt befintliga goda skick-.

Lindbom var svärfar till Janne Zetterberg. Titeln »Lidingökungen »,

som för nutida uppfattning är förknippad med Zetterbergs namn,

skall enligt uppgift af Claes Lundin (En gammal stockholmares

minnen I s. 222—3) hafva tillkommit redan Lindbom.

Något år under 1840-talet var Aspelin hyresgäst i Lindboms

hus Storgatan 19 i Stockholm.

Att uttalet schabär vid visans tillkomst liksom nu afvek från

det vanliga ses af följande alexandriner i Blanchc's Positivhataren,

uppförd första gången 1843:

Jag blir en duktig karl — snart Stockholm detta erfar;

jag blir en riker man, ty schaber har min svärfar.

v. 4. Johan August Zetterberg (1810— 1878) köpte Ekholmsnäs

1832 och bodde där till dess han något år efter svärfaderns död

flyttade till Hersby. Utöfver livad i inledningen nämnts om Z. må
här blott antecknas att han, som hade en ovanligt bastant kropps-

hydda, var riksdagsman i bondeståndet vid riksmötena 1840— 1S41,

1844— 1845 och 1850— 185 1, vid det senaste äfven ståndets vice

talman.

v. 4. Julius August Ramstedt (18 10— 1855), klädesfabrikör,

hade ännu i början af 1840-talet bod i Norrbro- basåren. Under

någon tid efter det han dragit sig tillbaka från affärerna inackor-

derade han sig hos Zetterberg pä Ekholmsnäs.

v. 6. Per Gustaf Westberg (1823— 191 1) var åren 1845— 1848

informator för Janne Zetterbergs son Harald. Studerade då medicin

och var ifrig botanist. Blef sedermera landtbrukare och förste

direktör vid Aminnemönsterfarm, slutligen postmästare i Hedemora.

v. 7. Till Aspelins egenheter hörde att han pä landet gärna

uppträdde i landshöfdingemössa.

v. 8. 9. Katrinelund ägdes 1838— 1873 af G. E. Witte (se

vid v. 10) men hyrdes på 1840-talet af förre kryddkramhandlaren

Adolf Reinhold Beckman (1803— 1855). Denne hade gift sig till

pengar; äktenskapet var barnlöst och föga lyckligt.
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v. i o. Georg Edvard Witté (i 810—1880) ägde Gåshaga

1837— 1873. Skildras som en präktig svensk odalman. Vid ett

korfkalas hos honom en annandag jul hade Aspelin förätit sig,

hvarför han sökte bot genom att låta sig rullas på isen.

v. 11. Johan Fredrik Stahre (181 1— 1885) ägde Elfvik 1845

—

1872. Var då visan diktades ännu ogift, men en trägen friare;

sjöng gärna glada visor och kallades Pippi.

I Lidingö tidning för den 23 juni 191 1 berättas, huru Stahres

hustru Josefina Karolina (1827— 1893), född Bohlin, vid jultiden

1883 djärft körde öfver gamla Lidingöbro, ehuru vattnet stod högt

öfver bron. En liknande oförvägenhet torde utmärkt hennes man
att döma af följande rader i Aspelins förut omtalade mars-visa:

Och uti mars man måste isvägen spärra

för att ej Stahre ska' åka ner med sin kärra.

12. Karl Olof Lindström (1799— 1 85 1), beväringsförvaltare vid

Stockholms tygbrigad och ekonomidirektör vid stadens allmänna

arbetshus, som öppnades den 7 dec. 1844. Agde Långnäs från

år 1839; bryggde själf sin punsch. Var gift med Kristina Vilhel-

mina Isenberg, en syster till den i v. 20 besjungne.

v. 13, 14. Södergarn tillhörde på 1840-talet friherre Nils Albrekt

von Höpken (181 1— 1868) å Bogesund, men beboddes af en tidigare

ägare Margareta Katarina Frodelius (1787— 185 1), född Beckman,

änka efter aktören Johan Niklas F. (1782— 1828).

v. 15. Anton José da Silva Lonreiro (f 1848), portugisisk

chargé d'affaires och diplomatiska kårens doyen, hyrde om som-

rarna på Öster Yttringe, som under 1840-talet ägdes af K. G
Himberg (se vid v. 16). Loureiro, som var kommendör af vasa-

orden och därför vanligen kallades »kommendören», skildras af

Posthumus (IV s. 47) säsom »en gammal trohjärtig och oförarglig

ledamot af corps diplomatique, mycket allmänt känd af den tidens

stockholmare och ständig gäst vid de läckra middagsborden.» Han
lär ha varit den förste, som planterat georginer på Lidingön.

v. 16. Karl Gustaf Himberg (1788— 1855), förutvarande

kofferdikapten, benämndes för sin stora näsa »Kalle Kroknäs».

Himberg, som var gift två gånger, hade inlöst Öster Yttringe

och Hustega af medarfvingarna efter svärfadern i senare giftet,

den för delaktighet i mordet å Gustaf III något misstänkte härads-

höfdingen Anders Nordeli. 1 Fru Sofia Ulrika Himberg, född

1
I los denne lära Pechlin och hans meningsfränder haft hemliga samman-

komster a Öster Yttringe vintern 1791— 1792.
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Nordeli, var den som bestämde om husets spirituosaförråd, hvaraf

förklaras uttrycket att mannen H. bjuder »bara på skämt». Då
H. vid gästbesök hos Janne Zetterberg fick se brännvinet fram-

dukas, svängde han i glädjen om med dennes yngsta lilla

dotter.

v. 17. Johan Fredrik Gråa (1797— 1879), rådman, sedermera

justitieborgmästare i Stockholm. Väster Yttringe, som år 1793

inköptes af borgmästarens far kamreraren Karl Ulrik G. (1759— 1805 ),

kvarblev i familjens ägo ända till 1907.

v. 18. Kristina Sofia Modin (1793— 1878), född Flodin, sedan

1837 änka efter fabrikören Fredrik M., hvilken köpte Hustegaholm

1825 och dar uppförde en fabrik för tillverkning af vaxljus. Om
makarnas enda dotter, se vid v. 21.

v. 19. Gunnar Christiansson (7 omkring 1865), förutvarande

skräddare, kallades fabrikör. Ägde Rudboda 1839— 1S4S, men
bodde där blott om somrarna.

v. 20. Karl Rudolf Isenberg'(1819— 1847), e. o. kontorsskrifvare

i Stockholms stads kammarkontor. I. var omyndig förklarad; hans

förmyndare var Christiansson (v. 19), med hvilken I:s mor Inga

Kristina Bergman var omgift. »Källarn och min lada = Ambrosius'

populära kuplett i Kronfogdarnes första scen:

Och källarn och min lada

mig tröst och lön för mödan ger;

jag tar igen min skada,

när sommarns slut jag ser.

I. drunknade den 24 augusti 1847 mellan Vaxholm och Lidingön

under en segeltur, företagen å Janne Zetterbergs lustjakt Jovial i

sällskap med Westberg (v. 6.) och Oskar Arnoldson, som i ung-

domsåren var en trägen gäst i Zetterbergska familjen.

v. 21. Per Abraham Printz (1802— 1878), komminister i

Danderyd och Lidingö 1S32, kyrkoherde i Bromma 1847; gift

med Gustafva Adelaide Widegren. P. arrenderade Boo, som år

1837 köptes af expeditionschefen Ture Fredrik von Baoimgarten

(1791— 1844), gift med Hedvig Fredrika Klementina Modin (se vid

v. 18). v. B:s änka, som vid mannens död var blott 22 år och pä

grund af testamente blef efter honom ägare till Boo, gifte om
sig 1848 med kaptenen friherre Karl Gustaf Raab (1809— 1858)

och afled 1905.

v. 22. Maria Margareta Zetterberg (1770— 1858), född Lind-

ström, Janne Z:s mor. I sitt första äktenskap förenad med lärfts-





i8 5

kramhandlaren Lars Enblom blef hon 1816 omgift med landtbrukaren,

förre korterdikaptenen Bernt Z., som år 1807 köpt Sticklinge med
Tyktorp. Efter andre mannens död (1821) kvarbodde hon alltjämt

å Sticklinge.

v. 23. Per Vilhelm Immerman (1809— 1867), landtbrukare, ifrig

jägare; var sedan 1S31 ensam ägare till Islinge. däri han redan

förut hade del på grund af arf efter sin fader fabrikören Anders

L En kusinson till Vilhelm L var boktryckerikonstförvanten John

Vilhelm Bäckström, farbror till skalden Edvard B. och sjalf, efter

hvad det påstås, den verklige författaren till Klockarfars visa, inlagd

i Bottigers En majdag i Värend. Om denna visas samband med
Lidingöförhällanden kan läsas i C. F. B:s »Minnesruna» öfver J. V.

Bäckström (tryckt 1892). Den däri förekommande uppgiften att

Islinge ägdes af J. V. B:s morfar förre klädesfabrikören Per

Immerman (1752— 1842) är dock oriktig. Tor I. var förmyndare

för brorsbarnen, de verkliga ägarne, och bodde på Islinge.

v. 24. Torsvik köptes 1830 af skräddaren C. G. Svensson,

ägdes mot 1840-talets slut af en vaktmästare Källbom.

v. 25. Johan Wedberg (1792— 1854), handlande och stadsmajor.

Gift 1822 med Anna Gustafva Lundblad, som s. å. ärft hemmanen
Baggeby och Bodal med lägenheten Lidingsberg efter sin mor
Anna Lundblad, född Svedberg. Dennas fångesman äter var

farbrodern och fosterfadern, tullkontrollören Petter Eriksson Sved-

berg, som år 1775 vid öns styckning köpte hemmanen af öfversten

friherre Johan Gabriel Baner och kort därefter anlade Lidingsberg.

Efter majorskan W:s död (1S71) har egendomen på grund iitaf

arf ägts af hennes barn, barnbarn och barnbarns barn och är nu,

liksom den var redan vid Svedbergs död 1803. den enda vid öns

styckning sålda jord, som ej sedermera ånyo gått i köp.

Johan W. förde ett särdeles gästfritt hus och var lifligt in-

tresserad af teater och musik. I en af honom för sådant ända-

mål uppförd byggnad, den norra flygeln ä Lidingsberg, gåfvos

sällskapsspektakler och konserter.

v. 26. Karl 111helm Brinck (1S10— 1904), källarmästare å

Norges vapen (St. Nygatan 7), sedermera portertappare; Arren-

derade Bodal 1843— 1848.

v. 27. Francesco Cetti (1S03— 1879) ägde Gångsätra 1841— 1846.

Eödd italienare, var han från 182 1 bosatt i Sverige, där han gjorde

sig känd som synnerligen skicklig glasbläsare samt optisk och

meteorologisk instrumentmakare; blef 1 861 italiensk generalkonsul

i Stockholm. C:s närmaste företrädare i äganderätten till Gångsätra
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voro hofbokhällaren Elis Mauritz Schough och hans hustru Katarina

Södergren, hvilka köpte gården 1839. Sista versraden anspelar på
C:s starka intresse för spiritism. C. lärde Janne Zetterbergs äldsta

dotter att tillaga makaroner.

v. 28, Skärsätra ägdes 1833—^5 2 a^ öfverstekammarjunkaren

friherre Johan Karl Adelsvärd (1776— 1852). Den arrenderande

baron, som åsyftas, är Karl Axel Falkenberg (1792— 1852), major

och kammarherre. Han bodde å Skärsätra 1841— 1843. Karl

Johan Wretforss var viktualiehandlande.

v. 29. Ägare till Mölna var från 1845 kryddkramhandlaren

Johan Samuel Malmberg (1810— 1852). »Vattenverk för bresilje-

förmalning och kritslamning finnas vid Mölna, äfvensom vatten- och

väderkvarn» (Dahlgren s. 12). Den vård, som pryder Malmbergs

graf å Lidingö kyrkogärd, bär å- sockeln inskriften: »Tacksamt af

Lidingö församling.»

v. 30. På Brevik härskade från 1840 kofferdikaptenen Per

Anders Nordvalls (1794— 1840) änka Maria' Vilhelmina Nordvall

(1805— 1890), född Schneidler. Ställets sköna nunnor voro makar-

nas fyra döttrar Emma Maria (1824— 1909), gift 1860 med seder-

mera majoren Erik Ström (1820— 1888), Zelma Vilhelmina (1826

—

1899), gift 1857 med landtbrukaren J. J. A. Theorin, Ida Amalia

(1829— 1912), gift 1863 med äldsta systerns svåger sedermera

öfverstelöjtnanten Nils Brynolf Ström (18 1
8— 1885), och Hilda Per-

mina (1838— 1909). Döttrarna uppvaktades flitigt af kadetter

och unga officerare.

v. 31. Johan Fredrik Wästfelt (ljgo— 1S74), öfverstelöjtnant,

arrenderade Stockby sedan 1842. Ägare var 1844— 1853 kaptenen,

sedermera reseinspektören Olivier Fornander (1796— 1878). Wrangel

och Bergström uppgifva oriktigt att YYästfelt ägde Stockby.

v. 32. Per Erik Sevelin (1 79 1— 185 1), den kände komiske

skådespelaren, ägde Kottla 1S33— 1848. Har skänkt en tafla till

Lidingö kyrka. Vid »Hersbygubbe ri» Lindboms begrafning den

2 september 1S49, hvilken festlighet började redan kl. 9 f.m., roade

han sällskapet genom att göra konster med tallrikar.

v. 33. På Larsberg bodde under 1840-talet som hyresgäst

»kungens munskänk» hofkällarmästaren Karl Ludvig Selenius

(1798— 1865), innéhafvare af källaren Äpplet i hörnet af Nybro-

och Riddaregatorna och af Hotel Ture i nuvarande Edelstamska

huset ä Blasieholmen. De trassliga äganderättsförhållandena rörande

Larsberg, hvilka under Lidingö köpings första ar läto rätt mycket

tala om sig, må här lämnas ä sido.





Lagman Jan Sandki.in
Major Sam/ki.ius i Gösta Hkklincs saga.

TfllhiiT fru Ebba Tegnér, född Sandelin.





Lagmanskan Gustava Sandelin
»Majorskan l*å Kkkby — Maruarkta Samzelius» j Gösta Hkki.incs saga.

Tillhör fru Ebba. Tegnér, Född Sandelin.
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Personhistoriska data rörande en del före-

bilder till Selma Lagerlöfs Gösta Berlings-

gestalter

af Arvid Noreen

Undertecknad, som är född och uppfödd samt ännu bosatt

inom den trakt där Gösta Beriingssagans scener utspelades, som
är Väl förtrogen med den ortens förhållanden, och som särskildt

noggrant genomgått dess hufvudförsamlings — Sunnes — kyrko-

böcker frän och med 16S0— 1880, har trott, att några data rörande

förebilderna till den nämnda populära sagans förnämsta gestalter

skulle kunna intressera en större allmänhet — ; och är det i an-

ledning häraf, som jag tagit mig friheten framkomma med en

anhållan om nedanstående notisers införande i personhistorisk

tidskrift.

Första uppslaget till denna uppsats gaf en med namnet Elsa

Nyblom undertecknad artikel i tidningen Idun för den 22 augusti

191 5. I denna angafs dels att hos skolläraren i Yra Amterviks

socken, Anders Boström och hans fru som sades vara dotter-

dottersdotter till Ekeby stolta majorska, en del intressanta Gösta

Berlingsdokument kommit i dagen, dels att i sagda makars ägo

finnes en myckenhet nedärfd Ekebypretiosa, däribland trc-nne olje-

porträtt föreställande inga mindre än förebilderna till Ekeby major

och majorska, lagmannen och lagmanskan Sandelin samt den

senares förklarade älskare, vackra Altringer, brukspatronen m. m.

Bengt Reinhold Antonsson.

Redan omedelbart efter det jag tagit del af detta var jag be-

tänkt på att beriktiga de där lämnade många felaktiga uppgifterna

men af skäl onödiga att här angifva lät jag denna plan förfalla.

Sedermera har i saken tillkommit att öfverste Claes Bratt i

tvenne artiklar i Idun ådagalagt, dels att lagmannen och lagman-

skan Sandelin under hela deras lefnad aldrig ägt ens sä mycket som

en spik i Ekeby-Rottneros, dels att det Altringertestamente, som
fru Nyblom trott sig se, alls inte är nägot testamente, utan en
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köpehandling mellan lagman Sandelin och förbemälde Altringer,

Antonssons äldre broder, brukspatronen m. m. Jan Anton Antons-

son, dels slutligen, att de föregifvna Sandelinporträtten föreställa

överste Bratts farfarsföräldrar lagman Lars Gustaf Bratt och hans

fru Anna Lisa Wennerstjerna och inte lagmannen och lagman-

skan Sandelin.

I svenska Turistföreningens årskrift 1916 sid. 63. har vidare

professor E. Wrangel och i sitt arbete »Värmlandssläkter» post-

mästare Helmer Lagergren berört ifrågavarande ämne, men dä

deras såväl som öfverste Bratts uppgifter äro i ett eller annat af-

seende ofullständiga, så har jag ansett en pä Sunne kyrkoböcker

och husförhörslängder fotad redogörelse vara bästa medlet att för

allmänheten klarlägga alla hithörande fakta.

Inledningsvis påpekas dä, att fru Fru Nybloms uppgifter om
förbemälda fru Boströms flicknamn och om arten av hennes släkt-

skap med Ekebymajorskans förebild lagmanskan Sandelin äro allt-

igenom oriktiga även de. Fru Boström heter nämligen i sig själf

alls inte Sandelin, som fru Nyblom anger, och hon är inte heller

lagmanskan Sandelins dotterdottersdotter. Hennes rätta namn är

Elisabet {Lise?i) Bauman. Men efter sin fosterfar revisor E. A.

Göthe, gift med hennes faster Ida Bauman, kallade hon sig Lisen

Göthe innan hon blef fru Boström. Vidare är hon, såsom nedan

skall närmare ådagaläggas, dottersonsdotter till lagmansparet

Sandelin och inte dotterdottersdotter. Det förefaller mer än märk-

värdigt om hon själf skulle vara obekant med detta förhållande.

Att lagmanskan Gustafvå Sandelin född Hallenius tjänat som

förebild till majorskan på Ekeby har författarinnan till Gösta

Berlings saga sjalf uppgifvit, sä därom kan intet tvifvel råda. —
Gustafvå Hallenius var fodd i Eskilstuna 1759 7

/9 . Hon var dotter

af brukspatronen på Tunafors bruk i Södermanland Johan Halle-

nius och Kristina Elisabet (Stina Lisa) von Bippen. Nära 18 år gam-

mal gifte hon sig 1777
i2

/ö pä nyss nämnda bruk (enligt inrikestid:n,

i Eskilstuna enl. Sunne kyrkoböcker) med häradshöfdingen Johan

(Jan) Sandelin, hvilken var född 1749
8/n på Kärnsbmk i Nyeds

socken i Värmland och således vid sitt gifte hvarken var »en

medelålders man» eller »den åldrade lagmannen», som fruarna Bo-

ström och Nyblom uppgifvit, eftersom han ännu ej fyllt 28 år

och det ännu skulle dröja 12 år innan han blef lagman. Såsom

nygifta bodde detta par (enligt förefintliga anteckningar tillhöriga

fru Ebba Tegnér f. Sandelin) i Karlstad, ej i Sunne. Därifrån

flyttade de efter några år till Nyed, där deras tredje, fjärde och
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femte barn föddes. Först 1784 slogo de — enligt Sunne s:ns hus-

förhörslängder — ned sina bopålar på den invid »Löfvens långa

sjö» naturskönt belägna egendomen Ojervik (»Sjös- i Gösta Berlings

saga) den de 1786 inköpte af lagman L. G. Bratt och dennes

brorsdotter Elsa Maria Bratt, och där de kvarbodde ända till sin

död. Stället hade då varit i Brattska släktens ägo oafbrutet sedan

1 7 19 då det inköptes af lagman Bratts far, d. v. auditören seder-

mera öfverkrigskommissarien Jonas Bratt.

Angående äganderätten till sä väl Ojervik som det angränsande

Rottneros (Ekeby) har öfverste Bratt i sin första Idunsartikel efter

originalköpebrefven i Rottneros gårdsarkiv lämnat noggranna upp-

gifter, hvilka i allo öfverensstämma med kyrkoböckernas och hus-

förhörslängdernas motsvarande upplysningar. Nedanstående torde

emellertid efter nämnda källor kunna dels upprepas, dels tillfogas

såsom en orienterande inledning till skildringen af förhållandena

under Gösta Berlingsperioden, som i sina hufvuddrag synes hafva

utspelats i tiden mellan 1784 och 1808 eller 18 10.

År 1724 inköptes Rottneros herrgård med Rottnedals och

Rottneholms bruk och flera underlydande gårdar och hemman al

förberörde öfverkrigskommissarien Jonas Bratt och samma är tog

han sin bostad där. Ar 1707 blifven auditör vid skånska stånds-

dragonregementet, vars chef var »lille prins Max» af Wlirtemberg,

togs Jonas Bratt, när prinsen till följd af sina vid Poltava erhållna

dödliga blessyrer måste lämna sitt befäl, upp säsom kanslist

konung Karl Xll:s eget kansli. Såsom sådan fick han följa konungen

på hans flykt till Turkiet, bevistade där kalabaliken i Bender och

kom först 17 13 tillbaka till fäderneslandet. (Se angående allt detta

E. Leijonhufvuds anteckningar om skånska m. fl. ständdragon-

regementen i denna tidskr. 1916). På 1720-talet avancerade han

till öfverkrigskommissarie samt blef efter afskedstagandet fullstän-

digt bofast på sina värmländska gods. Efter hans 1737 inträffade

död öfvergingo dessa till de öfverlefvande sju barnen med en

sjundedel till hvarje. Förvaltare af det hela blef äldste sonen assessor

Henrik Bratt, (f. 1725 23
/6 på Rottneros) som afsevärdt utvidgade

domänen genom inköp af angränsande gårdar och hemman. Efter

assessor Henrik Bratts död 1779 V" öfvertogs godsens och

brukens förvaltning för släktens räkning af hans son lifdrabant-

kornetten, sedermera majoren vid lifgardet Henrik Bratt f. 1758 och

1780 V9 gift med Brita Katarina Antonsson från granngodset Sunds-

berg (Björne i Gösta Berlings saga). Samma år 28
/i 2 gifte sig

kornett Henrik Bratts syster Elsa Maria med hans svåger den

13

—

1 70116 Personhistorisk tidskrift igij.
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förutnämnde notarien i Svea ho frätt, brukspatronen Jan Anton
Antonsson, hvilka makar därefter togo sin bostad på Ojervik.

Härefter begynte emellertid den bröderna och affärskompanjonerna

Antonssons småningom skeende inlösen af lotter i Rottneros, som
slutade med, att ingen af de föregående ägarna mer än lagman

Bratt och brorsdottern Elsa Maria Antonsson född Bratt hade

sina andelar kvar. Ar 1786 hade emelllertid, som ofvan nämnts,

Ojervik försålts till lagman Sandelin och 17S7 försålde lagman

Bratt sin sjundedel och Jan Anton Antonsson sina och sin hustrus

tre sjundedelar i Rottneros till grosshandlare John Hall S:r i Göte-

borg. Brukspatron Bengt Reinhold Antonsson behöll däremot

sina 3/
7 till i8°2 då han bortbytte dem till samma John Hall mot

Stöpafors bruk och 45,000 Rdr kontant.

Efter John Halls under 1802 ars höst inträffade död gick

Rottneros till sonen, den olycklige John Hall j:r och till mågen

Excellensen grefve Wachtmeister samt efter den förres fallissement

till plundraren ^Kommerserådet» Björnberg. Efter dennes död

gick det för någon tid till den Geijerska släkten, så till en Naucler

och därefter genom brukspatron Wall till Edsvalla bolag, Värm-

lands enskilda bank, William Olson och sist till Edvard Montgo-

mery vars stärbhus äger det ännu. Som synes förekommer

ingen Sandelin i ägarelängden. »Majorem och »Majorskan» ha mycket

riktigt aldrig ägt ens så mycket som en spik i Ekeby-Rottneros.

Nej Rottneros har säkerligen som öfverste Bratt uttrycker

det, tagits till skådeplats för »Majorskans» sorger och strider

samt till medelpunkt för det dåtida muntra Kfvet kring Löfvens

långa sjö helt enkelt därför, att detsamma — Fryksdalens största

och ståtligaste herresäte — lämpade sig bäst därför. Det är en

typ bland många andra inte blott i det gästfria Värmland, utan

kanske än mer i de med s. k. ståndspersoner tätare befolkade

provinserna Södermanland, Östergötland, Skåne m. fl.

Xär Häradshöfding Jan Sandelin och hans då 25-åriga fru år

1784 inflyttade till Ojervik åtföljdes de af nedanstående fem (5)

barn: 1) Stina Maja f. 1778
I5

/6, gift 1805 "/s mecl v. härads-

höfdingen Lars Gustaf Roman f. 1770.
1

2) Ture, f. 1779
I4

/6,

f 1829, vice häradsh. gift med Hedvig Swederus till Ilandaholms-

Sandbäckens fideikommiss. För Bengt Reinhold Antonsson, Al-

1 Var som >Studiosus> 1791 informator på Öjervik och är en af dem, som
bevittnat den köpehandling af den 23. mars 1810 mellan brukspatronen Jan Anton
Antonsson och lagman Sandelin, som förvaras hus makarna Boström i v. Ämtervik,
och som af fru Nyblom angifvits vara vackra Altrin^ers testamente.
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tringers, såsom förordnad testamentsexekutör, dom till hennes för-

mån rörande sju under sagda fideikommiss lydande egendomar

har öfverste Bratt i sin senaste Idunsartikel redogjort, och därvid

framhållit, att det äfven här gäller en Altringerstestamentsbestäm-

melse till förmån för en Sandelin, lagmansparets sonhustru, samt

att inte ens sagans sjutal däri fattas. 3) Johanna Gustafva f. 1780
s/9

i Nyed, gift 1804 2Vs m. Johan Ek på Heljeby (Heljesäter i

Gösta Berlings saga) hvilken allmänt kallades »krut-Eken», därför

att han under kriget 18 14 lär hafva sålt krut till norrmännen.

4) Jan f. 1782 "/a, sköt sig 1S28 *sy 8 på Öjervik, ogift. 5) Gustaf

Adolf f. 1783 5/3» gift 1 82 1 m. Sofia Lovisa Hjerta f. 1 79 1 . Han
var ägare af Stöpafors bruk och bosatt där från 1820 till 1 841

.

Enligt Sunne församlings födelsebok föddes efter inflyttningen

1784. till Öjervik ytterligare nedanstående sju (7) barn nämligen

6) Martin Filip f. 1784 3/i 2
,
brukspatron å Sundsberg, död ogift

1849 4/io. 7) Mauritz f. 1786 28
/ 2 ,

v. landskatnrerare i Värmlands

län, död 1861. 8) Elisabet f. 1787
I2

/9 , död ogift 1809. 9) Lovisa

Fredrika f. 1789 J7
j 7 (fadren benämnes nu: lagnian) gift 182 1

T
/s

på Öjervik med 'v. häradshöfdingen Gustaf Naucler f. 1788 22
/i.

Hon dog där 1856 28
/2 . 10) Hedvig Charlotta f. 1790

28
/9 , t l 792 -

11) Sofia f. 1792 25/i, gift 181 1 '/a pä Öjervik med dåvarande

kaptenen, sedermera majoren i armén Fredrik Bauman, och hade

dessa makar 12 barn, av hvilka den äldste, sedermera sergeanten

Johan Fredrik (f. 18 12, f 1892) blef fader till fru Boström i v.

Ämtervik, i hvilkens ägo numera befinna sig såväl de omdebatte-

rade porträtten som det föregifna Altringertestamentet. 12) Britta

Kajsa f. 1799
28

/io, gift 1827 22
/2 med bruksförvaltaren C. J. Bill-

wall f. 1 79 1 Va-

Herrskapet Sandelin hade sålunda enligt kyrkoböckerna tolf

(12) barn, vadan alla andra uppgifter — hvarifrån de än må
stamma — äro oriktiga.

I hvad mån vackra Altringers förhållande till lagmanskan

härvid kunnat spela in är svårt att yttra sig om. Traditionen har

haft mycket att förtälja härom och sagan har upptagit en del^däraf

och omvandlat en del annat. Vad som i denna sak är sanning kan

för den skull numera näppeligen fullt klargöras. Ihågkommas bör

emellertid under alla förhållanden, att de åsyftade händelserna till-

drogo sig på en tid, då äktenskapliga förvillelser icke bedömdes

på långt när så hårdt, som i den därpå följande.

Så mycket är emellertid — enligt ännu bevarade bref och

anteckningar i fru Tegnérs f. Sandelin ägo — i saken kändt, att,
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då innehållet af Bengt Reinhold Antonssons testamente till förmån

för lagmanskan S. kom till lagmannens kännedom, en brytning

inträdde mellan honom och lagmanskan hvilken slutligen ledde

till det resultat, att lagmanskan blef internerad på Ojervik såsom

obotligt sinnessjuk samt att lagmannen begärde och undfick till-

stånd att ingå nytt gifte ehuru den första frun ännu var i lifvet.

När lagmannen ingick detta sitt andra giftermål (med sin första

svärmoders fränka den sextonåriga tyska fröken C. L. von Bippen)

var han sextio år. Allt hvad fru Boström meddelat fru Elsa Nyblom
och denna upprepat i Idun angående »den åldrige lagmannens»

sextonåriga brud, om konfirmationen den ena söndagen och lysning

tre gånger den påföljande samt om det kungliga tillståndet till

det bråda bröllopet, är sålunda med all säkerhet sådant, som har

afseende på lagman Sandelins senare giftermål och inte på hans

första.

Vad som rörande Bengt Reinhold Antonssons förhållande till

lagmanskan Sandelin ytterligare är bekant är att några af lagman-

skans barn faktiskt inträdde såsom arftagare till Antonssons efter-

lämnade fastigheter Sundsberg och Stöpafors; hvad nu sä den saken

kan hafva for betydelse.

Lagman Sandelin afled 1824 28/n på Ojervik och hans första fru

Kristina Gustafva Hallenius »majorskan» därsammastädesi842 7
/ 7 .

Hon var då .82 år och 10 månader gammal och hade bott pä

Ojervik i 58 års tid, men aldrig på Rottneros!

* *

Så några data och fakta beträffande förebilden till Selma

Lagerlöfs Altringergestalt »sekreteraren» och brukspatronen Bengt

Reinhold Antonsson och hans släkt. Den förste kände ägaren till

egendomen Sundsberg invid Sunne är kornetten, sedermera asses-

sorn och brukspatronen Olof Antonsson f. 1 7 i^ 9U på Kilstad i Alsters

s:n samt son till hammarsmeden, sedermera kyrkovärden och riks-

dagsmannen Anton Reinholdsson och dess maka Brita Olofsdotter

Kihlstedt. Olof Antonsson upptages på husförhörslängde'n för (det

genom egendomssammanslagningar nybildade) godset Sundsberg

frän och med år 1756, och skall han enligt Helmer Lagergren (se

dennes »Värmländska släkter») dessutom hafva ägt Jonsbol, Löfsta-

holm, Bjorke, Antonström och Stöpafors. Han var gift tre gånger,

i andra giftet 1755 9/9 med Anna Lisa Piscator (f. 1736, f 1759
3 /s pä Sundsbcg") föddes honom 1756 3% den ofvannämnde sonen
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Jan Anton samt 1758 3% tvillingarna Bengt Reinhold (»Altringer»)

och Brita Katarina. Om Jan Antons och Brita Katarinas giften

med resp. Elsa Maria Bratt och kornett Henrik Bratt från grann-

godset Rottneros är ofvan taladt.

Assessor Olof Antonsson afled på Sundsberg 1782 ^/'
7 var-

efter yngre sonen Bengt Reinhold öfvertog godset och kallas han

från och med 1790 brukspaton såsom örätter egare till Stöpafors

bruk». Då enligt på Rottneros ännu i behåll varande bytesbref

det först var är 1802, som han tillbylte sig sagda bruk af John

Hall senior, mot sina 3
/7 i Rottneros så måste detta under mellan-

tiden hafva öfvergått från Antonsson till Hall för att genom ifråga-

varande byte återgå till den förre. Enligt Helmer Lagergren blef

han »brukspatron på järnbruken efter sin fader, ägde Sundsberg

och hälften
(
3
/7 jfr ofvan) i Rottneros; testamenterade all sin kvar-

låtenskap till lagmanskan Kristina Gustafva Sandelin».

Assessor Olof Antonsson hade en yngre bror Reinhold Antons-

sor f. 17 17
2
V3, livilken blef lagman 1762 ^/é. Om honom säger

Hammarin i Karlstads stifts herdaminnen (del II sid. 247 noten),

att han blef ägare till flera stora bruk i Värmland och att han

en tid var den mest ansedde inom provinsen, men dog i stor

fattigdom år 1800. Det är denne lagman Reinhold Antonsson,

som professor Evert Wrangel i sin uppsats i Sv. Turistföreningens

årsskrift 1916 sid. 63. på grund af namnförväxling låter blifva den

Reinhold Antonsson: »vars namn är knutet vid Selma Lagerlöfs

Ekeby». Som synes var han den 41 är yngre verklige Altringers

köttslige farbror.

Af det ofvan sagda framgår, att Bengt Reinhold Antonsson

ingalunda från början var hvad fruarna Boström och Nyblom vilja

göra honom till: »mycket fattig». Tvärt om var han född af väl-

situerade föräldrar samt själf hela sitt lif en förmögen man trots

att — sedan han bortbytt sina andelar i Rottneros — enligt kyrko-

böckerna inga andra fastigheter tillhörde honom än Sundsberg

och Stöpafors, hvilket i förening med hans efter den tidens mätt

betydande kontanta förmögenhet är vackert nog sä.

Hvad kärleksförhållandet mellan honom och lagmanskan feande-

lin beträffar — ty att ett sådant ägt rum synes vara faktiskt —
så har det för visso icke kunnat begynna före hennes giftermål,

som fruarna Boström och Nyblom vilja göra troligt, dels därför,

att Antonsson vid hennes gifte var endast 19 är (han var jämt 1 är

10 månader äldre än hon), dels och i synnerhet, emedan han iefde

på Sundsberg i Sunne socken i Värmland och hon i Eskilstuna
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eller på Tunafors bruk i Södermanland och det med den tidens

kommunikationer nog ej var så lätt att bedrifva någon kärleks-

handel på ett så afsevärt afstånd. Undertecknad kan emellertid

endast konstatera, att lagman Sandelin i Sunne födelsebok an-

gifves såsom fader till alla 12 Gustafva Hallenius barn, således

också de 7, som föddes på Ojervik.

Bengt Reinhold Antonsson afled ogift 1809 I4
/ö på sitt vackra

Sundsberg och hölls bouppteckning efter honom där samma år 28
/s.

I fru Boströms ägo finnes en mycket intressant förteckning öfver

hans betydande kontanta fordringar vid frånfället. Däremot är

det den 2
^/ 3 18 10 dagtecknade dokument, som fruarna Boström och

Nyblom ange såsom Altringers mångomtalade testamente — så-

som öfverste Bratt anger — endast en köpehandling mellan Al-

tringers bror och lagmannen. Att ett Antonssons testamente till

förmån för lagmanskan existerat är emellertid utom allt tvifvel;

ja det framgår till och med på sitt sätt af den nämnda köpehand-

lingen, däruti man finner, att Antonssons cfterlefvande broder

lyckats göra sin arfsrätt gällande därhän, att hälften af de bort-

testamenterade fastigheterna fick med penningar och in natura fösas

\

*

Vad beträffar hjälten framför alla andra i Gösta Berlings-

cykeln — Gösta Berling själf — så lär till modell för denne hafva

stått inte en utan två personer. Den ene af dessa — den, som i

Gösta Berling representerar "den afsatte försupne prästen — har

angifvits vara afskedade kapellpredikanten i en af Finnskogasock-

narna Branzell, under det att den andre, som representerar den

ståtlige balhjälten, alla damers förklarade gunstling, skall hafva

varit en vacker och välväxt student, som på den tiden lag något eller

några år såsom informator pä en af Fryksdalens större herrgårdar.

I detta sammanhang kan hänvisas till den bild, som artisten

Einar Nerman tecknat af denna sålunda sammansatta sagoperson-

lighet. Man urskiljer däruti mycket tydligt Branzells, frän hans

kända ungdomsporträtt bekanta drag fastän starkt idealiserade.

Men samtidigt ser man däri också den i och genom idealiseringen

skarpt framträdande bilden af den sköne unge kvinnotjusaren,

vars öden väckt sä stort intresse. Om herr Nermans teckning

kan det för den skull med sanning sägas, att den är ett snilleverk

i smått.
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Då herrskapet Sandelin inflyttade till Öjervik åtföljdes de en-

ligt husförhörslängden bland andra af jungfru Anna Maria Raklitz

(se Liljecronas hem) f. 1747, f vid 86 JU års ålder 1833
l6
/9

Samma Anna Maria Raklitz var sedermera åren 1790— 1 791 hus-

hällerska hos Bengt Reinhold Antonsson på Sundsberg samt kände

sålunda ytterligt väl båda kontrahenterna i den mycket omtalade

Antonsson-Sandelinska kärlekshandeln och dessas förhållande till

hvarandra. Ar 1 791
J5

/9 gifte sig Anna Maria Raklitz med kom-

ministern i de båda Ämtervikssocknarna Erik Wennervik (i hans

2:a gifte), hvilken genom sitt första gifte blef farmorsfar till för-

fattarinnan till Gösta Berlings saga. Såsom prästfru och granne

fortfor hon sålunda alltjämt att stå sina båda forna husbondefolk nära.

Och då man nu vet, att det är från sin farmor, Anna Maria

Raklitzs styfdotter, som författarinnan Selma Lagerlöf hört största

delen af de berättelser, som ligga till grund för hennes sagocykel,

så kan man med skäl antaga, att det är från den med dithörande

förhållanden väl förtrogna Anna Maria Raklitz, som uppgifterna

om kärlekshandeln mellan Bengt Reinhold Antonsson och Kristina

Gustafva Sandelin född Hallenius i första hand härstamma.

* *
*

Om den porträttstrid som utkämpats i Iduns spalter (191 5 och

1916 11:r 48 o. 28) är det så mycket mindre nödigt att här yttra

sig som de här ätergifna bilderna tydligt nog tala för sig själfva.

Blott det vill jag tillägga, att för hvar och en, som jämför det

Amterviksporträtt, som angifves föreställa lagman Sandelin med
öfverste Bratt själf, måste det stå klart att sagda porträtt före-

ställer en af öfverstens förfäder. Likheten är nämligen lika slående

som olikJieten mellan de båda föregifna Sandelinporträtten i Amter-

vik och de verkliga här afbildade Sandelinporträtten.

% *
#

Amterviksporträtten.

Äro till antalet tre. Det ena af dessa, ett särdeles elegant

porträtt, föreställer Brukspatron Bengt Reinhold Antonsson i yngre

ar. De båda andra angifvas där föreställa den >åldrige> lagmannen

Sandelin och hans sextonåriga maka Kristina Gustafa Hallenius,

men föreställa i verkligheten sedermera lagmannen Lars Gustaf

Bratt vid 23 års ålder och hans 19-åriga maka Anna Lisa Venner-

stjerna.
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Säffleporträtten.

Föreställa lagman L. G. Bratt (f. 1731, f 1791) och hans fru

Anna Lisa Wennerstjerna (f. 1734, f 1788) på äldre dagar. Foto-

grafierna tagna efter i sonsonsonens majoren och kommendören
Christian Bratts i Säffle ägo befintliga porträtt signerade L. H.

Roos.

Lagman Jan Sandelins och dess första fru Kristina Gustafva

Hallenius porträtt.

Fotografierna tagna efter sonsonsdottern fru kaptenskan Ebba
Tegnér född Sandelin tillhöriga porträtt af lagmansparet.

Till sist måste undertecknad till alla delar instämma i öfverste

Bratts yttrande i hans artikel i Idun den 28 nov. 191 5 : »Skaldinnan

liar haft full rätt att dikta så som ingifvelsen kommit. På hennes

uttolkare, som ge sig sken af att röra sig på verklighetens mark,

bör man däremot kunna ställa den fordran, att de hålla sig där

och inte bege sig in pä fantasiens».

Sunne i juli 1916.

Arvid Noréen.
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Svenska Porträttarkivets verksamhet 1916

Meddelande genom dess sekreterare

fil. d:r Sixten Strömbom.

Det var i fullt medvetande om det första arbetsårets svårigheter

som Svenska Porträttarkivets nämd på sitt konstituerande sammanträde
i april förra året enhälligt betonade, att det närmast förestående inven-

tariseringsverket skulle gå fram i experimenterandets tecken. Arbets-

fältet begränsades till Jonåkers och Oppunda härader i Södermanland,

ett område, som visserligen är en topografiskt sedt ganska liten del af

vårt land, men däremot i porträttafseende en af de rikaste herrgärds-

trakterna.

Det arbetsprogram, som nämnden uppdrog, innebar en vetenskap-

lig katalogisering samt fotografering af samtliga inom området befint-

liga svenska porträtt i såväl allmänna som enskilda samlingar. I be-

traktande af svårigheten att på förhand afgöra om ett porträtt kan
bestämmas som svenskt eller icke beslöt nämnden att låta inventari-

seringen sträcka sig så långt den praktiskt kunde utföras.

Det närmare utvecklandet af * arbetsplanen lämnades åt det ar-

betsutskott, som vid nämnda sammanträde besattes med f. Öfverinten-

denten d:r L. Looström, Intendenten för Lifrustkammaren friherre

Rudolf Cederström, Bibliotekarien Grefve C. M. Stenbock samt sekre-

teraren d:r Sixten Strömbom. Efter den sammankomst, som detta hade

den 6 maj, då riktlinierna i detalj uppdrogos, började det praktiska

arbetet under ledning af sekreteraren. Som vetenskaplig assistent för

sommaren anställdes fil. kand. Gunnar M. Silfverstolpe. Fotografe-

ringen ombesörjdes af Justus Cederquist kemigrafiska A. B. genom
dess biträde herr Karl Schultz.

Flera hinder yppade sig redan från början och hotade allt 4emel-

lanåt arbetets gång- Af de mera allmänna svårigheterna var den vär-

sta att i dessa krigstider skaffa fullgodt fotografiskt material, framför

allt färgkänsliga plåtar. Tack vare direktör Cederquists energi kunde
detta hinder dock undanröjas.

Från början var det knappast möjligt att göra några fasta beräk-

ningar öfver det antal porträtt vi hade att genomgå. Den allmänna

enquéte, som först tillställdes porträttägare och andra personer inom
området, inbragte uppgifter om c:a 300 porträtt men gissningsvis an-
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togs det verkliga antalet uppgå till minst det dubbla, en förmodan som
sedermera i stort sett bekräftade sig.

Att andra svårigheter med mer eller mindre lätthet öfvervunnos och
att sommarens arbetsresultat verkligen blef synnerligen positivt får till

stor del tillskrifvas det utomordentliga tillmötesgående, som visades

Svenska Porträttarkivets medarbetare öfverallt på herrgårdarna och

annorstädes. Dessutom ha flera personer inom det nämnda arbetsom-

rådet med verksamma råd och dåd i alldeles särskild grad gjort sig för-

tjänta om vår tacksamhet bl. a. landshövdingen m. m. Lennart Reuterskiöld

och dir. Otto Lindeberg i Nyköping, universitetskanslern grefve Fr.

Wachtmeister samt sist men inte minst hofjägmästaren frih. Carl G.

Bonde på Ericsberg.

Inventariseringen börjades de sista dagarna i maj i Nyköping, där

enbart i själva staden ett hundratal porträtt undersöktes, och framskred

under sommarmånadernas lopp på herrgårdar och i kyrkor. I midten

af september hade de båda häradena genomgåtts.

Följande ställen ha besökts: Lilla Kungsladugård (utanför Nykö-
ping), Stjärnholm, Tuna kyrka, Björksund, Hänö, Helgö, Svärta gård,

Tistad, Näs, Bärbo kyrka, Sjöholm, Claéstorp, Krämbol, Kesäter, Säfsta-

holm, V. Vingåkers kyrka, Högsjö, Sjögetorp, Skenas, Österåkers kyrka,

Gimmersta, Julita kyrka, Abbotsnäs, Flöda kyrka, Sköldinge kyrka, Okna,
Ericsberg, Lagmansö, Hedenlunda, Hofsta, Åkerö, Broby, Christineholm,

Täckahammar.'
Inalles ha sex och ett haft hundratal porträtt förtecknats och foto-

graferats. Av praktiska skäl ha endast två plåftormat 18X24 och 13X 18

cm. kommit till användning.

Vanligtvis äro ju porträtten upphängda lösa på väggen, i vilket

fall de ganska lätt kunna anordnas för en fullt nöjaktig fotografering.

På några ställen sitta de emellertid infällda i boaseringen, hvilket i

högsta grad försvårar deras afbildning. Många gånger bli då glans-

dagrar och annan ojämn belysning omöjliga att undvika på bilden,

hvilka säkerhetsåtgärder fotografen än vidtager. I sädana fall där

uttagning ur panelen varit omöjlig eller ej tillätits, ha fotografierna

också sällan blivit fullt tillfredsställande.

Den stora massan af bildmaterialet måste dock betecknas som
ovanligt god. Under vinterns lopp ha bilderna uppfodrats på kartong

och ordnats i accessionsföljd i stående kartonger, rymmande jämna
hundratal. Hvarje bilds nummer, som korrespondera med plåtarnas

beteckning, äro angifva på resp. lapp i hufvudkatalogen, som uppställts

efter personhistorisk hufvudsynpunkt.

Hvarje beskrifning i denna ingår tämligen detaljeradt på porträttets

enskildheter såsom den afbildades ställning, dräkt, färg, eventuellt be-

fintliga inskriptioner, dukens storlek, målningssättet, samt slutligen an-

tecknas också om porträttets proveniens, sä långt den är bekant, och

om andra kända bilder af den framställda människan.

Förutom denna personhistoriska hufvudkatalog upplägges ett konts-

närsregister och en topografisk katalog.

Ur konsthistorisk synpunkt är det synnerligen betydelsefullt att

konstnärsregistret föres fullt parallellt med hufvudkatalogen. De redan
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inkomna samlingarna visa sig nämligen inte blott vara af rikt person-

historiskt intresse utan hysa också ej så litet konshistoriskt material af

verkligt värde.

Som en glädjande följd af Svenska Porträttarkivets arbete må
nämnas, att för mer än en af de genomforskade herrgårdssamlingarna

ha ägarna förbehållit sig separat-kataloger med fotografier. På samma
sätt har för Nyköpings stad upprättats ett sådant lokalt porträttarkiv,

afsedt att förvaras på länsmuseet.

I år har på anhållan af Norra Smålands fornminnesförening (och

på initiativ af dess nitiske sekreterare Ingeniör Algot Friberg) en in-

ventarisering redan i slutet af april företagits i Jönköping och resultatet

häraf blir inte blott ett godt tillskott i Svenska Porträttarkivets samlingar

utan också ett lokalt porträttarkiv i stadens kulturhistoriska museum.
Som vetenskaplig medhjälpare här biträddes sekreteraren af kand.

Acke Westling.

Frånsedt denna undersökning kommer innevarande års arbete

efter beräkning att fortskrida i Södermanland med ännu tre härad. Äfven

denna sommar komma fil. kand. G. M. Silfverstolpe och herr Karl

Schultz att medarbeta.

Slutligen må nämnas, att kommitén för anordnandet af Göteborgs

stads minnesutställning 192 1 uppdragit åt sekreteraren personligen att

utföra en porträttinventarisering i Göteborg i höst, och att kommittén

medgifvit, att en kopia af hvarje fotograferadt porträtt och af hvarje

beskrifning får för själfkostnad utlämnas till Svenska Porträttarkivet.

4
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Meddelanden från Svenska Porträttarkivet

1. Två porträtt af David Richter den yngre

af Gunnar Mascoll Silfverstolpe

Under föregående sommars inventeringsarbete för Svenskt

Porträttarkiv har jag påträffat ett par porträtt af den karolinska

målaren David Richter den yngre, som af flera skäl synas mig

värda en publicering. Inför dessa arbeten har jag blifvit styrkt i

uppfattningen, att denne konstnär knappast uppskattats, som han

förtjänar. Helt nyligen har Dr Karl Asplund gifvit Richter som
miniatyrmålare en »Ehrenrettung). 1 Dessa rader afse till en del

att söka göra den gamle konterfejaren samma tjänst ihans egen-

skap af porträttör i olja.

Det ena af de båda porträtt, som jag här afbildar, föreställer

enligt en släkttradition, som vi icke ha anledning att betvifla,

Arvid Horns svärmor, grefvinnan Anna Christina Gyllenstjerna född

1660 och gift 1680 m. riksrådet frih. Nils Gyllenstierna samt död

171 5. Det tillhör nu grefve Nils Mörner å Björksund, där det

dekorerar ett graciöst rokokokabinett. Olja på duk. Mått i dager-

öppningen 85 x 69 cm. Signeradt a. t: »D. Richter fecit an. 1699/.-.

En omkring 40-årig kvinna är framställd i bröstbild inom en

målad oval. Ögonen äro blå och skela något. Håret är svart,

högt upptornadt i hjässan. En lock från nackhåret hvilar å högra
axeln. I håret är fäst ett guldspänne med dinglande »poirer»,

med hvilket är förbundet ett dubbelt pärlband, som går rundt

hufvudet och mynnar å högra skuldran, paralellt med locken.

Hon är klädd i en rundt urringad, hvit, mjuk sidenklänning med
blått foder. Lifvet, som löper ned i en snibb, är framtill hop-

snördt med guldsnören. Ett blått sidendraperi, fodradt med gult,

hänger löst öfver skuldrorna och är öfver bröstet hophållet af ett

smalt blått band med spänne af runda pärlor och rektangulära
1 >Den svenska porträttminiatyrens historia> i > Konsthistoriska sällskapets

publikation I9i6> s. 66.









Generalen grefve Adam Lewenhaupt
AK I). RlCHTKR 1). V.

Koto: Sv. Porferättarkivet — tillh. grefve Cl. Lewenhaupt, Claestorj
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ofärgade stenar. En flik af draperiet fladdrar bakåt höger på

traditionellt barockmanér. Brun fond.

Det finns nog få svenska porträtt från denna tid, då det färg-

druckna målarögat så lätt gled förbi de individuella skiftningarna

i ett människoansikte, som präglas af en så inträngande och

nästan närgången karakteristik som detta. Den gode mästaren,

som nyss kommit från handtverket, var tydligen en fysionomist af

rang. Det är ett intensivt spelande lif i detta ansikte, där ut-

trycket bestämmes af de stora, oroliga och — jag kanske miss-

tager mig — opålitliga ögonen och den lilla maliciösa munnen.

Porträttet är stämdt i hårdt lysande lokaltoner — hvitt, blått

och gult. Det är den högljudda Ehrenstrahlska färgprakten minus

den sammangjutning till helton, som präglar hofmålarens por-

trättkonst. Något en smula primitivt vidlåder onekligen denna

kolorit, där färgflaken ligga bredvid hvarandra som de olika

stenarna i en mosaik. Hahr 1 har påpekat, att Richters konstnär-

liga stil rönt inflytande af hans verksamhet som guldsmed. Man
påminner sig denna iakttagelse inför Anna Christina Gyllenstiernas

porträtt. Det *är emellertid inte bara färgbehandlingen, som

röjer den forna konsthandtverkaren. Afven modelleringen har

något, som för tanken till guldsmedens detaljerade ciselering af

formen. Se hur omsorgsfullt hudens spänning öfver kraniet är

framhäfd, hur munnen och ögongloberna äro utarbetade! Konst-

nären har gått till verket med afsikten att ge en plastisk på-

taglig bild af sin modell. Han står i detta afseende tämligen

ensam i sin samtids svenska porträttkonst. Den Ehrenstrahlska

modelleringen, som då ännu var »en vogue» tenderar ju starkt

mot ett måleriskt upplösande af formen.2

I det andra porträttet möter en krigare. Det är dateradt

samma är som det förra och försedt med i detalj samma signatur.

Mått å spännramen: 85 X 67,5 cm. Hvem föreställer nu detta

porträtt? En, som det förefaller, gammal inskrift å baksidan —
dock icke af målaren — säger: »Generalen grefve Adam Lewen-
haupt.» Jag har icke funnit några skäl som direkt vägra oss att

godtaga denna namnbeteckning. Utseendet företer rätt * stora

likheter med det, som möter oss i David von Kraffts bekanta

knästycke af generalen å Gripsholm och i ett kokett ungdoms-
porträtt från vistelsen i Holland, som nu finnes å Sjöholm, om

1 »David von Krafft och den Ehrenstrahlska skolan» s. 120.
2 Se Roosvals förträffliga karakteristik af Ehrenstrahls stil i »Introduktionen»

till »Svenskt konstgalleri» s. V.
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också dragen äro mera fettinbäddade å vår bild. Tillsvidare är

det emellertid säkrast att sätta ett frågetecken efter namnet. Han
är framställd i bröstbild inom målad oval och förefaller att vara

omkring 40 år, (hvilket äfven stämmer in på Adam Ludvig

Lewenhaupts ålder 1699). En stor mörk allongeperuk omramar
det fylliga ansiktet. Ögonen äro grå. Han är klädd i harnesk

med blått, guldkantadt foder. Öfver vänstra axeln ligger i sköna

veck ett brungrått draperi med bred, guldstickad bard och ljus-

brunt, svartfläckigt skinnfoder. Brungrå fond. — Det vackra

porträttet tillhör kabinettskammarherren, grefve Claes Lewen-

haupt på Claestorp.

Koloristiskt sedt skiljer sig detta porträtt rätt starkt från

bilden af Anna Christina Gyllenstierna. Det är hållet i en för-

näm grå helton, anslagen af harnesket och hophållen af fonden.

Men modelleringen har alldeles samma egenskaper, som de vi

iakttogo å kvinnoporträttet. Man observere hur tredimensionalt

skallen rundar sig under den luftiga peruken. Det är redan stark

Karl XII:s stil i det sätt, på hvilket denne krigare är skildrad —
den neddämpade färgen, den spikraka hållningen och koncentra-

tionen kring det lysande ansiktet. Så vidt jag vet är detta por-

trätt ett af de äldre exemplen pä den typ, som dominerar

svenska mansporträtt till framemot 1720 och som får sin mest

karakteristiska utformning af soldatmålaren David von Krafift.

Med hjälp af dessa och några andra nyligen publicerade

porträtt af David Richter den yngre vilja vi försöka att på åt-

minstone en punkt litet närmare fixera mästarens biografi. Han
var född 1664 i Stockholm. Fadern var guldsmed och i dennes

forspär trädde också sonen, som blef gesäll 1684. 1693 finna vi

en David Richter som bisittare i skrået 1 — om var målare är

ju icke så godt att afgöra. I sä fall skulle han rätt sent definitivt

ha öfvergått till måleriet. Enl. Hahr 2 gjorde han sina lärospån

hos Mijtens. En ofta upprepad uppgift vet berätta, att han 1697

företog den obligatoriska utomlandsresan. 3 Det finnes dock skäl,

som göra mig benägen att tro, det han ännu några år dröjde i

1 Bergström »Strödda uppgifter om utöfvare af konst och handtslöjd i Stock-

holm under i6oo-talet> i »Svenska autografsällskapets Tidskrift» 1894 s. 172.
2 Hahr a. a. s. 29.
3
Jag vet icke rätt hvarifrån denna uppgift ursprungligen förskrifver sig. I

katalogen öfver Eichorns samlingar (Stockholm 1890) säges emellertid om David

Richter den äldre, kusinen, att denne i mars 1697 utfick pass för resa till Köpen-
hamn. Åtminstone ett af de verk, som i denna katolog upptages under den äldre

Richters namn — porträttet af Sigrid Bielke, nu å Sturefors — har öfverflyttats på
den yngre (detta redan i katalogen öfver retrospektiva utställningen i Stockholm
1S9S) Det är möjligt att uppgiften om det uttagna passet har gått samma väg
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Sverige. Utom de här publicerade porträtten känna'vi af honom ännu

ett verk från samma år 1699— en kvinnobild i samling- Rehbinder.

Det är ju redan i och för sig rätt märkligt, att af mästarens kända

få verk i olja så pass många förskrifva sig från ett år af hans

utomlandsvistelse. (Föreställer vårt krigarporträtt verkligen Adam
Ludvig Lewenhaupt så måste detta vara måladt i Sverige. Gene-

ralen var nämligen detta år icke utom landet.) Men hvad som
stärkt mitt förmodande är det förhållandet, att stilen i dessa por-

trätt om ock i mindre drifven form fullkomligt återfinnes i ett

par bilder signerade 1696, således från en tid, då han enligt en-

stämmiga vittnesbörd vistades inom landet. Det är porträtten av

Abraham Brahe och hans hustru Eva Bielke å Skokloster. Här
möta vi alldeles samma spända och detaljerade modellering och

hvad kvinnoporträtten beträffar samma litet hårda och »granna»

kolorit. Det är ju rätt egendomligt, om målaren ännu tvä år

efter sin utresa och efter allt hvad han sett af mondän europeisk

porträttkonst hårdnackadt håller fast vid den stil, som han ut-

bildat i sitt hemland. Jag skulle vara benägen att sätta året

för hans utresa "till omkring 1700. 1701 är han däremot med
säkerhet i Wien. Detta år har han signeradt den förtrollande

bilden af Edvard Gyldenstolpe, 1 hvilken enligt ett bref från den

afbildade (å Sjöholm, där äfven porträttet finnes) utfördes medan

denne var i Wien. 2 Det är för öfrigt en måleriskt-lyrisk hållning

öfver detta porträtt, som vi icke funnit förut hos mästaren och

som visar att rokokons begynnande genombrottsarbete därute på

kontinenten icke gått honom förbi. Aret därpå har han i Rom
signeradt det vackra miniatyrporträtt, som Asplund publicerat.5

Det är tydligen under denna sin utomlandsresa, som han utbildar

sig för miniatyrmålarens värf med det resultat, att han 17 19

kunde efterträda Brenner som hofminiatör.

och att det är här vi ha källan till meddelandet om året för David Richter den

yngres utresa. Sannolikt är också, att uppgiften verkligen gäller honom. Den
äldre kusinen, hvars biografi genom Emil Ilultmarks forskningar (i »Carl Fredrik

von Breda> Stockholm 19 15) väl får anses fastställi, var åtminstone redan 1692 i

Tyskland och någon direkt anledning att för hans räkning antaga ett besök i

Sverige under 1690-talet ha vi ju icke. Men att målaren tog ut pass behöfver ju

icke nödvändigt betyda att han verkligen reste! — Kusinerna äro ju genom de lika

namnen och samtidigheten i verksamheten svåra att hålla i sär. Att de af mig
nämnda verken verkligen stamma från samma hand bevisas utom af stilistiska skäl,

af det förhållandet att de alla bära en signatur af alldeles samma originella källigrafi.
1 Afbildning bl. a. i Roosval a. a. s. 21.
2 Härmed har Göthes förmodan i >Ett svenskt porträttgalleri» s. 30 bestyrkts.
3

a. a. s. 66 och fig. 49— 50.
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Notiser.

Svenskar promoverade i Ilelmstedt. I »Mitteihmgen

du Zentralstellé fiir Deutsche Personen- und Familiengeschichte in Leip-

zig», utgifvna af Arkivarien Dr. Friedrich Wecken, träffas i i5:e häftet

(Leipzig 1917) en af redaktören offentliggjord längd öfver vid universitetet

i Helmstedt promoverade filosofie magistrar. Universitetsmatrikeln, som
ligger till grund för denna framställning, finnes i hertigliga landsarkivet

i YYolfenbuttel samt har aldrig tidigare publicerats. Det är af intresse

att finna åtskilliga svenskar i denna matrikel. Sålunda råkas:

1584
26
is- Johannes Erici, Uppsala. (Äfven antecknad såsom

Salemontenus Suesus).

1592
25
/4 . Laurentius Paulinus, aus Schweden.

1595
23

/io. Henr. Christianus Bliechweldt, Vesteras i Schweden.

(Äfven antecknad ss. Arhoviensis Danus, hvilket förefaller troligare: en

Elichfeld från Aarhus).

1596 7 11. Johannes Antkelius, aus Schweden.

1599
I5

/s. Israel Olai Fortelius, aus Schweden.

1604. Nicolaus Andreae Granius, Strengnas i Schweden.

1605
I4

/s. Suenno Jonce Moderus, aus Schweden.

1 6 14
7
/7 . Ericus Holsteinius Afontanus, aus Schweden.

— » — Johannes Salvius, Strengnas i Schweden.

1 616 11
/

'

7 . Laurentius Nitolai, Blackstad in Schweden.

1 6 18. Matthias Nicolai, aus Schweden.

16 19
3
7 6. Andreas Ericus, Dalekarnien i Schweden.

16 19
25/n. Jonas Fetreius, Wexiö i Schweden.

1640 3%. Andreas T/iorinus, Siidermanland i Schweden.

Hugo Samzelius.

4

Tegnér» Den bekendte danske slaegt af dette navn (jvnf. Dansk
biogr. Lex.) nedstämmer fra bruksskrifvare vid Limhamns kalkbruk J0RAN
Tegnér hvis efternavn. ogsaa förekommer stavet: Thegner, Thägner,

Tengner, Thengner, Tenger og lign.

Et fund i Malmö dombok for 17 11 har ledt paa sporet efter hans

afstamning, idet hans bom da skaffer sig forskellige vidnesbyrd fra ma-
gistraten, angaaende en arv, der tilkom dem efter semstmakare i Stock-

holm J&ran Francks hustru Sara Tegnér.





Him begravedes 17 10 24
/n, han 17 10

I2
/i 2 i Stockholm S. Jakobs

församling, og af skiftet efter dem, sluttet 17 13
3 7 10, fremgaar, at ar-

vmgerne paa hendes side var 1) en sosterdatter Maria J&ransdotter

kaklet Tegnér efter moderen og fodt c. 1681 og 2) hendes broders

ovennaevnte Je-ran Tegnérs 6 efterladte born.

Om ham, der maa vaere fodt omkring 1650, oplyses det, at han

c. 1680 kom fra Stockholm till Limhamn. Han var tillige lensmand

og maa vaere dod c. 1708 i Limhamn, men hans död flndes dog ikke

opfort i Hyllie sogns kirkeboger. Han blev gift c. 1680 med Karna
Kristoffersdotter, datter af klockare i Holm sogn i Halland Kristoffer

Andersen og J/elvig Svensdotter. Hun flyttede 1708 til Malmö, og maa
vsere dod der under pesten 1712, sikkert i august maaned, hvor der

findes en mindre lakune i kirkebogen. Sammen havde de folgende 7 born,

alle fodt i Limhamn, af hvilke de 6 som noevnt var i live i 1711: 1)

Maren Tegnér 1681— 17 10 2) visiteur i Malmö Juran Tegnér 1685

—

1723 3) Helvig Tegnér gift 17 12 med skomakare Kristoffer Pälsson

4) Kristina Tegnér gift 1711 med möllare Esbi&rn Olsson 5) kanngju-

tare Kristoffer Tegnér 1691— 1727 6) öltappare og skräddare Isak

Tegnér 1693— , der blev stamfader for den danske slaegt, men som c.

1 72 1 synes at have forladt Malmö, og hans senere opholdssted har ikke

kunnet findes og 7) lavetmakare i Kristiansstad Kristian Tegnér 1696

—

I75 1 -

Da disse boms navne viser, at moderens foraeldre er regelmässigt

opkaldt, venter man, at ogsaa faderens foraildre er det, saaledes, at de

skulde have heddet Joran Tegnér og Maken.
Det er da muligt, at han er identisk med den vaktmästare i justi-

tie collegium Joran Bengtsson Tegnér, som förekommer i Stockholm i

iÖ9oerne, selv om det ikke er overvaildende sandsynligt, da bruksskrif-

varens fader ved den tid maa va:re henved 70 aar gammel.

Denne vaktmästare najvnes ved -boupt. 1690 "/« efter kämnare i

Stockkolm Ola/ Nilsson Thegner som formynder for sonnen Gabriel

(den senere auditor, der blev fanget i slaget ved Perevolotjna
l

/7 1709.

som kom tillbage
15
/6 1722 og var dod inden 1727, og som ogsaa

mevnes ved boupt. 1683 V9 efter moderen Maria Gabrielsdotter Rost)

og ligeledes ved boupt. 1696 23
/4 efter snickaremäster Nils Tegnér, hvis

iovrigt ukendte arvinger han angav at bo i V. Götland.

Den förbindelse der saaledes synes at vaere mellem alle disse for-

skellige Tegher'e leder naturligt tanken paa den formodning, at de alle

er slaigtninge, eller i det mindste bysborn, af den indrlydelsesrige bonde-

fodte, i 1683 adlede, justitie borgmästare i Stockholm Olaf Arvidsson

T/iegner, fodt 161 5 i Thegna by Vust sogn i O. Götland. 4

Under alle omstaendigheder vil jeg viL-re meget taknemlig for yder-

ligere oplysninger om de her na^vnte personer,, ög ganske sirligt for

alle oplysninger, der kan kaste lys over den senere danske slängts af-

stamning.

Ligeledes vilde jeg sa^tte megen pris paa om det kunde fastslaaes,

om den na^vnte klockare i Holm sogn i Halland har vaeret student, idet

hans afstamning isaafald kan fastslaaes.

1
4

—

1 701 1 0. Personhistcrisk tidskrift igi7-
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I det tidsrum der her kan vaere tale om findes nemlig kun folgnede

af det navn immatrikuleret i Kobenhavn

:

1636 25/n Christophorus Andreas Borsae fra Koge skole.

1 64 1
I3

/i2 » » Liungius Soro

1650
I2A ' » ». » Slagelse »

Af dem blev den förste imidlertid sognepraest i Nestelso pae Sjael-

land 1 64 1 og döde der 1656, og den anden har jeg i Genealogisk

Tidsskrift 1913 side 2 2f. vist maa vrcre identisk med den skaanske provst

Findorpk, der 1655 blev kapellari i Runneby, senere pr?est og provst

sammesteds, og folgelig son af praesten Anders Zachriesen Liung i Fin-

derup paa Sjaelland, saa skal han va^re identisk med en af dem, maa
det vsere med den tredie. Men det er der heller ikke noget i vejen for.

Om ham vides nemlig folgende: han er son af prosten Anders

Frantsen Brun i Haarlev paa Sjaelland, stamfaderen for den meget kendte

praesteskvgt Rordam, fik december 1650 kommunitetet og sogte 1653 at

biive kapellan ved den universitetet tilhorende Saeby kirke, men blev det

ikke paa grund af et begaaet lejermaal (Acta consistorii
13/io 1653).

Efter et derpaa folgende eksemplarisk levnet sogte han kongen om
oprejsning 23

/s 1658, hvilket tillstodes, men paa grund af Kobenhavns
belejring udgik skrivelsen först

28
/6 1660, og da synes ansogeren at

vaere forsvundét, ligesom han heller ikke senere er truffet i Danmark,
men der er som det ses altsaa intet i vejen for, at han i 1658 er rejst

til Halland, og der af en eller anden svensk myndighed faaet ansrettelse,

en fuld gyldig grund til ikke mere at vise sig i Danmark. Der har

han saa giftet sig med Helvig Svensdotter og foruden ovennoevnte datter

Karna mindst haft datteren Anna Kristoffersdotter fodt
l6

/6 1660 i

Holm, dod 23A 1 7 10 i Malmö som enke efter de 2 fellberedare Per
J&nson 1660— 1703 og Per Greiffahn 1677— 17 10.

Alle eventuelle oplysninger bedes sendt til

Vilhelm Marstrand
Ingenior, Amaliegade 23, Kobenhavn K.

Hjelm» Den kobenhavnske jrernstoberiejer og fabrikant Daniel

L&wener (1805— 1873) var förste gang gift med Sofie Kristine Hjelm

(1805— 1837). Hun var fodt
2Ö

/4 1805 dobt Vs i Göteborgs amiralitets

varvs församling og samme sted blev hendes foraeldre hofsecrejferare Carl

Wilhelm Hjelm og Britta Christina Widebäck viede 3/io 1802.

Alle eventuelle oplysninger om dette regtepars födsel og dod on-

skes ligeledes sendt til ovennrevnte adresse.

Vilhelm Marstrand
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Personhistoriska samfundets

årsmöte hölls den 5 maj, hvarvid styrelsen omvaldes.

Utdrag af revisionsberättelsen:

Debet:

Behållning från år 1 9 1
5 4,676:45

Inkomster år 19 16:

Ledamotsafgifter 3,729: —
Lagerförsäljning 474: 27

Räntor. 2 28,: 17 4i43 i: 44

Summa 9,107: 89

Kredit:

Utgifter år 1916:'

Trycknings- och illustrationskostnader .... 4,060: 47
Uppbörds- och distributionskostnader .... 435: 06

Arfvoden i>°36: 65
Diverse. -. . 82: 35 5,615:43

Behållning till år 1917 3,492:46

Summa 9,107: 89

Personhistoriska samfundet sammanträdde å restaurang Riche den

26 oktober 19 17 under ordförandeskap af f. d. riksarkivarien Emil

Hildebrand.

Såsom medlem i redaktionsutskottet för år 191 8 valdes andre

bibliotekarien vid Uppsala universitetsbibliotek, hl. dr. A. B. Carlsson.

Beslöts att årsafgiften från och med 19 18 skulle utgöra kr. 7: 50.

Efter sammanträdets slut uppdrog redaktionsutskottet ät dr. A. B.

Carlsson att redigera 1918 års årgång af Personhistorisk tidskrift.

4

Frågor.

Undertecknad vore tacksam erhålla upplysning om huruvida por-

trätt finnas af:

Kammarrådet Jonas Wulfvenstjernas i:a maka Maria Gyllenkrook,

d. 1727, dotter af Revisionssekreteraren Johan Gyllenkrook och hans

i:a maka Maria Wattrang.
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Wulfvenstjernas 2:a maka Anna Steuch, d. 1737, enka efter Pro-

fessorn i Lund Bonde Humerus och dotter af Ärkebiskop Mathias

Steuchius och hans maka Anna Tersera.

Riddarhussekreteraren Johan Wulfvenstjernas maka Hedvig Lejel,

d. 1763, dotter af Landshövdingen Adam Lejel och hans maka Hedvig
Lucia Lake.

Kanslirådet friherre Carl Gustaf Wulfvenstjerna, d. 18 10.

Hans i:a maka grefvinnan Hedvig Elisabeth Posse, d. 1774, dotter

af Generalen grefve Fredrik Posse och hans maka friherrinnan Hedvig
Ulrika Wrangel.

Wulfvenstjernas 2:a maka Anna Helena Boije, d. 1807, dotter af

Presidenten friherre Hans Henrik Boije och hans maka friherrinnan

Anna Helena Hermelin.

Kapten Carl Nauckhoff.

Innehafvare af Hacksta fideikomiss.

Stockholm. Kommendörsgatan n:r 10.

Porträtt sökas af nedanstående personer, hvilka varit chefer för
Ka lmar regemente: Thuve Bremen, chef 1639 — 1645: Alexander Irwing,

f. 1593, d. 1659; Gustaf Cruus af Edebv, f. 1620, d. 1665; Henrik

Wulfklou, f. 1636, d. 1677; Hans von Dellinghausen, f. 1640, d. 1705;
Nils Djurklon, f. 1641, d. 17 14; Gustaf Ranck, d. 1709; Carl Björn-

berg, f. 1656, d. 1721; friherre Gustaf Ziilich, f. 1666, d. 1743; Lorentz

von Numers, f. 1673, d. 1736; Adam Johan Giertta, f. 1674, d. 1739;
friherre Ludvig Fahlström, f. 1686, d. 1750; friherre Nils Djurklon, f.

1686, d. 1758; Wolfgang Augustin von Baltzar, f. 171 5, d. 1795;
grefve Fredrik Posse, f. 1722, d. 1S01; Abraham Daniel Schönström,

f. 1729, d. 1809.

Uppgifter mottagas med tacksamhet af

Kapten Folke Rudelius.

Eksjö.

För en under arbete varande minnesskrift öfver Kalmar regementes

mötesplats Hultsfred sökas bref, dagböcker m. m. från år 1796 till

våra dagar, hvilka kunna bidraga till att gifva en bild af lifvet på
Hultsfred.

Uppgifter mottagas med tacksamhet af

Kapten Folke Rudelius.

Eksjö.

Porträtt sökes af:

1. Landshöfdingen i Westerbottens län, Krigsrådet Friherre Magnus
Adolph von Kothen, född 28

/i 2 1704, död 9/4 J 7 75 i Umeå och der

begrafven.

2. Den förres maka, Friherrinnan Catharina Eleonora, född Adler-

heim, född l6/u 1 7
1 5 , död 7/12 1780 i Stockholm.
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3. Deras barn: a. Gustaf, Friherre, Major vid Nylands Dragoner,
född 8/" 1 748, död 12

/io 1808 på Menhamra i Uppland.
b. Catharina Maria, född 3 7'i 2 1 7 5 1 , död 26

/3 1S0S i Stockholm
(ogift).

Upplysningar emottagas med största tacksamhet af

Friherre C. A. von Kothen.

Djursholm.

Undertecknad emottager med största tacksamhet upplysningar om,
och i så fall hvar, porträtt finnas af följande personer:

Bergmästarna vid Sala silfvergrufva Georg Grisbach, Christer Lillie-

crona, Joh. Otto Silfverström, Joh. Tomasson Funck, Johan Persson,

Gustaf Funck, Hans Ranie, Daniel Svedberg (broder till Jesper S.),

Henrik Schnach, Daniel Bergenstierna, And. Rob. Bellander och Bernh.

Berntsson samt bergshauptmannen vid samma grufva Per StaarT, borg-

mästarna i Sala Joh. Olofsson (stamfader för slägten Cederhjelm), Per

Joh. Zenius, Leon. Horneman, Thomas Funch, Erik Hartzell, Carl

Henrik Esberg (stamfader för slägten Bergensköld), Petrus Bjugge, Erik

Ugla (borgmästare äfven i Västerås), Per Wallenstein, Per Wicander,

Carl Petter Wahrenberg, Jonas Alin, Carl Henrik Lewton och Joh.

Christoffer Norlin,* grufkirurgerna i Sala Erik Schnack, Daniel Forster,

Chr. Sigismund Kesel, Joh. Cohlbom, Arvid Mellgren, Joh. Gust. Opp-
hoff, Em. Per Reinholdsson, Elis Hedrén och Isaac Biberg; stads-

medici i Sala Wallentin Wolff, Eric 'Phurling, And. Hesselius, Nils

Avelan, Jonas Niclas Ahl.

Sala i oktober 191 7.

Joh. Näsmark,
rådman.
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PERSON-REGISTER.

Adelsvärd, C. G. 52.

» Johan Karl, frih.

1S6.

Adolf Johan, hertig. 1 10.

Ahnlund. Nils. 77.

Albers, löjtnant. 59.

Almqvist,Johan Magnus. 36.

Aminoff. Berndt Adolf. 127,

131-

Anckarloo. David Gustaf.

142.

Anckarsvärd, Carl Henrik.

] 22— löt.

> hiva Carolina.

123.

Johan August.

122, 132.

> Miehael Coss-

A\a. 122. 125,

130.

Miehael Gus-
taf. 122

—

161.

> Vilhelm Theo-
dor. 143.

Andersen, Kristoffer. 205.

\ndreas Ericus. 204.

Vngeldorff, Kristoffer Ols-

son. 175.

Annerstedt, Ture. 36, 39.

Anthélius, Joh:s. 204.

Antonsson, Bengt Reinhold.

1S7, 190, 192
— 195-

» Brita Katarina.

189, 193.

» Jan Anton. 1 SS.

190, 193.
> Olof. 192, 193.
* Reinhold. 193.

Arfvidsson, Anna Elisabeth.

47-

Armfelt, Alexander. 150.

s Gustaf Maurits. 6^.

Annfelt, Ulla. 66.

Arnoldson. Osk;ir. 1S4.

Askelöf, J. C. 143.

:\skling. underofficer. ^2.

Asplund, Karl. 45, 200.

Aspelin, Johan Reinhold.

1 75. [76.

Boeckström, Arvid. 73.

Baner, Johan Gabriel, frih.

185.

Bauman, Elisabet. 188. 191
— 194.

» Fredrik. 191.

» Johan Fredrik. 191.

von Baumgarten, Ture Fred-

rik. 1S4.

Beckman, Adolf Reinhold.

1S2.

> Marg. Katarina.

183,

Belfrage, Axel Ake. 156,

Bennet, fröken. 22.

Berendes, Johan. 73.

Berg. 22.

Bergenschöld, F. J. 131.

Bergenstråhle, Claes Gabriel.

15S.

Bergman, polismästare. 22.

> Inga Kristina.

184.

Bergström, Otto. 177.

Berndes. A. U. 45.

Berwald. m:lle. 22.

Bethlen Gabor, furste. 82
— 100.

Bielke, Eva. 203.

Billow, G. 70.

Bilhvall, C. J. 191.

von Bippen, C. L. 192.

» Kristina Flisa-

bet. iSS.

Björck, Gustaf Daniel. 38.

I Björkman. Karl Fredrik. 37.

Björnstjcrna. Magnus Fredr.

Ferdinand.

126.

Bliechweldt. l-lenr. Chr. 204.

Bohlin, Josefina Karolina.

Boije, Johan Ludvig, frih.

1 29.

Boltemann. Ludvig. 166.

Bonde. Carl, frih. 137. 149.

* C. G., frih. 123. 1,98.

> Charlotte. 152.

Gustaf. 120.

Karl Göran. frih.

123. 130. 133, 136.

von der BoTch, Bernhard.

165.

Boström, Anders. 187. 1S8.

Hov, Villem. 2, 3.

Boye, fröken. 22.

Brahe, Abraham, grefve. 203.
>' Magnus, grefve. 142.

144.

Nils, grefve. 22.

Branzell. kapellpredikant.

194.

Bratt. Claes. 187, 104. [95.

> Christian. 196.

> Elsa Maria. 189. 190.

193-

Henrik. 189, 103.

» Jonas. 1S9.

> Lars Gustaf. 188,189.

195, 196.

Brelin, Salomon. 127.

Brinck, Karl Vilhelm. *i85.

Bring. Ebbe Gustaf. 36.

Brun, Anders Frantsen. 206.

Bruncrona, G. 27.

Byström, Johan Thomas.
* 30-32.

> Oskar Fredrik.

31.

Utarbetad t af G. F

15— 170116. I "trsonkistorisk tidskrift.
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Bäckström, Edvard. 1S5.

s Tohn Vilhelm.
'
1S5.

Börjesson, Nils. 98

Camerarius, Ludvig. 86.

106. 107, 10S.

1*3-

Cameron. 1>. [. 11— 15.

son Campejahausen , Axel

Leonard t. 2S.

> Balthasar. 28.

Carl Baltliasar. 28.

» Christer Lorentz. 28.

Erich Reinholdt. 28.

Eva Christina. 28.

Gustaf 1 Ierman. 28.

> [acob Johan. 2S.

> Johannes. 28.

(ohann Herman, 27.

28.

Leon. 27.

> Robert Wilhem. 28.

» Vendela Margareta. 28.

Candelin. Christina. 74.

Carl X Gustaf. 115— 119.

Carl XIII, konung. 52, 56.

Carlander. Olof. 36.

Carlberg, Bengt Vilhelm. 73.

> Carl Vilhelm. 73.

» Johan Eberhard.

Carlson. L. F 22, 2S, 2b

* A. B. 18, 207.

Cassel, brukspatron. 20.

Cederschiöld. Per Gustaf.

128.

Cederström, Erik Anders.

frih. 160, 161.

Jacob, frih.

T 37-

Jacques. 23.

Olof Rudolf.

grefve. 73.

132.

Roli. 134.

Rudolf, frih.

197.

Cetti, Franceseo. 185.

Christiansson. Gunnar. 1 84.

( Irusehstölpe, M. J. 1 23. 148.

Dahlen. Gerd t. ibb.

Dahlgren. Lotten. 64.

Dalman, Vilh. Fredrik Akt
ates. 159.

von Danckwardt, C. G. 57.

Danielsson. Anders. 131.

de Fret-e, C. Ch. 57.

De Geer. Carl, grefve. 120.

135, MO-
Le la Gardie. facob Gustaf.

grefve. 13S*

von Döbeln, Georg Carl, [5.

Eherstem. Agnes. 95— 113.

Edberg, fänrik. 59.

Edelcreutz, • J »aniel. frih. 7 k
Edholm, Oscar. 24.

Fik. Ulf Knutson. 4 8.

Fk. Johan. K) 1.

Fketrä. 22. 24. 25.

Flgenstierna. Gustaf. 07. 73.

Emanuelssj ni. 1 'dir |a< ol>.

30.

Enblom, Lars. 185.

von Engeström, Stanislaus.

L39-
Frdmann. Nils. 70.

Erik XIV, konung. 2.

von Essen, Hans I fenrik,

grefve. 135.

Eurén, Axel.

Fahlcranlz, Christian I rik.

36.

Fahlstedt. Hans. 57.

Falhem, Frik Eriksson, 161.

Falkenberg. Karl Axel, frih.

186.

Farensbaeh, JuTgen. 78.
'> Magdalena. 8)

~83-
'»' - Volmar. 77~—

113.

Fehman, Eric* 74.

Findorph, prost. 200.

Fiting. Otto. 164,

Flach. 24.

Fleming. Clas. 1 14.

Herman 1 1
4— 12 1.

> Johan Klas. frih.

123, 15b.

Flensburg, Vilhelm. 37.

klodin. Kristina Sofia. 184.

Forbes, William. 8 1

.

Fornandcr, Olivier. i8t>.

Forssell, Johan Frik. 3(1.

Fortelhis, Israel Olai. 204.

Franck, Jöran. 204.

Friberg, Algot. 199.

Frodelius,
'

[ohan ' \ikla .

1S3.

Fryklund, Daniel. 30.

Fundin, Wilhelmina. 30

—

Geijer, Heligt Gustaf. 64.

> 1 'arl Fredrik. 64.

Gillberg,
J.

A. 44. 45.

Grade, A. 122.

Granius, Nicolaus Andrese.

204.

Greiffahn, ker. 206.

Grill. Antoni. 46.

Grubbe, Lars. 107.

Gråå, Johan I redrik. 184.

"Karl Ulrik. 184.

Gumnuvlius, ( iu tat Vilhelm.

30.

Gustaf Vasa, konung. 1.

Gustaf II Adolf. 79— 1 13.

Gustaf 111. konung. 56,

(histaf, prins. 18—26.

Gyldenhoff, Agne- Marga-

reta. 27, 28.

von Gyldenhoff, Balthasar.

27.

Gyldenstolpe, Edvard, gref-

ve,. 203.

Gyllenhaal. landtnrairskalk.

23-
> ('arl Henrik,

frih. 131.

Gyllensparre, Anna Henriks-

dotter. 4— 8.

Gyllenstjerna;, Anna Christi-

na. 200— 202.

: Nils, frih. 200.

Göthe,. k.. A. [88.

Hahr. Adolf. 47.

Alfred. 44.

: Anders d. ä. 44, 47.

49.
Andrea- Christoffer.

47-
» Anna Elisabeth. 46.

» August. 1, 44, 47.
> Beata Charlotta. 46.

Carl. 47, 48.

Carl Emil. 47. •

Eva Kristina. 4b.

* Klodius Jochim. 4^.

i Gottfried. 46.

I len rik. 4 45.

1 lenrik Vilhelm d. ä.

45~47-.
I lenrik Vilhelm ti. v.

44, 47- 4.8-

Henrik Vilhelm! 111'.

,;S.

I ierman Ha*t\vig. 4^.

» [sak. 46.

lakoh. 40.

Jakob d. y. 47. 48.





Jakobsson, jakob. S.

Jansson, Hans. 17b.

Janzon, Jonas. 40.

Johan Casimir, pfalzgrefve.

116.

Johannes Erici. 204.

Jonsson. Peder, till Gaflö.

4-S.
Julin. Anders. 65.

» Peter. 65.

Järta, lians. 143,

Jönsson, Jöns, i Gal

Henrik, i Fyllerid.

00.Per

Hahr, Jiirgen. 45. jlmmerman, Per Wilhelm.
> Mafia Magdalena. 48. 1S5.

> Maria Sofia. 46. Isenberg, Karl Rudoilf. [84.

» Otto Vilhelm. 47. * Kristina Vilh:a.

> Theodor. 47. (83.

Hall, John, s:r. 190, 193.

» John, j:r. 190.

Hallenius, Johan. iSS.

» Kristina Gustaf-

va. 187, 1 SS.

191—96.

Hallwieh, Herman. 79.

Hamilton, James. 104.

Hansson. Carl. 60.

> Louise. 52.

» Magnus. 51—63.
* Olof. 54, 56, 63.

Hartmansdorff. 23, 24.

> Jacob Au-
gust. 129.

Hasselgren, Hans. 51.

Hedvig Elisabeth Charlotta

af Hölstein-Gottorp, prin-j

sessa. 52.

Henriksdotter, Anna, se Gyl-
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\
is , ....

r ,
- .

Märti.seGyl-l
Karl XIX

-

,,,h:l11
-

kl '" u "K
1

9—17.
lensparre. '

. .

|,

1 Kempenskokl, 1». 52.

Kihlstedt. lirita Olofsdottér.

192.

Klingspor, Mauritz Staffan.

frih. 155.

Knutsdotler, Anna. 7. S.

Knutsson. Henrik. 7. S.

» Peder. 7, 8.

Ulf, se Eek.
Kokenhausen, Johann. 165.

Koniecpolski, Stanislaus. S;.

Kordzikovski, }. 71).

Korecki. Samuel. Si.

von Köthen, Beata Maria.

r

65.

Knxaner, Robert. 23.

Kristersson, Karl. S.

Åke. 7, S.

I lernblom,

Ileydenstam, chargc d
?

affa-

ires. 22.

Hicks, Daniel. 99.

Hierta, Johan Gustaf.. 137,

138, 144. 148, 152. 153.

Hildebrand, David. 40.

Himberg, Karl Gustaf. 183.

Hjelm, Carl Wilhelm. 20b.

» Sofie Kristine. 206.

Hjerta, Kars. 21, 25.

> Sofia Lovisa. 191.

Jlochschild, Rutger Fredrik.

61.

Horn, Arvid, grefve. 200.

» Claes Fredrik, grefve.

I3S.

Hultman, Henrik Gustaf.

38.

Hyckert, Anders Jansson.
126.

Hyléen. Henrik. 46.

Hård, Karl Gustaf, grefve.

129.

Hagerllveht. Arvid Axel.

155-

'

von Höpken. Xils Albrekt,

frih. 183.'

Immernuui, Anders. 185.

Per. 185.

Kristoffers!o ttcr, Anna. 206.

Karna. 205.
*C.! K

206.

Krook, Jakob. 46.

Kiisel, Anna Kristina. 40.

Källbom, vaktmäsfart-. i8v

L.afrensen, Niclas d. v. 45.

Lagergren. Helmer, 188. 102.

193-

Lagerheim. Lar- Magnus.

L59-
Lagerlöf, Selma. J87, 195.

Landgren. Lar-. 36.

Laurentius Nicolai. 204.

Law, John. 145.
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201'.
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Lindeberg, Otto. 198.
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von Schwerin, F. B. Y..
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136.

Sprengtporten. 22. .

Stael v. Holstein, Jakob
Salomon, frih. 156.

Stahre. Johan Fredrik. 183.
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Gustaf Vasas äldste tjänare.

Af Gottfrid Carlsson.

Sällan har en svensk regent vid sitt regeringstillträde haft så

ringa tillgång på bepröfvade ämbetsmän inom centralförvaltningen

som Gustaf Vasa. Stockholms blodbad och de politiska stormarna

hade sopat bort nästan allt hvad den svenska adeln och kyrko-

aristokratien hade att bjuda på af erfarenhet och ådagalagd duglighet

i rikets värf, och icke heller för öfrigt ärfde den unge riksföre-

ståndaren och konungen från Sturetiden några skolade och använd-

bara statstjänare. Sturarnas kansler Peder Jakobsson Sunnanväder

befanns, när han ändtligen återvände från en långvarig utomlands-

vistelse, föga lämplig att bekläda en kanslers funktion hos den nye

maktinnehafvaren. Och bland Sten Sture den yngres finansiella

biträden hade exempelvis den särskildt på grufförvaltningens område

förtjänte Kettil Påvelsson afrättats af tyrannen.
1

Under sådana förhållanden måste Gustaf Eriksson rekrytera

sin tjänarstab från de mest skilda håll. Som kansler använde han

till att börja med Linköpingsdekanen Erik Svensson, en man af

Hemming Gadhs skola men, bortsedt från hvarjehanda diplomatiska

uppdrag under Svante Nilsson och unge herr Sten, alldeles opröfvad

i regeringskansliets uppgifter. »Sekreterare» blef Laurentius Andreae,

som visserligen tjugu år tidigare en och annan gång synes ha an-

vändts af biskop Matts i Strängnäs vid utfärdandet af riksrädsbref
2

,

men som för öfrigt äfven han var obekant med detta slags arbete.

Och i de kamerala ärendena nödgades konung Gustaf betjäna sig

af en ung Wittenbergsmagister, Olof Bröms, hvars meriter på ifråga-

varande område voro de minsta möjliga. 3
*

1 Om Kettil Påvelsson se Olavus Petri (Klemmings uppl.), s. 331, och G.
Carlsson, Hemming Gadh (191 5), s. 313, 334.

2
G. Carlsson, a. a., s. 115, not 4.

3 Mäster Olof Broms tillhörde utan tvifvel den sörmländska frälsesläkt, hvars

mest bekante medlem under medeltiden var Sten Sture den äldres och Svante

Nilssons förtroendeman Nils Bröms till Hedensö, död 1 5 1 1 .
— Olof Bröms, som

våren 1525 för första gången framträder som konungens kammarmästare, hade en

företrädare i sysslan vid namn herr Laurens Svensson. Denne trädde tydligen i funktion

i

—
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Bröms fick emellertid snart i räknekammaren en kollega, som,

redan år 1523 verksam som Gustaf Vasas tjänare på finansväsendets

område, bevarade konungens förtroende, när de öfriga tjänstemännen

inom central förvaltningen en efter en föllo i onåd, och som till sist

ensam aktades värdig att omhänderhafva den öfverfyllda kungliga

skattkammaren: kamreraren Eskil Mikaelis. Och förklaringen

till att just han under hela sitt långa lif förstod att hålla sig kvar i

konungens gunst ligger utan tvifvel framför allt däri, att han dels

i motsats mot alla andra ämbetsmän, som Gustaf Vasa under de

första regeringsåren engagerade och bland hvilka de förutnämnda

Olof Bröms, Laurentius Andrea? och Erik Svensson intogo en så

framskjuten plats, inom sitt gebit satt inne med en erfarenhet, som

gick tillbaka till Sten Sture den äldres dagar, dels var personligt

knuten till konungen ända från den tid, då denne blott var en

vanlig adelsjunker och då ännu ingen kunde drömma om hans

kommande storhet. Enär »gamle herr Eskils? antecedentia hittills

varit så godt som alldeles okända, torde det ha sitt lilla intresse

att sammanställa de upplysningar härom, som från olika håll stå

att vinna.
1

'

Eörsta gången herr Eskils namn möter i bevarade aktstycken

är år 1502. Bland de handlingar rörande Sten Sture den äldres

jordagods och öfriga kvarlåtenskap, som längre fram kommo i

Gustaf Vasas ägo och som tjänade honom till ledning, då han med
rätt eller orätt slog under sig lejonparten af herr Stens och fru

Ingeborgs forna egendom, befann sig en jordebok öfver Sten

Stures gods, som nämnda år upprättats af Eskil Mikaelis. Origi-

redan före konungavalet 1523 (Gustaf I:s registratur, i, s. 63) och var sedan mycket
använd i förhandlingarna med Lubeck angående skuldens betalning. Hösten 1523
Teste han för detta ändamål som konungens fullmäktig till Travestaden, därvid han
medförde ett parti koppar som afbetalning och flitigt öfverlade med Herman Israhel

och Sveriges öfriga lybska fordringsägare (Hanserecesse 1477— 1530. S, s. 533, 570,

584,588; Acta Suecica II, Lubecks statsark.; jfr Gustaf I:S reg., 2, s. 135). Om hans
afgang ur konungens tjänst 1525 se EdÉN, Örn centralregeringens organisation under
den äldre Vasatiden, s. 13. Månne identisk med den herr Laurens Svensson, som
1507 var Hemming. Gadhs »kapellan* (Styffe, Bidr. till Skandinaviens hist., V, s.

271* Carlsson, a. a., s. 4, 167)?
1 Äfven beträffande Lars Organista, hvilken som bekant umder 1530- och

1540-talen innehade en särdeles betydande ställning inom det kungliga räkenskaps-

väsendet och slutligen avancerade till kammarråd (EdÉN, a. a., s. 61 f., 65 f., 107 f.),

har det varit okändt, hvar han haft sin verksamhet, innan han korn i Gustaf Vasas

tjänst. Det lider emellertid intet tvifvel, att han är identisk med den »her Lars

Organista», som var anställd hos Helga lekamensgillet i Stockholm från 1517 till

gillets upplösning 1 527 och som af gillet uppbar ärlig lön för det han hade >lek i

organa>. Herr Lars räknades också som medlem af det gillet tillhörande »klärkeriet»

(Helga lekamensgillets handlingar, KB). Jfr Stockholms stads tankebok under
Vasatiden, utg. af N. Sjöberg, I, s. 161, och F. U. Wrangel, Stockholmiana, 2 uppl.

(1912), s. 465, 467.





3

nalet har tyvärr icke blifvit bevaradt, men i stället finnas tvenne

afskrifter, båda från Gustaf Vasas tid, ännu i behåll. Den ena af

dessa är uppenbarligen, frånsedt ortografiska detaljer (ä-tecknet!),

en noggrann kopia af herr Eskils arbete och börjar sålunda: »Anno

domini MDII°. Item tenne efterskrefTne jordebog beskreff jag her

Eskild Mickilson, som lyder på alle min herris och min frugis

herr Stens och fru Ingeborgs) kiöpegodtz, pantegodtz och köbstedz-

godtz och min frugis erffuegodts, huar ted helst ligger ij Suerge».

Fullt så troget har originalet ej blifvit följdt i den andra afskriften,

ett »register oppå the jordegots och gårda, såsom gamble her Sten

Sture och fru Ingeborgh erfft och kiöpth haffue», hvilket Gustaf

Vasas klädkammarskrifvare Rasmus Nilsson år 1545 utdragit och

omskrifvit »utaff en gammull jordebook, som her Eskil Michaelis

uti her Sten Stures tijd bescriffuith haffuer»
1

. Rasmus Nilssons

ordalag ge tydligt vid handen — äfven om man eljest icke visste

det — att den 1545 ännu tjänstgörande »gamle herr Eskil» var

identisk med den Eskil Mickelsson, som i egenskap af Sten Stures

tjänare upprättat jordeboken. Det var för fru Ingeborgs räkning,

som denna uppgjordes: den var afsedd att ligga till grund för det

arfskifte, som måste komma att ske, när herr Sten fölle ifrån. En-

ligt ett aftal, som redan i Sten Stures lifstid träffades angående det

stora arfvet, skulle nämligen herr Stens egna arftagare af Vasa-

släkten (Erik Johansson och dennes omyndiga brorsbarn Gustaf

Kristiernsson och Brita Kristiernsdotter) efter riksföreståndarens död

erhålla alla hans arfvegods, medan köpegodsen borde tillfalla den

efterlefvande änkan mot det ätt denna betalade boets skulder.
2

Och det var ju köpegodsen jämte fru Ingeborgs arfvegods, som

enligt Eskils egna ord i den citerade ingressen upptecknades i

jordeboken.

Herr Eskil har sålunda af Sten Sture användts i dennes och

fru Ingeborgs enskilda affärsangelägenheter och därvid handlagt

sådana ärenden, som särskildt lågo de gamla makarna om hjärtat.

Hans verksamhet som riksföreståndarens finansielle förtroendeman

har emellertid inte inskränkt sig härtill utan också omfattat den

ekonomiska förvaltning, som sammanhängde med herr Stens ställ-

1 Bada afskrifterna föreligga i Arf och eget: Sturegodsen, KA. Af dem
har den mera ordagranna observerats af HALLENBERG (Om Gustaf hs mynt, s. 34),

och med anledning af hans notis om densamma blef jordeliukens »Eskild Mickilson>

redan i andra delen af Handl. rör. Skandinaviens historia (s. 35 f., noten) identi-

fierad med Gustaf Vasas kamrerare herr Eskil.
2

T- A. ALMQUIST, Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523— 1630,

I, s. 60 f.
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ning som Sveriges regent. Om Sten Stures korrespondens ej,

såsom tyvärr är fallet, gått till spillo, skulle vi säkert i den ha

funnit många vittnesbörd härom; nu däremot få vi nöja oss med
en enstaka notis, för hvilken vi endast ha den tillfälligheten att

tacka, att den förekommer i Svante Nilssons bättre bevarade bref-

samling. Under det uppror mot kung Hans' välde, som i aug.

1 501 igångsattes af triumviratet Sten Sture, Svante Nilsson och

Hemming Gadh, var Småland ett af de landskap, som det för

revolutionsmännen var svårast att bemäktiga sig. I Kalmar satt

Hans' höfvitsman Abraham Eriksson (Gyllenstierna). och det visade

sig omöjligt att fråntaga honom detta fäste, från hvilket han gjorde

utfall i de kringliggande bygderna. Och i Värend härskade Trollarna,

som från det fasta Bergkvara förstodo att bevara denna provins åt

konungen intill våren 1502. Vid resningens början öppnade Svante

Nilssons trupper, anförda af marskens gamle tjänare Peder Månsson

(Stjärna) till Säby, en belägring af Bergkvara, men i nov. kom
slottsherrens, den gamle Arvid Trolles son Joakim dit från Danmark
med förstärkning, och härigenom förmörkades för en tid utsikterna

att eröfra fästet och att definitivt vinna landsbygden däromkring.

Sten Sture måste själf gripa in och sände ned sin troman Nils

Broms för att taga itu med Joakim Trolle. Denne nödgades till

sist att med Bröms afsluta ett vapenstillestånd, därvid han synes

ha förbundit sig att draga sig tillbaka öfver skånska gränsen.

Samtidigt rensade Peder Månsson Njudung och Värend från Abra-

ham Erikssons och Arvid Trolles fogdar. Men när detta skett,

uppstod tvist mellan Sten Sture och herr Svante om hvem som
skulle upptaga skatt i- de värendska häradena. Peder Månsson,

som tillskref sig hufvudförtjänsten af de vunna resultaten, gjorde

för Svante Nilssons räkning anspråk på denna rätt men måste

därvidlag till sin stora förtrytelse rymma fältet för Nils Bröms och

den honom åtföljande herr Eskil, hvilka hade Sten Stures skriftliga

uppdrag att förrätta och till riksföreståndaren öfverlämna all uppbörd

inom ifrågavarande område. Vid påsktiden 1502 finna vi sålunda

herr Eskil sysselsatt med att fara omkring i de småländska socknarna

och hopsamla skatten å Sten Stures vägnar.
1 4

1 Två bref af Peder Månsson till Svante Nilsson, det ena dateradt Eksjöhof-

gård 24 nov. 1501 och det andra skrifvet strax efter pask 1502, Sturearkivet: Svante
Nilssons arkiv, V, Danska riksark. Först genom dessa bref vinnes en föreställning

om upprorets förlopp i Smaland, en punkt där STYFFE (a. a., IV. ml-, s. 272) visa r

sig otillräckligt underrättad.
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Det förtroende, som Eskil Mikaelis vid utförandet af sina fi-

nansiella uppdrag ingifvit riksföreståndaren, hade till följd, att denne

under sitt sista lefnadsår använde honom jämväl på ett annat och

mera kräfvande område, nämligen som diplomat. Vid den tid,

hvarom här är fråga, befann sig Sverige utrikespolitiskt sedt i ett

synnerligen brydsamt läge. Det hade afsatt sin laglige konung

och höll alltjämt hans drottning Kristina, som tillhörde det högt

ansedda sachsiska kurfurstehuset, i fängsligt förvar. Under sådana

förhållanden låg det stor vikt uppå, att grannländernas furstar och

städer blefvo ordentligt underrättade om anledningarna till upp-

roret, så att icke kung Hans på ett eller annat sätt fick hjälp

från de ifrågavarande makterna mot de skenbart så brottsliga

svenska insurgenterna. Hemming Gadh fick uppsätta utförliga re-

dogörelser för de med upproret sammanhängande omständigheterna,

därvid konungens öfvergrepp och för Sverige skadliga politik bjärt

utmålades, och den ena beskickningen efter den andra afgick till

Livland, Preussen och Nordtyskland för att omstämma opinionen

och om möjligt från dessa länder erhålla positivt understöd i form

af hjälptrupper mot den mäktige danske monarken. Bland de ut-

ländska potentater, som Sten Sture satte mest pris på att vinna,

var Mecklenburgs hertig, Magnus II, en af dåtidens dugligaste och

mest inflytelserika nordtyska territorialfurstar. Denne var nära

befryndad med det sachsiska huset och hyste liflig medkänsla för

Kristinas öde, men hans förhållande till kung Hans var sedan

gammalt icke utan slitningar. -Weimars statsarkiv gömmer ännu

ett märkligt bref från början af juli 1481 — alltså blott en ä två

månader efter Kristian I:s död — däri kung Hans meddelar sin

svärfar kurfurst Ernst af Sachsen sina bekymmer och sin harm

öfver att, såsom han med visshet erfarit, hertig Magnus på allt

sätt beflitade sig om att uttränga Hans från den eftersträfvade

kungavärdigheten i Sverige och själf taga denna i besittning.
1

1 KonuDg Hans till kurfurst Ernst af Sachsen, Köpenhamn 5 juli 148 1, Reg.

C 797, Weimars statsark. Med anledning af hertig Magnus' intriger med afseende

på Sverige (»wij hebben waTafftigen erfaren, \vo dat de hochgeboren furste Mterr Mag-
nuss hertoge to Mekelnborg — — sich flitigen schole bearbeyden wyse unde wege
tosukende, dar dorch he Sweden innekrygen unde dar ino vor eynen koning moch-
té wcrden entfangen») ber konungen sin svärfar att genom personlig hänvändelse
till hertigen söka förmå denne att afstä frän sitt » obilliga förchafvande» och, om
hertigen likväl framhärdade, med råd och dåd bistå Hans i kampen mot mecklen-
burgaren. — Konungen beklagar sig också i brefvet öfver att hans afiällige under-

såte, den schleswig-holsteinske adelsmannen Henning Pogwisch, som af fiendskap

mot Kristian I tillika med sin familj gått i landsflykt, fått en fristad i Mecklenburg
och välvilligt mottagits af därvarande furstehus, enkannerligen af Magnus' bror hertig

Albrekt, och att han nu kunde befaras igångsätta ett anfall mot konungens stater

med Mecklenburg som operationsbas.
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Denna omständighet, att hertigen i hågkomst af sin stamfrände

Albrekts svenska kungadöme under 1300-talet uppträdde som
aspirant till Sveriges krona, liksom hans söner, särskildt hertig

Albrekt den sköne, gjorde det under Gustaf Vasas tid,
1

är en-

dast ett vittnesbörd bland flera — visserligen i detta samman-
hang mycket betydelsefullt — om den spänning, som rådde mellan

det mecklenburgska furstehuset och de danska oldenburgarna un-

der kung Hans' första regering-sår. Nå?/ot senare antop-o visser-

ligen de dansk-mecklenburgska förbindelserna en vänskaplig karak-

tär, men vid det nya århundradets början inträdde återigen en af-

gjord försämring, och förhållandet var vid det här laget långt ifrån

godt.
2

Hertigens frändskap med huset Wettin och sålunda också med
drottning Kristina bidrog därvid så mycket mindre att stämma
honom fördelaktigt mot den danske konungen personligen, som
Magnus genom underrättelser från drottningens omgifning visste,

att det sätt, på hvilket Hans behandlade sin gemål, icke var

oklanderligt. 3

Sten Sture kunde därför ha ett visst hopp om framgång, när

han under senhösten 1501 lät tillställa hertig Magnus en af Gadh

författad, vidlyftig berättelse om kung Hans' brottsliga förbindelse

med Ryssland och de öfriga orsakerna till upproret, hvarjämte

konungens för drottning Kristina kränkande förhållande till en

annan kvinna (Edele Jernskj;eg) vederbörligen framhäfdes. Her-

tigen uppmanades att icke ge konungen någon handräckning i hans

orättfärdiga sak utan fast hellre ombesörja, att sådana inom hans

1 Hösten 1521 umgicks Liibeck med planer på att förskaffa endera af Magnus'
söner, Henrik och Albrekt, Sveriges krona (Hanserecesse 1477— 1530, 8, s. 22).

Den senares försök under grefve- och Dackefejderna att förvärfva sig konunga-
värdigheten i Sverige — försök som uttryckligeu anknöto sig till traditionerna från

konung Albrekt af Mecklenburg — äro väl bekanta.
2 Efter kung Hans' misslyckade tåg mot Ditmarsken 1500 voro i Mecklenburg

allehanda rykten gängse om de anfallsplaner mot sistnämnda land, hvilka konun-
gen ämnat sätta i verket, om han lyckats betvinga Ditmarsken. H. WlTTE, Meck-
lenb. Geschichte, I (1909), s. 296.

3 Ungefär vid 1500-talets ingång underrättade en drottning Kristinas förtrogne,

Hans von Kaden, hertig Magnus om att kung lians behandlade sin drottning

»nicht änders dann eynes ritters fru\ve.> och hertigen beslöt med anledning häraf att

tillskrifva kung Hans. Sedan blef Hans von Koden föremål för mycken ovilja vid

det danska hofvet, där man af förtrytelse öfver den mot konungen riktade beskyll-

ningen hotade att vid lägligt tillfälle hugga von Kaden i stycken, sä att drottning

Kristina fann sig nödsakad att varna honom för denna fara. Rätt betecknande för

förhållandet mellan de kungliga makarna är emellertid, alt hon därvid inte med ett

ord förnekade riktigheten af von Kadens påstående eller förehöll honom det olämpliga

i hans utsaga till hertig Magnus (Drottning Kristina till Hans von Kaden, odat.

kopia, som af den senare tillställts hertig Magnus, Danica, ex arch. Gustrow..

vol. I, Schwerins Hauptarchiv).
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land varande ryttare och landsknektar, hvilka mot sold ville tjäna

i Sverige, komme Sturarna till hända.
1

Det är icke bekant, hvad hertigen lämnat för svar, men i be-

traktande af de vänskapliga relationer, i hvilka hertigen och en af

hans förnämsta ämbetsmän visa sig stå till Sverige under år 1503

och därvid just Eskil Mikaelis spelar en hufvudroll, kan det an-

tagas ha varit gynnsamt. De därmed sammanhängande omständig-

heterna voro följande. Herr Eskil var af Sten Sture affärdad i

beskickning, om till hertig Magnus eller andra tyska makter kan

icke med säkerhet afgöras. Han passerade i hvarje fall Mecklen-

burg men blef där uppsnappad och gripen af några kung Hans'

tjänare, hvilka ämnade bortföra honom till Danmark. Detta brott

mot de sparsamma folkrättsliga begrepp, som redan vid denna tid

förefunnos, upprörde emellertid hertig Magnus, och så snart saken

kommit till hans kännedom, gaf han befallning om att den sven-

ske »sekreteraren» skulle lösgifvas och fritt få uppehålla sig i Meck-

lenburg. Denna ståndpunkt intog hertigen jämväl sedan en skrif-

velse anländt till honom från kung Hans med uppmaning att ut-

lämna det svenska sändebudet. Magnus började så underhand-

lingar med herr Eskil och föreställde honom, att det med hänsyn

till drottning Kristinas mäktiga släktförbindelser i Tyskland vore

en bjudande nödvändighet för Sten Sture att försätta henne i fri-

het och under vederbörliga hedersbetygelser aftarda henne till den

bl. a. af hertigen bemedlade fredskongress i Stralsund, som i aug.

1 503 skulle öppnas mellan kung Hans och de mot honom fientliga

liibeckarna och där vidare bestämmelser om hennes hemsändande

skulle träffas.
2

I samma syfte uppsatte Magnus den 24 juni en

skrifvelse till den svenske riksföreståndaren, däri han också i

välvilliga ordalag erbjöd sig att, om Sten Sture ännu ej vore be-

redd att lösge drottningen, förmedla underhandlingar i saken med
det sachsiska furstehuset, och af detta bref föreligger i Schwerins

arkiv en utskrift, som är försedd med ett postskriptum af herr Es-

kil till Sten Sture men som kommit att bli liggande i Schwerin,

emedan hertigens kansler B. Schöneich tydligtvis vid närmare be-

sinnande ansett höfligheten kräfva. att brefvet utsändes i* ett till

det yttre prydligare skick. 3

1 STYFFE, a. a., IV, s. 283 ff.

- Om denna kongress se Styffe, a. a., IV, inl., s. 302 f. och Carlsson, a. a.,

5. 94 ff.

3 Suecica, ex arch. Suerin., vol. I, Schwerins Hauptarchiv, tr. Styffe, a. a., IV,

s. 340 f. Såsom jag öfvertygat mig om vid ett besök i Schwerin, är det till aktstycket

hörande postskriptum, som innehåller en på svenska affattad sammanfattning af her-

tigens, bref, egenhändigt skrifvet af Eskil Mikaelis.
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Skrifvelsen är emellertid icke det enda spåret af Eskils vistelse

i Mecklenburg. Följande dag, den 25 juni 1 503, har han nämligen

själf sändt Svante Nilsson ett bref, som i detta sammanhang är af

det intresse, att det förtjänar att in extenso återgifvas:

Min ydmygeligha?, veluillighae helsse idher verdighet forsenth

kierlighae medh Gwdh. Mai vethae, her Swanttae, ath hogboren

försstai hertogh Magnussae hans marsk Aschen van Swychil haffwer

mögit goth talet om idher ok min herrar (p: Sten Sture) for hertogh

Magnussre och haffwer straffath thöm, som iekae haffwe haftth

skaeligh tall paa idher eller min herrar, iTorty konghen haffwer

scriffuith til alla: herrar ok fförsste, hwru uerligh tha: i Swaerigh

haffwe beuisth siik i modh hans nadh, ok haffwer ok saa scriffuith,

ath hans nades sagher skal ingen stades finnes. Thy er thet vel

radeligt, kaere her Swanthae, ati bestiller thet ok ssaa, ath for

hwath som helsth sagher i haffwer konghen opsacth hwlskap ok

manskap och hwru hans nade haffwer hollet thae artide och pwnc-

ther, som hans nade haffwer besa^glet, ath i lather tae artide alke

scriffwes, ssom idher och riget macth oppa ligher, och lodher

thöm strax koma? her utoffwer medh et vissa? both til forscriffna:

marsk. Tha vil han fforkyndaj thöm framdeles for herrae ok

förssta:, hwru hanss nade kongh Hans haffwer siik beuisth i modh
ider ok Sweriges riga:. Haffwer han ok ssaa sacth, ath görs min

herrae elker idher en tal folck behoff, tha vil han bestille thet saa,

ati skwlla? fongae tha: som godae veractigas karlla: ere, ok koma
selfT til idher medh, om saa sagas er, ati, min herrae och rigesens

radh kwnnae ickae fforliges medh konghen. Ok er han hertog Mag-

nussa: hans ipperstae rad, en ganska: cloch, viss ok fforsöcth man
medh mange herrae ok fförsste, som han haffwer tiänth. Kaere her

Swanttae, scriffwer honom her til om eth encket swar oppa. Ok
bedher iak idher, ati tagkcr honom i ider scriffuilssae, ffor thet

han haffwer beuisth siik troligae om alke asrenda:, som min herrae,

idher ok Swerigis rige macth oppa ligher, ati aerae then thet vil

medh honom altiid forskulke medh alke godas, ok ffor thet han

haffwer mik beuisth kierligh paa idher vegne. Kiaerae hen Swanttae,

finner nogher godhaj radh til medh idher scriffuilssae, ath iak mot-

the komaj til min herrae igen her aff landhet. Ey mer. Her medh
idher Gwdh och sancte Erigh befalendes. Raptim dominica proxi-

ma post festum Johannis Baptistae.
Eskil Michilsson. 1

1
Brefvet, som bär utanskriften: »Erligh ok högboren herrx' heT Swanttoe Niels-

son, marsk i Swerigh, medh ydmygth tilkommendes thette breff», föreligger i
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Af brefvet erhåller man ju ett ganska godt vittnesbörd om de

mecklenburgska sympatierna för Sverige, och särskildt hade herr

Eskil haft lycka med sig i sina samtal med hertig Magnus' mar-

skalk, den i Mecklenburgs dåtida historia bekante Aschen von

Schwicheld, 1 som icke blott lofvat att uppträda som Sveriges ad-

vokat inför de tyska furstarna gent emot kung Hans' ihärdiga

beskyllningar utan också ställde i utsikt, att han personligen skulle

komma öfver till Sverige med hjälptrupper, om kriget fortfore.

Något varaktigt resultat af herr Eskils mecklenburgska mission

kom icke till stånd, ity att hertig Magnus afled i slutet af år 1503

och den svensk-danska fejden för öfrigt afstannade genom ett stille-

stånd våren 1504. När Eskil, som ju i brefvet ger uttryck åt sin

önskan att snart få återvända till fäderneslandet, ändtligen fick

denna sin längtan tillfredsställd, voro hans gamle herres dagar

räknade, och det dröjde nära 20 år, innan han återigen korn att

intaga ställningen som förtroendeman hos en svensk statschef.

Vid Sten Stures död drog sig en stor del af hans tjänare tillbaka

till de finländska .slotten, hvilka nästan alla legat under den gamle

riksföreståndarens personliga förvaltning och som hans änka hop-

pades att i så stor utsträckning som möjligt fä behålla äfven under

den nya regimen. Till hennes harm beslöt emellertid riksrådet

att till kronan indraga samtliga Sten Sture tillhörande fästen i

Finland med undantag af Tavasthus (jämte Kumogård), som till-

erkändes fru Ingeborg som änkesäte. När Svante Nilsson, åtföljd af

flera rådsmedlemmar, sommaren 1504 för första gängen som riks-

föreståndare besökte Finland, hade han emellertid tack vare det

envisa motstånd, som restes mot honom af fru Ingeborg och Sten

Stures män, stora svårigheter att komma i besittning af de ifråga-

varande slotten. Tydligast framträdde detta vid hans ankomst till

Sturearkivet: Svante Nilssons arkiv II, Danska riksark. Det atergifves här utan annan
förändring än att modern interpunktion genomförts. Det tecken för ä-ljudet, som af

Eskil regelbundet begagnas, är ett tydligt <s och kan icke lämpligen tTansskiiberas

med ä. — Genom fotografiskt aftryck af brefvets senare del (inkl. namnteckningen)
har jag öfvertygat mig om att stilen är densamma som i egenhändiga aktstycken af

herr Eskil frän den tid han var Gustaf Vasas kamrerare (exempelvis i brefvet af 4
sept. 153S, se nedan), och hvarje tvifvel om identiteten är därmed till öfcerflöd

undan röj dt.
1 Denne man, som i egenskap af hertig Magnus' marskalk och sändebud deltog

i förlikningsmötet mellan Danmark och lubeckarna i Lubeck 24—29 apr. 1503,
bodde pa godset Beseritz i östligaste Mecklenburg. Efter hertig Magnus' död var

han förtrogen rådgifvare åt hans son Albrekt den sköne och lefde ännu under dennes
danska expedition 1535. Hanserecesse 1477— 1530. 4. s. 536, 541; 8, s. 53S: 9, >.

451. Dipl. Norv., 16, s. 436 f. Danica, ex arch. Gustrow., vol. I, och Aufgebots-
akten 1535, Schwerins Hauptarchiv. Jfr SrKBMACHKR's Wappenbuch, VI:10 (1902),
s. 9S. Möjligen identisk med A. v. S., Marschall des Stiftes I Iildesheim, som nämnes
18 sept. 1 514 (Urkunden des Herzogtums Lauenburg n:r 575, Schleswigs statsark.).
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Kastellholm, där enligt hans mening allt var tillpyntet i onda

måtte» för hans mottagande. Den som vid tillfället ifråga intog

främsta platsen bland den gamla slottsbesättningen var ingen annan

än herr Eskil.
1

' Troligen bar just han, den trogne Sturetjänaren,

som 1502, såsom vi sett, fallit Svante Nilssons man Peder Månsson

i ämbetet, då det gällde att upptaga skatt i Värend, en dryg del

af ansvaret för att det viktigaste af de på slottet befintliga förråden

i god tid undanskaffats till Kumogård och där öfverlämnats till

fru Ingeborg, så att föga återstod för Svante Nilsson att å rikets

vägnar mottaga. Afven i öfrigt blef Svante Nilsson illa välkom-

nad af herr Eskil och hans kolleger i slottsförvaltningen. När

riksföreståndaren den 14 juli 1504 sjöledes nalkades Kastellholm

och sökte få tillträde till slottet, vittnade tvenne mot honom och

hans följe aflossade kanonskott om att han var en objuden gäst,

som icke skulle bli insläppt utan vidare. Herr Svante nödgades

öfvernatta »ute på marken», och först efter åtskilligt parlamenterande

bekvämade sig herr Eskil och den öfriga besättningen att påföl-

jande morgon öfverlämna fästningen ät honom och den svenska

riksrådsdelegationen.
2

Det var måhända en eftergift för besättningens önskningar,»

när herr Svante nu insatte Sten Stures ende till myndig ålder

komne arftagare, Erik Johansson (Vasa), som höfvitsman å det

åländska fästet. Förmodligen ha under sädana förhållanden åt-

skilliga af Sten Stures på Kastellholm varande tjänare funnit sig

oförhindrade att kvarstanna där äfven under den nye innehafvaren,

och bland dem, som sålunda utbytte Sten Stures tjänst mot Erik

Johanssons, var med ganska stor sannolikhet också Eskil Mikaelis.

Det är åtminstone påtagligt, att denne år 1515 var en förtroende-

man hos Vasarna, och förmodligen var detta fallet redan när vi

år 1509 för första gången efter Kastellholmsepisoden möta hans

namn. Förhållandet var det, att Sten Stures stärbhus häftade i

ogulden skuld å 200 mark till Helga lekamensgillet i Stockholm. 3

Tiden gick, utan att gillet fick sin betalning, och till sist fann sig

åldermannen böra göra ett försök att genom herr Eskil utfå till-

1 Jämte honom nämnas som besättningens ledare och talemän Henrik Eriksson,

Anders Bengtsson och Ivar Jute, hvilka alla äro kända som Sten Stures tjänare och
förtroendemän under riksföreståndaretiden (STYFFE, a. a., IV, s. lSi, 24S f., 254).

2 Handl. rör. Skandinaviens hist, XIX, s. 81—S3. Jfr StYFFE, a. a., V, inl.,

s. 50, där »herr Eskil» dock icke, såsom förhållandena synas mig kräfva, identifierats

med Eskil Mikaelis, hvars tidigare historia var Styffe obekant.
3 Förteckningen öfver Sten Sture den äldres arfvegods, köpegods och skulder

af år 15 1 5, f. 29 (se om denna nedan s. 12).
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1

godohafvandet. . Härom föreligger följande anteckning i gillets

utgiftsbok för 1509:

Item 1 domino Martino Johannis för en rinskan gillene, then

hafifua vij tänkth giffua domino Eskillo, ath gilleth skuldhe fa syna

penningha ij gen, som her Sten Sture, Gudh hans siäl nadhe, var

gilleth skyllogher, för gillene gafT iach (v- åldermannen) XIIII öre.
2

Meningen är ju klar. Genom den bekante prebendaten i

Stockholm herr Mårten Jönsson 3 tillväxlade sig gillet en rensk

gyllen, och detta guldmynt skulle användas som dusör eller rent

af som mutor till »dominus Eskillus», för att denne af herr Stens

arfvingar skulle utverka skuldens betalande. Att nu anteckningens

herr Eskil är identisk med den aflidne riksföreståndarens f. d. fi-

nansämbetsman med samma namn, blir sannolikt redan däraf, att det

rör sig om en Sten Stures skuld, och sannolikheten stegrar sig till

visshet i betraktande af att Eskil Mikaelis, såsom redan nämnts

och strax skall närmare utföras, några år längre fram visar sig

vara i tjänst hos herr Stens arftagare Vasarna. Det var alltså

dessa — och framför allt Erik Johansson, hvilken äfven represen-

terade sina brorsbarn, i ty att han var förmyndare åtminstone för

Brita Kristiernsdotter — som af gilleåldermannen ansågos närmast

skyldiga att svara för den ifrågavarande skulden, sedan fru Ingeborg-

år 1507 aflidit. 4 Visserligen synes det från början ha varit me-

ningen, att efter fru Ingeborgs frånfälle hennes arfvingar af Tott-

släkten skulle vara pliktiga att gälda Sten Stures skulder, i den

mån de af fru Ingeborg lämnats obetalta. 3 Men det föreligger

intet enda exempel på och förnekades f. ö. sedermera såväl af

Gustaf Vasa själf som af hans förutnämnda kusin Brita Kristierns-

dotter, att Tottarna åtgjort något för att infria herr Stens återstå-

ende skuldförbindelser. Det är också bekant, att en uppgörelse i

denna sak träffades mellan Erik Johansson och Tottarna, 6 som

1 För en utgiftspost, som kommer strax förut, anföres såsom datum 9 okt.
2 Helga lekamervsgillets handlingar: Erogata 1 509— 15 13, KB.
3 Se om honom Carlsson, a. a., s. 32. Han afled 1520 (Helga lekamensgillets

handlingar: Levata 15 15— 1522, KB.).
4

4 Almqvist uppger af misstag (a. a., I, s. 61), att fru Ingeborg dog 1515.
5 Riksrådets dom af 13 aug. 152S och en vittnesskrift af Brita Kristiernsdotter

från 1560-talet, Arf och eget: Sturegodsen, KA. Jfr AlMQUIST, a. a., I, s. 62, 64.— Att biskopen i Abo ännu i jan. 1509 betraktat fru Ingeborgs arfvingar som
närmast betalningspliktiga i fråga om en Sten Stures skuld till Abo domkyrka, fram-

går af Grönblad, Nya källor till Finlands medeltidshistoria, s. 398 ff.

6 Den förutn. riksrådsdomen af 152S. Enligt de i densamma lämnade upplys-

ningarna skulle uppgörelsen bl. a. ha gått ut på att fru Ingeborgs arfvingar skulle be-

hålla stärbhusets köpegods mot en lösen till Erik Johansson af 400 mark, som
emellertid aldrig af Tottarna gäldades.
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måhända i en viss utsträckning- befriade de senare från betalnings-

skyldigheten.
1

I hvilket fall som helst kan som sagdt den slutsatsen med största

sannolikhet dragas af notisen i helgalekamensgillets handlingar, att

Eskil Mikaelis redan då var i Vasarnas tjänst.
2

Bevisligen var han

det sex år senare. En i original bevarad jordebok, hvars ingress

har följande lydelse: - Anno domini MDXV. Item thennai jordbogh

lyder paa alle her Sten Stwris jordhål goz, arfTwai goz och köbae goz,

hwar tha; helst liggendis asre her i Swerighe> och sålunda redan i

sin formulering starkt påminner om rubriken till herr Eskils jorde-

bok af 1502, visar sig till större delen vara skrifven med Eskil

1 En intressant men något dunkel punkt är Vasarnas förhållande till den skuld,

hvari Sten Stures stärbhus häftade till Peder Turesson (Bielke) och dennes syster

fru Anna Turesdotter (änka efter Gustaf Olsson Stenbock) och för hvilken herr Sten

till de båda fordringsägarna pantsatt åtskilliga af sina arfvegods. Skulden belöpte

sig enligt Brita Kristiemsdotters ofvan cit. vittnesskrift ursprungligen till 5000 mark,
men fru Ingeborg synes ha afbetalat något, ty endast 4000 danska mark reste-

rade, när stärbhusets återstående skulder är 15 15 upptecknades. Denna sak gaf an-

ledning till mångåriga förvecklingar mellan Peder Turesson och Vasarna, på hvilkas

arfslott de pantsatta godsen hade fallit. I ett bref till riksföreståndaren Svante

Nilsson, dateradt Rydboholm 10 aug. 150S (Stutearkivet: Svante Nilssons arkiv II,

n:r 1000, Danska Tiksark.), anhåller Erik Johansson om ökade förläningar af kronan
för »myn sthore skadhe och ewiigh forderif iak haffwer for Swerikiss rikis skyldh

om the gotz, som myn modher brodher her Sten utsetthe her Pädher Twrsson for

IIIJ m (o: 3500) mark» (differensen mellan detta belopp och den 151 5 uppgifna

summan, 4000 mark danska, torde sammanhänga med att den danska marken hade
lägTe värde än den svenska). Ungefär vid samma tid uttog Peder Turesson hos
riksföreståndaren en stämning på Erik Johansson, hvars innehall är obekant men
som direkt eller indirekt rörde skulden. Måhända hade Erik Johansson gjort ett

försök att på våldsamt sätt och utan ersättning komma i besittning af de förpantade

egendomarna. Ake Hansson (Tott) och Nils Eskilsson (lianer), af hvilka den förre

var en af fru Ingeborgs arfvingar, ställde sig därvid solidariska med Peder Turesson,

och någon tid före stämningens uttagande hade Erik Johansson af dessa tre vid ett

personligt sammanträffande i riksföreståndarens närvaro lidit mycken »smeligh».

Med anledning af stämningen anhöll herr Erik hos Svante Nilsson (odat. bref från

Rydboholm, Sturearkivet, anförda volym, n:r 412) om anstånd med rättegången, till

dess hans svåger Trötte Månsson (af Ekasläkten) anlände till »byn» (Stockholm)

och kunde lämna honom bitTäde. Han tillfogade en bön, att herr Svante måtte

vara honom behjälplig, så att han »komme till sitt», d. v. s. erhölle godsen ifråga.

De båda citerade brefven, af hvilka det förra är det mest upplysande, ge knappast

det intrycket, att herr Erik ansett Tottarna pliktiga att igenlösa det förpantade;

snarare har han genom de af honom begärda förläningarna velat bli satt i stånd

att själf verkställa igenlösningen. Det sätt, på hvilket hans mellanhafvande med
Peder TuTesson omtalas i den senaTes bref 4 apr. 1517 (STYFKE, a. a., V, s. 582 f.),

tyder också på att Erik Johansson ansågs skyldig att själf betala den gåmla skulden
— om nämligen, såsom sannolikt är, det är denna, som i nämnda bref afses. Se

f. ö. ALMQUIST, a. a., I, s. 02, och Hist. tidskr. 1914, s. 250.
2 AnmärkningväTdt är, att han af åldermannen namnes rätt och slätt »dominus

Eskillus> utan vidare hemortsbeteckning. Detta passar ju bra in på en person, hvilken

såsom Eskil Mikaelis varit känd som Sten Sture den äldres betrodde tjänare. Ihåg-

kommas bör också, att han, om han var anställd, hos Erik Johansson, måste ha bott på
det i Stockholms närhet belägna Rydboholm — Erik Johansson hade efter att senast i

början af 1507 ha lämnat Kastellholm ifrån sig åter tagit sin stadigvarande bostad

på fädernegodset — och sålunda äfven af denna anledning var en i Stockholm \äl

bekant person.
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Mikaelis' tydliga, lätt igenkända stil.
1 Att äfven arfvegodsen upp-

tagas, röjer otvetydigt, att den är uppgjord för Vasarnas räkning.

Samtidigt återfinnes herr Eskil äfven eljest i etr sammanhang,

som visar hans nära förbindelser med Vasasläkten. Brita Kristiernsdot-

ters mor Dorotea Knutsdotter (Banér) försålde åren 15 12 och 1 515 en

del fastigheter till Sten Sture den yngre, och enligt ett intyg, som
Eskil Mikaelis 1526, tydligen på Gustaf Vasas begäran, utfärdade,

var det han, som af unge herr Sten uppbar och till hustru Dorotea

antvardade den öfverenskomna likviden. Af sammanhanget fram-

går, att detta skett först efter den senare försäljningen, alltså 15 15.

Då Erik Johansson, som förut nämnts, var Brita Kristiernsdotters för-

myndare, är Eskils medverkan vid denna affär från den utgångs-

punkten, att han var herr Eriks tjänare, fullt begriplig.
2

1 5 1 5 års jordebok upptog ju icke blott Sten Stures arfvegods

utan också köpegodsen och var därjämte i slutet försedd med en

samtidigt och äfvenledes af herr Eskil skrifvén förteckning öfver de

Sten Stures skulder, som efter fru Ingeborgs död förblifvit obetalda.

Detta ger tydligt vid handen, att Vasarna icke betraktade den med
fru Ingeborgs arfvingar träffade öfverenskommelsen om hennes och

herr Stens kvarlåtenskap som definitiv, utan beredde sig att upp-

taga frågan på nytt i hela dess vidd. Det finnes starka skäl för

den förmodan, att redan nu den 19-ärige, stridbare och tidigt mog-

nade Gustaf Vasa härvidlag begynt framträda som den drifvande

kraften. Den utprägladt ekonomiska läggning, hvilken känneteck-

nade honom som konung och följde honom in i ålderdomen, är

också det karaktärsdrag, som framför andra utmärker honom, när

hans namn först möter i samtida akter. Hösten 15 16 besökte han

Peder Turesson (Bielke) på Stäkeholm i anledning af en segsliten

ekonomisk tvist mellan denne och Erik Johansson, och följande vår

sökte han med den honom egna hänsynslösheten ordna denna affär

genom att tillsammans med sin fader fara omkring i hela Uppland

1 Arf och eget: Sturegodsen. KA. Pikturen har, såsom ju är att vänta, karak-

tären af ett mellanled i utvecklingen mellan handstilen i brefvet af 1503 och den
af Eskil under 1530-talet använda och liknar kanske mest den senare. Äfven orto-
grafien är den för Eskil Mikaelis typiska. — På ett ställe (f. 3) heter det: »thenne 11

gordce bytta? min herrie her Sten medh kromen for sin rett.e arffwje goz». Häraf
framgår, att författaren tidigare varit i Sten Sture den äldres tjänst, och da dessutom
flera tillägg, som af honom själf gjorts åtskilliga ar senare under Gustaf Vasas rege-

ringstid, röja, att han då var anställd hos konungen, skulle man redan däraf med
en viss säkerhet kunna sluta sig till Eskil Mikaelis' författarskap, äfven om icke den
utslagsgifvande faktorn, pikturen, förefunnes.

3 Intyg af Dorotea Knutsdotter, [Uppsala] 21 sept. 1525, och af Eskil Mikaelis,

Rydboholm 11 mars 1526, afskrifter i Arf och eget: Sturegodsen, KA. Efter en

annan afskrift tr. i De la Gardieska Archivet, 3. s. 159— 161.
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och där beslagtaga herr Peders gårdar, hvarvid han också tilltvang

sig den från dem utgående skatten.
1 Samtidigt lät han öppna rätte-

gång mot en borgerska i Stockholm, hvilken han ansåg innehafva

ett Sten Sture den äldre tillhörigt hus i staden. Anteckningen

härom återfinnes i Stockholms stads tankebok för år 15 17 och har

följande lydelse:

Her Eskil Gödstaff Ericssons och hustru Margit Per Mortenssons.

Samma dag (p: den 2 mars) stod her Eskil GöstarT Ericssons

och talade til hustru Margit Per Mortenssons om thet huss, som
hon wdi bor och Per Bagge grytere och hennes modersyster aatte

Gud theres siel nade, och tilsporde henne, hurw hon hade ffaat thet

hussit, och sade, at her Sten Gud gledie hans siel hade samme
hus betalat. Tha kunde fifornemde hustru Margit beffuisit, at her

Sten hade icke betalat mere än helfftene i samme huss, swa mykit

som Per Baggis arffuinge ther wdi erffua borde, och gafif them

fför löst och fifast C marek. Ytermere kunde hustru Margit bewise,

at then andre helffthene i samme hus, som henne och hennes med-

arffue erffua borde effter hennes modersyster, Per Baggis hustru,

finge äldre en penning för sin dell mere än en J (? :
T
/ 2 ) mark, som

her Sten gafT them her pa Stocholms sloth, och» ther haffuer hon

her Per Slattis brefif wppa, som her Stens fogte war, at thet bleff

inthet betalt. Ther med sades, at hustru Margit skal sitie i husit

och gififue ärlige hus lön aff halffue hussit ärliga, swa lenge thet

komber ytermere til ransakan.
2

Denna intressanta notis 6m Gustaf Vasa är en månad äldre än

det bref, som hittills ansetts vara »det sannolikt äldsta nu bevarade

dokument, hvari konung Gustaf I nämnes». 3 Den tendens att med
mer eller mindre tvifvelaktiga rättsgrunder i egen hand samla herr

Stens hela fasta kvarlåtenskap, hvilken ALMQUISTS förträffliga under-

sökning 4 låter oss följa hos GustafVasa under hela hans regering, röjer

sig redan här. Betecknande är, att det var ett Sten Stures köpegods,

som Gustaf, om också icke med omedelbar och fullständig framgång, 5

1
Jfr ofvan, s. 12, not I. I

a Stockholms stads tankebok 1514— 15 17, s. 279 f., RA.
3 StyFFE, a. a., V, s. 5S2, noten. — Anmärkas bör, att efter allt att döma den

anförda notisen i tankeboken tidigare observerats af E. HiLDEBRAND, som i Sveriges

historia intill tjugonde seklet, Afd. 3, s. 9, på tal om Gustaf Vasas ungdom yttrar

»Ett samtida vittnesbörd visar tjuguåringen från en mindre fördelaktig sida i en affärs-

tvist med en för öfrigt okänd person, där man tycker sig skymta samma hänsyns-

lösa ekonomiska månhet, som man längre fram återfinner hos konungen».
4 A. a., I, s. 61—69.
5 Om någon ytterligare >ransakan> kom till stånd angående det omstridda

huset, så lyckades Gustaf Vasa i hvarje fall icke vinna mer än den halfpart, hvilken
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eftersträfvade
;
härigenom drogs ett streck öfver alla tidigare aftal

angående arfvet, hvilka ju bestämde, att fru Ingeborgs arftagare

skulle få köpegodsen på sin lott. Ett första steg var sålunda taget

på den utvecklingsbana, som 1553 slutade med Tottarnas fullstän-

diga bortdrifvande från Sten Stures genom köp förvärfvade jordegen-

domar.

Den man, som å Gustaf Vasas vägnar den 2 mars 15 17 upp-

trädde inför Stockholms rådhusrätt, kan med hänsyn till hvad vi

eljest veta om Eskil Mikaelis icke vara någon annan än denne.

Han hade nu utbytt Erik Johanssons tjänst mot Gustaf Erikssons

— tjuguåringen hade sålunda vid det här laget börjat föra egen

stat — och kan alltså med skäl betecknas som den store Vasakonun-

gens äldste tjänare. Det var uppenbarligen herr Eskils rika erfar-

enhet angående Sten Stures ekonomiska förhållanden, som satte

hans nye herre i stånd att anhängiggöra rättegången ifråga.

Sex år förgqn^o. Herr Eskils husbonde besteg efter växlande

öden Sveriges konungatron, och bland dem, som nu fylkade sig kring

honom och ställde sin erfarenhet till hans förfogande, var också

familjens gamle trotjänare. Vid konungavalet i Strängnäs var Fin-

land ännu i fiendevåld, och det blef en af den nye monarkens första

uppgifter att återbörda denna provins åt fäderneslandet. Han sände

för detta ändamål ryttare och knektar öfver Bottenhafvet. och de

svenska vapnen hade oafbruten framgång, så att till sist också det

viktiga Viborg, där Hemming Gadhs bödel Roleff Mattsson förde

befälet, öppnade sina portar, hvarigenom Finlands eröfring redan i

okt. 1523 var fullbordad. Den ene af de kungliga ämbetsmän, som
under fälttåget hade truppernas aflöning om hand, var just Eskil

Mikaelis. Efter förrättadt värf kunde han på senhösten återvända

till Stockholm. 1

Under de närmaste åren kom emellertid herr Eskil att i hufvud-

sak vistas i Finland. Redan under den finländska expeditionen 1523

hade han (22 okt.) erhållit det af Erik Axelsson (Tott) grundade

hospitalet vid Viborg i förläning,
2 och när grefve Johan af Hoja

och hans gemål Margareta Vasa 1525 flyttade öfver till det viborgska

fästet, å hvilket grefven förordnats till höfvitsman, inträdde herr

enligt hvad som 2 mars 15 17 påvisades blifvit inlöst af Sten Sture d. ä.. och nr 1527
afträdde han äfven denna hälft till hustru Margits man Per Mårtensson, som därför

betalte 130 mark. Stockholms stads tankebok under Vasatiden, utg. af N. SJÖBERG,
I, s. 116, 131, 145 f.; Gustaf I:s reg.. 4. s. 191 f.

1 Clement Renzels berättelse, Handl. rör. Skandinaviens hist.. 2. s. 35 f.

2 Gustaf l:s reg., i, s. 170.
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Eskil i deras tjänst. Genom kungligt bref den 12 maj 1526 er-

höll han ökade förläningar i Viborgstrakten 1 och innehade därjämte

en befattning som prebendat i Viborg — det första uttryckliga vitt-

nesbördet om hans prästerliga stånd, som förut endast röjer sig i

den herretitel, hvilken ju tillägges honom redan under Sten Sture

den äldres tid. Han företog emellertid årliga resor till Sverige,

dels för att handlägga vissa ärenden rörande Vasasläktens ekono-'

miska förhållanden, t. ex. förvaltningen af de grefvinnan Margareta

tillhöriga Braheg-odsen i Halland och arfskiftet mellan henne och

konungen, dels också för att i öfrigt biträda Gustaf Vasa, som
tydligen var angelägen om hans hjälp i hvarjehanda värf.

2 Det är

bl. a. påfallande, att det var under eller kort efter ett herr Eskils

besök hos konungen våren 1526 som det afgörande steget togs i

fråga om reduktionen af Sten Stures donation Gripsholm. Eskil

kunde i denna affär utan tvifvel stå till tjänst med nyttiga upplys-

ningar.

Hösten 1527 synes Eskil åter ha tagit sitt stadigvarande uppe-

håll i Sverige, och från denna tid är han till sin död oafbrutet

verksam som konungens egen ämbetsman. Hans anställning hos

grefvinnan Margareta var därmed slut, 3 hvilket naturligtvis icke

hindrade, att han äfven i fortsättningen vid mer än ett tillfälle

tillvaratog hennes intressen. Så t. ex. har han ännu 1530 ät fru

Margareta upprättat en jordebok öfver hennes fasta egendom. 4

Som en förtroendeman för Vasasläkten öfver hufvud — för konungen

såväl som för grefvinnan — framträder han också, när vi i okt. 1527

möta hans namn för första gången efter återflyttningen från Fin-

land. Det gäller den bekanta episoden från Skokloster, då grefvinnan

Margaretas dotter Ollegerd Brahe, som jämte sin syster Brita upp-

fostrades hos därvarande abbedissa, aflidit efter att, som Gustaf Vasa

uttrycker sig, »i sin dödstvång ha låtit tubba sig att begära bli

klädd i klostrets fariseiska habitum». Konungen beslöt med an-

ledning häraf att taga den kvarlefvande systern ur klostret, dels

för att rädda henne undan den farsot, för hvilken Öllegerd fallit

1 Gustaf I:s reg., 3, s. 139.
2 Gustaf I:s reg., 2, s. 141; 3, s. 41 f., 292; 4, s. 60. Herr Eskils förutn. in-

tyg af 1 1 mars 1526 (här nämner han sig själf prebendat i Viborg).
3 Äfven sin befattning som prebendat i Viborg uppgaf han och blef i stället

senast 1528 kanik i Linköping (Gustaf I:s reg., 5, s. 115). Kanonikatet var utan

tvifvel en sinekur och endast afsedt att bereda honom inkomster. Längre fram för-

sågs han på samma sätt med underhåll från Uppsala domkyrka, där han pä 1530-

talet innehade kanonikatet Laggahärad och omkr. 1544 prebenda Ducum. Forssell,
Sveriges inre historia frän Gustaf den Förste, I, Bil., s. 59; Fant, Observationes

selectai, P. VIII (17S7), s. 78.
4 Jordeböcker, arfskiftes- och andra handlingar rörande Vasagodsen, I, RA.
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offer och som grasserade i Skotrakten, dels väl också för att skydda

henne mot abbedissans proselytmakeri. Han affärdade sålunda tvä

familjen närstående personer, »vår tro man> herr Eskil och den

förutnämnda Brita Kristiernsdotter (Vasa), till Sko för att, på samma
gång- de bevistade begrafningen, verkställa denna åtgärd. 1

Det är icke rätt klart, hvilken ämbetsställning herr Eskil inne-

haft hos Gustaf Vasa i slutet af 1520-talet. Han sysslade, som
man på grund af hans föregåenden kan vänta, rätt mycket med
konungens privatekonomiska angelägenheter, hans arfsförhållanden

och förvaltningen af hans enskilda gods. Sålunda var han i aug.

1528 konungens — och jämväl fru Margaretas — ombud vid arf-

skiftet efter Gustaf Vasas 1527 aflidna mormoder Sigrid Eskils-

dotter (Banér),
2 och i jan. 1529 finna vi honom i Gripsholm,

sysselsatt med att upprätta inventarium öfver gårdens fatabur. 3

Om han i sammanhang därmed från början varit ordinarie med-

arbetare i räknekammaren, kan ej med någon säkerhet afgöras.

Från ingången af är 1529 framträder han emellertid tydligt som
medhjälpare åt de dåvarande kamrerarna 4 — måhända hade för-

hållandet varit detsamma redan 1528, ehuru den tillfälligheten, att

detta års räntekammarbok gått förlorad, beröfvat oss alla under-

rättelser därom — men först år 1530 kan det konstateras, att han

själf för kamreraretitel. Hans verksamhet i denna egenskap har

grundligt behandlats af EdÉN, 5 hvarför ingen anledning förefinnes

att här utförligare dröja vid densamma. Tillsammans med sina

kolleger i kammaren och snarast som en vid Olof Broms' sida

fungerande chef för de öfriga kamrerarna hade han att aflöna

konungens krigsfolk och öfriga tjänare, mottaga penning- och

silfverleveranser från fogdar och grufvor, inköpa och på konungens

order utlämna för hofvet och riket nödiga varor o. s. v., och om
detta hans arbete vittna ännu åtskilliga i hans namn förda upp-

börds- och utgiftsböcker.
6

Tack vare sina gamla relationer till Gustaf Vasa kom han

emellertid alltid att intaga en särställning bland kamrerarna såsom

1 Gustaf I:s reg., 4, s. 359 f. Jfr Reuterdahl, Svenska kyrkans historia, 4*s. 340.
" Gustaf I:s reg., 5, s. 115. Att fru Sigrid afled redan 1527, framgår af a. a.,

4, s. 349-
3 Handl. rör. Skandinaviens hist., 37, s. i.

4 1529 års Täntekammarbok, KA. Jfr Eden, a. a., s. 25.
5 A. a., s. 25—30, 33.

Så t. ex. uppbörds- och utgiftsbok 1533 och utgiftsbok 1534, KA (jfr Eden,
a. a., s. 29). Dessa utgöra emellertid af någon underordnad skrifvare verkställda

renskrifter af herr Eskils räkenskapskladdar och ha därför endast en del rättelser

ocli tillägg af Eskils egen hand.

2—191833. Personhistorisk tidskrift igiS—igrg.
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konungens specielle förtroendeman. Pä privatekonomiens område

begagnade sig denne allt fortfarande af hans bepröfvade kraft, och

det var exempelvis herr Eskil, som pä konungens uppdrag till en

dansk adelsman försålde de halländska gods. hvilka tillhört Sten

Sture d. ä. och genom Kalmardomen 1505 förklarats förbrutna till

danska kronan men som 1537 återställts till Gustaf Vasa. 1 Och
ungefär vid 1530-talets slut synes han ha upphört att tjänstgöra

inom den egentliga kammaren — i den från 1539 fungerande nya

organisationen pä detta område med kammarråden som öfversta

spetsar fick han icke rum — för att i stället ensam erhålla upp-

sikten öfver den förvaltningsgren, som var Gustaf Vasas ögonsten,

»K. M:ts egen kammar .

2 Här var förvaringslokalen för öfver-

skottet från den allmänna kammaren, hit inströmmade just vid

denna tid i raskt växande mängd kyrkonias och klostrens dyrbar-

heter, och här uppstaplades de beryktade silfvertackorna — med
ett ord. den rikedom, för hvilken den svenske konungen redan nu

började bli känd i Europa, hade här sitt centrum. Ingen ansågs

bättre skickad att förvalta allt detta än herr Eskil, hvars pålitlig-

het och redbarhet pröfvats af två föregående generationer och

hållit måttet äfven inför Gustaf Vasas till sjuklighet gränsande

misstänksamhet.

Den höga åldern begynte emellertid snart göra sig påmint.

Redan i ett bref af år 1538-' — ett af de fä egenhändiga akt-

stycken af Eskil Mikaelis. som finnas kvar från Gustaf Vasas tid —
börjar hans eljest så rediga piktur röja en lätt darrning, och från

midten af 1540-talet föreligger ett bref af konung Gustaf, som
synes antyda en viss oro för att herr Eskils vaksamhet vid afvär-

jandet af eventuella attentat mot den kungliga skattkammaren på

grund af ålderdomen vore slappnad. Vid ett tillfälle, då konungen

själf är borta från Stockholm, befaller han nämligen den därvarande

slottsfogden Botvid Larsson att gå upp till herr Eskil i hans

»mak», sä ofta tiden medgafve det, seendis till med eblandtt, huru

1 Gustaf I:s reg., 23, s. 16. 37. Att den herr Eskil, som här omnämnes, är

Eskil Mikaelis och icke, säsom i registret uppgifves. en eljest okänd herr Eskil,

> prost i Halland*, ligger i öppen dag.
3

Jfr Eden, a. a., s. 77.
3 Eskel Michelsson till sekreteraren Klemet Hansson. Stockholm 4 sept. 153S.

Bref till Gustaf Ls kansli, RA. Gustaf Vasa, som denna tid vistades i Uppsala, hade
tillskrifvit Eskil och af honom rekvirerat > ith top sokker, XVI skalpwndh riis,

XII skalpwndh rwsin och X skalpwndh mandell*. Detta sändeT nu Eskil och ber

samtidigt Klemet Hansson. >xpter thet iak ick selff velscriffwe kwnnae», muntligen
underrätta konungen om inkomna gäfvor och leveranser (skinnvaror) frän fogden
Mickel Ålänning och mäster Matts i Luleå. — Herr Eskils sigill, som på detta bref

tydligt framträder, är ett typiskt prästsigill med initialerna E. M.
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ther tilgår och att oss eller honum icke någett skalcheet skeer,

förthy en partt aff the Smedher äre nw szä behändige och ild-

snedige med the Dyreker, att them här näst icke mång lååsz före

stå kunne, med minne the dyricke them up, när the wele». Sär-

skildt när något inlevererades i gemaket, borde Botvid på detta

sätt kontrollera och bistå den gamle förvaltaren.
1

Detta är skrifvet den 26 jan. 1545, och en kvittens, som herr

Eskil följande dag, den 27 jan., afgifvit,
2
torde vara den sista hand-

ling, som finnes kvar af honom. Förmodligen har han dött icke

långt därefter. Men ännu länge bar den öfverfyllda skattkammaren

namnet »herr Eskils gemak» efter den gamle Vasatjänare, som här

tillbragt sina sista år. Ödet ville, att samma rum, när det under

Erik XIV tömts på sina skatter, blef det första fängelse, som hertig

Johan gaf åt sin kunglige broder.

1 Gustaf I:s reg., 17, s. 56; jfr ibid., 15, s. 251.
2 Sandbergska samlingen, Ä. n:r 1993. KA.

Slutet af Eskil Mikaelis' bref till Svante Nilsson (förminsk.).





Klas Horns släktanteckningar.

Meddelade af O. Walde.

En personhistorisk källa, som borde anlitas af forskningen i större

utsträckning än hittills varit fallet, ligger i de släktuppteckningar,

som ej så sällan påträffas bland böckerna i våra bibliotek. I familje-

bibeln eller någon andaktsbok finna vi ofta rätt utförliga dylika

anteckningar, vanligtvis förda af husfadern, upptagande olika familje-

medlemmars, framför allt de egna barnens, namn och födelsedata,

uppgifter alltså, hvilka i äldre tider ofta blott i ofullständig form

förefinnas i andra källor. Då anteckningarna äro samtidiga med de

meddelade uppgifterna, bilda de värdefulla kompletteringar till våra

biografiska och genealogiska uppslagsverk, men äfven då de återgå

på annan, äldre uppteckning, kunna de, använda med kritik, ersätta

förlorade primärkällor.

Äfven bland våra handskrifter ligga dylika släktkrönikor ofta

gömda och glömda. Man kunde dock tycka, att de lättare skulle

uppmärksammas här, än då de" uppträda i tryckta böcker. Detta

är naturligtvis också fallet, när handskrifterna som sådana äro af bio-

grafiskt innehåll. Men om, såsom ej sällan händer, dylika anteck-

ningar förekomma t. ex. i en laghandskrift, så äro de knappast

mera tillgängliga här, än om de uppträda i böckerna på tryckaf-

delningarna, därest icke till äfventyrs i handskriftskatalogen bland

biographica hänvisning gjorts härom.

Ett' sätt att göra de i tryckta böcker förda uppteckningarna

lättare tillgängliga vore att öfverföra dem till den biografiska af-

delningen bland handskrifterna. Detta sätt att förvandla bok till

handskrift praktiseras ju i många andra fall och kunde naturligtvis

äfven här ske. Men en sådan metod måste användas med urskill-

ning och endast i nödfall tillgripas; eljes skulle våra handskrifts-

afdelningar snart komma att öfversvämmas med dylika tryckta verk,

hvilket näppeligen skulle lända till större båtnad. Ett annat sätt

att göra dessa uppteckningar tillgängliga vore att registrera dem i
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en särskild katalog, som kunde betraktas som ett supplement till

handskriftsafdelningens biographica-katalog.

Förekomma dylika familjeuppteckningar i större myckenhet i

en handskrift eller tryckt bok, kunna de kanske äfven förtjäna att

offentliggöras i tryck, äfven om icke alla uppgifter äro kontrollera-

de eller kontrollerbara. För kommande släktforskare blir alltid en

del material på detta sätt uppenbaradt och lätt tillgängligt.

Några dylika rätt utförliga anteckningar rörande den finska

släkten Horn af Kanckas. hvilka synts mig värda att komma till

offentligheten, har jag påträffat i en laghandskrift i Uppsala uni-

versitetsbibliotek. Anteckningarna äro förda af ståthållaren Klas

Karlsson Horn och omfatta ett femtiotal år. De röra dels hans

föräldrar och syskon, 1

dels honom själf, och innehålla rätt utför-

liga uppgifter om hans verksamhet i statens tjänst i den mångfald

af sysslor han som mycket betrodd ämbetsman innehaft. En stor

del af de meddelade fakta äro förut kända; ANREP upptager i

sina ättartaflor visserligen blott en del däraf, men den finska moder-

na motsvarigheten till detta verk, JULLV RAMSAYS Frälsesläkter i Fin-

land intill stora ofreden, har ytterligare kompletterat uppgifterna

om Klas Horn o.ch hans närmaste släktingar, delvis med användan-

de af liknande källa som den, hvilken föreligger i Klas Horns egna

uppteckningar. En af dennes bröder, den berömde fältherren Gustaf

Horn, var gift med Sigrid Bielke, hvilken själf uppgjort en liknande

krönika om sin och sin makes släkt. Dessa anteckningar äro efter

meddelande af framlidne grefve.CARl. Trolee-Bonde på Trolleholm

tryckta i första årgången af Personhistorisk tidskrift.
2

Sigrid Bielke

upptager flera af sina svågrar och svägerskor med deras födelse-

data, och dessa anteckningar äro använda af Jully Ramsay i hennes

nämnda arbete. Några af de data och fakta, som meddelats af Klas

Horn i hans nedan aftryckta uppteckningar, äro icke förut kända.

Utom de anteckningar som hafva rent personhistoriskt inne-

håll förekomma några smärre sådana, som skildra historiska händel-

ser i Karl IX :s och Gustaf II Adolfs tid. Dessa meddela ingen-

ting nytt, men medtagas likväl "för fullständighetens skifll. Den
handskrift, hvari uppteckningarna äro gjorda, är en papperscodex i

folio, innehållande dels Olaus Petri Domareregler, Christofters Lands-

lag och Visby sjörätt, dels en del förordningar frän 1500-talet. 3

1 Hans eget äktenskap synes hafva varit barnlöst, åtminstone nämner hvarken
denna eller andra källor nägra barn i hans äktenskap med Ebba Leiionhufvud.

2
S. 222—226.

3 Signum B 38 i UB. — Se Schlyters edition af Sveriges gamla lagar. Vol. 8,

s. XCIV, och Vol. 12. s. XXXIV.





Före den egentliga handskriftens början finnes ett stort antal

blad, som innehålla dels några stamträd, dels de här aftryckta an-

teckningarna; några blad äro tomma. Om äldre ägare af handskrif-

ten talar dels en anteckning af Klas Horn själf, hvari han meddelar,

att han ärft densamma af sin fader, riksrådet Karl Henriksson Horn,

som afled 1601,
1

dels en senare anteckning från slutet af 1600-talet

på frampärmens insida, däri två ägare frän den tiden nämnas. 2

Huru denna codex kommit till Uppsala har jag icke i detta samman-

hang haft anledning att närmare efterforska, liksom ej heller hur den

kommit ur släkten Horns händer.

Stundom är i anteckningarna plats lämnad för år eller datum,

tydligen afsedd att senare ifyllas. Där sådana data äro af mig

kompletterade efter andra källor, äro de satta inom klämmer. Origi-

nalets kommatering och stafsätt äro följda, med det undantag, att an-

vändningen af stora och små bokstäfver normaliserats efter modernt

språkbruk. Ortnamn som i texten förekomma i från den moder-

na afvikande form, som t. ex. Håpsala för Hapsal, Nanven för

Narva, Pläscko för Pleskow, Räwle för Reval, Wennen för Wenden
o. s. v., äro ju äfven i dessa former väl bekanta för hvarje historiskt

bildad person och torde ej behöfva i noter förtydligas.

Anno 1577. then 29. Septembris, som war Migaeli dagh, sckedde

min saligh faderss ogh moderss .brillop, i Räwle.

Anno 78. then 2. September, åm mårgonen kläckon siuw, blevv

min broder Hindrick Horn födh, wedh Hapanem.
Anno 79. den 29. Nuember åm affton i millan firo ogh fäm blew

min saligh broder Ewer födh, ogh wedh Hapanem, den Oudh kallade,

stragst deräffter i samma åredh, den 4. December.
Anno 81. den 19. Februarij, klockon nijo, om affton, föddess min

syster Elena Horn.

Anno 82. den 13. Februarij, klockon nijo åm afftonen, föddess

min syster Madalena Horn i Narwen, ogh kallade henne Gudh, i genom
denna timeliga döden, i frå denna wärden, sckedde wedh Kanckass,

den år Gudh war henness siäll nädi<rh, iteh forläne

henne, en fröideful äpstandelsse.

1 Anteckningarna i boken, Kfven de som röra tidigare händelser, äro alltså på-

började först efter detta år. Sannolikt äro de första gjorda omkring 1615.
2 >Denne Lagbok hafuer Inspectoren Wälbet:de M. Iiendrich Basilier migh

underteknadt förärat den 1. Julij 16S5. P. Jansson Westebergh. » Med annan stil

och. annat bläck är nedanför tillagdt: »Obiit hicce Inspect:r Basilier d. 14. Julij

1704 Arbogia?.» — Klas Horns egen anteckning om bokens proveniens lyder:

>Thena bock hörer migh Class Horn till Kanckas ogh Ingriss till ogh hawer jagh

ärfft thenna bock äffter min s. kära salige fadern
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Anno 83. åm en sundagh som war den 15. Septembris äffter mid-

dagen klåckon thu, föddess jagh, Class Horn, i Narwen. 1

Anno 85. den 11. Januarij,
2 åm atiton klockon åtto, blew min

kära broder, her Ewertt Horn födh, wedh Håpsala schlått, ogh nu anno

1615. den 30. Julij, blew han igenom Guss förssyn sckutidb til döss

vdi en sckermitzssell vnder Pläscko, samma dagh Hanss Kon: Mz: kom
därföre. Gudh wari hanss siäll nådigh ogh barmhertigh ogh forläne

hånom en frögdeful åpståndelsse. 3 Ogh blew hanss lick fördh ifrån Nar-

wen ogh til Finlandh ogh blew i Abo domkircke hederliga vdij Hanss

Kon: Mz: närwarelsse begrawin, den 25. Februari] dr 16 16.

Anno 86. den 19. December, om affton i millan klockon firo ogh

fem, blew min saligh broder Carll Horn födh vpå wår saligh faderss

gårdh Wennen agh han blew i genom Guss förssyn, vtaff pålackarna

schlagin vpå en sckermuzssel, vnder Pärno år 169 4 ogh han war fen-

drick, öwer et compani litlenscke ryttar vnder Class Wachtmeister. Gudh
glädie hanss siäl til ewig tidh. Han liger begrawen i Räwle vpå domen,

hoss wår saligh fader.

Anno 88. blew min saligh syster Kirstin födh wedh Kanckass. 5 Och
liger där begrawin.

Anno 90. äffter Narwscke belägringen, föddess min saligh syster

Elssa, wedh Räwle den 26. Junij.

Anno 92. i millan den 22. ogh 23. Octobris åm natten klockon it.

blew min broder, Göstaff Horn, födh vpå Orebuy, i min saligh faderss

fengelsse.

Anno 94. den 13. Februarij äm natten klockon tre, blew min saligh

syster Anna födh, wedh Kanckass.

Thwå utaff mina systrar, Agneta ogh Cristina, hawer Gudh til sigh

kalladh, straxst någedh deraffter de wore födda ogh hawer derass föd-

delsse dagh intedh waridh åptecknadh. Gudh wari åss alla nådigh ogh

barmhertigh.
6

Anno 1 60 1. aftsomnade min käre s. fader vpå Karkus i Liflandh,

ogh ligger begrawen i Räwel vpå domen. 7

Anno 161 1 åm såmmarn afsåmnade min s: moder \\ä Kankass,

1 Nedanför tillagdt med kvinnlig hand, tydligen af Klas Horns maka Ebba
Leijonhufvud: Anno 32 om måranen klakan 3 som uar en onsdag den 22 agusti

afsåmnade och skildes min hiärtans och äldre kärste man uälbårne här Klas Horn
ifrån dena iämer dal uti en stad Uintes hem [Winsheim] benämd belegen uti Fran-

ken land och liger sama stad 3 mil ifrån Xören bärg [Nurnberg]. Gud fröide hans

ädle och k. siäl uti den efige äran och härlighetan och tröste mig höet bedröfade

kuina som i sårgan kuar lefer äfter min ädle och äldre kärste make.
2 Den II juni enligt Sigrid Bielkes uppteckningar.
3 Följande punkt senare tillagd. 4

4 Troligen 1609 liksom 1602 på ett ställe nedan är skrifvet 162. — Ankkp
uppger att Karl Horn dog ogift före 161 1.

5 Följande punkt senare tillagd, men äfven den af Klas Horns hand.
6 Dessa tvenne döttrar af Karl Henriksson Horn nämnas ej i källorna. Jully

Ramsay, Frälsesläkter i Finland, s. 182 f., uppräknar elfva barn till Karl Henriksson

Horn i hans gifte med Agnes von Dellwig. Sigrid Rielke säger om sin svärfader,

att han haft 14 barn, »men jag wet nu intet wist deras namn».
7 Denna och de tva närmast följande anteckningarna har Klas Horn senare

tillagt.





24

ogh ligger där begrawen, Gudh forläne dem ehn fröigdeful åpstån-

delsse.
1

Anno 1618. den 20 Maij, åm middagen, i millan klåckon 10. ogh
11. kallade Gudh i genom sin nådige förssyn, ogh behageliga wilia i från

denne wärden, i genom ehn häfftigh siuckdom, min käre broder, här

Hindrick Horn, ogh sckedde i Ståckholm. Gudh wanj hans siäl nadigh

ogh forläne hånom medh alla Gudss vtwalde, ehn fröigdefull åpståndetsse.

Ogh blew han här i Stockholm, i stora kircken, hederligen, vdlj Hanss

Kon: Mz: ogh Hanss Maiestetes frumoderss, samtt många förnemde
härrarss ogh gått fålckss närwarelsse, begrawin, den vdij sam-

ma år.

Anno 1607. kröntess Hanss Kon: Mz: kånungh Carll then nijonde

wår nådigste kånnungh ogh härre i Apsala den [15 mars].

Anno 161 1. den 30. October, i millan klåckon 10. ogh 11. åm
middagen, kallade Gudh alssmechtigh Hanss Kon: Mz: i genom sin

guddomligh försyn, i från denna mödosame wärlden, i genom denna
timliga döden, sckedde vpå Niköpingss schlått. Gudh alssmechtigh for-

läne Hanss Kon: Mz: medh alla christtrogna en fröigdefull opståndelsse

ogh den ewiga glädien. Ogh liger begrawin i Strängness.
2

Anno 1 61 2. stragss äffter Hanss Kon: Mz: dödh i Februarij månan,
hultess härdagen i Nyköpingh, ogh då togh Hanss Kon: Mz: nu wår

regerande nådige kånnungh ogh härre, kånungh Göstaft" Adolff, wedh
regimentedh. Gudh alssmechtigh late dedh ware sckett vdi en licksaligh

stundh dedh Hans M:sz: måtte lenge, ogh wäll regera sitt kånunge ricke

ogh sine fattige undersåter til tröst. 3 Gudz na[m] till äre, fäderness

landedh til trogedh biståndh.

Anno 161 7. den 4. October redh Hans Kon: Mz: kånnungh Gös-

tarT Adålff, nu wår regerande nådige kånnungh ihn til Apsala där att

hålla sin kånnungssligh cröningss högtidh.

Den 12. October kröntess Hanss Kon: Mz: vdij Apsala domkircke,

medh tilbörligh process, ogh seremonier, den alsmägtige gudh late dedh
wara scket, hans hälije nam til låw, ähre ogh priss, Hanss Kon: Mz:
til eht ewigt beröm, åss fattiga vndersåtare till tröst ogh förswar.

Anno 16
1 9, drogh Hans Kon: Mz: att Danmarck, mädan bägge

kånnungar hade lagt möte medh huar andra, ogh ruchte Hanss Kon:
Mz: öwer grenssen, ogh åt Halmstadh, den 25. Februarij, ogh blew vtafT

4
1 Pa ett annat ställe har Klas Horn samtidigt med flertalet af de andra upp-

teckningarna gjort följande annotationer om foräldrarnes död: »Min saligh fader,

kallade Gudh i frå denna werden, i genom denna timliga döden, ogh i genom
siuckdom, i Liflandh vpa ett huss Burtnick benemdh, hvilckedh sckedde, Anno i6[o]2.

den ogh liger begrawin vdi Räwle vpå domen. Min saligh moder kallade

Gudh til sigh ifrå denna wärden, Anno 1611. den sckedde wedh
Kanckass, ogh blew där begrawen. Gudh förläne dem en fröigde full åpståndelsse,

till dedh ewiga liwedh.»
2 Den sista punkten senare tillagd.
3 Slutet af denna anteckning senaTe tillagdt.
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kånnungen i Danmarck siälw, ehn halw mill ifrån staden sollenniter vn-

fången ogh woro tiihopa där wedh Halmstadh till den 2. Marcij, då

drogh Hanss Kon: Mz: därifrån.

Anno 1620. kom Henness Mz: wår nådigste dråtningh i rickedh,

ogh landhstegh wedh Kalmar, ogh den 25. Nouember, kom Henness

Mz: hit till Ståckholm, ogh blew vtaff Hanss Kon: Mz: tilbörligen vn-

fångin, ogh samma affton blewe Deres Maiesteter wigde här vpå Ståck-

holm ss schlåt vdj rickss salen.

Den 28. cröntess Henness Mz: här i Ståckholm i Storkircken.

Den 21. drogh Hanss Kon: Mz: medh ehn ståtligh arme ätt Lif-

landh ogh belägrade staden Riga, den Hans Mz: föröwrade samma som-
mar den [15 sept. 162 1].

Den 25. Januari] ähr 1622. affsåmnade ifrån denne werden Hanss
F: N: hertigh Carll Philip, hvilckedh sckedde 1 Xarwen, i liftandh ogh

wartt jagh vtaff Hanss Kon: Mz: försckickadh ähm sommarn den 24

Maij härifrån Ståckholm, medh twenne Hanss Mz: årlogh sckep, ogh
några vtaff adell, att hemta Hanss F: N: lick hit til Swärije, ogh kom
jagh an medh Hans F: N: lick hit til Ståckholm den 22. Julij, ogh
blew lickedh medh tilbörligh proces insat i sackerstigen, häri stadsskircken.

Vdij denne bock hawer jagh weladh förteckna, först vpä huadh
didh jagh drogh först ätt Tisslandh vdij min vngdomss tidh, sädan, när

jagh ähr kommin vdij Hans Kon: Mz: min nådigste kännungss ogh

härress tiänst ogh vdij huadh officier jagh ähr vtaff Hanss Kon: Mz:
worden bruckadh.

Anno 1600. åhm såmmarn, ihn Junijo, försckigkade migh min käre

salige fader, i från Nyköpingh, äht Tisslandh, ogh bekom jagh Hanss
Kon: Mz: kånnungh Carlss försckrifft till kurförsten aff Sagssen. dit jagh

lyckligen ogh wäll ankom, ogh kömb ril ehn godh tiänst ogh läijenhet

ogh blew hoss Hanss Curförstligh Xåde, i hanss kammar antagin, för

hans kammardrängh.
Anno 1605. kom jagh 1 gen i landedh ogh blew dä stragss vtaf

Hanss Kon: Mz. : kånnungh Carll, kalladh til Hans Kon: Mz: nu rege-

randess min nådigste kännungss ogh herress tiänst at bliwe Hanss Mz:
stalmeistare, huilcken tiänst jagh wedertogh anno 1606. ihn Junijo.

Anno 161 1. den tidh dcmscke feigden begintes medh ähss här

i Swärije, forårdnade Hanss Kon: Mz: meigh jemt wedh stalmaiseter em-
bete till ritmeistare, vtöwer Hanss Kon: Mz: eijen liftana.

Anno 16 1 2. äffter Hanss Kon: Mz: konnungh Carlss dödh blew

jagh vtaff Hanss Kon: Mz: nu regerandess wår nådigste konnungh ogh

härre, forårdnadh til ricksstalmeistare ogh hawer jagh i samma min tiänst

fult Hanss Kon: Mz: vpå många ressar so ogh i Risslandh, vdij de

åren Hanss Kon: Mz: belägrade Agdo, ogh Pläsckauw, hvilckedh sckedde

åhr 1 6 14. ogh åhr 161 5.

Anno 1 6 16. ihn Augusto, wedertogh jagh. äffter Hanss Kon: Mz:
nådige wilije how marscbalckss embete huilckedh kall jagh jemte rickss-
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stalmeistare embetedh förestogh, i truij åhr
ä
ogh åhr 1619. badh jagh

Hanss Kon: Mz: vnderdånigst, åhm ehn nädigh förlåssningh, ifrån mar-

schalckss embette.

Anno 1 6 18. den 30. Jitlij stodh mit brillop wedh Kegleholmss

gårdh medh den wälbärne, ogh digdesame fru Ebbe Läijonhuwo, baren

grewe dåtter till Rassborgh, fru till Orboholm, ogh Ingriss, vpå den tidh

encke. Den alssmägtige Gudh, som åhss i genom sin guddomligh, ogh
milde förssyn, tilsamman fogadh hawer, late dätta wart ägtensckap wara

begint vdij ehn lickesam stundh sit häHja Dam till låw ogh priss, ogh
åss siälwe til muckin hugnadh.

Anno 1 62 1. togh jagh vtaff Hanss Kon: Mz: ehn nådigh affsckedh,

ifrån rickss stalmeistar embete, huilkedh sckede stragss däräffter Hanss
Kon: Mz: hade hallitt sin kånmmgligh bilägeer, ogh brillopss höchtidh,

ogh hawer jagh alsso, dess Gudij scke låw, samma kall, ogh officium

medh ähre ogh beröm förestår vdij 15. åhr, ifrån åhr 1606. ogh till

åhr 1 62 1.

Anno 1622. forardnade Hanss Kon: Mz: meigh till ståthållare vtö-

wer Wessmannelandh, medh Wästerdalarna ogh Bergschlagen, ogh samma
ahr åhm sommarn blew jagh vtaff Hanss Kon: Mz: forårdnadh, at draga

övver åt Narwen i Liflandh, medh twenne Hanss Kon: Mz: årloghsckep

ogh ehn hop vtaff adell, at öwerföre Hanss Först: X: saligh hoss Gudh
i åmminnelsse, «hertigh Carll Philipss lick.

Anno 1624. blew jagh vtaff Hans Kon: Mz: min nådigste kån-

nungh ogh herre kalladh i från Wässmannelands ståthållare döme ogh
vtaff Hanss Kon: Mz: forårdnadh till ståthållare vpå Ståckholm, ogh til

landsshöwdinge öwer Aplandh, ogh samma åhr åhm sommaren, wart

jagh vtaff Hanss Kon: Mz: forårdnadh at beledsage herifrån rickedh

ogh åt Tisslandh igen, Henness Ciirförstligh Nåde, curförstinnan wår

nådigste dråtningss frumoder, ogh beledsagade jagh Henness Curförstligh

Nåde til Berlin, i kurförstendömedh Brandenbårgh.

Anno 1628. den 23. Augusti] kallade Gudh alssmägtigh i genom
sin guddomligh förssyn, i genom ehn häfftigh siuckdom, min käre hus-

fruss, elsckeligh ogh höchtärade käre frumoder, ogh min käre swärfru-

moder, den wälbårne ogh muckidh digdesame fru Ammeline von Håzss-

feltt, grewinne till Rassbårgh ogh fru till Kägleholm, i från denne sörg-

fulle wärden, huilckedh sckedde vpå Ståckholmss schlåt, vpå föresckriwne

dato, åhm mårgonen i millan klåckon 5. ogh 6. ogh war hon t[i]ll

ålder
1

åhr, ogh hawer altsso lewadh i största dygdh, stilhet, ogh gudh-

fruchtigett vdi sit bedröwlige enckeståndh, ifrån anno 1607, den tidh Gudh
alssmägtigh kallade henne sin käre härre ogh ächte macke ifrån, ogh
ihn til föresckrivne dato, huilckedh ähr 21. åhr. Gudh som feenne til

all digdh regeradh hawer, so ogh henne medh ehn saligh affsckedh, ifrån

denne sörgfulle wärden wälssignädh hawer, förläne henne, ogh åss medh
henne ehn saligh, ogh frögdeful åpständelsse, til dedh ewige liwedh, ogh
late åhss där i frögh ogh härliget mötass åhtt.

Den 17. September wart henness salige lick hederligen, vtaff myc-
kidh förnemdh fålck beledssagadh vdur store kircken, medh tilbörligh

1 Plats lämnad för siffran.
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scremonier, ogh proces, ogh neder till Muncke bron, dädan dedh salige

lickedh, blew medh jagtar ogh båtar beledssagadh ått Wässmannelandh
ogh togh dedh s: lickedh åp wedh kånnungssgården, Kånnungssör,

den 24. September-

Den 28. September fördess dedh salige lickedh medh tilbörligh

proces, i från Kånnungssörss gårdh, ogh i genom Arboga stadh, til

henness eijen gårdh Kägleholm, där dedh salige lickedh wart i henness

kappell i Öbuy socken nedhssat, til den tiden at dedh s: lickedh kan

medh all tillbörliget beledhssagas därifrån ogh till Örebro, där hon hawer

sin läijerstadh, hoss sin käre härre, ogh macke.

4





Till Andreas Arvidis biografi.

Af O. Wieselgren.

I den svenska litteraturhistorien är Andreas Arvidi bekant som

författare till var första svenska poetik, Manuductio ad poesin

svecanam, utgifven år 165 1. Hans biografi är blott i sina grund-

drag känd. I herdaminnet öfver Strängnäs stift finnas emeller-

tid en del uppgifter, hvilka gifva vid handen, att han åtmin-

stone under sina senare år som kyrkoherde i Osterhanninge

varit invecklad i ganska betänkliga stridigheter med sin församling

och att han . därvid lagt i dagen ett ytterst lifligt temperament.

De akter från dessa stridigheter, som finnas bevarade dels i Riks-

arkivet, dels i Strängnäs dom kyrkoarkiv, gifva oss en särdeles

konkret bild af magister Andreas personlighet, på samma gång

som de utgöra en ganska intressant kulturbild frän slutet af det

sjuttonde århundradet. Vi vilja därför här gifva en redogörelse

för händelsernas förlopp, grundad på följande akter:
1

Magister Andreas inlaga till Kungl. Maj:t af den 10 dec. 1670.

Biskop Ericus Emporagrius häraf framkallade skrifvelse till

Kungl. Maj:t af den 13 april 167 1

.

Protokoll vid tingsrätten med allmogen i Sotholms härad

och Osterhanninge socken den 13 okt. 1670.

Strängnäs konsistorieprotokoll för är 1671,

Såvidt man af dessa akter kan finna hade hela saken utveck-

lat sig pä följande sätt:

Tydligtvis hade magister Andreas aldrig varit särdeles populär

i sin församling. Redan vid sitt tillträde till ämbetet hade han

enligt egen uppgift varit föremål för -orolige och stutzige men-

ni skiors buller och oförskyllte injurier , och med tiden förvärrades

förhällandet mellan honom och hans socknemän allt mer och mer.

På sommaren är 1670 kom oenigheten till öppet utbrott. Biskop

1
I framställningen har jag för att i möjligaste män bibehålla tidsfärgen i stor

utsträckning bibehållit handlingarnas vändningar och uttryckssätt.
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Ericus Emporagrius, hvilken i juni nämnda år befann sig i Stock-

holm, fick därvid mottaga besök af klockaren Nils Sunesson från

Osterhanninge, hvilken i sällskap med tvenne bönder frän socknen

infunnit sig för att hos biskopen framföra sina klagomål mot sin

kyrkoherde. Klockaren anförde härvid som stöd för sin klagan,

att magister Andreas icke allenast utan sak och med orätt afsatt

honom från hans tjänst," utan också i hans frånvaro uppbrutit hans

lås och dörrar, våldsamligen utkastat alla hans saker, förstört hans

husgeråd och utfarit i sådana hotelser mot hans hustru, att hon

blifvit sjuk af förskräckelse. Biskop Emporagrius tillkallade då

magister Andreas för att höra hvad han hade att andraga till sitt

försvar; men denne infann sig enligt biskopens uppgift drucken

och ifrig, hvarjämte han stormade så med ord och åthäfvor, att

det var omöjligt att utleta sanningen. Dessutom hotade han de

klagande med bödelssvärd och desslikes straff och utfor sä med
banneord och ropande skrål, att ingen kunde sig i själfva verket

vederbörligen skicka. Då emellertid klockaren berättade, att hans

'sak skjutits till tingsrätt, rådde biskopen honom att tills vidare

underlåta att vidtaga några ytterligare åtgärder; magister Andreas

däremot fick mottaga allvarliga förebråelser, dels därför att han

kom drucken och stormande, dels äfven därför att han genom sitt

uppträdande mot klockaren missbrukat sm ämbetsställning.

I juli samma år kom biskop Emporagrius äter till Stockholm,

hvarvid flera magister Andreas socknemän änyo infunno sig hos

honom, anförande sina klagomål. Dessa voro af flera slag. Dels

gällde det förnyade tvister mellan magister Andreas och Jians

klockare, dels beskylldes den förstnämnde för att ha tagit kyrk-

silfret och användt det till sin enskilda nytta; dessutom klagade man
öfver att han ej höll sockenstämma i laga ordning. Yttermera

förmäldes, att han vore otjänlig till prästämbetet dels på grund

af en sjukdom (han sades vara »af frantzoser besmittat»), som
gjorde, att hans församlingsbor ej vågade af hans hand mottaga

nattvarden, dels äfven pä grund af annan margfaldig oskick. Bi-

skopen stämde socknemännen och magister Andreas sig till mötes

den 22 juli, men fastän biskopen väntade intill sena kvällen, kom
den senare icke till synes. Först dagen efter, då socknemännen

afrest, infann sig magister Andreas, men biskopen fann då ej lönt

att göra någon grundlig rannsakning, utan tilldelade honom blott

en förnyad varning.

Den 2 okt. var biskopen i Sorunda, där magister Andreas

äfvenledes befann sig; men den senare bekymrade sig ej om sin
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förmans därvaro, visade mot honom icke det ringaste hedersaf-

seende och reste bort utan att hälsa på honom.

För att få slut på saken skref nu biskopen till sin motspän-

stige kyrkoherde och stämde honom och hans församlingsbor sig

till mötes i Osterhanninge söndagen den 9 okt., dä magister

Andreas hade att utan genstrafvighet och tredsko sig inställa. Men
denne svarade tvärt, att han ej alls var sinnad att komma för

biskopens rannsakning, då han hade kastat sin sak under andra,

som kunde honom väl försvara, och för biskopen återstod intet

annat än att icke utan sorg, harm och stor nesa vända tillbaka

till Stockholm.

Klagomålen mot magister Andreas fortsatte emellertid allt-

jämt. Socknemännen i Osterhanninge hade oaflåtligt nya »moot-

willige giärningar» af sin kyrkoherde att berätta, och till slut såg

sig biskopen nödsakad att göra ett nytt försök att stifta frid i

församlingen. Han lät meddela, att han ämnade hålla visitation i

Osterhanninge, och dagen för denna bestämdes till den 11 okt.;

magister Andreas fick särskild kallelse att infinna sig genom
domkapitlets- notarie Gabriel Alm. Han var denna gången mera

foglig och lofvade att inställa sig å utsatt tid. Men dä biskopen

infann sig i Osterhanninge kyrka var kyrkoherden icke där; han

hade stuckit sig undan, och hans hustru påstod honom vara rest

till Stockholm. En af hans vänner vid namn Petter von Heiden

sade sig skola föra hans talan men hade ingen fullmakt att upp-

visa och »skickade sig elliest i tal och swar dierfweligen». Under

dessa omständigheter fann biskopen nödvändigt att trots kyrko-

herdens frånvaro skrida till rannsakning, hvarvid framgick, att hela

församlingen var enig i att beklaga sig öfver hans oskickliga lef-

verne. Han hade flerfaldiga gånger förgått sig med drickande,

olåt och trätor i gästabud: en gång hade han huggit efter sin

egen hustru med en knif och skulle gjort henne skada, om det

icke hindrats af hans kaplan, hvilken därvid själf blef sårad i

handen. Dessutom väckte han förargelse genom sina svåra eder,

genom gudstjänstens ätskillige omkast, stympande och förändring,

med bittra smädeord på socknemännen både från predikstolen och

annorstädes, med penningars oskäliga afpressande af de fattiga,

med mässfall utan afkunnande och åtvarning samt med mycket

annat. Särskildt yppade länsmannen Nils redersson, att kyrko-

herden en gång efter en ordväxling dem emellan i häftig vrede

sagt till honom dessa försmädeliga ord: »Gud gifve Fånen gåfve

dig Herrans Nattvard»; hvarpä länsmannen icke mindre ogudaktigt
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svarat: »Gud gifve Fånen tage den af dig». "Hvilka hiskeliga

smädeord», skrifver biskopen, »bryta twärt uppä thet heliga Sacrti-

tnentetz wäsende och form, som ståår uthi gifwandé och tagande,

hvilket then Lede Anden antwardas att förrätta. Och synes icke

wäll kunna undlöpa allt dhet straff som religions stadgan förmäler

i den V. punckt. Sådane oförvägne ord, särdeles aff en Prestman

uthflugne, kunna hafwa förorsakat, att Satan nu pä sådant sätt

rasar.»
1

När nu rannsakningen afslutats, yttrade biskopen som sin mening,

att alla de framförda klagopunkterna voro af den art, att hela

saken hörde under kyrklig domvärjo, hvarför han uppmanade veder-

börande parter att ej låta saken gå till tingsrätt. Men magister

Andreas visade äfven här sin förman förakt och genvördighet,

ty när tinget hölls den 13 okt. begaf han sig genast dit och

trädde inför rätten så drucken, illsint och obeskedlig, att han hvar-

ken af sig själf eller andra kunde regeras. Härföre blef han ock

af tingsrätten offentligen näpst, sig och predikoämbetet till icke

liten nesa. Hvad saken beträffar, så hade han ringa framgång,

då den i sina väsentligaste delar ej föll under rättens domvärjo;

däremot försämrades hans ställning ytterligare genom hans ogud-

aktiga och trätosamma framfart.

I december samma år, då biskopen var i Stockholm, kom
magister Andreas till honom, ställde sig botfärdig och bad om
tillgift för sina tidigare förseelser. Biskopen förmanade honom
allvarligt och lofvade att söka stifta fred mellan honom och

hans församling. Ett nytt möte beramades till den 5 dec, dä

verkligen både socknemännen och magister Andreas kommo till-

städes. Kyrkoherden var emellertid trots sina goda föresatser föga

försonligt stämd, han for fram med trätor, ville icke veta det

minsta fel på sin sida och måste styras till skick. Till sist stan-

nade det hela i ett slags tillfälligt vapenstillestånd: det slutliga

afgörandet hänsköts till konsistoriet i Strängnäs. Omsider blef

där genom vittnesförhör fastställdt. att magister Andreas verkligen

1 Den af biskop Emporagrius åberopade bestämmelsen i religionsstadgan af år

1655 lyder på följande sätt: »Dher och så wore at någon, dhen må wara aYf hwad
Religion han wil eller praetenderar wara, funnes i wart Rijke och dhes vnderliggande

Provincier, som fördristade sig med ord eller gierningar at försmäda eller förtala

Gudh, hans heliga Ord och Wår christeliga Gudztienst, den samme skal dherföre

fordras til förswar och dher han befinnes skyldig, da effter beskaffenheten aff hans
brott plichta och lijda straff effter Lagh, eller om ingen wiss Lagh wore stadgat

öffher ett slijkt brott, saken då lämbnas til Watt nådigaste vthslag: men enkanne-
ligen skal dhen som öffuertygas at hafwa sigh förgrijpit emot Gudh medh een groff

blasphemia effter föregången Dom först casseras ifrån sin tienst och sedan bliffua

straffat til Lifwet.»





så grofligen, försmädeligit, ogudaktigt och öfverdådigt, som förut

berättats, talat mot Herrans Nattvard. För öfrigt fortsatte han

sitt gamla lefverne, försummade sin tjänst och lät höra onda ord

om sin biskop, hvilket allt föranledde Emporagrius att hos Kungl.

Maj:t hemställa att, han måtte straffas för sitt beteende, lämnandes

dock biskopen i Kongl. Maj:ts allra visaste betänkande på hvad

sätt detta borde ske.

Mot alla dessa anklagelser synes det som om magister Andreas

haft ganska svart att försvara sig. De akter, som tala till hans

förmån, äro ej särdeles innehållsrika. Hans egen supplik till ko-

nungen innehåller hufvudsakligen klagomål öfver att han ej någon-

sin fått tillfälle att formligen försvara sig mot dem bland hans

genstörtige åhörare, som angifvit och traducerat honom hos hans

biskop. Som de mest verksamma bland sina fiender nämner han

befallningsmannen Jon Pedersson i Sanda och dennes broder läns-

mannen, genom hvilkas förvällande han af biskopen måst lida

snubbor, förakteliga ord och klick uppä sin ära. Hans försök att

försvara sig hade lämnats utan afseende, och till slut hade biskopen

gått ända därhän, att han suspenderat honom från ämbetet till

dess han svarat i sin sak och lydaktigen infunnit sig vid bisko-

pens forum i Strängnäs. Då han sedermera haft företräde hos

biskopen, hade han emellertid blifvit mycket illa mottagen och

måst höra många skammenamn och glossor så af Hans Högvör-

dighet själf som af proviantmästaren Hans Mårtensson, befallnings-

mannen Jon Pedersson och dennes broder, länsmannen Nils. Hans

uppgifter blefvo betviflade, under det att hans vederparters utsa-

gor fingo vitsord, och ofta, då han ville tala, blef han nedtystad

och snubbad af biskopen. Därför riktar han sig till Kongl. Maj:t

med en bön om att hans sak måtte blifva pröfvad af opartiska

domare, helst af särskilda, af Kongl. Maj:t förordnade kommissa-

rier, med hvilkas domslut han lofvar att gärna låta sig nöja.

Mera talande till magister Andreas förmån är den dom, som
fälldes af tingsrätten i Sotholms härad och Osterhanninge socken

den 13 okt. 1670. Saken gällde enligt rättens protokoll hem-

gång och öfvervåld, af kyrkoherden föröfvadt mot klockaren Nils

Sunesson, så ock något gammalt pantesilfver, som kyrkoherden

skulle hafva tagit ur kyrkan och låtit göra om till en skål åt sig

själf, item om någon besmittelig sjukdom, som han skulle vara

»

behäftad med. Tingsrätten utlät sig genom dom samma dag som
ofvan: Hvad saken med klockaren beträffade, så fann rätten klart

bevisadt, att magister Andreas handlat efter uppdrag af försam-
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lingens patronus, presidenten välborne herr Knut Kurck; klockaren

hade för sina åtskillige så mot Hans Excellens herr Knut Kurck

själf som äfven mot kyrkoherden föröfvade comportamenter blifvit

afsatt från sitt ämbete, hvadan hans klagan lämnades utan afseende.

Hvad kyrksilfret beträffade, så uppvisades det, att magister Andreas

visserligen ur kyrkan borttagit en förgylld krans, fordom brukad

som brudkrona, samt fyra stycken silfverskedar, allt vägande till-

hopa 6 1 lod, men att detta skett med församlingens medgifvande;

magister Andreas hade för silfret betalt samma pris, som varit

församlingen erbjudet i Stockholm. Rätten ansåg sig därför ej

kunna fälla magister Andreas till något ansvar för hans förfarande,

men ålade honom att arlägga räkenskap och bevisa, att kyrkan

fått hvad den hade rätt att fordra. I fråga om den sjukdom,

påckor eller frantzoser-, af hvilken magister Andreas sades vara

besmittad, visade den anklagade med attester af tvenne medici,

att han vore från sådan sjukdom alldeles befriad, och rätten fann

sig ej kunna improbera dessa attester, utan höll dem i sitt goda

värde, »nam artificiis in sua arte credendum\

Om också* denna dom icke i alla punkter gaf magister Andreas

rätt, sä hade han dock därigenom fått ett visst understöd, som
han väl kunde behöfva, då han pä sommaren är 167 1 infann sig

i Strängnäs för att stå till rätta inför biskop och konsistorium.

Ty redan från början kunde man se, att han där hade hvar-

ken vänner eller gynnare. Vid flera föregående sammanträden

hade förhållandena i Osterhanninge varit bragta på tal i konsistoriet,

och man var uppenbarligen trött pä saken och önskade fä slut på

den en gång för alla. Ofvannämnda dag inleddes förhandlingarna

med ett anförande af biskopen, i hvilket han förehöll magister

Andreas det oväsende och missförstånd, som förefallit mellan ho-

nom och hans församling, samt uppmanade honom att muntligen

förklara sig öfver den skrift, i hvilken han anhållit om restitution

i sitt ämbete. I denna inlaga förekommo nämligen några särdeles

ordasätt, som kunde falla under dubbelt förstånd, samt merendels

forargelige och förtretelige ord, utaf hvilka Hans Högvördighet

mera kunde förbittras än bevekas till att skänka ansökningen ge-

hör. Magister Andreas var till en början ganska ödmjuk och bad

Episcopus icke lägga sten på börda: jag mente, sade han, att icke

hvart ord skulle så noga nagelfaras eller nägre glosser därpå

komma. Men under förhandlingarnas gång blef tonen skarpare;

vid ett tillfälle besvarade magister Andrea? en af biskopens frågor

med den anmärkningen, att ett dylikt spörsmål icke vore något väl-

3

—

101833. Personhistorisk tidskrift iqiS—iqtq.
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villighets tecken, hvartill biskopen replikerade: »Ey heller är thet

något ödmiukheetz tekn, att 1 nu springer kringh på golfwett.

Under sammanträdets lopp föredrog biskopen äfvcnledes sitt egen-

händiga protokoll från visitationen i Osterhanninge och förelade

magister Andreas att förklara sig öfver hvad vid nämnda tillfälle

kommit i dagen. Särskildt tillfrågades han af biskopen, om det

vore sant, att han undsagt fogden Joen Persson, att han skulle fa

bödelssvärdet på nacken. Härtill svarade den anklagade: »Jag hafif-

uer intet så talat utan jag sadhe: Wachter eder att icke någons hals-

ben skall blöda däröffuer». Äfvenledes förebråddes det honom, att

han vid ett annat tillfälle sagt sig hafva löst Joen Persson ifrån

galgrepet, hvilket han emellertid förnekade; han medgaf sig däre-

mot hafva yttrat, att om icke han varit, hade Joen Persson fuller

varit en trappa på galgestegen bättre upp. När man frågade

honom, hur det förhöll sig med den påtalade hädelsen mot sa-

kramentet, svarade han endast: Gud gifve ingen hade mer lastat

sakramenten än jag. Något ordbyte med biskopen önskade han

synbarligen icke; han föll undan sä mycket som det var honom
möjligt och. återkom ständigt till sin anhållan att få restitution pä

sitt ämbete. Men att han innerst var föga försonligt stämd förstår

man af de hotfulla ord, som han under förhörets senare del lät

undfalla sig: De andre mina vederparter får jag fuller råd med in

foro competenti.

Då herrar konsistoriales efter förhörets slut upptogo saken till

diskussion, visade det sig, att de voro föga benägna att besluta

något på egen hand. Magister Andreas vore af biskopen suspen-

derad och borde, om han så förtjänade, af biskopen återinsättas i

sitt ämbete, men därmed hade konsistoriales intet att skaffa. Det

enda de rebus sic stantibus kunde göra vore att af kristelig

kärlek bedja för honom, det de ock, som magister Gottschalk

yttrade, gärna ville göra, om det vore possibelt, efter det han sa

groft angripit sin biskop. Denne tog sig häraf anledning att ännu

en gång rikta ett förmaningstal till magister Andreas. Härvid

fällde han ett yttrande, som ger oss en förklaring på den tydliga

ovilja mot magister Andreas, som han under hela förhandlingens

lopp lägger i dagen. Det går ock talet, säger han, att I så väl

som de andra hafver lupit med min cathechismo. Man förstår

häraf, att Emporagrius misstänkt magister .Andreas för att hafva

tagit aktiv del i det motstånd, som mött hans är 1669 utgifna

skrift Cathechismi enfaldige förklaring, hvilken på grund af en del

däri förekommande yttranden — särskildt en passus, där han in-
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räknade hustrun bland mannens lösöre — väckt mycken förargelse

och hvars spridning förbjudits. Magister Andreas förnekade emel-

lertid all delaktighet i det af biskopen omtalade motståndet. Efter

några ytterligare ord af biskopen lämnade magister Andreas kon-

sistoriet, hvarefter man ånyo började diskutera hans sak. Som
oeftergifligt villkor för hans restitution föreslogs nu, att han skulle

hos Kungl. Maj:t revocera hvad han skrifvit emot sin biskop,

hvarjämte han borde göra denne sin afbön. Detta blef också

konsistoriets beslut.

Det såg alltså ut som om hela saken till slut skulle komma
att uppgöras i godo. Men då man i konsistoriet hoppats på för-

soning, hade man icke tagit magister Andreas stridbara humör
med i beräkningen. Två dagar efter det nyss omtalade samman-

trädet inlämnade magister Andreas till konsistoriet och biskopen

en skrift, hvilken lika som på trots befanns mycket förtretligare

och skamlösare skrifven än hans tidigare inlagor. Konsistoriet

blef häraf så intaget mot den klagande, att man helt och hållet

lät frågan om restitution i ämbetet falla och i stället resolverade,

att med allt sådant skulle anstå tills Kungl. Maj: t sig i saken

förklarat och magister Andreas fullständigt försonat sig med sin

församling.

Denna afvisande resolution bragte emellertid magister Andreas

på andra tankar; förmodligen blef det nu klart för honom, att han

i längden måste vinna mera på att uppträda försonligt och lugnt

än genom att fortfara med sin opposition mot biskopen. Åtmin-

stone ändrade han från och med detta beslut sin taktik. Den 3

juli kom biskop Hmporagrius upp i konsistoriet och berättade,

att magister Andreas besökt honom och med tårar erkänt sina

förseelser samt bönfallit om att blifva återinsatt i sitt ämbete.

Herrar konsistoriales funno likväl saken något tveksam. Magister

Julin, hvilken sade sig väl känna magister Andreas ingenium, höll

för klokast att först tillse, att han verkligen gjorde hvad på honom
ankom för att bringa hela tvisten ur världen, och ansåg, att man
först därefter borde bevilja hans anhållan. Äfven yppades någon

tvekan i anledning af hans påstådda blasfemiska tal mot sakra-

mentet. Till sist gick man dock allmänt in på att restituera ho-

nom i hans ämbete, dock naturligen under förutsättning, att han

för framtiden bättrade sig och upphörde med sitt förargliga lef-

verne. På sammanträdet följande dag upplästes och godkändes

restitutionssententian, hvarjämte man äfven afsände ett bref i ären-

det till Osterhanninge församling.
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I och med detta synes striden ha nått sitt slut. Emellertid

kan man icke med full visshet afgöra, hvilka villkor som" konsisto-

riet uppställt för magister Andreas' restitution, ty enligt benäget

meddelande från Strängnäs domkyrkoarkiv finnas de ifrågavarande

akterna ej bevarade. Sannolikast synes likväl, att han fått sig

förelagt att hos Kungl. Maj:t återkalla sina beskyllningar mot

biskop Emporagrius och därjämte på ett eller annat sätt förlika

sig med sina vederparter i sin församling, så att tvisten dem emel-

lan ej skulle behöfva hänskjutas till världslig domstol. Att han

återtagit sina mot biskopen riktade anklagelser synes sannolikt

däraf, att något kungligt bref med resolution i ärendet icke, så

vidt jag kunnat finna, blifvit expedieradt. Möjligen har saken ordnats

med bistånd af grefve Per Brahe, hvilken skymtar förbi på ett par

ställen i akterna och tycks ha varit en af magister Andreas gynnare.

Hur som helst, så blef magister Andreas senare verksamhet i Oster-

hanninge ej långvarig, ty redan på sommaren år 1673 afled han.

Yid konsistoriesammanträdet i Strängnäs den 13 aug. nämnda

år omtalas han som nyligen död. Ett epitafium i Osterhanninge

vackra kyrka hugfäster hans minne; men man kan vara förvissad

om, att det icke blef uppsatt af hans församlingsbor.

1
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Riksrådet Erik Brahes chifferkalendarium.

Ett nytt bidrag till 1500-talets och det

begynnande 1600-talets memoarlitteratur.

Af

Sven Tunberg.

I.

Bruket att* själf uppteckna sina viktigaste lefnadsöden gar

långt tillbaka i antiken, och äfven det speciella slag af memoar-

författande, som tasrer sig" uttryck i dagboken, har utan allt

tvifvel under forntiden varit representerade
1 Det är emellertid

först under medeltidens senare skede, som autobiografien i dag-

bokens form synes blifva allmännare inom den europeiska kultur-

världen. Den medeltida annal- och kalendarieskrifningen har då kunnat

lämna de nödiga formella förutsättningarna, och renässansen har

väckt den enskildes själfkänsla och gifvit honom ett nytt och

djupare intresse för sig själf och sin gärning.
2

Med nyare tidens början vinner dagboken insteg äfven i

Norden. 3 Af helt naturliga skäl kan dess tidigaste användning-

framför allt konstateras inom samhällets högsta kretsar. Från

Danmark känna vi sålunda dagboksanteckningar af konung Fredrik II

från 1580-talet, 4 liksom af Kristian IV frän olika år under 1600-

talets förra del. 5 Äfven svenska regenter från samma tid harva

1 Se MiSCH, Geschichte der Autobiographie, i (1907). *

2
Jfr F. von BEZOLD, Uber die Anfänge der Selbstbiographie und ihre

Kntwicklung im Mittelalter (Xeitschrift fiir Kulturgeschichte, 1, s. 145 ff.);

IIacskr, Les sources de 1'histoire de Fränce, 2:1 , s. 10 f
.

; Burckiiari >t, Die
Kultur der Renaissance in Italien, i, s. 145 ff., 2, s. 49 ff.

3 Med >• dagbok» afses här liksom i det följande »person-dagbok>, där an-

teckningarna närmast anknyta sig till den berättandes egen person. Däremot tages

ej hänsyn till *diarieT» eller historiska uppteckningar i allmänhet, gjorda i dag-

bokens form.
4 [Dansk] Hist. Tidsskr., 4 R., 3, s. 53S ff.

.

5 Se härom Dansk historisk Bibliografi. I, i, s. 102.
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lämnat bidrag till denna litteratur, såsom Erik XIV 1 och Karl IX.
'

De upprörda åren under 1500-talets sista decennium i Sverige

framkallade också särskildt inom den svenska aristokratien åt-

skilliga annotationer af dagboksnatur, bland hvilka främst för-

tjänar att nämnas Abraham Brahes bekanta tidebok», omfattande

aren 1594— 1629. 3

Dagbokens värde såsom historisk källa är naturligtvis högst

växlande. Af afgörande betydelse för uppskattningen i detta af-

seende är utom • hänsyn till författarens person och egenskaper i

allmänhet den omständigheten, huruvida anteckningarna äro gjorda

samtidigt, d. v. s. dag för dag, eller först sedermera i ett samman-
hang. I det sistnämnda fallet har man tydligen att räkna med
minnesfel af författaren, liksom det är att befara, att bedömandet

af tidigare händelser stundom blifvit influeradt af senare till-

dragelser. Det är vidare att observera, huruvida dagboken är en

-journal intime> endast till författarens eget bruk, eller om den är

afsedd för en större eller mindre offentlighet och då i någon mån
afpassad efter .detta syfte.

Till dagbokens väsen hör, att den först och främst ihåg-

kommer de biografiska detaljerna. Afven en man med mera

central ställning inom samhällslifvet erinrar sig i sin dagbol< garna

de omständigheter, som stått i någon omedelbar relation till hans

egen person. Man bör därför i allmänhet ej vänta att i dagböckerna

påträffa några alltför viktiga politiska upplysningar eller afslöjanden

af djupa diplomatiska hemligheter. För dagboksförfattaren är det

i regeln tillfyllest att i korta drag gifva de yttre konturerna af

sitt lif, och endast mera tillfälligtvis finner han sig manad att

härtill foga uttalanden rörande sin offentliga verksamhet eller

därmed sammanhängande ämnen.

1 Se Erik XlV:s almanacksanteckningar, hans dagböcker, ritningar och musiknoter

i urval utgifna af C. M. STENBOCK (Skrifter utg. af Bersonhist. Samfundet 6).

~ Caroli IX Calendaria utg. af A. L.EWENHAUTT (Stockholm 1903).
3 Om Abraham Brahes >Tidebok» samt därmed besläktade källor se Tuniserg,

Sigismund och Sverige 1597— 159S, 2, s. 212 f. — Inom den tidigaste ?u>rska dag-

bokslitteraturen förtjänar nämnas ABSALON PEDERSENS dagbok 1552— 1572 (se

Norske Magasin, utg. af Nicolaysen, i, s. 181 ff.). Den motsvarailde danska

synes vara ganska rik. Se t. ex. Kntd Brahes Skrivkalender for A aret 1600

(Samlinger til Jydsk llistorie og Topografi, 5, s. 207 ff.), Sivert Grujjhes Dagbog
(Danske Magazin, 4:2, s. 361 ff., 4: 4 s. 4 ff.), biskop PEDER JENSEN HegeEUNDS
anteckningar (manuskript i Kongl. Bibi. i Köpenhamn, endast delvis tryckt; se

Dansk BiogT. Lex., 7, s. 211 ff.). Särskildt visade sig Paul Et ers >Calendarium
historicum> lämpligt för dylika uppteckningar, såsom t. ex. framgår af EjLER
Brokkexhuses historiske Kalenderantegnelser for i6:de Aarhundrede (Samlinger til

Fyens llistorie og Topographie, 6, s. 291 ff.; jfr G. ÉANG i [Dansk] Hist. Tidsskrift

6: 5 , s. 6S1 ff. och Casear PASLIClis kalenderanteckningar (utg. af O. YYALDE i

Danske Magazin 6: 2, s. 1S5 ff.).
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Äfven med beaktande af dessa synpunkter måste det dock i

det stora hela erkännas, att dagböckerna utgöra ypperliga källor

för den historiska forskningen. Den framställning man i dem
möter ligger i allmänhet de skildrade händelserna i tiden synner-

ligen nära, och man har all anledning att i dem söka uttrycken för

samtidens egen uppfattning. Vederbörande personers verkliga

meningar och åsikter kunna också i dagböckerna klarare än eljest

komma till synes, då tendentiösa hänsyn och sträfvanden från

författarnes sida i de flesta fall äro uteslutna.

# *
#

Under forskningar i Svenska riksarkivet föregående år rörande

konung Sigismunds historia fästes min uppmärksamhet 1
vid en

volym i Skoklostersamlingen, signerad kv. 27. I den tryckta

katalogen öfver nämnda samling karakteriseras volymen såsom

calendarium astrologicum från 1500-talet».
2 Min närmare granskning

af densamma gaf dock snart ett helt nytt resultat. Ett »calen-

darium» förelåg otvifvelaktigt, men det > astrologiska» upplöste sig

i något annat och tämligen oväntadt. Det visade sig, att vi här

i själfva verket hade framför oss en kalender använd till dag-

boksanteckningar för åren 1592— 1601, och att anteckningarnas

auktor var ingen mindre än Sigismunds ryktbare anhängare, den

svenske rådsherren Erik Brahe, broder till den nyss nämnda
Tidebokens* författare, Abraham, Brahe.

Kalendariet, som är inbundet i ett orneradt pergamentband,

liksom kalendariet själft af nordtyskt ursprung 3
, är af storleken

20 X 15 X 3 och omfattar för närvarande 149 blad. Åtskilliga

defekter kunna dock konstateras. Eöre blad 40 är ett blad bort-

rifvet, samma är förhållandet före blad 98, 116, 118, 137 och 142,

och större luckor finnas före bladen 1 (3 bl), 135 (2 bl.), 147

(3 bl.), 148 (7 bl.) samt efter blad 149 (15 bl.). Bladen 99 och

118 äro dessutom bevarade i fragmentariskt skick. A pergament-

bandets framsida är antecknadt: »Calendarium A s

>, hvara/ man
skulle vilja draga den slutsatsen, att »Calendarium B» etc. en

gång funnits. Denna slutsats har äfven vid senare forskningar så

till vida besannats, som ett »Calendarium B» innehållande fort-

sättning å dagboksanteckningarna för åtskilliga är in på 1600-talet

1 Genom välvilligt påpekande af min vän bibliotekarien Dr O. Wal.DE.
8 Handl. rör. Skandinaviens historia, 13 (1828).
3 Se bilden å nästa sida.





40





4i

påträffats. Behandling-en af detta nyfunna kalendarium uppskjutes

emellertid till ett senare tillfälle.

Kalendariets innehåll fördelar sig på följande sätt:

1. Dagboksanteckningar 16 jan.—ji dec. 1592 jämte några

notiser för /

—

ij januari 1592 och en anteckning frän

?/ dec. 1591: Fol. 1— 12, 147.

2. Dagboksanteckningar för är 1593: Fol. 13— 25, 147.

3. »
.

» . » 1594: Fol. 54—66.

4. » » # 1595: Fol. 67— 80.

5. » » •» 1596: Fol. 81—94.

6. » » » 1597: Fol. 26—38.

7. » » » 1598: Fol. 40—53-

8. •> » » 1599: Fol. 104— 116.

9. » •> > 1600: Fol. 121 — 134.

10. » »'löjan.— 15 dec. 1601 : Fol. 135— 146.
1

På återstående blad, .
pärmarnas insidor samt ledigblifna

ställen inom själfva kalendariet ha dessutom införts diverse an-

teckningar af olika beskaffenhet. I stor utsträckning utgöras dessa

af recept å läkemedel o. d., hvilken litteraturart författaren

tycks ha ägnat ett synnerligt intresse, vidare bibelcitat, teologiska

och kyrkliga notiser samt kamerala uppteckningar, närmast rörande

det Braheska grefskapet Yisingsborg. Vid ett tillfälle meddelas

också ett dokument af politisk-historisk betydelse, hvilket nedan

skall utförligare omnämnas. Samtliga dessa anteckningar— möjligen

med undantag; för några af de teolog-isk-kvrkli^a — härröra

otvifvelaktigt från den ursprunglige författaren. Andra händer

möta visserligen här och där i handskriften, men blott i fråga om
betydelselösa notiser, skriföfningar o. s. v.

Att riksrådet Erik Brahe är volymens förste ägare och dag-

bokens författare framgår till full evidens af handskriftens eget

innehåll. Från Erik Brahe synes kalendariet hafva gatt i arf till

en eljest okänd H i er on i mus Brahe, hvilken på åtskilliga håll i

handskriften infört latinska böner m. m. och vid ett tillfälle äfven

meddelat en upplysning angående sig själf: »Matus fui ego I[iero-

nimus Brahe Gedani 13 augusti 1605» (fol. 76).
2 Volymens senare

öden äro ännu okända. Måhända har den som arf återgått till

Brahesläkten i Sverige eller också medföljt Karl Gustaf Wrangels

polska krigsbyte år 1656 och med detta hamnat på Skokloster?

1 För tiden 1592— 1594, 1596— 159S och 1601 afses ny stil, för aren 1595
och 1599— 1600 gammal. Da med ar 1601 öfvergäi\g till ny stiläger rum, förklaras

däraf till stor del luckan i— 15 jan. 1601.
- Jfr nedan s. 49, n. 6.
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Men hvad är orsaken till, att denna intressanta dagbok hittills

undgått forskningens uppmärksamhet? Svaret å en dylik fråga blir

tydligen identisk med svaret å en annan: Huru har föreställningen

om kalendariets förmenta ^astrolpgiska» karaktär kunnat uppkomma?
Kalendariet är för hvarje månad uppdeladt på fyra kolumner,

omfattande festuppgifter, dagsbokstäfver, datonummer och plats

för anteckningar. Den senare kolumnen har ej alltid varit till-

räcklig för sitt ändamål, hvarför notiser stundom införts på lediga

rum äfven inom de andra kolumnerna samt på sidornas marger.

De språk, som i regeln i anteckningarna användas, äro svenska,

tyska och latin. Ej sällan möter man också meddelanden på
franska, hvilka synas röja, att Erik Brahe—härutinnan säkerligen

en af de första i vårt land—fullt behärskade detta tungomål.

Men här tillkommer en betydelsefull omständighet. Vid sin

nedskrift använder sig Erik Brahe visserligen ofta af den vanliga

latinska antikva-stilen, men därjämte omväxlande med denna och

i stor utsträckning af ett egendomligt diifferalfabet. Detta chifter-

alfabet, hvilket ej sällan fyller hela sidor och i stort sedt ger sin

prägel åt dagboken, företer vid flyktigt påseende ej linga likhet

med astrologiska tecken och figurer.
1 Det är sålunda ej alls oför-

klarligt, att en tidigare granskning, som endast ägnat handskriften

ett hastigt genomögnande, kunnat komma till det resultatet:

"Calendarium astrologierna från 1500-talet".

Jag medger gärna, att jag länge stod tveksam inför Erik

Brahes gåtfulla tecken och misströstade om möjligheten att de-

chiffrera desamma. Min första tanke var naturligtvås den, att

Brahe här begagnat ett för mig okändt tungomål med därtill

hörande specialalfabet. Efter rådfrägande af ett flertal sakkunniga

fann jag dock osannolikt, att så var förhållandet. Det återstod

mig då endast att antaga, att en chifferskrift förelåg, bakom
hvilken dolde sig uppteckningar på något af de språk en man i

Erik Brahes ställning kunde tänkas hafva användt. För att lösa

denna chifferskrift gällde det emellertid därefter just att konstatera,

med hvilket enskildt språk man hade att räkna.
2 Men huru kunna

bestämdt fastslå detta, då af de ställen af kalendariet, där för-

fattaren betjänade sig af öppen skrift, tydligen framgick, att Erik

Brahe promiscue och utan åtskillnad rörde sig med flera olika

språk, såsom svenska, tyska, latin och franska?

1 Se bilderna å närstående sidor.

Om dech i (Trering af chifferskrift se t. ex. TORPADIE, Några ord om chiffer-

skrift (llist. tidskr. iSSS,' s. 376 ff.).
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Jag beslöt till sist att söka gå en genväg. Som Brahe om-

växlande begagnat öppen och hemlig skrift, borde något ställe

kunna påträffas, där båda slagen förekommo i samma sats och af

sammanhanget några slutsatser kunde dragas. Vid bläddrande i

volymen fann jag då i öfre margen å fol. 109 v. följande anteck-

ning: » (chiffer) Saluatoris.^ Ett nära till hands liggande an-

tagande var, att här bakom chiffertecknen dolde sig de latinska

orden: »In nomine- Detta antagande bekräftades och — gåtan

var löst! Den följande tolkningen af chifferalfabetets olika bok-

stäfver vållade inga större vanskligheter.
1

Men man frågar sig därjämte, hvarifrån Erik Brahe hämtat

detta chifferalfabet. För visso finnas härvid flera möjligheter att

taga i betraktande. »Hemlig skrift» har gamla anor inom den

civiliserade världen.
2

Såväl den orientaliska som den grekisk-

romerska antiken kunna uppvisa flera olika former af densamma.

Under medeltiden kommo ofta de forna stenografiska tecknen, de

»tironiska noterna*, hvilka ej längre kunde läsas och förstås af

alla bildade, till användning i och för lönnskrift. Flera andra

chifferalfabet skapades därjämte, och speciell uppblomstring fick

den hemliga skriften från medeltidens slut, då den, framför allt i

Italien, gjorde sitt insteg i den diplomatiska brefväxlingen. 3

Tyvärr saknas ännu i den historiska litteraturen utförligare

beskrifningar af de olika chiffersystem, som under skilda tider

varit i bruk. Trots flera försök har jag därför ej lyckats påvisa

ursprunget till Erik Brahes hemliga skrift. Man kan emellertid

ingalunda utesluta möjligheten, för att ej säga sannolikheten af,

att Brahe själf komponerat sitt alfabet. Åtskilliga element i

detsamma låta sig lätt konstateras. Skriftens hela >ductus» erinrar

1

Jag har här att tacksamt erkänna verksamt biträde af mina vänner biblio-

tekarierna Dr A. Gråte och O. Walde.
2 Man brukar särskilja tvenne slag af lönnskrift eller hemlig skrift, nämligen

chifferskrift och. kryptografi. Med chifferskrift menas i allmänhet en skrift, där

innehållet döljes genom begagnande af hemliga bokstafs- eller ordtecken, under det

att kryptografi afser en skrift, som till synes ej företer någon afvikelse från det

normala, men som i själfva verket innehåller en för de oinvigda ej skönjbar mening.
Af dessa bada system är chifferskriften det obestridligen mest använda c^eh det

hvarom här är fråga. Det ryktbaraste exemplet a kryptografisk skrift är den af

den franske ministern de Vergennes uppfunna, hvilken brukades inom Frankrikes
politiska säkerhetstjänst. — 1 detta sammanhang beaktas ej de former af hemlig
skrift, som hvila på användningen af osynligt bläck o. d. (jfr äfven den bekanta
anekdoten om den miletiske statsmannen Histiaeus' bTef till magen Aristagoras !).

3 Se härom Meister, Die Anfänge der modemen diplomatischen Geheimschrift

(1902) och samme författares Die Geheimschrift im Dienste der papstlichen Kurie

von ihren Anfängen bis zum Ende des XVI. Jahrhunderts (1906). Rapporter af

kardinal Campeggio 1530— 1535, delvis i chiffer och berörande nordiska förhållanden,

äro tryckta i Dipl. Norveg., 17. s. 1184 ff.
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ju slående om hebreisk skrift, och, såsom professor Zetterstéen

välvilligt för mig påpekat, åtminstone fem bokstäfver (tecknen för

d, e, h, J, y) kunna väl vara hämtade ur det judiska alfabetet.

På inflytande från detta tyder också den omständigheten,
t

att för-

dubbling af konsonant uttryckes genom tillsats af en punkt. Från

det latinska alfabetet — ehuru naturligtvis med andra ljudvärden

— äro lånade också fem bokstafstyper (tecknen för a, ?, n, g, r)

och från det grekiska möjligen en (tecknet för c). Pä modifika-

tioner af dessa här nämnda typer gå sedermera ej mindre än sex

bokstafstecken tillbaka (tecknen för g, /, u-, å, ä). Endast ett

tiotal bokstäfver återstå härefter, för hvilka ej direkta förebilder

kunna angifvas-

För Nordens vidkommande synes Erik Brahes chifferskrift

vara i sitt slag tämligen enastående. Måhända skulle man härmed

kunna jämföra de bekanta dagboksanteckningarna af den danske

hofmannen Bendt Biide pä riksamiralen Mogens Gyldenstjernes sjö-

expedition i Nordsjön år 1543, där det gamla runaifabetet tycks

spela en chifferskrifts roll.
1 Om de skäl, som förmått Erik Brahe

att förvärfva ett eget hemligt alfabet, behöfva vi ej sväfva i ovisshet.

Den starka politiska spänningen inom Sverige, hvilken gjorde våld-

samma hvälfningar när som helst tänkbara, manade honom att

strängt vara på sin vakt och ej lämna fienderna några vapen

i händerna. Så mycket mer var detta befogadt, som hufvudmotstän-

daren måste blifva den hänsynslöse hertig Karl, hvilken tidigt visat

sig ej sky några som helst medel för att komma de misshagliga

herrarne till lifs. För Erik "Brahe som katolik var också motsätt-

ningen till hertigen från början skarpare och mera utpräglad; den

tveksamma mellanställning, som sedermera skulle med så liten fram-

gång försökas af ett stort antal af hans rådskolleger, var i fråga

om honom utesluten. Då Brahe därtill under långvarig vistelse

itomlands, särskildt i Polen, utan tvifvel kommit i kontakt med den

moderna diplomatiens metoder att säkerställa akter och meddelanden

för obehörigas nyfikenhet, måste tanken på en skyddande chifferskrift

helt naturligt hafva trängt sig fram.

Det låter sig ej bestämdt afgöra, huruvida Brahe afsett sin

chifferskrift såsom ett meddelelsemedel med en eller flera förtrogna

personer, hvilka sålunda varit i besittning af nyckeln till chiffern, eller

om han därmed endast velat vinna en viss säkerhet för sina egna

1 Se Thorsen, Om Runernes Brug til Skrift udenfor det monumentale, s. S7 ff.

samt Dipl. Norveg. 16, s. 773 ff., där anteckningarna äro tryckta. Af Thorsen till-

skrifvas dessa uppteckningar felaktigt riksamiralen Gyld<enstjerne själf.
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anteckningar. Jag känner i hvarje fall för närvarande ej några an-

dra bevis på denna skrifts användning än dem som föreligga i Brahes

kalendarium. Man kan emellertid ej underlåta att vid genomläs-

ningen af Brahes dagbok göra tvenne iakttagelser, hvilka synas

peka i en viss riktning. A ena sidan frapperas man af, att Brahes

chiffer är skrifven med synnerlig ledighet, hvilket tyder på en lång-

varig vana i dess begagnande. . A andra sidan kan man ej heller

finna, att författaren. konsekvent tillgriper chiffer, då det gälleratt

dölja meddelanden, söm i en fiendes händer eventuellt kunde blifva

komprometterande. Tvärtom får man ofta, särskildt mot dagbokens

slut, det intrycket, att författaren utan någon beräkning och alldeles

efter behag nedkastat sina meningar i chifferns eller det vanliga

alfabetets form. Det kanske därför skulle kunna vågas en förmo-

dan, att Erik Brahe med sin chifferskrift haft äfven andra och vid-

sträcktare syften än dem, som stå i sammanhang med hans efter-

lämnade dagboksanteckningar.

Dessa senast gjorda anmärkningar föra oss öfver till en närmare

granskning af den nyfunna dagbokens innehåll och dess betydelse

såsom historisk källa. Först emellertid några orienterande upp-

lysningar om författarens person.

Erik Brahe, son af riksrådet Per Brahe d. ä., föddes den 4
september 1552. Under sin ungdom gjorde han vidsträckta resor

i Tyskland, där ett flertal furstehof besöktes, samt i Frankrike.

Vid några och tjugo års ålder förordnades han till hofmarskalk

hos den unge prins Sigismund, och r början af 1 580-talet blef han

kammarjunkare hos konung Johan. Efter att är 1583 hafva tjänst-

gjort som legat till England och Skottland erhöll han år 1587

jämte svågern Erik Sparre det ansvarsfulla uppdraget att bevaka

Sveriges intressen vid valet af Sigismund till polsk konung. Sist-

nämnda år inkallades han äfven enligt sin egen uppgift i riksrådet.

Då Sigismund på hösten 1587 tog sitt nya konungarike i besittning,

medföljde Brahe såsom konungens öfverste hofmästare till Polen.

Under den därpå följande fleråriga vistelsen i Polen rönte han

starka intryck af sin papistiska omgifning och öfvergick år 1^91

till den katolska läran. Samtidigt med konung; Sigismund åter-

vände Erik Brahe sedermera till Sverige år 1593 och blef jämte

brodern Gustaf år 1594 af konungen före dennes hemresa till Polen for-

ordnad till ståthållare öfver Stockholm med Uppland och Norrland. 1

1 Stamtaflor utgifna af Riddarhusdirektionen genom A. LEWENHAUPT (190S),

H. Almquist, Den politiska krisen och konungavalet i Polen år 1587 (Göteborgs
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Erik Brahes ståthållarskap skulle ej blifva långvarigt. Hä*de

Sigismund väntat sig några större resultat af hans katolska nit,

blefvo hans förhoppningar snart svikna. Redan i november 1594

ställde hertigen vid hans och hans broders sida såsom sina speciella

förtroendemän Karl Sture och Axel Ryning, hvilka tillerkändes

samma makt och myndighet som de af konungen utnämnda ståt-

hållarne. Förhållandet till hertigen blef också alltmer spändt. Från

Visingsborg, dit de båda bröderna dragit sig tillbaka, uppvaktade

de hertigen och riksrådet med bref, hvari deras missnöje öfver sin

ställning klart kommer till uttryck (början af år 1595). I april

månad 1595 återvände visserligen Erik Brahe till Stockholm, men
slitningarna med hertigen fortforo. Efter en amper brefväxling

med denne synes såväl Erik som Gustaf Brahe på sommaren

1595 hafva dragit sig från all befattning med ståthållarskapet.
1

Att Erik Brahe redan vid första sammanstötningen måste vika

för hertig Karl var ju med kännedom om hertigens kraftnatur ej

alltför oväntadt. Förhållandena voro också ogynnsamma: såsom

konung Gustaf II Adolf i sin påbörjade historiska skildring antyder,

var Erik Brahe den ende af ståthållarne, som var omedelbart

underkastad hertigens och rådets myndighet, »ty the sutte hoos

honom på slottet».
2

I mångt och mycket berodde dock Brahes

misslyckande på hans egen slapphet och bristande energi, egenskaper

som just under denna tid kommo klart till synes. Inom konungens

omgifning i Polen var man äfven synnerligen missnöjd med hans

uppträdande, såsom framgår af ett samtida bref från Sverige, hvari

hans och hans broders sak talades hos Sigismunds inflytelserike

biktfader, pater Ehrenhoffer. 3

Under den nyssnämnda polemiken med hertig Karl hade Erik

Brahe hotat att lämna Sverige och begifva sig till konung Sigis-

mund i Polen. Trots frånträdandet af sitt ämbete bragte han ej

denna hotelse omedelbart till verkställighet, utan kvarstannade på

sina gods ända till hösten 1597. Man har säkerligen att söka orsaken

härtill i de omfattande ekonomiska intressen han ägde att bevaka i

Sverige liksom i hänsyn till stämningen i Polen. Ar 1 596 sattes han

emellertid af Sigismund i spetsen för den då till Sverige afgäende

polska beskickningen, och sedan brytningen med hertigen visat sig

Högskolas Årsskrift 1914), BOETinus, Om den svenska högadeln under konung Sigis-

munds regering, i (Mist. bibliotek, 4, s. II, n. I, 127), Svenska riksdagsakter, 3, s. 484.
1 Se härom BokTluus, Hertig Karls och svenska riksrådets samregering

1594— 1596 (Ilist. tidskr. 18S4, s. 31 ff.).

a Konung Gustaf 11 Adolfs skrifter, utg. af Styfke, s. S3.
3 Se BpiCTIHUS, a. a., s. 42 f.
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oundviklig, skyndade han till Polen och erbjöd konungen sina

tjänster.
1 Under våren 1598 användes han af Sigismund i diverse

uppdrag och tillhörde sedermera de svenska herrar, som medföljde

konungen vid hans återfärd till Sverige. Vid konungens sida del-

tog han i krigshändelserna i Östergötland, men synes ej hafva

utöfvat nägot militärt befäl. I fredsförhandlingarna efter Stångebro

slag uppträdde han vid ett par tillfällen såsom Sigismunds ombud. 2

Konung Sigismunds hastiga afresa från Sverige väckte Erik

Brahes lifliga missnöje, och förhällandet mellan honom och konungen

närmade sig en brytning. 3 Han ingick också inom kort försoning

med hertig Karl och blef för denne en välkommen kraft, då det

gällde att öfvervinna det sista motståndet från det kungliga

partiets sida. Såsom hertigens förtroendeman uppträdde han är

1 599 både vid Kalmar och i Finland, manande konungens anhängare

till underkastelse. 4 Följande år drog han de yttersta konsekvenserna

af sin frontförändring, i det han inträdde som medlem i den ständer-

domstol, som dömde de olyckliga rådsherrarna till döden. Här-

efter fann han emellertid sin ställning outhärdlig, och tidigt på

hösten 1600 afreste han öfver Danmark och Tyskland till Polen

for att aldrig återvända till fosterlandet. Han afled i Danzig den

15 april är 16 14.
5

Erik Brahe var sedan 1582 gift med hertiginnan Elisabeth af

Braunschweig-Luneburg och hade med henne en dotter, Beata Marga-

reta, sedan år 1607 med riksrådet Gustaf Stenbock. Lättsinnig i

sina seder hade han dessutom talrika lösa förbindelser; en hans

älskarinna, Anna Filipsdotter Kern, födde honom en son, hvilken

adlades under namn af Ornevinge.

Det är i och för sig klart, att dagboksanteckningar ned-

skrifna af en person i Erik Brahes ställning måste erbjuda åtskil-

1 TuNBKRG, Sigismund och Sverige 1597— 159S, 1, s. 40 n. 1.

2 Tunherg, Sigismund och Sverige 1597— 1598, 2, samt i list. handl. 23.
3 Se Tunherg, a. a., 2, s. 1S1, n. 1.

4 WERWING, Konung Sigismunds och konung Carl den IX:des historier, 1, s.

456 f.; Koskinen, Klubbekriget, s. 426 f. 4
5 Stamtaflor utgifna af riddarhusdirektionen genom A. LEWENHAUPT (190S).

Href från Erik Brahe af åren 1604, 1610, 1613 och 1614 finnas i Danzigs Staatsarchiv,

se Tegnér, Arkivaliska anteckninger från Danzig och Thorn (Hist. tidskr. 1900, s.

375, n. 2), samt af 1612 i Uppsala univ.-bibl. (II 157). Beträffande hans för-

hållande till Sverige under dessa senare år se WERWING, a. a., 2, s. 92, 103.
6 Anrep, Svenska adelns ättaTtaflor. Enligt Erik Brahes egen uppgift var

dottern Beata Margareta född den 22 april 1583. Man skulle möjligen kunna an-

taga, att den ofvannämnde Hieroninius Brahe, född 1605 i Danzig, vaT Erik

Brahes son. Detta skulle emellertid förutsätta, att Erik Brahe i Polen ingått nytt

giftermål — Elisabeth kvarstannade i Sverige, där hon afled 161S.

4 — lVIS:i3. Personhist. tidskr. igiS— rqig.
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ligt intresse. Under en orolig tid har han stått i liflig beröring

med de förnämsta handlande personerna och äfven själf haft be-

tydande uppgifter att fylla. Från rent källkritisk synpunkt synas

också hans upplysningar kunna tillmätas ett mycket stort värde.

Erik Brahe har tydligen afsett sina kalendarienotiser blott till egen

information och ej haft den aflägsnaste tanke på att lägga dem
under andra människors ögon. I allmänhet torde man äfven kunna

påstå, att anteckningarna äro gjorda samtidigt, d. v. s. dag för

dag. I några fall kan man visserligen sluta sig till en senare

uppteckning, men äfven dä torde det ej vara fråga om större tids-

differenser.
1

Man skall emellertid äfven beträffande Erik Brahes dagbok-

göra samma erfarenhet, som ofvan in general! berörts. Dagboks-

författaren intresserar sig framför allt för sitt lifs praktiska detaljer:

han omtalar namnen ä de personer, med hvilka han samman-

träffat eller haft att göra, antecknar erhållna och afsända bref, före-

tagna resor, märkliga händelser inom omgifningen o. s. v. Där-

emot äro de direkt politiska upplysningarna mera sällsynta. Man
kan sålunda ej vänta sig, att Erik Brahes dagbok annat än i undan-

tagsfall skall kunna kasta någon ny belysning öfver viktigare

historiska tilldragelser.

Då dagboksanteckningarna med januari månad 1592 taga sin

början, befinner sig Erik Brahe i Danzig. Om hans verksamhet 1

Polen under de närmast föregående åren känner man föga; säker-

ligen har han liksom brodern Gustaf blifvit använd af konung

Sigismund i olika förtroendeuppdrag, 2 men synes snart hafva råkat

1
Jfr de olika redaktionerna för aren 1592 och 1 593-

2 Bland Handlingar angående Sigismunds andra resa och händelserna 1 598— 1599,
Riksarkivet, linnes ett numera nästan oläsligt bref frän Erik Brahe till svågern

Johan Sparre, dateradt Krakau den 23 september (utan är), hvari han säger sig hafva

fått ett hemligt uppdrag af konungen: »Oeh effter samme sank ehr högh och merke-
lig och udan bön och innerlig åkallan till Gudh och hans helige nådh och wel-

singnelse icke kan stelles vdi gerningen, begierer iag min broder medli sump t mine
k. systrer, huilkens förböner och önschende iag troor hoos Gudh mykitt till saakens

gode uthgong uthan tuifuell mykit, mykit forma, velie hafue mig sielf tridie alltid

udi sine böner ihugkommedh» (till sist en uppmaning på franska att brÄma brefvet).

Sannolikt står väl här berörda uppdrag i sammanhang med Sigismunds förhandlingar

med det Ilabsburgska huset 1 5S9— 1592, hyarom se HjAftNE, Bidrag till historien

om Sigismunds förhållande till det Ilabsburgska huset 15JS9— 1604 (Mist. Hdskr.

18S3, s. 244 ff.), och PäRNÄNEN, Sigismond Vasa et la succession au trone de Suéde,

s. 18 ff. Erik Brahe synes äfven sedermera hafva engagev.it sig i dylika planer

(HfRN, Die Renuntiation des Deutschmeisters Maximilian auf Polen und die

damit zusammenhängenden Pläne, Mittheilungen des Instituts fur österreichische

Geschichtsforschung, 4, Ergänzungsband, s. 2S0 ff.). — Om konung Johans miss-
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i onåd och dragit sig undan till Vestpreussen. 1 Huruvida han vid

denna tidpunkt varit sysselsatt med konungens ärenden, framgår

ej af kalendariets upplysningar. Han står visserligen i liflig be-

röring med ett flertal personer, afsänder och mottager bref o. s. v.,

men 1 har ingenting att förtälja rörande sina åtgärders verkliga

syften. Sannolikast torde emellertid vara, att han först följande

är och då i sammanhang med frågan om konungens resa till Sverige

återvunnit närmare förbindelse med de ledande i Warschau. 2 Af
kalendariet finner man också, att det är under detta senare år,

nämligen i april månad, som han bryter upp frän Danzig och

beger sig på resa söderut. Efter en veckas färd ankom han till

Warschau, där han vistades åtskilliga dagar, tydligen upptagen af

täta rådplägningar med ledande såväl svenskarsom polacker. Återresan

anträddes den 23 maj (n. st.), och den 31 maj var han tillbaka i Danzig.

Juni månad förflöt under som det synes angenämt umgänge med de

fränder och vänner, som uppehöllo sig i staden, såsom brodern Abra-

ham, systern Margareta, Axel Lewenhaupt, 3 Johan Sparre 4 m. fl. I

midten af juli månad uppsöker han plötsligen äter Warschau och kan

nu omtala icke blott samtal med den päflige nuntien Alalaspina utan

också audienser hos konungen, drottningen och prinsessan Anna.

Det var konungens förestående resa till Sverige, som nu

upptog allas tankar. Samtidigt med Erik Brahe infann sig hertigens

och de svenska ständernas sändebud Ture Bielke för att inför

Sigismund göra gällande de svenska synpunkterna, och något

tidigare hade Sigismund själf afifardat Erik Brahes broder Gustaf

Brahe till Sverige. 5 I slutet af juli skyndade Erik Brahe i förväg-

tankar rörande Erik Brahes hemliga machinationer med de anklagade radsherrarna

i Sverige se Johans bref af den 26 dec. 1590 (Wkrwing, a. a., 1, s. 99 f.). Konungen
fruktade äfven ett försök att utspela Erik XlV:s landsflyktige son emot honom (föl-

en tidigare period se härom BlAUDKT, Gustaf Eriksson Vasa. Une énigme historique

du XVle sieele; till denne författares gntnduppfattning kan jag dock ej ansluta mig)

;

det är härvid af intresse att konstatera, alt Erik Brahe enligt sin dagboks uppgifter

ofta stått i liflig förbindelse med Gustaf Eriksson Vasa.
1 Erik Brahe skall af denna orsak hafva lämnat Revalsmötet och begifvit sig

till Danzig. (Mist. handl., 23, s. 9). Konung Johan utfärdade dock den 22 septem-

ber 1589 ett öppet bref, genom hvilket Erik Brahe tillerkändes 200 skeppund
koppar. Reg., Riksarkivet.

4
2 Den påflige nuntien Malaspina berättar i en depesch af 7 oktober 1593,

att Sigismund på hans förbön tagit Erik Brahe åter till nåder och beviljat honom ekono-
miskt understöd. Pärnänkn, a. a., s. 200, n. 2. Jfr llist. handl., 23, s. 57, 64, 67, 94.

3 Om denne se BoiiTHlUS, Om den svenska högadeln under konung Sigismund*
regering (llist. Bibi., 4, s. 35), PÄRNÄNKN, a. a., s. 104 f., 126.

4 Se Pärnänkn, a. a., s. 94.
5 BoÉTiiius, a. a., s. 46 ff., Pärnänkn, a. a., s. 159 ff. — Gustaf Brahe skulle på

vägen äfven besöka Danmark, där han enligt livad Erik Brahe meddelar mottogs i

audiens den i juli 1593. Jfr PÄRNÄNKN, a. a., s. 114 f., Pika, Svensk-danska för-

handlingar 1593—1600, s. 34, samt llist. handl., 23, s. 35.
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till Danzig och kunde där mottaga konungen den 14 augusti. De
närmast följande veckorna träffades ifriga förberedelser för den slut-

liga affärden, förberedelser i hvilka Brahe att döma af hans flitiga

förbindelser med konungen, Malaspina m. ii. synes hafva tagit

del. Det inträffade upploppet i Danzig i början af september

omförmäles af Brahe, hvilken också meddelar, att det -skedde 2

skott i kongens fänster*.
1 Sedan Gustaf Brahe slutligen återkommit

från Sverige, gick den kungliga eskadern under segel den 16

september 1593.

Egendomligt nog var Erik Brahe icke i sin konungs följe pä

resan öfver Östersjön. Säkerligen väckte detta åtskillig uppmärksam-

het inom Sigismunds katolska omgifning, där man klagade öfver från-

varon af »huomini di autoritä Catolici, che assistono alla M:tå Sua»'

Den påflige nuntien Malaspina, hvilken eljest var Erik Brahe be-

vågen och tillämnat honom den ärofulla uppgiften att vid krö-

ningen öfverräcka kronan till konungen, uppger i sina rapporter

en drastisk orsak till den svenske rådsherrens uteblifvande: »Il conte

Henrico Gostavo, quale é Catolico et s:r principale et che S. M:tä a

mia contemplatione havea ricevuto di nuovo in gratia et sovenu-

tolo ancora di danari, é restato in Danzich, fascinato da quella

sua antica donna»!
2 Det måste redan här sägas, att ett studium

af Erik Brahes dagbok synes indirekt till full evidens bekräfta

riktigheten af en dylik uppgift.

Länge dröjde emellertid ej Erik Brahe i Danzig. Jämt en

månad efter konungens afresa begaf han sig öfver Stettin—Rostock

—Köpenhamn—Helsingör till Svergie. Hans första omsorger i

fosterlandet gällde hans många gods och gårdar, främst grefskapet

Visingsborg. På kallelse af konungen måste han emellertid vid

jultiden inställa sig i Stockholm. Han erhöll nu uppdraget att

i Nyköping representera konungen och drottningen vid ett barn-

dop inom hertigens familj samt fick samtidigt befallning att

inleda vissa politiska underhandlingar med hertigen.-3 Efter

återkomsten från denna beskickning medföljde Brahe till Uppsala,

där konung Johans begrafning och konung Sigismunds kröning

skulle firas. Under de stormiga förhandlingarna i Uppsala de

första veckorna i februari spelade Erik Brahe tydligen ej någon

1
Jfr Pärnanen, a. a., s. 1S6 ff. — De af Erik Brahe för denna och andra

händelser anförda data stämma ej alltid öfverens med öfriga källors. Brahes upp-
gifter synas dock i de flesta fall böra tillerkännas vitsord.

2 Pärnankn, a. a., s. 192, 200.
5 Beträffande de senare se Svenska riksdagsakter, 3, s. 241 f., BOETHIUS, a. a.,

s. 79 f.
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framträdande roll, och han fann t. o. m. tillfälle att då och dä

afvika till sin egendom Lindholmen. Enligt sina egna dagboksan-

teckningar blef han dock af konungen använd såsom mellanhand

mellan denne och det svenska riksrådet. Hvad han i öfrigt med-

delar från riksdagen synes åtminstone i någon punkt vara af ett

visst intresse.

Det är tydligt, att Erik Brahe vid denna tid ingalunda

hade för afsikt att frivilligt taga någon mera ledande del i de

politiska frågorna. Sedan riksdagen afslutats, lämnade han Upp-

sala, och efter korta besök i Stockholm och på sina uppsvenska

gods var han i slutet af mars åter på Visingsborg. 1 lugn och

ro synes han här hafva ägnat sig ät skötseln af sina enskilda

angelägenheter, ambulerande mellan Visingsborg och sina egen-

domar i södra Västergötland. Från slutet af maj till midten af

juli saknas nästan alla dagboksanteckningar: man tycker sig finna,

hurusom Erik Brahe nu öfverraskats af konungens kallelse till

Stockholm och hals öfver hufvud måst afbryta sitt angenäma

landtjunkarlif. Ej ens den stora händelsen i hans lif, utnämningen

till ståthållare i Stockholm, har förmätt aflocka honom någon

anmärkning; först med »discessus regis» under den 14 juli börjas

åter anteckningarnas rad.

Det Braheska ståthållarskapets historia har ofvan i korta drag

atergifvits efter de resultat, som BOETHIUS framlagt i sitt arbete

»Hertig Karls och svenska riksrådets samregering 1594— 1596». \

den äldre historiska litteraturen möta delvis afvikande skildringar,

hvilkas riktighet af Boethius blifvit bestridd. Sålunda berätta

JOHANNES MESSENIUS 1 och Werwinc., 2
att Stockholms borgerskap,

uppeldadt genom Erik Skeppares predikningar och äfvenså upp-

manadt af hertigen själf, låtit i slutet af ar 1594 uppkalla

Erik Brahe på rådhuset och där uppsagt honom hörsamhet och

lydnad, hvarefter Brahe fyra dagar senare formligen afsatts af

hertigen. Det är tämligen klart, att Erik Brahes egna dagboks-

anteckningar skola gifva värdefullt material till en förnyad pröfning

af denna fråga. Framför allt är det af betydelse att kvnna defi-

nitivt konstatera, hvar Erik Brahe under olika tider uppehållit

sig, då vi ju häraf kunna draga vissa slutsatser rörande hans för-

hållande till den stockholmska stadsstyrelsen.

En granskning af kalendariet från denna synpunkt ger snart

vid handen, att den af Boethius häfdade uppfattningen i hufvudsak

1 Scondia Illustrata, 8, s. 26.
a A. a., I, s. 267 f.
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är den riktiga. Med smärre afbrott vistas Erik Brahe i Stockholm

från slutet af juli månad till midten af september. Han har under

denna tid flera sammanträffanden med hertig Karl; om livad som
därvid förekommit upplysa samtidiga bref från hertigen och an-

dra personer.
1

I slutet af september gör han ett besök på Vi-

singsborg, men återvänder till Stockholm i midten af oktober.

Denna gäng blir dock dröjsmålet i Stockholm ej långvarigt, ty från

början af november synes han hafva befunnit sig på resor
2

, och

den 4 januari 1595 antecknar han sin hemkomst till Visingsborg.

Det är emellertid under dessa förhållanden ej möjligt, att det dra-

matiska uppträdet pä Stockholms rådhus i slutet af är 1594 kan

hafva ägt rum, 3 och formellt har Erik Brahe tydligen alltjämt varit

i besittning af sin ståthållarvärdighet. 4

Under sin vistelse i Götaland i början af år 1595 hade Erik

Brahe tydligen ingående öfverläggningar med åtskilliga personer

rörande motsättningen till hertigen. Vi finna honom sålunda i

sällskap med bröderna Magnus och Gustaf Brahe, Erik Sparre,

Västergötlands ståthållare Erik Gustafsson Stenbock m. ti. Bety-

delsefull bléf säkerligen den omständigheten, att ett sändebud från

konungen, Lindorm Nilsson, i början af januari gästade Visingsborg. 5

Sålunda skapades förutsättningarna för de tidigare omnämnda
bref, hvilka såväl Erik som Gustaf Brahe i början af februari läto

afgå till hertigen och riksrådet. Någon ifver att återtaga sin

befattning i Stockholm visade Erik Brahe dock icke. Den 5 mars

1595 bröt han visserligen upp från Visingsborg, men hela mars

1 Se BoKTinus, a. a. (Hist. tidskr., 1S84, s. 32 f.).

2 Härmed korrigeras den förmodan som framställts af BOETHIUS, a. a. (Hist.

tidskr. 18S4, s. 35, n. 1).

3 A en Hammer-auktion i Stockholm den 22 februari 1919 försåldes ett origi-

naldokument af den 9 dec. 1594. innehållande ett af åtskilliga personer under-

tecknadt intyg rörande prins Gustaf Adolfs födelse. Bland undertecknarna angafs

äfven Erik Brahe, som alltså ifrågavarande dag skulle hafva varit närvarande i Stock-

holm. Enligt sin egen dagbok befann sig emellertid Erik Brahe denna dag i Göta-

land! Då jag endast haft tillfälle att kasta en hastig blick på nyssnämnda akt-

stycke, kan jag ej lämna någon förklaring af den egendomliga motsägelsen mellan

de båda källornas uppgifter. Jag vill dock påpeka, att äktheten af Erik Brahes

egenhändiga namnteckning å intyget syntes mig misstänkt.
4 BoÉTHIUS (^Hist. tidskr., 1SS4, s. 43, n. 2) förklarar, att han ej *i tillgängliga

källor funnit någon bekräftelse på den i Biografiskt lexikon förekommande upp-

giften, att Erik och Gustaf Brahes verksamhet förlamats af inbördes oenighet. Detta

beror emellertid på förbiseende af Abraham Brahes upplysning i hans »Tidebok»

under den 19 mars 1595 (a. a., s. 120).
5 Hertig Karis misstankar på denna punkt bekräftas sålunda genom dagbokens

upplysningar. Se BOETMIUS, Hist. tidskr. 1SS4, s. 35. n. 2. Samtidigt med Lind-

orm Nilsson infann sig äfven hertigens och rådets sändebud till Polen. Jakob Klas-

son Horn. Jfr BoÉTHlUS, a. a., s. 54 ff.
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månad förflöt under resor mellan familjegodsen i Uppland och

Västmanland. Till Stockholm anlände han ej förrän den 2 april.

Jag har i det föregående berört den skarpa brefväxling mel-

lan Brahe och hertigen, hvilken vid denna tidpunkt tog sin början

och hvilken inom kort ledde till Brahes frivilliga afgång från sitt äm-

bete. I kalendariet kan man närmare följa denna brefväxlings

olika moment. 1 Man finner också här förklaring på de förebråelser,

hvilka samtidigt riktades mot Brahe för försumlighet i tjänsten:

gäng efter annan försvinner han från Stockholm på flera dagars

besök på Lindholmen, på Drottningholm o. s. v.
2

Beträffande

Brahes definitiva uppbrott från Stockholm upplyser kalendariet,

att detta ägde rum så tidigt som den 22 maj. Ståthållarskapets

korta saga var till ända, och frän den 1 juni tog Erik Brahe för en

tid af öfver ett år framåt sin ordinarie bostad på Visingsborgs slott.

Med lämnandet af ståthållarämbetet synes Erik Brahe hafva

betraktat sig helt som privatman. I riksrådets förhandlingar

deltog han icke, dä hans katolska trosbekännelse ansågs lägga

hinder i vägen därför. 3 Af lätt begripliga skäl infann han sig ej

heller pä nksdagen i Söderköping i oktober månad 1595.
4 Han

stod emellertid alltjämt i brefförbindelse såväl med konung Sigis-

mund och andra personer i Polen som med sina svenska stånds-

bröder. Med flera af de senare hade han äfven personliga samman-

träffanden, såsom bröderna Abraham, Gustaf och Magnus Brahe,

morbröderna Arvid, Erik och Olof Gustafsson Stenbock, Axel

Lewenhaupt, Anders Keit m. fl. Man observerar särskildt hans

nära förhållande till ledarna " af det antihertigliga partiet, såsom

Erik och Arvid Gustafsson Stenbock, och säkerligen kan man
väga den gissningen, att han ingalunda visat sig alldeles opartisk

i den allt häftigare pågående politiska tvekampen.

1 Då Erik Brahe i bref till hertigen af den S april tillkännagaf sin afsikt att

ej vidare befatta sig med borgerskapet — se Boethius, a. a., s. 3S — samman-
hängde detta otvifvelaktigt med erfarenheterna från föregående dag, då han enligt

kalendariet hade »colloquium» med borgarna. — Då Boethius (a. a., s. 41) antager,

att brodern Gustaf Brahe ej på våren var närvarande i Stockholm, visar sig detta

enligt kalendariet ej riktigt. Den 27 april afreste Gustaf Brahe från Strömsholm
till Gripsholm och ankom till Stockholm den 11 maj, hvarefter Eriki Brahe den

15 maj följde honom till Drottningholm.
~ Den af BOETHIUS (a. a., s. 40) behandlade schismen mellan Erik Brahe och

Karl Sture uppkom möjligen redan i maj månad 1595, såsom kan antydas af kalen-

dariets anteckning under den 16 maj: »J'ay fait perleT a le conte Charle per Falk

et Perr Rasmuson».
3

Jfr Boktiiius, a. a, s. 35 f., 44.
4 Se härom BoicTHIUS, a. a. ( I list. tidskr. 1SS5, s. 33). Vid den på riksdagen

följande upplösningen af Vadstena kloster återhämtades på hertigens befallning från

Visingsborg de dyrbarheter, som nunnorna skickat att där förvaras. Jfr Birgitta-

utställningen 1 91 S, s. 71 f.
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Om sitt lif under denna tid är Erik Brahe för öfrigt lika

sparsam på upplysningar som förut. Vi måste i hufvudsak nöja

oss med att konstatera hans olika vistelseorter, mottagna bref och

besök, affärdade bud och skrifvelser o. d. I ett afseende blir

emellertid dagboken mer och mer meddelsam, och det är rörande

%
Brahes förhållande till det täcka könet! Med stor samvetsgrannhet

antecknar den galante grefven, hvilken tydligen var en af sin tids

största vivörer, de viktigaste fakta rörande sina kärleksförbindelser.

1 kalendariet följes sålunda tämligen noga en viss Valsas» be-

tydelsefulla person i hennes kommande och gående, och »Lulb

och »Anneken» ha tydligen äfvenså kunnat glädja sig åt ett syn-

nerligen varmt intresse.
1 Med spänning iakttager man växlingen

af notiser sådana som »Lull arrive» och .»Ma femme arrive», och

man tycker sig någon gång skymta inträdda förvecklingar! På

ett karakteristiskt sätt skiljer sig den lättsinnige syndaren frän de

samvetsförebråelser, som kunde oroa honom: han nedtecknar blott

i sitt kalendarium ett vemodigt: : Mca maxima eulpa! , Le Dieu

me pardonne!> 1. d.

Söderköpings riksdagsbeslut, hvilket förbjöd katoliker att inne-

hafva ämbeten och uppbära aflöning i Sverige, försämrade högst

väsentligt Erik Brahes ställning. Han btef genom detsamma icke

blott formligen afsatt från sitt stäthällarämbete, utan äfven beröfvad

sina icke ärftliga förläningar." Han tillkännagaf ock\sä öppet sin

afsikt att lämna Sverige och reflekterade icke på ett erbjudande

af rådet att för honom söka utverka ett undantag från förbudet

för katoliker att brukas i rikets tjänst. Till hertigen blef dessutom

hans förhållande rent personligt synnerligen spänd t. I mars är

1596 gjorde hertigen till och med ett försök att indraga grefskapet

Visingsborg till kronan, motiverande detta uppseendeväckande steg

därmed, att Brahe var »med hordomslast icke en utan många

resor med befunnen^ 3

Någon resa skulle dock ej ännu blifva af. Pä sommaren 1596

mottog Brahe konungens uppdrag att inträda som medlem i den

stora beskickning, som samtidigt afgick till Sverige. 4 Det var

säkerligen ej utan stora betänkligheter Brahe fogade sig efter

1 Det är dock möjligt att under dessa tre namn döljer sig en och samma
person, nämligen den ofvannämnda Anna Kem.

3
Jfr Erik Brahes bref till Erik Sparre den 9 hov. 1595, den 20 maj och

24 juni 1596. Erik Sparres Sami., Riksarkivet.
3 Boktiiius, a. a. (Hist. tidskr. 1S85, s. 47 f.)

4 Om denna beskickning se TöNBKRG, Sigismund och Sverige 1^07— 1
50S,

1, s. 9 ff.
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konungens vilja, ty ett sammanträffande med hertigen kunde un-

der förhandenvarande förhållanden sannolikt ej aflöpa utan obe-

hagligheter. I september månad reste han emellertid upp till öfre

Sverige,
1 och sedan han på Lindholmen erhållit konungens instruk-

tion, inställde han sig den 21 september i Stockholm. Genom
jämförelse med kalendariets och öfriga samtidiga källors upplys-

ningar
2

blir det tydligt, att han under åtskilliga dagar vistats in-

kognito i staden, sannolikt för att pä förhand rekognoscera terrängen.

Den 26 september fingo de polska herrarna audiens hos hertigen

och rådet, och tvenne dagar därefter finna vi i kalendariet det

första meddelandet om att Erik Brahe trädt i förbindelse med
hertig Karl. Först den 29 september anlände Brahes kollega i

legationen, morbrodern Arvid Gustafsson Stenbock, hvarefter det

högtidliga mottagandet hos hertigen ägde rum den 2 oktober. 3

Den polska legationens historia är redan tidigare utförligt be-

handlad af BoETlliUS."1 Åtskilliga nya bidrag af .intresse kunna

emellertid hämtas från det Braheska kalendariet. Erik Brahe be-

styrker sålunda själf, att hertigen redan vid den första audiensen

uppträdt minst, sagdt ohöfligt: Audientiam habuimus barbari

quoque modi exceptP. Man kan dä ej gärna betvifla äldre be-

rättelsers vittnesbörd, att hertigen mött Brahes och Stenbocks an-

draganden med en anklagelse mot Brahe för äktenskapsbrott och

mot Stenbock för dräp samt att han -pockade och snårckade. togh

på sitt suerdh, skelthe greffue Erich för enn papist, her ArfTue

kallade hann en mameluck, liche som den ingen troo hadhe. 5 Af
Brahes dagbok framgår också, 'att hertigen, såsom senare ofta

skulle ske
,
begärde att fä se den kungliga instruktionen: Brahe

vägrade naturligtvis härtill, men uppsatte i stället en skriftlig

framställning. 7 Till de följande veckornas upprörda förhandlingar

* Han anmodades af hertigen att infinna sig genom ett bref af den ö aug.

1596. Reg., Riksarkivet.
2 Se Gustaf lianer till llog. 15'ielke den 25 sept. 1596 (Hist bibi., 2. 3. 296 f.).

Jfr Bokthius, a. a. (Hist. tidskr. 18S6, s. 9S ff.).

3 Kalendariets datouppgifter äro på denna punkt af stort värde, såsom fram-

går af BoÉTHIUS' bearbetning (Hist. tidskr. 1SS6, s. 97 ff.) af öfriga källor. Erik P.rahes

framställning inför hertigen, som är tryckt i »Mandata Sigismundi» (Warmu^LTZ nr

3262), är daterad den 3 oktober, hvilket föran]ed t BoÉTHIUS att förlägga audiensen
till denna dag. Granskar man framställningen närmare, finner man emellertid, att

den själf uppger sig vara en skriftlig affattning af »hwadh i lögerdagz { o: den 2

oktober) talet wardt» (jfr nedan). Den 2 oktober uppges ej blott i Erik Brahes
dagbok utan äfven i Calendaria Caroli IX (s. 110).

4
A., a. (Mist. tidskr. 1SS6, s. 07 ff.). Jfr äfven TUNBERG, a. a., s. o ff.

s
J. Mkssknius, a. a., S. s. 37, Grönblad, Urkunder upplysande Finlands öden

och tillstånd, 2, s. 76.

Se Tunberg, a. a., 1, s. 61 ff., 104 f.

7
Jfr ofvan n. 3.
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mellan hertigen och rådet och sändebuden lämnar också dagboken

värdefulla upplysningar, dä Erik Brahe samvetsgrant för hvarje

dag antecknat de viktigaste tilldragelserna.

Då Erik Brahe efter slutfördt värf den 29 oktober lämnade

Stockholm, hade han tvifvelsutan en liflig känsla af att brytningen

med hertigen var fullständig. Man dröjde ej heller länge pä Vi-

singsborg. I slutet af december månad skyndade han till södra

Västergötland, där han kunde påräkna stöd af sin morbroder,

Västergötlands ståthållare Erik Gustafsson Stenbock. Det var

oroliga tider som stundade, och man kan i Erik Brahes dagbok

tydligt afläsa den nervösa stämning, som var rådande bland

konungens anhängare. Vistelseort växlas nästan dag för dag,

personer komma och gå, bref aftardas och mottagas o. s. v. Bland

dem, med hvilka Erik Brahe under dessa månader sammanträffade

och rådgjorde, märkas utom Erik Gustafsson Stenbock bröderna

Magnus och Gustaf Brahe, Torsten Lennartsson, Jöran Eriksson

(Ulfsparre) m. fl. Något allvarligt motstånd mot hertigen blef

det dock ej heller nu fråga om. Då hertigen efter .Arboga riks-

dags slut i mars månad 1597 tågade söderut mot Lödöse och

Alfsborg,
1 räddade sig Erik Brahe öfver på norskt område, under

det att Erik Stenbock flydde öfver Danmark till Polen."

Af orsaker, som undandraga sig vår kännedom, anträdde

Erik Brahe ej omedelbart utresan till Polen. Efter några dagars

vistelse i Norge återvände han till Västergötland: dock vågade

han ej fortsätta färden till Visingsborg. 3 Först efter åtskilliga

månader, hvilka delvis uppfogos af täta konferenser med de pä

flykt stadda riksråden Sten Baner och Jöran Posse, 4 lämnade han

i början af oktober månad 1597, ungefar samtidigt med sin broder

Gustaf, Sverige och befann sig redan i slutet af oktober i polska

Preussen. Den 15 november anlände han slutligen till Warschau

och mottogs den 18 november i audiens af konungen.

De svenska herrarna kunde i Polen ej förvänta något välvilligare

1 Se härom Jonsson, Hertig Karl och Sigismund, s. 3S IT.

3 TUNBERC, a. a,, 1, s. 26 (jfr Sv. riksdagsakter 3, s. 99 1 ). 4

3 Vid underrättelsen om Erik Brahes flykt till Norge hade hertig Karl sändt en

skrifvelse till befälhafvaren på Bohus slott Sten Maltesen, innehallande de häftigaste

beskyllningar mot Brahe. Se Loenbom, Hist. märkvärdigheter, 2, s. 133 f. Hertigen

lät äfven indraga till kronan en del af Brahes grefskap, nämligen fem socknar i

Ale härad, och motiverade denna åtgärd i ett ampert bref till Erik Brahe den 23
maj 1597. Reg., Riksarkivet.

4 Se Tunhkkc;, a. a., 1, s. 32. Erik Brahe mottog under denna tid liksom

liera af rådsherrama 'försvarsbref af konung Sigismund, dateradt Warschau den 23
maj 1597. (Sv. Tiksdagsakter 4. s. 91 ff.).
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mottagande. 1 Framför allt gällde detta de fungerande riksråden, mot

hvilka Sigismund framställde skarpa anklagelser för deras upp-

trädande i Sverige; dock äfven Erik Brahe inneslöts i den allmänna

onåden på grund af sin eftergifvenhet och slapphet gentemot her-

tigens öfvergrepp.
2 Den rådande misstämningen får någon gång-

uttryck i den Braheska dagboken, såsom då det under den 1 1 dec. (n.

st.) 1597 antecknas: »Jfe ae este bien fasche au roy.- För Erik Brahes

vidkommande tillkom också säkerligen en speciell omständighet,

som bidrog att försvåra förhållandet till konungen, nämligen hans

tydligen kroniska penningbrist! Ur dagboken kan utläsas, i hvad

mån han lyckades afpressa konungen de större eller mindre pen-

ningsummor, af hvilka han ansåg sig vara i behof. 3

I slutet af februari skickades Erik Brahe i konungens ärender

till Danzig. Det gällde nu rustningarna för den kommande resan

till Sverige, och dagbokens notiser vittna om författarens vidgade

verksamhetsfält och i följd häraf högst väsentligt ökade förbindelser. 4

Efter riksdagens afslutning skyndade han tillbaka till Warschau

och medföljde sedermera konungen på hans resa till kusten. Om
hans tillfälliga uppdrag under denna tid lämnar kalendariet

åtskilliga meddelanden. Han fungerade sålunda dels såsom

underhandlare med myndigheterna i Danzig, dels såsom mönster-

herre, 5 hvarjämte han delvis tycks ha tjänstgjort såsom lägerbefäl-

hafvare.

För de upplysningar Erik Brahes dagbok ger rörande konung

Sigismunds andra resa till Sverige kan jag hänvisa till mitt arbete

^Sigismund och Sverige 1 597—1598. 2. Andra resan till Sverige
1

(1918), där dessa upplysningar kommit till användning. Äfven

till den närmast följande tidens historia lämnar kalendariet vär-

defulla bidrag. Vi se Erik Brahe omedelbart efter fördraget i

Linköping begifva sig till Visingsborg, hvarifrån han med spänd

uppmärksamhet följde händelsernas utveckling och ifrigt rådgjorde

1 Se hiirom Tunhkrg, a. a., I, s. 33, 39.
" jfr Handl. rör. Skandinaviens hist., 19, s. 231.
3 Erik Brahe riktade sina låneansökningar äfven åt andra håll, såsom städerna

Riga och Danzig. Jfr TyNBERG, a. a., 2, s. 14, n., 3.
4 Bland de personer, med hvilka Erik Brahe under denna tid ofta samman-

träffade, observerar man särskildt Erik XlV:s landsflyktige son, Gustaf Eriksson.

Jfr ofvan s. 33, n. 2, samt TUNRERG, a. a., 2, s. 15, n. 3. — Under sin vistelse i Danzig
tycks Erik Brahe stundom hafva haft oroliga drömmar. Sålunda antecknar han
under den 19 mars (n. st.) 159S: »lag drömde iagh tog 2 tänderr af min inund

och ad iag hade een liten fugel-v !

5 Se härom äfven Hist. handl. 23, s. 107. 135. 152, 166, 160. — Rörande den

bekanta af Arnoi.o Johan Mksshnu s meddelade anekdoten om Erik Brahes upp-

trädande på Akuienburgs slott se Tu.NBERG, a. a.. 2, s. 14. n. 3.
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särskildt med sin ståndsbroder grefve Axel Lewenhaupt. 1 Med
största häpnad och förargelse mottog han underrättelsen om Sigis-

munds afresa ur landet; i första hettan öfverskickade han till

konungen ett bref med ampra förebråelser, hvilka väckte Sigismunds

lifliga ovilja.
2 Han närmade sig nu också hertigen och inledde under-

handlingar med honom rörande sina förläningars återfående och

vinnandet af en tryggad ställning inom riket. 3 Såsom borgen för

sina afsikters ärlighet måste han å hertigens vägnar i januari 1599

åtaga sig en beskickning till Kalmar, hvars besättning skulle

öfvertalas till kapitulation. 4 Ehuru beskickningen misslyckades,

uppnådde Brahe dock på herredagen i Jönköping i februari månad

den slutliga försoningen med hertigen, i hvars händer han öfver-

lämnade en skriftlig trohetsförbindelse.

Efter ett hastigt besök i lägret utanför Kalmar återvände

Erik Brahe till sitt kära Visingsborg. »Anneka», »Valsa-, »M'amie»,

Cor meuirp m. fl. dyka åter upp i hans dagbok, och han synes

återgå till sitt gamla, efter allt att döma ej alltför sträfsamma lif.

Sin förpliktelse gent emot hertigen ämnade han emellertid tydligen

att hålla, ty då han den 28 mars mottog ett bref frän konungen,

lät han genast tillställa hertigen detsamma. 5 Snart skulle han dock

i detta afseende sättas på hårda prof. Då underrättelse kom om
Johan Sparres afrättning efter Kalmar slotts intagande, antecknade

Brahe upprörd i sitt kalendarium: »Jaban Sparre schendelige

mördath», samt ett par dagar därefter: Mala nova de morte

indigna I. S/> Starka farhågor för framtiden ha säkerligen vunnit

insteg i hans sinne, och i sina bekymmer har han som förut sökt

råd och tröst hos Axel Lewenhaupt. Riksdagen i Stockholm v

juli månad 1599 var ej ägnad att minska hans oro. Hans försök

att ingripa till de fängslade rådsherrarnas förmån kröntes för visso

1 Under den 17 november talar Erik Brahe äfven om en »cönueritus nobi-
lium» i Larf.

2 Konungens svar af den 5 januari (n. st.) 1599 är delvis tryckt hos TUNBKRO,
a. a., 2, s. iSl, n. 1.

3 Betecknande nog synes Brahe i sin första skrifvelse till hertigen äfven halva

framställt en begäran om »miöhundar»! Se hertig Karls ironiska svftr af den 24
oktober 159S. Reg., Riksarkivet.

4 Se hertigens bref af den 18 nov. 1 59S.- Reg., Riksarkivet. Erik Brahe
var naturligtvis föga nöjd med det utmanande uppdraget (Erik Brahe till hertigens

sekreterare Mickel Olsson den 30 dec. 1 59S, Skrifvelse* till hertig Karls sekr., Riks-

arkivet) och dröjde i det längsta att begifva sig i väg, hvilket tycks hafva väckt

misstankar å olika hall. Se hertig Karl till Erik Brahe den 19 januari 1599 och
till Magnus Brahe, Axel och Mauritz Lewenhaupt den 22 januari 1599. Reg., Riks-

arkivet.
5

Jfr äfven hertigens bref till Erik Brahe den lo april 1509. Reg., Riksarkivet.
B Hertigens kallelsebref är af den lS maj 1 599- R°K- Riksarkivet.
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•ej med framgång, och ett djupt misstroende mot hertigen talar

ur dagbokens ord för den ii juli: »Grefve Axel, mine bröder

och iag på slåtted et principem non fidimus.»

Skenet bevarades dock ännu en lång tid framåt- Erik Brahe

deltog äter i riksrådets öfverläggningar och uppträdde vid olika

tillfällen under riksdagen såsom hertigens förtroendeman. 1
Snart

kunde han också glädja sig åt hertigens löfte om »förläningh», ett

löfte hvilket redan den 9 augusti infriades.
2

I den ständernas

beskickning, hvilken i enlighet med riksdagsbeslutet i början af

augusti afgick till de upproriska finnarna, var Erik Brahe den

främste ledamoten. 3 lifter återkomsten från Åland besökte han

först Lindholmen och skyndade sedermera ned till Yisingsborg.

De följande månaderna erbjuda till synes intet anmärkningsvärdt; 4

det är först under Linköpingsriksdagens upprörda dagar som det

Braheska kalendariet åter tager forskarens intresse i anspråk.

Mars månad år 1600 börjar i Erik Brahes kalendarium med
anteckningen: »Min bedröfuede syster hoos mig.» Den syster, som
här åsyftas, är otvifvelaktigt fru Ebba Sparre, gift med det fängs-

lade riksrådet Erik Sparre. Under den 3 mars möter >-miser

Sparrius» själf, och härefter följa för de närmaste dagarna åtskilliga

upplysningar om den stora rättegångens förlopp. Det är här ej

tillfälle att söka i detalj utnyttja den nya källan för vår kännedom

om det ryktbara blodsdramat i Linköping; tyvärr saknas ännu för

<ienna viktiga riksdag en fullt modern, vetenskapligt uttömmande

undersökning, hvilken skulle tillåta oss att omedelbart insätta de

Braheska notiserna i deras rätta sammanhang. 5 Det är blott från en

enda synpunkt som man ej kan underlåta att genast närmare gran-

ska Erik Brahes dagboksuttalanden, och det är frän synpunkten af

Brahes egen ställning till hvad som passerade.

Som bekant tillsattes vid riksdagen i Linköping en ständer-

domstol, bestående af 155 personer. I denna domstol ingick äfven

1 Om Brahes förhållande till den nu anlända polska beskickningen se Hist.

handl. 23, s. 2S7, 289 m. 11.

- Erik Brahe återfick de indragna fem socknarna i Ale härad samtierhöll

<lessutom Gudhems härad och Odensjö socken. Reg., Riksarkivet.
3 Brahes instruktion af den 27 juli 1599 i Reg., Riksarkivet. Denna be-

skicknings historia är utförligt relaterad af Arnold Johan Mkssenius (Nord.

saml. 176, s. 301 ff., Uppsala univ.-bibliotek), hvilken meddelar vederbörande akt-

stycken in extenso. Messenius omtalar också ett försök frän finnarnas sida att miss-

kreditera Erik Brahe hos de svenska medsändebuden. Jfr Koskinen, Klubbekriget,

s. 425 ff.

4
Jfr hertig Karls bref till Erik Brahe den 1 febr. 1600. Reg., Riksarkivet.

5 Den utförligaste framställningen återfinnes hos HALLifiNBERG, Riksdagen i

Linköping år 1600 (190S).
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Erik Brahe som medlem, och i kraft af börd och samhällsställning

intog han bland domarne den första platsen. Ehuru ej spelande

samma ledande roll som Axel Lewenhaupt, var han dock vid

sidan af denne ordförande under rättegångsförhandlingarna, och

de bevarade protokollen
1

gifva oss ingen anledning antaga, att ej

hans principiella åskådning fullt motsvarade det tunga och an-

svarsfulla värf han åtagit sig.

I sin stora försvarsskrift af år 1608 har emellertid Axel Lewen-

haupt gjort gällande,
2

att inom domstolen olika meningar framträdt

och att hertigen ingalunda utan vidare fått sin vilja igenom. Så-

som anförare för oppositionen, hvilken sökte genomdrifva en milda-

re dom öfver de olyckliga fångarna, nämner Axel Lewenhaupt

först och främst sin egen person, men därjämte äfven Erik Brahe.

I och för sig måste naturligtvis Lewenhaupts uppgifter på denna

punkt behandlas med den största kritik, då de tillkommit flera

år senare och i starkt tendentiöst syfte. Dock vinna hans medde-

landen i tilltro, då han i sin berättelse kan in extenso införa de

båda olika förslag till dom, hviika vid rannsakningens slut blefvo

framlagda- å ena sidan krigsbefehlets, fogters och lagläsares*, a

andra sidan det av • grefuerne och deras medel samt någre af

adelen» uppsatta. 3

Erik Brahes kalendarium kastar plötsligen ett ökadt ljus öfver

dessa dunkla tilldragelser. A blad 137 påträffa vi följande intres-

santa aktstycke: »G. Erichs och g. Axels sentens och mening om
den H. F. N. ihnlagde clagpunkt, der ifrå de icke welle häller

kunne falle, och bedir sténderne sadantt rätt ofuerwege och be-

tencke welle. A. 1600 die S. Gregorij. 4 Effter de fattige mäns

saak grundelige hänger på dett 9 capittell, som forklarer dett forre-

gangne 8 capit. vdi Högmhals balken, såsom de der deras rette

herre och lagcronte konung folgachtige wåre, huilka ehure -uäl

sådant vthi olag måtte skett ware vthydes kunne, så ehr doch för

dett falledt skiell, nämblige adt sådant vdj deris, ja och allés waar

laglige konungs medfolie skeet ähr, lifts och blodts förbrytelse

icke till adt dömme och affseije. Mhän der de clies konungen

till olaglige forrehafuende styrtt och rätt hafue, ehr till adt söke

vdj Konungs balken i dett 5 och 8 capi., der som athskylies, hure

dem ägnar deris eed kongen och rykett adt hollo. sammeledis vdj

1 Handl. rör. Skandinaviens hist. 19, s'. 193 ff.

2
Jfr Hallenberg, a. a., s. 93 ff.

3 E 331, s. 123 ff., 132 ff., Uppsala univ.-bibl. Det förstnämnda förslaget

återfinnes också i Palmsk. sainl. 33, ibidem.
* Den 12 mars.
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kong Gustafs gårdsrätt och sedan till ett besluth besees deris egne

forskrifninger>

Axel Lewenbaupts uppgifter blifva här på en viktig punkt

bekräftade. Erik Brahe och Lewenhaupt hafva tydligen gått i

spetsen för motståndet mot hertigen och sökt göra gällande mera

försonliga synpunkter. Det ofvan meddelade dokumentet, hvilket

själft anger sig såsom ett inlägg under domstolens förhandlingar

från Brahes och Lewenhaupts sida, innehåller nämligen själfva grund-

tanken i det ofvan berörda förslag, om hvilket oppositionen tycks

i hufvudsak hafva enat sig.
1 Det kan ej gärna lida något tvifvel

om, att aktionen till förmån för de anklagade just igångsatts af de

båda riksråden och att domsprojektet utarbetats på grundval af

deras första utkast.

Det som framkallade Brahes och Lewenhaupts ingripande är

tydligt nog. Den hertigvänliga fraktionens domsförslag med dess

hårda och hänsynslösa uttalanden
2
väckte deras insikt om nödvän-

digheten att handla. Hvad Brahe beträffar, ger han sina känslor

inför detta förslag luft i utropet: *Maledicta sententia contra mise-

ros senatores !•> Motsättningen till hertigen såsom den i verkligheten

agerande, allt bestämmande kraften kommer också fram, dä

Brahe under den 14 mars angående hertigens val till konung an-

märker: »Unanimo consensu ordinum Carolus in regem Svedan

vocatus rusticorum et barbarorum moreb
Axel Lewenhaupt förklarar i sin senare apologi, 3 att för honom

och hans likasinnade vänner var -intet annat medel til at finna,

se eller uptänckja än der wi ögonsynlig lifsfahran undwika wille,

måste wi så mycket mögeligt wara kunde lämpa os effter för-

stens och den store hopens godtycko och således i wår sentens

och mening föra orden och andraga saken på det skarpaste, de

andras någorlunda likmätigt, alenast rätta beslutelsen, domen och

executionen der hän sträckja, at det de arme, beklagade män
måtte drägeligt wara och med bästa samwet inför Gud och ähr-

ligit folck bestå kunna och framdeles igenom Guds nåd och före-

fallande medel wara til at lindra och förändra.» Man torde väl

ej misstaga sig, om man låter detta yttrande i hufvudsak karakte-

risera äfven Erik Brahes ståndpunkt. 4 Det gällde för honom att

framför allt vinna tid, undvika alla ytterlighetsåtgärder och sa

småningom länka in förhållandena i fredligare banur. Kanske för-

1 Se Hallknisf.rg, a. a., s. 94 IT.

8 Se Hall£NBI£Rö, a. a., s. 93 f.

3 E 331, s. 131 f., Uppsala univ.-bibl.
4

Jfr Axel Lewenhaupts berättelse, s. 174.
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klarar detta hans uppträdande ännu sä sent som den 16 mars, dä

enligt dagboken 'hora 4 pomeridiana serenissimus Dux Carolus

in regem electus et per me nomine ordinum congratulatus'.

Hertigen skulle dock af intet förmås att frångå sitt en gäng-

fattade beslut. Dödsdomen framtvingades, och äfven Erik Brahes

sigill beseglade den ödesdigra handlingen. 1 Med hvilka känslor

Brahe bevittnade sina vänners och fränders sorgliga ändalykt låter

sig lätt tänkas. Med tunga steg har han säkerligen enligt den

obarmhärtige furstens uttryckliga befallning den 19 mars aflagt

ett sista besök hos de dödsdömda rädsherrarna, och förtviflan och

sorg tala ur dagbokens ord för den 20 mars: »Riksens herrer yn-

kelige af dage tagne.»

Sannolikt har Erik Brahe haft en stark känsla af att hans da-

gar i Sverige voro räknade, då han den 21 mars 1600 återvände

från Linköping till Visingsborg. I hans dagbok för de följande

månaderna konstaterar man ifriga rådplägningar med Axel

Lewenhaupt; i hvilken riktning, dessa rådplägningar gått, låter sig

lätt gissas. Det officiella förhållandet till hertigen blef också allt-

mer ömtåligt." Hertigen uppfordrade Brahe gång efter annan att

i och för öfverläg-o-ninor infinna si«" hos honom och visade äfven sin

benägenhet att gifva ytterligare ekonomiskt vederlag. Brahe svarade

emellertid undvikande, och hertigens ton blef snart misstänksam.

Ännu var Brahe ej beredd att taga konsekvenserna af en öppen

brytning, hvarför han på sommaren samma år omedelbart före

hertigens afresa till Östersjöprovinserna inställde sig på ett adelsmöte i

Stockholm. 3 Han synes härunder haft diverse oangenäma ekono-

miska mellanhafvanden med sina bröder, 4 men rörande hans närmare

förhållande till hertigen upplyses föga. 5 Dä han den 18 augusti läm-

nade Stockholm och begaf sig på hemresan söderut, var dock säker-

ligen hans beslut fattadt. Efter ett par veckors vistelse på Visingsborg

bröt han den 12 september 1600 upp mot den danska gränsen

och anlände slutligen den 21 december till Danzig.

* 4

1 Se originalet bland Riksdagsaeta 1600, Riksarkivet.
2 Se hertig Karl till Erik Brahe den 27 mars, den 13 och 19 april, den 2

och 10 juni 1600. Reg., Riksarkivet.
3 Om detta adelsmöte se Riksdagsaeta 1600 Riksarkivet.
4

Jfr hertigens ofvan citerade bref af den 23 mars 1600 samt Abraham Brahes

bref till Erik Brahe den 30 sept. 1600 (Skokl. Sami., misc. man., 8, Riksarkivet).

Om Eriks ekonomiska trångmål se också hans bref af 28 sept. 1599 (Gjökwell,
Nya Sv. Bibi., 2, s. 410 ff.

5
Jfr dock dagboksanteckningen under den 12 juli 160c: » Kgo a principe bene lotus.»
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Det sista årets dagboksnotiser äro från svensk synpunkt af

mindre direkt intresse. Erik Brahe sökte naturligtvis i Polen åter-

knyta förbindelsen såväl med konung Sigismund som med de svenska

landsflyktiga herrarna.
1 Hans aktier inom de kungliga kretsarna

torde dock nu hafva stått lägre än någonsin, då han gjort sig

skyldig till direkt högförräderi genom understöd åt dödsfienden

hertig Karl.
2 Hans egen syster, Johan Sparres efterlämnade maka,

skall också hos konung Sigismund hafva framställt häftiga ankla-

gelser mot honom såsom medskyldig i blodsdomen i Linköping. 3

En resa till konungen i början af år 1601 synes Brahe därför hafva

afbrutit redan i Thorn, och genom bref från Warschau bekräftades

ryktet om hans iråkade onåd. Det väcker därför någon förvåning,

då man finner Brahe i slutet af april månad lämna Danzig och

genom Brandenburg begifva sig till den tyske kejsarens residens-

stad Prag. Det sannolikaste förefaller nämligen vara, att han med
denna resa fullgjorde något diplomatiskt uppdrag från konung

Sigismund. 4 Antagandet, att hans besök i Böhmen skulle afsett

endast rent enskilda syften, motsäges äfven af hans uppträdande

därstädes, i det han tydligen drifver ifriga och långvariga för-

handlingar, flera gånger direkt med kejsaren själf. 5 De upplys-

ningar han i sin dagbok lämnar om sitt lefnadssätt antyda emel-

lertid, att han i det främmande landet kände sig frigjord från alla

förpliktande band och gaf sin njutningslystnad lösa tyglar. Bland

hans stora umgänge under denna tid lägger man särskildt märke

till Tycho Brahe, med hvilken han ofta sammanträffade; den 20

oktober var Erik Brahe »in prandio apud d. Tyconem Bra-
,
några

dagar senare stod han bland de sörjande vid den ryktbare danske

frändens dödsbädd. 6

Då dagboksanteckningarna i »Calendarium A» sluta, befinner

sig Erik Brahe ännu kvar i Prag. Om hans senare öden upplyser

-Calendarium B», hvars innehåll i det följande skall närmare granskas.

1 Med sin olycksbroder Axel Lewenhaupt, hvilken på sommaren 1600 lämnat
Sverige, sammanträffade Brahe redan under utresan i Wismar den 24 oktober 1600.

2
Jfr konung Sigismunds afvisande skrifvelse till Axel Lewenhaupt defc 22 de-

cember 1600. Sigismunds Svenska Reg., Riksarkivet.
3

J. Messknius, Scondia Illustrata, 8. a, 89.
4 Åtskilliga ärenden rörande Sverige och Polen voro just vid denna tidpunkt

under öfverläggning vid kejsarhofvet. Se IIirn, a. a., s. 280 ff., Hjärnk, a. a., s.

209, 277.
5 Man observerar särskildt Brahes nära ibrbirdelser med ärkehertig Maxi-

milians ombud i Prag, Ducker. Se HlRN, 1. c.
6 Se äfven DRKYJER, Tycho Brahe, s. 327.

5—/5/cSVi,7. Personkist. lia kr. igrS—igig.





Adlersparre och Fersenska mordet.

Ur några bref till utgifvaren af de Schinkelska »Minnena».

Meddeladt af Theodor Tufvesson.

Som bekant har hos en och annan historisk författare fram-

kommit antydningar, att 1809 års m ^n — ocn främst bland dem
Adlersparre — ej skulle varit främmande för Fersenska mordet den 20

juni 1 8 10. En dylik insinuation läses t. ex. i femte delen af de

Schinkelska »Minnena». 1 Med anledning af denna senare tillskref

Adlersparres son, Carl August Adlersparre, den kände förfat-

taren till »1809 års revolution och dess män :

,
utgifvaren af

Minnena», C. W. Bergman, ett bref (dateradt d. 28 jan. 1855) med an-

hällan, att det måtte »få sin plats bland skrifvelser och noter, som
upptaga slutet af hvarje del». Det kom emellertid — af orsaker,

som jag inte känner — aldrig att publiceras, utan blef kvarliggan-

de bland C. W. Bergmans papper. Vid ett genomgående af dessa

har det af mig påträffats, och i tanke att det kan hafva sitt lilla in-

tresse meddelar jag det här (med uteslutande af inledningen).

Det bär till öfverskrift »Första brefvet-
2 och lyder som följer:

Närvarande bref kommer endast att vidröra ett misstag af något

grof natur, hvilket, endera lätt förklarligt eller alldeles oförklarligt, in-

nästlat sig i det värderika arbetet. Uti 5*te delen af ifrågavarande

-Minnen» har förfin framkastat hänsyftningar, såsom skulle Adler-

sparre och hans parti haft sin hand med i Fersiska mordet. Några
fullständiga eller rimliga bevis för beskyllningens trovärdighet hafva dock
icke blifvit framlaggda, hvarför densamma, tills att så sker, torde få

räknas till samlingen af dessa »historiska kombinationer», med hvilka

den s. k. memoirelitteraturen i vår tid så väl förstår att imponera på
kotteriintresset och allmänna opinionen för dagen. 4

Huru litet el. mycket den mörka insinuationen sammanhänger
med verkliga förhållandet, åtminstonde hvad Adlersparres inblandning i

den sorgliga katastrofen angår, torde nedanstående upplysningar till fyllest

»w^f* ivLkutn dome!

*• WauMm vt Svfrtjfrs nyare historia, saml. af 15 von SrniNK v\
. Förf. '"'1 itfg

* Nwrf . »- i *> ii kl* t'n • i f i
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Prins Carl August dog d. 28 Maj kl. 3 eftm. Underrättelsen här-

om behöfde minst 3 dagar för att anlända till Stockholm. När detta

skedde, eller natten till den 1 Juni, var Adlersparre i hufvudstaden.

Han hade nyss förut af konungen erhållit Landshöfdingsplatsen i

Skaraborgs Län. Den tredje Juni, således tvenne dagar efter sorgepostens

ankomst, reste han på permission genom Nerike till Christinehamn, der

hans hustru
1

låg betänkligt sjuk; och framkom dit morgonen d. 6:te, för

att sjelf insjukna i frossan. Den 20 Juni inträffade Fersens mord. 1

Christinehamn erhöll Adlersparre notis om katastrofen. Först den 26

Juni afreste han till sitt anförtrodda Län, hvilket ytterligare bestyrkes

af dessa rader uti ett bref från honom till hans hustru, dateradt Mariestad

d. 27 Juni 1S10: »Nu är jag helskinnad och frisk hitkommen; allt faller

sig bra. Landtstaten och Borgerskapet har jag sett, men ej Marieholm, 2

emedan Hjerta 3 rest bort på några dagars

Nyheten om Fersens mord fick Adlersparre uti en skrifvelse från

sin vän, kanslirådet af Bergstedt. 4 Ftt ytterligare bref från honom af

d. 11 Juli är alltför betecknande att här förbigås. Det lyder:

-Ditt bref till Bm (Battram?) 5 har, fan vete hur, kommit till Silfversparres

kännedom, som bUfvit alldeles rasande öfver dina utfall mot hans och

Adlercreutz' beteenden den 20 Juni. Han, S., har för flera sina vänner

beskärmat sig öfver dig. och bland andra för Adlercreutz, sorri dervid

gjort förfärliga grimacer. Jag bör dock trösta dig med att allt sansadt

och hederligt folk delar dina åsikter om vederbörandes slappa, ja oför-

klarliga uppförande ofvannämnda dag, ehuru ej många hafva ditt mod
att uttala dem. Är det sannt, som här hviskas, att du tillskrifvit konun-

gen och fordrat Silfversparres inställande för krigsrätt?»

Om Adlersparre, såsom Bergstedt antyder, tillskrifvit konungen ett

sådant bref, är numera svårt att afgöra. Några strofer ur en skrifvelse

från Monarken till Adlersparre d. 7:de Juni, synas likväl bekräfta att sä

varit händelsen. Carl XIII yttrar "sig der sålunda: > — hvad som
cmedlertid skett, har varit nog att beröfva mig allt lugn på gamla dagar.

Skulle jag härtill haft förebråelsen att låtit utgjuta landsmäns blod, så

hade det med mig varit slut. Sätt er, bästa Adlersparre, i min belägen-

het, och ni skall döma mig mera(?) blidt; ehuru jag visst icke vill

frångå att hade jag noggrannare följt edra välmenande råd med afse-

ende å val af personer, hade all denna nesa och förargelse aldrig träf-

fat mig.»

Så långt Albano-Adlersparre. Det som närmast föranledt det-

ta uttalande är måhända den not (6) å sid. 228 i Schinkzel-Berg-

man V, där det apropå den -
s fria förtäring af mat och bränvin>^

som från obekant hall anordnades på krog-ar och näringsställen

Lovisa Magdalena, f. Linroth, 17S4— 1866.
-' Landshöfdingens residens, fordomdags Tunaholm.
3 Johan Adam Hjerta, 1749— 1816, Adlersparre^ företrädare sasuin lands-

höfding i Skaraborgs län, sedermera landshöfding i Alfsborgs lau.
4 Erik Bergstedt, 1760— 1829, kansliråd, sederm. statssekreterare.
5 Herman Battram, 1764— 1S23, Carl XIIl:s handsekreterare, sederm. titul.

statssekreterare.
6 Isak Lars Silfversparre, 1753— 1S33, generallöjtnant.
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Som bekant har hos en och annan historisk författare fram-

kommit antydningar, att 1809 års män — och främst bland dem
Adlersparre — ej skulle varit främmande för Fersenska mordet den 20

juni 1 8 10. En dylik insinuation läses t. ex. i femte delen af de

Schinkelska »Minnena». 1 Med anledning af denna senare tiUskref

Adlersparres son, Carl August Adlersparre, den kände förfat-
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Minnena- , -C. W. Bergman, ett bref (dateradt d. 28 jan. 1855) med an-

hållan, att det måtte »få sin plats bland skrifvelser och noter, som
upptaga slutet af hvarje del . Det kom emellertid — af orsaker,

som jag inte känner — aldrig att publiceras, utan blef kvarliggan-

de bland C. W. Bergmans papper. Vid ett genomgående af dessa

har det af mig påträffats, och i tanke att det kan hafva sitt lilla in-

tresse meddelar jag det här (med uteslutande af inledningen).
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Närvarande bref kommer endast att vidröra ett misstag af något
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nästlat sig i det värderika arbetet. Uti 5:te delen af ifrågavarande

Minnen» har förf:n framkastat hänsyftningar, såsom skulle Adler-

sparre och hans parti haft sin hand med i Persiska mordet. Några

fullständiga eller rimliga bevis för beskyllningens trovärdighet hafva dock

icke blifvit framlaggdä, hvarför densamma, tills att så sker, torde fa

räknas till samlingen af dessa »historiska kombinationer , med hvilka

den s. k. memoirelitteraturen i vår tid så väl förstår att imponera på
kotteriintresset och allmänna opinionen för dagen.

*

Huru litet el. mycket den mörka insinuationen sammanhänger
med verkliga förhållandet, åtminstonde hvad Adlersparres inblandning i

den sorgliga katastrofen angår, torde nedanstående upplysningar till fyllest

intyga. Läsaren döme!

1 Minnen ur Sveriges nyare historia, saml. af B. VON SCHINKEL, förf. och utg.

af C. W. Bergman, D. 5 (1S54), s. 213 ff.

"' Det blef aldrig mer än detta »första bref>.
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morgonen den 20 juni, såsom »märkligt» omtalas, »att några dagar

före den 20 Juni ankom till Stockholm en landsgevaldiger från

Mariestad, der G. Adlersparre i egenskap af landshöfding sedan några

dagar uppehöll sig, och da^en efter den blodiga katastrofen äter

reste han, visande hela vägen på gästgifvaregärdarna lappar af Fer-

sens sönderslitna kappa». Där låg ju onekligen en ganska »mörk

insinuation» i detta! Historien hade Bergman — som jag funnit

— från Trolle-Wachtmeister,
1 som emellertid aldrig påstår, att

gevaldigern kommit från Mariestad. Det heter helt enkelt — i

dennes bref härom till Bergman (dat. Arup d. 19 no v. 185 3 )
2 —

Landsgevaldigern från Adlersparres här.» I samband härmed be-

rättar han för öfrigt ännu en historia, som Bergman dock ej synes

ha begagnat. Han skrifver:

»Kammarrådet Cassel, 3 vid ifrågavarande tid Landssekreterare i

Örebro, har berättat mig, ät den dag, då posten efter den 20 juni

väntades till nämnda stad, deltog han uti en middag hos Kommers-Radet
Bröm på dess landtställe utanför staden. Der i orten liksom öfverallt.

anade man oroligheter vid likets införande, och posten väntades med
spänd längtan: Den kom under det man var samlad omkring bränvins-

bordet, Hvar och en tillgrep sina bref och förskräcktes af innehållet.

En af gästerna, Biskoppen i Linköping, sedan Erkebiskopen Rosenstein, 4

en af 1809 års män och intim vän af Adlersparre, som man såg hade

fatt ett tiockt bref, hvilket längre sysselsatte honom än de andra, up-

steg sluteligen och lade pa bränvinsbordet en handfull svarta lappar,

frågande leende: »Roar det herrarna at se bitar af Fersens kappa?» —
Alla förstummades, och värden, Bröm, tog stillatigande alla lapparna,

hvarmed han skyndade ut i köket, det enda ställe i huset, der då eld

fanns.»

Anekdoten är inte utan sitt intresse, och dess sanningsenlighet

understrykes af Trolle-Wachtmeister i ett följande bref. Om upp-

gifterna angående gevaldigern» säger han däremot här, att de

-hvila på en så löslig grund, at jag icke hade bordt lämna dem.

om de icke sammanträffat _med händelsen vid Örebro — ».

1 Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister, 1782— 1S71 »en af rikets herrar*.
2 Utgifvandet af Trolle-YVa chtmeisters synnerligen intressanta tnref till C. W.

Bergman förberedes af mig.
J L. E. Cassel, kammarråd, Trolle-Wachtmeisters ungdomsvän. »

4 Carl Rosén von Rosenstein, 1766— l S36.





Några bidrag till adl. ätten Örnebergs

(N:o 978 f) historia.

Af G. T. Karlberg.

Under mer än 100 år (eller från 1650-talet till år 1762) ägdes

och beboddes säteriet Norserud i Jösse-Ny socken i Värmland af

adl. ätten Örneberg. Där bodde sålunda efter hvarandra överste-

löjtnanten Jöns Larsson Orneberg, majoren Carl Orneberg och

löjtnanten Axel Örneberg. Om alla dessa och deras resp. famil-

jer lämnas i Anreps ättartaflor, b. 4, sid. 719, mycket ofullständiga

och äfven felaktiga uppgifter. Den förste Orneberg, som innehade

Norserud i Jösse-Ny socken eller öfverstelöjtnanten Jöns Larsson

Örneberg var död innan några kyrkoböcker i Jösse-Ny socken

och i Arvika pastorat öfver hufvud taget började att skrifvas,

men om hans son Carl Örneberg lämnar Jösse-Ny sockens död-

bok för år 1740 goda underrättelser: »Den 31 januari 1740 dödde

Stadsmajoren Carl Örneberg på Norserud; han var född pä hem-

manet Lydentorp(?) i Småland 'år 1655 och son af Öfverstelöjt-

nanten Jons Larsson Örneberg och Fru Magdalena, 1 begrofs d.

13 Mars s. å.»

Hans hustru Catharina Blanckenfjell hade aflidit redan året

förut eller 1739. »Den 18 November 1739 kl. mellan 12 och 1

på natten dödde Majorskan Fru Catharina Blanckenfjell på Nor-

serud; hon var född i Westergötland samt dotter af Ryttmästaren

Leonard Blanckenfjell och Anna Bratt; begrofs d. 13 Mars 1740;
2

vid pass 70 år gammal.

>

Af dessa makars barn nämner Anrep endast Carl, Axel och

Charlotta; men de hade åtminstone två barn dessutom, näml.

1 Anrep kallar modern Dorothea. Anreps uppgifter om Carl Örneberg äro

mycket knapphändiga. Han nämner hvarken hans födelse- eller dödsår. I död-
boken kallas han Stadsmajoren, så äfven öfverallt i Ny sockens kyrkoböcker. An-
rep kallar honom endast major.

3 På samma gång sålunda som sin man; icke heller för henne nämner An-
rep några årtal.
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sönerna Jonas Johan, hvilken dog på Norserud 1692
3°'

XOj och Johan,

som var född 1695 21In och dog 1696 23
/ 4 . Dottern Charlotta var

född 1679, hvadan Anreps uppgift att föräldrarna skulle ha gift

sig på 1680-talet synes knappast heller vara riktig.

Om dottern Charlotta lämnas i Anreps ättartaflor en mycket

kort notis, nämligen »död ogift»; men äfven här föreligger ett miss-

tag, ty Charlotta Orneberg var gift. Hon var född 1679 och dog

åttio år gammal på Norserud år 1759 d. 19 september. 1
I död-

boken kallas hon fru Charlotta Orneberg och i församlingsböckerna

(nomenclatur civium) — ty hon var i många år kyrkoskrifven

på Norserud — kallas hon också alltid fru; men hvad hennes

man hette eller hvem han var, har icke kunnat utrönas. I enlighet

med den tidens sed kallas hon öfverallt med sitt flicknamn »Fru

Charlotta Orneberg», och i Arvika pastorats lysnings- och vigsel -

böcker söker man förgäfves hennes namn; hon blef sålunda icke

gift i Ny.

Sonen Axel Örneberg var född på Norserud 1686 och dog på

samma gård d. 18 maj 1762 kl. 6 om morgonen af bröstsjuka.

Enligt L7 1 3 års vigselbok blef han d. 4 januari s. å. »copulerad»

med »äre- och välborna» jungfrun Anna Greta Mofatt från Tröste-

bol. a Lysningen är äfven införd i Arvika landsförsamlings lys-

nings- och vigselbok, och kallas han där »fänriken vid Jösse kom-

pani, adel och manhaftig Axel Orneberg». Lysningen afkunnades

i:sta gängen d. 16 dec. 1712. Anna Greta Mofatt var född 1689

och afled d. 2 febr. 1777; hon var dotter af löjtnanten Göran

Mofatt och Ingiäl Beata Ros. 3 Löjtnanten Axel Örneberg och

hans hustru hade 3 barn, Carl, Britta Helena och Ingiäl Beata. 4

Sonen Carl var född 171 5, blef fänrik och dog på Norserud

ogift endast 36 år och 19 dagar gammal d. 12 juni 175 1. Enligt

Anreps ättartaflor blefvo döttrarna Britta Helena och Ingiäl Beata

gifta med bönder. Denna uppgift är dock endast delvis riktig.

Den äldsta dottern Birgitta 5 Helena blef gift med en fältväbel,

den yngre Ingiäl Beata blef däremot gift med en bonddräng.

»Den 9 Mars 1728 copulerades på Rud (i Ny socken) Sergeanten

vid Carlstads kompani David Niclas von Pemer och välborna

1 Äfven för Charlotta Örnberg saknas hos Anrep både födelse- och dödsår.
2 Beläget i Ny socken.
3 Hon dog 105 år gammal på Norserud 1750

l8
; 8, född på Öna i-Tveta socken

1645, dotter af Salom. Ros och h. h. Anna lieata Nieroth.
4 Anrep kallar henne endast Beata; i lysningsboken kallas hon emellertid

Ingiäl Beata, i dödboken endast Beata.
5 I kyrkoböckerna kallas hon städse Birgitta: Anrep kallar henne däremot

Britta.
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jungfrun Birgitta Helena Örneberg», v. Pemer gaf sin brud i

morgongåfva 10 dukater. Han blef senare fältväbel.

Tjugofem år senare eller den 30 december 1753 gifte sig den

yngre systern med bonddrängen, sedan torparen Nils Asmunds-
son från Arvika landsförsamling. Hon var. född 1717 och dog

som torpareänka på torpet Sandbäcken under V. Högvalta i Ar-

vika landsförsamling d. 13
/ 7 1797. »Var till sin lefnad stilla och

gudfruktig; — slutligen i mycket fattiga omständigheter.» Ätt-

lingar efter båda dessa systrar finnas ännu i Algå och Arvika,

hvilka ättlingar samtliga tillhöra allmogeståndet.





Den adelige familie Palmström, n:r 867.

Af E. A. Thomle.

De oplysninger som Anreps Ättartaflor indeholder om den i över-

skriften ncevnte familie, er meget ufuldstaendige og på nere punkter helt

feilagtige. Nedenstående stamtavle, som utfylder og korrigerer Ättar-

taflornes angivelser, turde derfor kunne påregne nogen interresse hos

tidsskriftets lsesere.

Tabel I.

Johan Matzon 1 Lange, iflg. Anrep f.
zg
/6 162 1, adl.

16
12 1674

under navnet Palmström, död Vi 1686 som assessor i admiralitetskollegiet.

Gift 1.
8
/?i 1646

1
(hustruens navn ikke anfört i kirkeboken); 2. med

Christina?" > Hun blev senere gift med oberstlöitnant Diedric von

Elsen?

Barn:

1. Johan. Se tabel II.

1. Renlwlt, f. 165 1 (döpt
2
°/io).

1
Videre skjaebne ukjendt.

1. Elisabeth, f. 1653 (döpt 27
/g).

1
Iflg. Anrep gift med banko-

kommissarien Eric Svenson Camen. 4

1. Gustaf. Se tabel III.

1. Anna, f. 1659 (döpt 4
/2 ).

1
Iflg. Anrep gift 1. med faktoren

Olaus Salanus, 2. med kyrkoherden Lars Hedlin.

2. Nils, f. 1662 (döpt rfe)* Iflg. Anrep f. 1662 22
/6 , död ugift

1692 för
I7

/3 -

5

2. Et barn, f. 1663 (döpt ^/"X
1

Antagelig Catharina, som z%
1 689 5 blev gift med secreteraren Thomas Hiep, og som döde I2

/s 1698.

Han döde samme år.
6

1 Kirkebökerne for Jakobskyrkan i Stockholm.
ä ende) i Riksarkivet i Stockholm opbevarede dokumenter efterlot asses-

sor Johuu Palmström sis; enkeu Christina. Ifölge kirkebökerne for S:t Nfkolaikyr-

kan i Stockholm blev 1;
/io 1001 Johan Lang og Christina Nilsdotter viede. Muli

gens det her dreier sig om ovenna^vnte Johan Langes andet giftermål.

3 Se en artikel av O. B. i Personhistorisk Tidskrift 189S—99. side 194, samt

en i FörmyndarekammaTen opbevaret bouppteckning efter datteren Maria-Magdalena.
4 Formodentlig den samme Commissarien Iit Erich Camen, som " 1693

b ev viet i S:t Nikolaikyrkan med Jungfrun Anna Magnusdotter. Elisabeth Palm-

ström skulde da vsere död för noevnte år.

s Velvillig meddelt av avdöde kaptein Otto Bergström.
6 Bouppteckning efter begge i Förmyndarekammaren, Stockholm.
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2. Maria (kaldes Maria Magdalena i den efter hendes död fore-

tagne bouppteckning), f. 1665 (döpt 'Vs).
1 Död i slutningen av mars

1694.
2

Gift 7/n 1692 3 med bagareålderman Anders So/un, död r%
1694. 3

2. Christina (Kiersfui), f. 1666 (döpt
2C

', Gift med stads-

capit. Söderman. 2
.

2. Carl, f. 1668 (döpt
28

/3).
1

Videre skjoebne ukjendt. Er for-

modentlig död för 1694, da han ikke nasvnes i bouppteckningen efter

sösteren Maria Magdalena.

2. Et barn, f. 167 1 (döpt "A*»)-
1

Antagelig Helena, som 19
7

1 696 4 blev gift med bokhållaren Daniel TJiorsberg.

Tabel II.

Johan, sön av Johan Lange, adl. Palmström, tabel I. 11ig. Anrep
födt 7 '12 1648 (döpt 3

/i 1649 ing. kirkeboken for Jakobskyrkan), död
2

.

7/i2 1 705.
5 Gift 9

/j 1 68

1

5 med Aimika {Anna) BlanckenfjelL död
30/

ia 1716. 5

Barn:

Ét barn, död 1682 (begr.
I9

/4).
5

Anna (ved dåben infört i kirkeboken som Anna, senere i kirke-
1 boken benaevnt A?ma Maria), f. 1683 (döpt

26
/g),

5
gift 7

/ 2 i7oi s med
Bengt Liljestjelke.

JoJian Renhold, f. 1684 (döpt V12),
5 löitnant ved Värmlands re-

gemente, 6
faldt

28
/6 1709 i slaget ved Poltava.

6

Lorenz, f. 1686. Videre skjaebne ukjendt.

Tabel III.

Gustaf, sön av Johan Lange, adl. Palmström, tabel I. Födt 1656

(döpt 27
>i).

1

Ritmester ved Västgöta tremänningsregemente till häst
r

' .

1700; avsked 2S
/3 1703. 7 Död 6

/iz 17 10.
3

Gift med MargreUi

BlanckenfjelL död 17 23 (begr.
15

12).
8

1 Se not i föregående sida.
2 Bouppteckning i Förmyndarekammaren efter Anders S>>lm: og hustru.
3 Klercker-Mattsons Samling i Kongl. biblioteket, Stockholm.
4 Se not 5 föregående sida.
5 Kirkebökerne for Nedre Ullerud, Värmland.
6

c. o. nordensvan, Värmlands regementes historia.
7 Namnlistor över officerskårerna vid svenska s. k. männirigsregementen till

häst och ståndsdragoner under stora nordiska kriget av v. hamiltox. c. H. KREli-

GER och E. LEITONHUFVUD. Personhistorisk Tidskrift 1916.

8 Kirkebökerne for Husaby socken, Västergötland.
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Barn:

Anna Elisabeth? gift i.
28

/i 2 1705
2 med löitnant Linnar Lind-

ström, 2.
I3

/ 3 1 7 19
2 med kaptein Petter A/mg3

f.
3% 1678 4

, som
tidligere hadde vaeret gift med en Udd*.

Lars. Se tabel IV.

Tabel IV.

Lars, sön av Gustaf, tabel III. Kornett ved Västgöta kavall. 1703,
5

avsked 1709. 5 Död 1735 (begiv ";0. 2
Gift (iflg. Anrep 5

/6 1707)

med Anna Catharina Lilfejåod' 173 1 (begr.
I3

. 3 ).
2

Barn:

Mauritz. Kaldes furir i en i Riksarkivet opbevaret skrivelse, da-

tert Karlskrona 1

/3 1731. Iflg. Anrep gift med en Eketra. Naev-

nes som fadder i Husaby socken indtil 1734. Videre skjaebne ukjendt.

Anna Margreta, f.
2
/s 17 12.

6
Iflg. Anrep gift med sergent Carl

Eredrik v. Horst. Naevnes som fadder i Husaby socken intil 1 73 1

.

Johan Renhold, f.
19

/ 2 1714,
6 död l6

/3 1714.
6

Johan, f.
22

/ö 17 1
5.

6
Naevnes som fadder i Husaby socken indtil

1734. Videre skjaebne ukjendt.

Lars, f.
10

/i2 1 7 19.
6

Videre skjaebne ukjendt.

Catharina, f.
7
/ 5 1721.

6
Videre skjaebne ukjendt.

En datter f. 1724 (döpt
I2
A).

2 Videre skjaebne ukjendt.

Charlotta, f. 1726 (döpt 17
16).

2
Videre skjaebne ukjendt.

Det har ikke lykl^edes nedskriveren herav at finde noget spor av

heromhandlede familie efter 1735, °g ^et nar således heller ikke vaeret

mulig at finde nogen förbindelse mellem denne familie og senere fore-

kommende personer av navnet Palmström. En rustmästare Johan Palm-

ström, som står anfört i Settergrens Samlingar till Adelns ättartaflor og— efter Lifgardets kirkebok — opgives som enkemand at vaere gift
I9

/io

1
Ifölge et testamente av 31

/7 1707, hvaTav kopi findes i Göta Hofrätts arkiv,

hadde Gustaf Palmström og Margreta Blanckenfjell kun barnene A^ina Elisabeth

og Lars.
2 Se not 8 föregående sida.
3 Ved öfversten Bengt Ribbings regemente (altså Västgöta Tremännings-reg:te)

ifölge et av Lars Palmström og Margreta Blanckenfjell undertegnet dokument av 2$
/g

1718. Kopi i Göta Hofrätts arkiv.
4 Settergrens geneal. samling i Riksarkivet. Der anfört fra Sundholms ge-

neal. samling på Skara Gymn- bibliotek.
5 Velvillig meddelt*fra Krigsarkivet, Stockholm.
6 Kirkebökerne for Nedre UHerud.
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1786 med Christina Margreta Ostman, hörer ganske sikkert ikke til den

adelige familie Palmström. Han er utvilsomt densamme Johan Palm-

ström, som sammen med broderen Carl blev student i Uppsala 1767,

og om hvem det i den av E. H. Lind m. fl. utgivne Värmlands na-

tion i Uppsala anföres: E. o. i banken, gardist. Han var födt
24

12

1746 i Salbo og var sön av inspektören Carl Palmström, f. i Norrkö-

ping 1707, og Anna Harling, f. 1706 (husforhörsbökerne for Nedre Ulle-

rud 1754).





Förteckning öfver guldsmeder m. £L konst-

handtverkare i Sverige under 1500 och 1600

talen.

Upprättad af C. A. Odelberg.

Kapten C. A. Odelberg använde under mänga årtionden en del

af sin tid att drifva omfattande arkivstudier för att belysa svensk konst-

och konstindustrihistoria. Efter hans frånfälle öfverlämnades som gåfva

till Nordiska Museet i början af år 191 o ett stort antal anteckningar

af hans hand. En del af dessa ha väl redan kommit den svenska

bildningen till- godo, eftersom han frikostigt synes ha ställt sina arbets-

resultat till 1870—So-talens konstforskares förfogande. Han hade

som vana att som en öfversikt af sina resultat sammanställa listar

öfver de yrkesutöfvare han påträffat i arkivens handlingar och i littera-

turen. I förhoppning att nedanstående förteckning kan vara andra till

samma nytta som för mig offentliggöres densamma. Originalet för-

varas i Nordiska Museets arkiv och är jämte många andra anteckningar

inlagt i ett brunt kuvert, som är försedt med påskriften i-Anteckningar

om Guldsmeder och konsthandtverkare under 150c- och iöoo-talen»; det

är märkt med :2 7> på en etikettlapp. Då urkunden ej är äldre, an-

vändes tidskriftens stafning, liksom för tydlighets skull en del själfklara

förkortningar upplösts och utskrifvits. De årtal, som förekomma, ange,

att handtverkaren af Odelberg anträffats i handlingar från ifråga-

varande år.

Alfabetiskt register öfver Guldsmeder, kopparstickare, Iser- och

Stensnidare m. fl. konstnärer under 1500-talet.

S. A?nbrosiani.

änka,

Backler Antonius, juv.. 1561— 62.

Bertil!. Gs. 1559—61.
Beyer Hans, Gs, 155S. 7 15951?).

Beyer Frans. Gs, 1567—72—S5.

(Bov William, 1579).

Book Hans. Gs. 15S9— 1601.

Cosemos. Gs, 1532.

Coiiet (Koitz) Gilius d. ä.. 157 1— 1600.

Chornelius, Gs, 1555 (se von Wetinn).
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Derich Hoffuel, Gs. 1588—89 (se Hoffuel).

Dobber Hans (Joh:), Gs, 1564—66
(Dubois).

Dertt Effwertth von der, Gs, 1573—81.

Edelningh (Edling) Hans, Gs, 155S—61.

Erichsson Lasse, Gs, . 1 5S9.

Finneld Nils, Gs, 1559—61.

Friedrich, Gs, 1 5 5 1 •

Friis Hans, Gs, 1563.

Fögell Poffuel, Gs, 1563.

Glaser Hans, juv., 1 56 1

.

Grelson Erich, Gs, 1582 (Gregerhson).

Göransson Erik, Gs, 1 581— 161 1.

Hartnian Lorentz d. ä., Gs, 15S2.

Hans Svenske, Gs, 1540—48, 58— 61

(= Hans Olsson i Varuhusräkensk.)

Hans Tyske, Gs i Stockholm, 1556.
Hans, Sölfverdrifvare, 1 565.

Hassenwinkel Jost, Gs, 1593.
Heue Pancracius (Gs) juv., 1560— 61.

(Hohennauer Michel, Isersnidare, 1 58 1
—

84.)

(Höger Peter, Glasmästare).

Holtzvillen Hans, 1558—69.

Heidensich Hans, Gs, 155S—61.

Höijer Hans, myntmästare, 1574.
Höijer Jost. Gs, 1550—S9.

Ilenrich, Isersnidare, 1 591 •

Hoffuell Dorich i Upsala, 16SS— S9.

Ingeualdsson Anders, Gs, 1589.

Jacobsson Lasse, Gs, 15S9.

Jacob, Gs, 1557.

Jost,. Gs, i Stockholm, 1550—S9 (se

Höijer).

Jorann, Gs, 1527.

Jöns, Gs, 1532.

Kerstill Mårten, Gs i Gråmunkegränd
änka-, 1567.

Krook Antony, Gs på Norremalm, 1579

—

1604.

Krok Petter de, Gs, 1582—S7.

Kempe Peter, Gs, 1589— 1620.

Kobbe Franciscus, Sölfversmed, 1562.

Kersten Mårten. Gs:s efterlefverska

Grämunkegränd. 1567.

Lasse, Gs, 1598 samma namn 1552

—

Larsson Olof, sölfdrifvare, 1592.

Lang Antonius, Gs, 15S9.

Linck Frans, 1 581—S9— 1602.

Lorentz, Gs, 1598 (se Hartman).

Margaretha, Hans Beyers efterlefverska.

Martin, Gs, 1592.

Mårten, Gs i Gråmunkegränd 1567. hustru

Kerstill.

Mans, Gs, 1532.

Moltte Adrian. Guldseheider. 1540.

Nicolas, Gs, 1592— 1604.

Nilsson Lasse, Gs, 1589.
Niitzei Hieronmyus, kopparstickare, 1593.
Nils, Gs, 1559.

'

; Olsson Erich, Isersnidare, 1553.
i Olsson Erich, Gs, 15SS—92.

Olsonn Hanns, Gs, 1540— Si (se Mans
I

Gson).

Olsonn Tomas, Gs. 1589.

Olde Christoffer, Gs. 1583.

j

Peter, Gs, 1579.
j

I

Peter, Gs vid Järntorget de Krook

j

I5S8-94-
J

I

Philippus, Gs, 1544—61.

I

Quickelberg Lucas Lucasson.

I

Reemer (Reimer) Nicolaus, Gs, 1592—95.

j

Reinhold, Gs, 1588.
1 Reyse Christian, stenslipare, 1 5S5 (Reitz).

!

Ryger Jörann, juv., 1556.

j
Rosenfellt Hans, Gs, 155S- 82.

Roland, Gs, 1555.
Reimer Reimer Joachim, i Nyköping.

1593-

Szöffrin Gs, 1558—61.
Schoner Sebastian, myntmästare. 15SS.

:
Sigismund, Gs, 15S9.

Takeli Laurentz, Gs, 1589.

Thomasson Hans, Gs, 1540—41.
Tranch Martin, Koppatförgyllare, 1565.

Ulrich, Stämpelsnidare, 1541— 50.

i Weiden Petter von, Gs, 155S—61.

Woijnn Cornelius von, Gs, 1551— 61.

Wulff, Isersnid, 1589 Wolff. Weiler.

5? Wilhelm Heuniek, 15SS.

Guldsmeder m. fl. under 1600-talet.

Ackerman Daniel, gipsmakare, 1647—
j

Mäster Albrecht, Gs, 1634.

49)- !
Arfwedsson Peder, Gs, 1613— 21.

Achen Geliam, Gs, 1623.
|

(Andersson Triils, kopparstickare 1084;.
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Andersson Avnour Anders, mast, f3
fs 84. I

Alm Lorenz, mäst.,
2
/s 82 t före 3/s 88.

Basilienska Regina, Gs änka, 1624.

Bartholina, juv. 1652— 55, Corn. Gilsens

änka.

Beck Casper, Gs, 1642—44.

Bengtsson Johan, Gs, 16S6.

Bentram Henrich, juv., 164S— 54.

Berndes Johan, Gs, 1633.

BischoiT Salomon, juv., 1634— 51.

Black Georgen, Gs, 1602.

Blum Johan, Gs. 1672— 73.

Bock Alexander de, juv., 1 65 1—61.

Boik Hans, Gs, 1599—1620.
Boik Lars, Gs, 1610.

Bomesson Erik, Gs, 1608.

Broman Niclas, Gs, 166S f 77, änka Ingri.

Bruss Johan, Gs arbetare. 1675.

Bökholtz Ewerdt, juv.. 164S.

Böök Michel, Gs, 1630 T 72.

Bremden David von, kopparstickare, 1650. .

Blom Johan, svärdfejare, 1672.

Bruncke Abraham von der, vaxpousserare,

1643.

Breuer Johan .Georg, Isersnid, medaljör,

1 668.

Brentano Johan, Stuccatör, 1668— 70.

BieJman Jacob, klockjutare, 16S8.

Carsten Israel, juv., 1620.

Casiodorus Johan, Gsarbetare, 1620— 30.

Clerck Alexander, Gs, 1641— 66.

Clerck Hans, Gs, 1669— 79, hustru Maria
-Lorentzen.

Com posteli Isebrandt Wilhelm, juv., 1671.

Goyet Gilius d. y., Gs, 1615—21.
Cavore Jean, Stuccatör. 1665.

Cavore Carlo, stuccatör.

Cariovanno Giovanno, stuccatör, 1670.

Coussi Louis Fontenir, fransk Gs, f pa
Drottningholm 1690.

Danckwart Herman, Gs, 1643—50.
Dargeman Jörgen, Gsarb. och juv., 1644
—72.

Debock Alexander, juv., 1650.

Dusterbach Anders, Gs, 1602 f 161 1.

Ecken Daniel von, Waxpousserare, Gs,

1621—22.

Fhinger Bernhard, juv., 1647.

Eggers Paul, Gs, f 1686.

Engelschalk Ulrich, Gs, 1661— 63.

Erichsson Mats, Gs, 1606— 11.

Erichsson Peder, Gs, 1637.
Ettmuller Eustachius, Gs, 1655— 6S.

Etzer Hans, kopparstickare, 1621.

Ealk Hieronymus (Jeremias), koppar-
stickare, 1650.

Falk Arvid, Gs, 1670.

Fecht Egidius von der, Gs, 1620—30.
Fecht Jacob von der, Gs, 161S.

Fecht Joachim von der, Gs, 1632.

Folcker mäster Melcher, Gs, 1634.

Fresne Pierre de, silfverarb., 1650— 54.

Fecht Tönnis von der, Gs, 158S— S9.

Gilson Gilius Cornelius, juv., 1651— 52.

Gribell Zacharias, Gs, 1635.

Grill Anthonius, Gs myntmästare, 1663
—90 f 1614.

Groth Anthonius, myntmästare, 1599.
Grundell Henrich, Gs, 1631—47.

Grönvaldh Israel, Gs, 1623.

Gummerson Hans, Gs, 1637.

Hartman YVolffgang, kopparstickare,

1660.

Hartman Lorentz, Gs. 1582— 161 ?

Hansdotter Geske, David Simonssons
hustru, 1622.

Hassenwinkel Nicolas, Gs, 1604.

Henrich, Isersnidare.

Henrickssen Fredrick, Gs, 1635.

Hårleman Jacob, Gs, 1688.

Höijer Jacob, Gs, 160S.

Höpchner Nicolaus, Gs, 1690.

Hecken Igidius von, Gs, 1617— 20.

Hjelm Olof, stensnidare. 1674— 75.

Jöransson Erich, Gs, 1610— II.

Keitsker Thomas, juv., 1661.

Kempel Peter, Gs, 1589—1620.
Kennich Casper, Gs, 1628— 30.

Kläriche Jacob, Gs, 16 13
')" 1616.

Knonger Anders, Gsarb., 1661— 66.

Kork Daniel, stensnidare, 1600— 14.

Köpman Herman. Gs, 1647— 60.

Köpman Hans, Gs, 1646.

Kriebill Zacharias, Gs, 1621.

Krull Reinhold, Gs, 1647.
Kuster Friedrich, Gs, 1689.

Kohll David, Riks Verdin, 1605—08.

Lambrecht Hans, juv., 1665.

Langenberskan, J. Bischoflfs svärmoder,

1649—50.
Leinhardt Peter, Gs, 1617 t 20?

Lillie Sebastian, frän Hamburg, juv..

1620— 29.
*

Lillje Casper, Gs, 1634.

Linck Frans, 1583; 1602.

Lorentzen Maria, Hans Clercks änka,

1679.

Matzonn Erich, Gs, 1608.

Meyer Gerdt, Gs, 1630— 31, styckgjutare.

t 1657 eller 58.

Mickel, Gs, 1647— 51.
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Miller Ruprecht, Gs, 1606—24.
Mores Jacob, juv., 160S.

Mundt Hans, Gs, 1631.

Mundt Peter, Stensnidare, 1630.

Michelsson Peter, Isersnidare, 1647—54.
|

Morell jaques, bokbindare, vaxpousserare.

modellör.

Meijlbusch Anthon, Medaljör, 1674.

Nilsson Måns, Gs, 1620.

Niissel Johan, Gs, 16S3—90.

Oluffsson Hans, Gs, 16 10— 11.

Ostman Henrich, Gs, 1637— 54.

Parise Erich, Eisensnider, medaljmakare,

1649—61.

Peter Guldsmed, 1637.

Pedersson Johan, Gs, 1606— 17.

Pohl Michel, Gs, 1667.

Prilletz Bartolomeus, Gs, 1614.

Pulletz Bertil, Gs, 1611.

Remer (Reimer) Johan, Gs, 163 1

.

Richter David, Gs, 1652.

Richter Johan, Gs, 1670.

Richter Fredrick, Gs, 1685—90.
Rooth Cristoph. Jurgen, Gs, 1663— 72.

Russeau StefTan des, Gs, 1652.

Russau Ludvig, Gsarbetare, 1667.

Russau Fredrich, juv., 1670—73.
Räthe Johan Isersnidare, 1650.

Slitzberger Hieronymus, juv., 1608.

Sander, Gs, 164S.

Sihick Grego, ius. juv., 1668.

Schippfer Geidt, Gs, 1655—62.

SchröderVeitEngelhardt, Gsarbetare, 1673.
monsson David, Gs, 1622.

vers, juv., 1654.

Staub Henrich, Gs, 1677.

Steinberg Johan, Gs, 162S— 29.

Straus Johan Fredrick, Gs, 1677.

Straus Hans Johan, kopparstickare, målare.

1670—73.
Siiderbeck Franz von, stensnidare, koppar-

stickare, 1650— 54. »

Tonnersson (Tommeson) Erich, Gs, 1606

—II.
Torkilsson Lars, kalksnidare,Gs, 1604— oS.

Toutin Valentin, Gsarbetare J.

Trautman Johan, kopparstickare 1642--

43-

Uhlen Justinus Johan, Gs, 168S.

Ulrich Hans, Gs. 1661—63.

Warnbergh Hans, Gs, 1661— 62.

Weike Daniel, Gs, 1637.

Weiler Wolf, Isersnidare.

Weiler Mårten, kopparstickare i Stock-

holm, stensnidare, 1606—07.

Weiler Hans d. y. Riks Verdin.

Weiler Hans d. ä. f 61 ?

Westman Lorentz, Gs, 166 1—62.

Wilhelm Henrick, kalksnidare, Gs, 160S.

Witte Andreas (Arnold) de, juv., 1644—
59-

WoltT Henrich, Gs, 1647— 51.

Wolff Christoffer, Gs, 1673.

Wijckman Paul. Gsarbetare, 1683—SS.

Zipffel Hans Henrich, juv., 1647—49.

Veide Johan von, Kopparstickare. 1650

—55-
. Vogel Sigismund, kopparstickare. 1647

—

50-





En porträttförväxling.

Meddeladt af Hugo Schulman.

I denna tidskrift ingick 1908 fältmarskalken, grefve Gustaf

Adam Taubes porträtt, bilagdt till uppsatsen - Stockholms öfver-

ståthållare» af N. v. D. Porträttet, en reproduktion efter ett

kopparstick, var hämtadt ur Antellska samlingen i Helsingfors och

är försedt med underskriften '»Taube. Kongl: Schwedischer Generat-

LieutenanP. Märkas bör, att endast tillnamnet är utsatt, ej något

förnamn.

Samma porträtt ingick tidigare i H. Hofbergs »Svenskt bio-

grafiskt handlexikon», 2:ra uppl. 1906, äfvensom senare i familje-

boken »Släkten Taube» af Ad. Taube. Möjligen har detsamma

förekommit äfven i andra svenska publikationer; med ett ord.

nämnda kopparstick tycks allmänt antagits föreställa Gustaf Adam
Taube.

Emellertid finnes i Finland å Tervik gård bland egendomens

samling af gamla familjeporträtt en vacker oljetafla, föreställande

samma G. A. Taube, hvilket porträtt ej äger den minsta likhet

med nyssnämnda kopparstick. Det här bilagda porträttet är en

reproduktion af taflan å Tervik. Man behöfver blott jämföra dem
med hvarandra för att öfvertyga sig om, att de omöjligen kunna

föreställa en och samma person. Patagligen föreligger ett misstag

beträffande endera af dem.

Att porträttet å Tervik är autentiskt, därom kan ej något

tvifvel råda, ty taflan har frän Gustaf Adam Taube gått i arf inom

släkten från led till led allt intill nuvarande ägaren, herr
4
Alexander

Ehrnrooth, som på mödernet härstammar i rätt nedstigande led

från fältmarskalken. Taubes dotter Anna Charlotta var nämligen

gift med generallöjtnanten Robert Muhl, ägare till Tervik, och

sedan deras tid har porträttet förvarats å nämnda egendom.

Poljande ägare liafva varit: De sistnämndas dotter Anna Dorothea.

gift med riksrådet friherre Otto Wilhelm De Geer, som ärfdes

af sonen, grefve Robert Wilhelm De Geer, och denne åter af sin





Fältmarskalken, Grefve Gustaf Adam Taubi

f. 1673 a. 1732 ®fiö.

Efier oljemålning å Tervik i Finland.

Tillhör Herr Alexander K. Ehrnrooth.

Målad t 1727 af okänd konstnär.
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son, grefve Robert Fredrik De Geer, hvars dotter, grefvinnan Wil-

helmina Ottiliana Lovisa De Geer, ingick äktenskap med general-

löjtnanten Gustaf Robert Ehrnrooth. Nuvarande ägaren är de

sistnämndas son.

På dukens frånsida finnes antecknadt: -Riksrådet och fält-

marskalken samt öfverståthällaren grefve Adam Gustaf Taube

1727», angifvande året då porträttet blef målädt; konstnärens

namn är ej utsatt, dock torde det finnas skäl till förmodan, att

taflan är ett alster af G. E. Schröders pensel.

Det kunde förefalla märkvärdigt, att kopparsticket länge gått

och gällt för grefve Gustaf Adam Taubes porträtt, men då inan

tager i betraktande, att tervikska porträttet för allmänheten hittills

vant okändt, kan misstaget förklaras. Som synes, föreställer

kopparsticket en man, iklädd den dräkt, som pä hans tid var

bruklig, och underskriften, om också ofullständig, motsäger dock

ej heller ett dylikt antagande. Jag har personligen ej haft till-

fälle att taga i skärskådande det originala exemplaret i Antellska

samlingen, men doktor K. K. Meinander, som innehar omvårdnaden

öfver nämnda porträttsamling i Finlands Nationalmuseum, har

benäget meddelat mig, att ä kopparsticket ej finnes någon signatur

eller anteckning, hvariträn detsamma förskrifver sig, oclv dä

det gällde att bestämma, hvem porträttet förställer, stannade han

vid Gustaf Adam Taube såsom det mest troliga. Men att det

blott var ett antagande af honom, framhöll han vid öfversändande

af porträttet till N. v- D., författaren till ofvannämnda uppsats i

Personhistorisk tidskrift, som dock obetingadt anslöt sig till nämnda
antagande. Att han så gjorde, kan äfven förklaras genom att

porträttet i tidigare utgifna publikationer ingått såsom föreställande

fältmarskalken.

Pä frågan, hvem kopparsticket i så fall föreställer, har den

kände genealogen, Professor Baron M. Taube, med hvilken jag

nyligen sammanträffade, uttalat såsom sin åsikt, att det med all

sannolikhet är ett porträtt af G. A. Taubes far, svenske generallöjtnan-

ten och generalguvernören i Ingermanland, friherre Jakob Johan Taube
af Kuddinge, f. 1624, t 1 695 . Till denna förmodan tyckes det mig
att man kan ansluta sig, tv på ifrågavarande tidsperiod torde i

Sverige ej funnits någon annan person af släkten Taube med
generallöjtnants grad, än den sistnämnde. livad åter dräkten

vidkommer, öfverensstämmer densamma lika väl med tidsbruket på
faderns som på sonens hfstid.

6—191S33. Perso7ihistorisk tidsk,. igiS—jgig.
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Biskop Franzéns porträtt

i

den Wijkska porträttsamlingen.

Uti 4:de häftet af Personhistorisk tidskrift IQ13 förekommer

en förteckning öfver Olof och Caroline Wijks porträttsamling af

Nils Sjöberg. I denna samling förekommer ett miniatyrporträtt,

som uppgifves vara ett porträtt af biskop Franzén och signeradt

»J. A. Gillberg 1807», och detta porträtt har älven blifvit reprodu-

ceradt i tidskriften. Min förvåning var ganska stor, då jag i detta

porträtt återfann en fullkomlig likhet med ett annat miniatyrporträtt,

som är i min ägo af samma konstnär, men signeradt »Gillberg

1809», och enligt en uppgift inom min släkt föreställande min far-

far, pastor primarius Hagberg. Det påstås hafva blifvit öfverlämnadt

som gåfva af en student till min 1864 aflidne farbroder, professor

^. A. Hagberg i Lund, med uppgift, att det skulle föreställa hans

far, och å porträttets baksida finnes antecknadt: D:r Hagberg.

Här meddelas för jämförelses skull en fotografi af det ifråga-

varande porträttet jämte en "fotografi af ett annat miniatyrporträtt,

som finnes inom släkten, föreställande min farfar. De både minia-

tyrporträtten visa ju sinsemellan en tydlig likhet med hvarandra,

och det är ju otänkbart, att det inom min släkt skulle finnas tvä

olika miniatyrporträtt, som båda gått under namn af att föreställa

min farfar, under det att de i stället föreställa biskop Franzén.

Det förefaller mig också otroligt, att det s. k. Franzénska porträttet

i Wijkska samlingen och det i min ägo skulle föreställa olika per-

soner, ty likheten dem emellan är alltför slående.
t

Theodor Hagberg.





örstoradt miniatyrporträtt, sign. »Gillberg 1809*

enligt uppgift föreställande pastor primarius

Carl Peter Hagberg.

(HaTet ljusare än hvad fotogr. utvisar).
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Olof Palme.

I Svenska brigadens led vid Tammerfors den ödesdigra mor-

gonen 3 april slöt OLOF Palme sitt korta men innehållsrika lif.

Därmed bröts i förtid en forskarbana, som genom de frukter

den redan burit gaf rätt att hoppas mycket för vår svenska histo-

rieskrifning. - Om de starka motiv, som — midt under det ifriga

studiet för hans blifvande doktorsspecimen, hvilket skulle behandla

den tragiska upplösningen af Hertig Karls kamp med de svenska

rådsherrarne — dref honom att ställa sig i de frivilligas led, är här

ej platsen att orda. I talrika tidningsartiklar och småskrifter

har han häfdat sin tro på »det samfällda och oförytterliga arf»,

som det historiska sambandet mellan Sverige och Finland för

honom utgjorde, och därmed följande ansvar. Af denna sin åskåd-

ning gick han att taga konsekvensen. —
På fädernet en medlem af den gamla borgare- och prästsläkt,

hvars tidigare öden han i sitt största arbete skildrat, genom
sin moder, född friherinna von Born, en ättling af det svenska

Finland, föddes Palme i Borgå den 21 sept. 1884. Ehuru sålunda

vid sin död ännu ej 34 år gammal, hade han medhunnit insatser

på vidt skilda områden, vittnande om det rastlösa, handlingskraftiga

i hans väsen.

Student vid ovanligt unga år, kom han 1901 till Uppsala, där

historien blef hans hufvudstudium. Vid sidan af studierna hade

han tid att med ett brinnande intresse omfatta tidens sociala och

politiska frågor. Hans grubbel öfver den sociala kampens problem

afsatte en frukt i det dramatiska försöket »Förnyelse», hans intres-

se för rösträttsfrågan ledde till ingående studier öfver den propor-

tionella valmetoden, öfver hvars verkningar vid 1906 års landstings -

mannaval han med offentligt understöd utförde en undersökning.

Starkt besjälad af den växande nationella rörelse, som gick ge-
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nom studentvärlden under decenniet före världskriget, stod han som
en af de främste i medryckande och handlingskraftig entusiasm. —

Som historiker fängslades Palme af de diamatiska, djupt

upprörda ögonblicken i vårt folks lif; de starka, gåtfulla per-

sonligheterna, de hemliga, underjordiska förloppen eggade i hög-

grad hans forskningslust. I sin tidigast publicerade historiska

undersökning -Bidrag till frågan om Les anecdotes de Suéde"

(i Festskriften till Harald lljärne 1908) sökte han lösa gåtan om
den märkliga pamflettens ursprung. I anslutning till en först af

Georg Schauman framkastad hypotes har han sökt leda i bevis Johan

Paul in Olivekrans' författarskap. Genom en skarpsinnig analys af

den märkliga skriftens tendens, sedd i samband med 0:s öden

och karaktär, gjorde han denna förmodan i hög grad sannolik.

Ur sin licentiatafhandling, behandlande uppkomsten af ett franskt

parti i kamp mot det af Bengt Oxenstierna inledda politiska sy-

stemet under 1680-talet, publicerade Palme ett brottstycke under

titeln »Bazins beskickning till Sverige 1682.- (Hist. tidskr. 1910).

Han hade under de föregående åren drifvit vidlyftiga studier

ej blott i svenska, utan äfven främmande, särskildt franska och

österrikiska arkiv. — Efter aflagd licentiatexamen (19 10) beslöt

han att koncentrera sina forskningar kring ett något tidigare skede

af vår utrikespolitiska historia, det som domineras af Johan-

Gyllenstiernas blodfulla personlighet. Det stod honom klart, att

man för att skingra dunklet kring dennes i mycket gåtfulla planer,

måste draga in ett stort material, och han sparade ingen möda att

efterspana de spridda resterna af G:s korrespondens. Han hade

därigenom kommit att syssla med arkivet å Esplunda, där åtskilligt,

af G:s papper hamnat, hvilket medförde, att han på ägarens upp-

drag kom att ordna och förteckna detta arkiv. — Det återstod

Palme att komplettera sina forskningar i de svenska arkiven med
studier i utlandet. Världskrigets utbrott drog ett bredt streck

öfver dessa planer och tvang honom att lägga studierna öfver

Gyllenstierna åt sidan för att återupptagas i framtiden. — Från

1910 var Palme bofast i Sigtuna. Den fornäldriga stadfens minnen

såväl ofvan som under jord gåfvo honom snart nya, lockande

forskningsuppgifter. Han ordnade stadens arkiv, utgaf en samling

af dess privilegier och skildrade dess öden under nyare tiden i

arbetet »Gamla svenska städer». För dess arkeologiska utforskande

lyckades han göra en betydelsefull insats.

En yttre anledning, hans faders instundande 60-årsdag, gaf

honom och en yngre broder uppslaget att författa en skildring
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af fädernesläktens öden. Denna skildring kom att blifva hans be-

tydligaste verk. Med den breda planläggning och den vetenskap-

liga fördjupning Palme vid denna uppgift ålade sig blef det en

naturlig följd, att han nära nog ensam blef dess författare, ehuru

titelbladet bär bådas namn. Då arbetet ej varit tillgängligt i bok-

handeln, ej heller här tidigare varit föremål för omnämnande, tor-

de det vara befogadt att inför denna tidskrifts publik' ägna det

en något närmare redogörelse. En släkthistorisk uppgift kan fattas

på flera sätt. Den mera amatörmässige släktforskaren skall väl i

allmänhet åtnöja sig med att så långt möjligt reda ut släktens

förgreningar och släktförbindelser och sammanbringa mer eller

mindre rika biografiska data om släktmedlemmarne, hvilket i bästa

fall kan resultera i en rad kortfattade biografier. För Palme stod

det klart, att en skildring efter större mätt af en enkel borgare-

och prästsläkt, sådan det här gällde, blefve berättigad »endast i

den mån, som dessa borgare och präster kunna träda fram som

typer för stånd och tid, endast när deras öden förmå visa, hur

lifvet och dess gärning gestaltades för dem, som lefde under

samma villkor.» Om redan en uppgift af den förstnämnda arten

kräfver en uthållig möda vid efterspanandet af vidt spridda notiser,

är det klart, hur arkivforskningens omfång växer, när man vill

skildra hela den miljö, i hvilken förfäderna lefvat sitt lif. Det

torde vara första gången i vårt land någon gripit sig an ett dylikt värt

med den modernt tränade forskarens kritiska omsikt och anspråk

på materialets fulla genomarbetning. En blick pä förteckningen

öfver begagnade arkiv (44 större och mindre i in- och utlandet)

och genomgångna urkundsserier ger en foreställning om de krat

förf. ställde på sig. Det kan under sådana förhållanden ej förvåna,

att arbetet kräfde två och ett hälft år utöfver den förutsatta tiden,

snarare tvingas man att beundra den ovanliga arbetsenergi, hvarom

dess genomförande bär vittne. Palmes uthålliga intresse och goda

spårsinne kommo här till sin fulla rätt. Sommaren 19 17 förelåg verket

i tvänne ståtliga volymer, utmärkta af en smakfull, noga genom-
tänkt typografisk och illustrativ utstyrsel. Det förra bandet ger

på 572 sidor den egentliga släktskildringen, framförd till 181*5. det

senare inrymmer bilagor, släkttaflor, källförteckning och noter jämte

noggranna register. I en inledning till källförteckningen liksom på
andra ställen har förf. fått anledning att diskutera de metodologiska

frågor, som uppställa sig för en forskning af här föreliggande slag.

Han har ingående berört olika källors värde, dels för fastställandet

af personhistoriska fakta och genealogiska data, dels för vinnandet
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af det underlag, hvarå en åskådlig skildring af skånska borgares

och prästers lefnadsförhållanden kan byggas.

Denna källkritiska öfversikt torde för hvarje forskare i de skån-

ska landskapens förhållanden vara af största värde, men den kan

också rekommenderas till begrundande af hvarje personhistorisk

forskare. Afven de anvisningar förf. ger till fastställande af i urkun-

derna mötande personers identitet och släktskap på grund af äldre

tiders regler för namngifning, antagande af bomärken m. m. äro

af värde. — I de bifogade släkttaflorna ges bidrag till talrika

skånska släkters genealogi. —
Skildringen af de äldsta släktmedlemmarnes lif och gärning

inom 1600-talets Ystad ger en åskådlig föreställning om tidens

handelsförhållanden och kommunala lif och belyser de konflikter,

som för borgerskapet blefvo en följd af landets öfvergång under

svensk spira. Med den tredje generationen går släkten öfver i det

prästerliga ståndet och ställer sig decideradt på svenskhetens sidai

I den följande framställningen ger förf. en lefvande bild af de

skånska prästernas verksamhet och ekonomiska ställning jämte

inblickar i den religiösa utvecklingen under den svenska tidens

första 150 år — en kulturbild af högt värde, som visar, hur för-

vånande djupt förf. lyckats intränga i den skånska bygdens säregna

förhållanden.
'

Arbetet, om hvars rika och fängslande innehåll här några korta

antydningar gifvits,. bär vittnesbörd om den mognad, till hvilken-

Olof Palme nått som historisk forskare och skildrare. Han hörde

till dem, för hvilka i särskild- grad det mänskliga är det högsta i

historien, och han kunde gjort till sina Geijers' ord: »allt, äfven det

minsta drag i bilden af ett mänskligt tillstånd är mig naturligen

viktigt, och jag skyr ingen möda att uppspana det.» En energi-

fylld handlingsmänniska i sin forskning som i sin öfriga gärning,

hade han också möjlighet att nä de mål han satte sig före. Där-

för är det en bitter saknad att veta, att pennan för alltid fallit ur

hans hand.

Arvid Hj. Uggla.





Recensioner.

Georg Adlersparre och tronfrågan iSoq. Akademisk avhandling

av Birger Sjövall. XXII + 405 s. Lund, Gleerupska univ.-bokh.,

1917.

Ett nytt bidrag till historien om 1809 års omhvälfning i Sverige

har af B. Sjövall, Lämnats genom ofvannämnda afhandling, som den 24

sept. i fjol ventilerades vid Lunds universitet. Den utgör en utvidgning

och fortsättning af samma författares i Hist. tidskr., arg. 1907, publi-

cerade uppsats »Den Adlersparreska revolutionen '. Hufvuduppgiften i

det nya arbetet har varit att utreda Georg Adlersparres ingripande 1

tronfrågan efter Gustaf IV Adolfs störtande. Härvid har förf. i särskildt

hög grad riktat uppmärksamheten på de hittills i mångt och mycket

dunkla underhandlingarna mellan den svenske revolutionschefen och den

danske öfverbefälhafvaren i Norge, prins Christian August af Augustenburg

Med berömvärd energi har förf. genomforskat vara större offentliga

arkiv och hopbragt ett ansenligt material af otryckta källor, som beröra

hans ämne. Af mycket stort intresse för kännedomen om Adlersparres

personlighet hafva varit brefven frän denne till hans fästmö, fröken Lovisa

Magdalena Linroth (i Jämtlands bibi.) och till hofkänslerh Gustaf af

Wetterstedt (nu i Riksarkivet; förut i Utrikesdep:s arkiv). Om Christian

Augusts tankar och framtidsplaner får man goda upplysningar genom
de utdrag, förf. lämnar ur prinsens förtroliga bref till brodern Friedrich

Christian.
1 En rätt beaktansvärd källa, som ej kommit till användning,

utgöres af en serie bref från hösten 1809, som skrefvos af generalinten-

denten J. H. Billberg till G. F. Wirsen (Riksark.). I samband härmed
kan nämnas, att å Krigsarkivet finnes ett stort antal bref från Georg
Adlersparre till Billberg, de flesta från senare hälften af 1808, ett fåtal

från 1809. Naturligtvis har förf:s arbete i hög grad underlättats

genom de svenska och danska källsamlingar, som i senare tid utkommit
från trycket, framför allt »Meddelelser fra Krigsarkiverne» (utg. af C. Th.

Sorensen) och »För hundra år sen» (utg. af S. Clason). Beträffande

förf:s sätt att begagna källorna kan man ej undgå att lägga märke till,

att han vid belägg, citat, öfversättningar o. d. tillåtit sig friheter,» som
modern vetenskaplig metod ej kan tolerera, men å andra sidan förtjänar

han i det stora hela honnör för det omdöme och den urskillning, han
visat vid sina analyser och i sina slutsatser. En stor förtjänst är äfven

den lediga stil, som utmärker framställningen. Emellanåt stötes man

1 Generalstabens krigshistoriska afdelning har låtit verkställa afskrifter af dessa

bref i arkivet å slottet Primkénau.
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dock af uttryck, som äro mera journalistiska än vetenskapliga. Så t. ex.,

när det framhålles (sid. 163), att det var en nödvändighet att aflägsna

den på slutet patologisk
1

vordne kungen''. De flesta läsare torde näp-

peligen i detta sammanhang fatta ordet > patologisk i annan bemärkelse

än »rubbad till förståndet" e. d. och måste följaktligen tio, att förf. an-

ser Gustaf IV Adolf ha varit mer eller mindre sinnessjuk under sin sista

regeringstid. Gentemot en dylik uppfattning måste med bestämdhet

häfdas, att den ej hvilar på någon säker grund och följaktligen ej utan

vidare får framställas i ett vetenskapligt arbete. Det är mycket belysande

för denna fråga, att -det patologiska momentet» icke förekommer bland

skälen för afsättningen, hvarken i Mannerheims tal den 10 maj eller i

riksakten. Om Gustaf IV Adolfs psykiska tillstånd 1S09 kan man bilda

sig en uppfattning genom att läsa Hemlig journal förd under f. d. ko-

nung Gustaf IV Adolfs fångenskap på Gripsholm'.
2 Hans väktare,

hvilka ingalunda voro hans ' vänner, hafva uppenbarligen icke iakttagit

några »patologiska» symptom hos den afsatte monarken.

Den första uppgiften af större intresse, som förf. sökt lösa, är frågan

om Adlersparres ställning till tron följ dsfrågan vid ankomsten till hufvud-

staden den 22 mars 1809. Uttryckligen häfdas, att Adlersparre, då han

lämnade norska gränsen, ej hade några planer att göra Christian August

till konung eller tronföljare i Sverige. Lika bestämdt fastslås, att han

vid ankomsten "
till Stockholm hyste - den fasta föresatsen- att genom-

drifva Augustenburgarens val till tronföljare. Af dessa båda slutsatser

kan åtminstone den senare ej anses tillräckligt grundad. Den hvilar

Uteslutande på Tibblepromemorians (21 mars) hypotetiska Om thron-

följaren blir af fransk eller dansk fabrik, så blir dessa magters inflytande

föga sårande för svenska lynnet, så länge hertigen eller den nya arfko-

nungen regerar-. Att Adlersparre senare verkade för den augustenburgska

kandidaturen bevisar nämligen ingenting rörande hans uppfattning vid

ett tidigare tillfälle. .Af allt att döma var revolutionschefens program
i fråga om tronföljden långt ifrån så fixeradt, som förf. antager. Här-

för talar framför allt att han endast en vecka efter ankomsten till Stock-

holm utan reservation går med på att bedja Napoleon att utse Sveriges

tronföljare. Dessutom hade ju föreningen med Norge, såsom förf. själf

framhåller, ännu icke blifvit »det centrala i hans idékrets , och man har

därför intet skäl att betvifla, att icke Adlersparre, lika väl som kolle-

gerna i regeringen, vid denna tid betraktade frönföljdsfrågan från syn-

punkten, huru man skulle återfå Finland. Pä forskningens nuvarande

ståndpunkt kan man icke tala om några bestämda planer på Augusten-

burgaren hos Adlersparre, förrän det äfböjande svaret från den franske

kejsaren ingått, d. v. s. efter den 6 maj.

Ehuru författaren, såsom \i sett, erkänner, att Adlersparre* vid ifrå-

gavarande tidpunkt ingalunda hyste bestämda planer på föreningen med
Norge, låter han honom ändock vid ankomsten till hufvudstaden vara

anhängare af det >: engelska system», som var en nödvändig förutsättning

för en frivillig öfvergång af norrmännen. Ej heller i denna punkt kan

1 Kurs. af mig.
2

S. Clason, Den kunglige fangen pa Gripsholm (1911").
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förf. stödja sin åsikt med några egentliga bevis. 'Han har däremot

längre fram i afhandlingen (sid. 94) anfört ett bref från Adlersparre till K. H.

Posse, skrifvet i Örebro, under marschen mot hufvudstaden, hvars språk

knappast kan sägas vara -engelskt». Det heter nämligen däri: »Göthe-

borg bör tagas: det är allt. Der är omätelig engelsk ägendom, subsidier

etc». Vidare bör ihågkommas, att hvarken Karlstadsproklamationen eller

Tibblepromemorian innehåller något, som kan tagas till bevis för engel-

ska sympatier hos Adlersparre redan vid denna tid. Att han längre fram,

sedan planerna på Norge fixerats, arbetade för kraftig uppslutning vid

Englands sida, är en annan historia.

Åtskilligt, utom det anförda, synes visa, att förf. i början af sin

framställning kunnat göra analysen djupare. Mveti om källmaterialet på
denna punkt ej är så rikligt flödande, torde det dock ej vara omöjligt

att komma till ett mera bestämdt resultat genom att klarlägga, hvad man
verkligen vet och icke vet. Att förf. för Öfrigt ej saknar förmåga, när

det gäller att kritiskt analysera källorna, iakttager man mångenstädes i

det följande (t. ex. den förträffliga utredning, som presteras rörande

C. H. Anckarsvärds beskickning till Kongsvinger och B. v. Plåtens

Kristianiabesök).

Det intressantaste partiet i föreliggande afhandling ar obestridligen

den mycket detaljerade skildringen af prins Christian Augusts politik ef-

ter utbrottet af revolutionen i Sverige. Under ständig och i regel fram-

gångsrik polemik mot Yngvar Nielsen häfdar förf., att prinsen ingalunda

handlat förrädiskt mot sin konung, utan att han i sitt uppträdande all-

tid ledts af den stora idén om en »innerlig förening af de nordiska rikena

under en spira och en likformig konstitution.»
1

Spiran öfver det före-

nade Norden skulle föras af konung Fredrik VI af Danmark, hvilken

alltså skulle förmas att offra sitt envälde och skänka de nordiska folken

en gemensam »moderat konstitution, genom hvilken krediten ökas, finan-

serna få en solid basis och regentens händer till landets lycka och säker-

het ej blifva bundnaN
>. — Att Christian August med stor ifver arbetat

för denna idés genomförande, hvari han såg den enda räddningen emoi

»barbarerna» i öster, är oomtvistligt. Men har man också rätt att 1

honom se fadern till den märkliga planen? Det hade varit önskvardt,

att förf. något närmare undersökt detta intressanta problem och ej nöjt

sig med att endast afvisa teorien om grefve AVedel-Jarlsberg som planens

upphofsman. Och ej heller på denna punkt är frågan ordentligt utredd,

ty den omständigheten, att Wedel något senare började visa intresse för

halföskandinavismen, bevisar ingenting i fråga om hans roll vid tillkomsten

af prinsens storskandinaviska program, hvilket han dock till en tid skänkte

den lifligaste anslutning. En annan person, som af allt att döma
4
varit

mycket intresserad af ifrågavarande projekt, är Christian Augusts broder

Friedrich Christian, och det är icke uteslutet, att det Jean härröra från

honom.
Man kan svårligen undgå att dela den sympati, hvarmed förf.

skildrar Christian Augusts ideella skandinavism. Däremot kan man ej

i allo Jolja honom, då han granskar Georg Adlersparres göranden och
1 Christian August till Friedrich Christian, d. 6 april 1809. SjÖVALL, a. a.»

s. 100 ff.
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låtanden. När denne i sin Karlstadsproklamation talar om af fienden

»gifna löften» att hålla sig stilla, medan revolutionen genomfördes, kallar

förf. detta »en från Christian Augusts synpunkt oförsynt anteci-

pation af ett väntadt resultat.»
1

Detta ar väl dock ett något för

starkt uttryck, då man (se sid. 86 f.) vet, att prinsen själf

under sommaren 1808 föreslagit det svenska öfverbefälet ett vapenstille-

stånd i förening med »åtgärder, som kunde åstadkomma en ändring i

Sveriges politiska system»-
2

Vidare tager förf. alltför starkt parti gent-

emot Adlersparre vid framställningen af konflikten mellan denne och

Adlercreutz, när det gällde att utse ledarna för Västerbottensexpeditionen.

Förf. har här godtagit Hammarskjölds omdömen, 2
hvilka dock utgå en-

dast från den ena partens utsagor. Hvem som bär skulden till det

olyckliga valet af öfverbefälhafvare till lands, är ännu ej utredt, och det

är därför ej på sin plats att skänka sina sympatier åt någondera sidan.

Förf. har äfven bedömt det Adlersparreska partiet väl strängt för

dess tillvägagångssätt, när man för ständerna skulle motivera kronprins

Gustafs uteslutande från tronföljden, (sid. 143). Enligt hans framställning

skulle man vid den förberedande sammankomsten den 7 maj låtit förklara, att

kejsar Napoleon »förbehölle sig, att hvarken Gustaf Adolf eller hans son

någonsin skulle komma i fråga att bestiga den svenska tronen», hvilket

förbehåll han antager vara »ett rent påhitt». Förhållandet med nämnda
förbehåll är dock: ej så klart, som förf. synes föreställa sig. I bref till ko-

nung Fredrik VI af den 17 och 24 maj 1S09 3 refererar prins Christian

August tvenne rapporter från den svenska beskickningen till Napoleon,

enligt hvilka kejsarens uttalanden varit ganska bestämda mot kronprin-

sen. I den ena skulle följande ord ha tillagts honom: N)Tag hertigen

till kung och välj en tronföljare, som är en man* och en sådan, som
passar för en kraftig nation». Huru hofkanslern Gustaf Lagerbjelkes

ord den 7 maj föllo, är ej bekant, och det låter sig mycket väl tänkas,

att Trolle-Wachtmeister i sin dagbok gifvit dem en bestämdare mening,

än de verkligen haft.

De detaljanmärkningar, man kan göra emot teckningen af Georg
Adlersparres uppträdande under år 1809, hindra emellertid ej, att man
kan skänka sitt bifall åt den totaluppfattning af honom, som förf. fram-

lägger (sid. 404). Man måste obetingadt gifva honom rätt däri, att »Adler-

sparre ej blef någon statsman». Stort var hans nederlag i konstitutions-

frågan, och planerna på Norge, illa förberedda och ännu sämre utförda,

slutade med fullständig blamage. Hvad som brast hos honom var hvarken

begåfning eller insikter, men väl energi, planmässighet och psykologisk

blick samt framförallt förmågan att hängifva sig åt och offra sig för en

stor idé. »Han saknade statsmannens känsla af plikten att helt offra sig

för sitt land, han saknade viljan att underordna sina personliga intressen

under statsmannalifvets kraf.» A r^*™
1 Påpekadt under ventilationsakten af riksarkivarien Sam Clason. Jfr Sjövall,

a. a., s. 7.
2
A. Hammarskjöld, Generalen grefve Gustaf Wachtmeister, hans släkt och

hans fälttåg (1910).
3 Meddelelser fra Krigsarkiverne, IV, s. 253 o. 258.
4 Kurs. af mig.
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Ramen och Tegnérminnet Ur den Myhrman-Tegnérska släkt-

krönikan af Ewert Wrangel. Stockholm, Wahlström och Widstrand*

1917.

Det arbete, hvars titel här angifvits, afslutar den följd af minnen
och bilder nr Esaias Tegnérs lifshistoria, hvarmed prof. Wrangel riktat

vår litteratur. Jämte de trenne förarbetena — om man så får kalla dem —
»Blinkman och Tegnér*, »Den blåögda* och »Martina von Schwerin» utgöra

de tre volymerna Tegnérminnen, hvaraf förra julens bok är den sista, ett

utomordentligt värdefullt komplement till den store skaldens biografi,

ett bidrag därtill, icke en genomförd lefnadsteckning, något förf. i

sin »efterskrift» uttryckligen betonar ha varit arbetets afsikt. Det till-

gängliga stoffet har fatt bestämma verkets planläggning och utformning;

där sådant beträffande vissa moment trutit har afsiktligt tomrum lämnats

i berättelsens struktur. Dessa skenbara brister i sammanhanget höra

emellertid till den på brefdokument byggda släkthistoriens art, och när

materialet behandlos af en konsterfaren hand, hvilket här i hög grad

är fallet, rubbar denna godtycklighet intet af helhetsintrycket.

Det är ett sällsynt rikt, till största delen hittills outforskadt material

af släktpapper från det Myhrmanska familjearkivet ä Ramen, som stått

till förf:s förfogande. Med hjälp häraf har månget nytt drag af skaldens

högintressanta och komplicerade väsen blifvit belyst, mången obeaktad sida

af hans lif "kommit i dagen, många viktiga fakta lagts till de redan

kända.

Cykelns första del behandlade, som kändt, Tegnérs barndoms- och

ungdomstid, hans förfäder, föräldrar, syskon och andra nära anförvand-

ter, gossens och ynglingens första uppfostrare och gynnare, hans barn-

domshem och fädernebygd, ett helt galleri af anslående, af gamla tiders

enkla och hedervärda dygder och seder präglade taflor.

I andra delen, »Tegnérs kärlekssaga», se vi de förbindelser knytas,

som för lifvet skulle fästa honom vid Rämen, så väl med kärlekens

band, då det var här han -vann sin lifsledsagarinna, som med vänskapens,

tillgifvenhetens och de outplånliga naturintryckens.

Den sista delen, »Rämen och Tegnérminnet'', tar upp tråden, som
förenade honom med det värmländska familjegodset, och spinner den

vidare genom skaldens hela lefnad för att låta den slitas först vid hans död.

Segt och i sin trofasta hållbarhet trotsande alla lifvets och tidens på-

frestningar var det sammanhållande bandet inom den stora Myhrmanska
familjekretsen. Efter den på en gång praktiskt dugande och fint och

klassiskt bildade Christoffer Myhrman, Tegnérs svärfader, principal och

gynnare, uppburos traditionerna af dennes söner, en lång rad af

Myhrmänner, ett duktigt, kärnfriskt släkte af brukskarlar och ämbetsVnän,

mellan hvilka och den berömde svågern ett det bästa broderliga för-

hållande städse var rådande, ett vänskapligt utbyte af tjänster och gen-

tjänster, hvarom de mellan dem växlade brefven bära vittne.

Särskildt gällde detta i fråga om svågern Olof Myhrman, advokat-

fiskalen-brukspatronen, släktens ekonomiska stöd, hvilken icke blott

materiellt lämnade Tegnér mången värdefull handräckning utan äfven var

hans hjälpreda och rådgifvare vid iitgifningen af hans skrifter. En
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sådan praktisk och oegennyttig mellanhand var utan tvifvel tor diktaren

af största värde. Med sin notoriska underskattning och sitt ringaktande

af sina egna poetiska arbeten var han nog ej den rätte att bevaka

sina intressen, hur viktig än den finansiella sidan af saken var fur

honom. Hälft motvilligt och efter en del påtryckningar från svågerns

sida måste han således gång efter annan bekväma sig till att skicka ut i

världen sin diktnings alster. Den klena afsättning, vissa af dessa, sä

sarskildt hans först utgifna tal, rönte, tager han med en viss humoristisk

resignation, ehuru han ej kan afhalla sig frän att i bref till sin litteräre

homme cTaffaires beklaga sig öfver människornas dåliga smak, hvilkå

»af mig aldrig vilja köpa annat än rimmad prosa, men jag kan dock ej

undgå den anmärkningen, att i min tanke ett och annat af de förkastade

talen innehåller icke blott mer förstånd, utan äfven på köpet mer poesi

än hela Fritbiof».

Om Tegnérs - rimmade prosan dess tillkomst och samband med
Rämen handla som naturligt är många af bokens kapitel, däribland

ett af de intressantaste, "Skogsvandringen och ' Svea-, en otvifvelaktigt

fullt trovärdig framställning af denna i en del olika versioner förekommande
»expedition», här återgifven efter ett ögonvittnes berättelse, svågern Gustaf

Myhrmans.
Af en genomgripande betydelse, bärande för hela lifvet, blef alltså, som

prof. Wrangel yttrar innan han nedlägger pennan, för Tegnér för-

bindelsen med Rämen. Har slog hans lyrik först ut i blom, till Rämen
knyta sig några af hans ålderdoms vackraste poetiska meditationer, och

»för hans mandoms första storverk, Svea, bildar Ramen, dess storslagna

natur och. dess bebyggares egenart, inspirationskällan och underströmmen .

L. D—n.

Porträttsamlingen å Ericsbergs fideikommiss. Beskrivande för-

teckning utarbetad av Sixten Strömbom. Stockholm, P. A. Nor-

stedt och söner, 1917.

Af landets många och ofta omfattande privata porträttsamlingar är

det hittills rätt få, som gjorts till föremål för på vetenskaplig grund

baserade, utförligt beskrifvande förteckningar. I några fall har så skett

först då samlingarna stått inför sin förskingring — så auktionskatalo-

gerna öfver Eichhorns och Rehbinders kollektioner — den sista ett mag^
nifikt arbete af Georg Göthe. Genom förmedling af Personhistoriska

samfundet och i dess publikation hafva dock några samlingar på detta

sätt bearbetats af Nils Sjöberg, hvilken under sin korta lefnad hann med
att inlägga så stora förtjänster om svensk porträttforskning. Lägget-

man härtill Carl Trolle Bondes i samarbete med Kichhorn upprättade

beskrifning öfver den vackra Vibyholmssamlingen, så torde det mesta

af svenska publikationer af denna art vara nämndt. Ett afsevärdt tillskott

har denna magra kataloglitteratur fått med den illustrerade förteckning
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öfver till Ericsbergs fideikommiss hörande porträtt, som i solennt skick

utkom förleden jul. Verket har till författare Svenska portrattarkivets

entusiastiske initiativtagare och energiske sekreterare, amanuensen d:r

Sixten Strömbom. Det har också tillkommit närmast som en frukt af

arkivets första arbetsår. Genom fortsatt publiceringsverksamhet af den-

na institution ha vi möjligen att i en icke alltför aflägsen framtid motse

förteckningar öfver andra af arkivet genomgångna privata samlingar, om
också den form för offentliggörande, som här valts, antagligen icke tar

anses som den definitiva fur hela materialet. Katalogen framträder utan

ursprungsbeteckning från Svenska porträttarkivet å titelbladet, och dess

karaktär af frisrående publikation är sälnnda pä intet vis kringskuren.

Lricsbergssamlingen bestar till sm hufviulde! icke af Bondeporträtt

och har sålunda icke den enhetlighet ur släktsynpunkt, som samlingarna å

större svenska adelsslott bruka ha. Det är egentligen endast 1700- och

1S00 -talsleden af triherrliga grenen, som finnas representerade och dessa

knappast heller i fullt representativt urval. Af samlingens 125 nummer
är det blott c:a 40, som afbilda medlemmar af Bondeätten och 1 slak-

ten ingifta. På ett ur personhistonsk synpunkt mycket lyckligt sätt kom-
pletterar denna porträt t följd emellertid den stora Yibyholmssarnlmgen,

där dessa led icke^finnas företrädda men där alla ofriga generationer af

den mäktiga och lysande ätten frän 1500-talet till närvarande tid rundt

väggarna hålla ett illustert släktmöte. En särskildt intressant suite er-

bjuda de bilder, som knyta sig vid Carl Göran Bonde, excellensen som
stod tre konungar nära och som så ofta möter i memoarlitteratui en från

1700-talets slut och 1800-talets början. Honom kunna vi följa frän

ungdomsåren, då Ulrika Pasch målar honom, till ålderdomen, dä han

sitter för Egron Lundgren, i en följd af icke mindre än 7 vid olika

tidpunkter daterade porträtt. — Större enhetlighet lar samlingen, om
man betraktar den som illustration till Ericsbergs historia. Sä godt som
alla svenska porträtt (utom kungliga)- uppvisa medlemmar af släkter, för

h\ilka Ericsberg varit ett stamgods. Ägarelängden är obrutet företrädd

från slottets byggherre Eric Gyllenstjerna (d. 1657) och dess ombyggare
Christoffer Gyllenstjerna (d. 1705) öfver de rika Hildebrandarna och

fram genom de Bondegenerationer, som innehaft slottet. Om man nå-

gonsin skall .tala om att porträtt passa i sin miljö, sä gäller detta säiun-

da for hufvudparten af dessa konterfej. Till dessa sluta sig sä några

kungliga porträtt som en påminnelse om utbytet af trogna tjänster och

nådiga vedermälen.. — Slutligen består kollektionen äfven af en rad

bilder af i ett dylikt galleri ej alltför vanlig art. Utländska potentater,

franska markiser och genrefigurcr af tvifvelaktig porti ättkaraktär skymta

bland de svenska fysionomierna, då vi bläddra i katalogen. Dessa ut-

ländska bilder ha tillhört en för sin tid rätt betydande tafvelsamling, som

på 1700-talet ute på kontinenten sammanbragtes af en resande svensk,

Pehr Bring (nobil. Lagerbring). Samlingen ötveigick sedan genom kop
till innehafvareri af Ericsberg David Henric Hildebrand och har oskwg-
rad bevarats i slottet. Lämpligheten af att i en systematisk portrattka-

talog inrymma genrebilder sådana som en del af dessa kan möjligen

diskuteras. Att plats beredts dem i detta arbete får väl tillskrifvas en i

anmälarens tycke rätt förklarlig känsla af pietet mot gammal tradition.
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Konsthistoriskt sedt torde just en del nummer af den Bringska

samlingen vara af rätt stort intresse — så långt man kan döma af afbild-

ningarna. Det med en Durérsignatur försedda porträttet af en ung man är

väl i hvarje fall ett tyskt 1 500-talsarbete af god kvalité, om man också är

starkt benägen att ge d:r Strömbom rätt, då han drar signaturens au-

tenticitet i tvifvelsmål. Nederländerna möter upp med en gammal Rem-
brandtskopia och ett genreartadt porträtt »Arkitekten-1

,
tillskrifvet Ferdi-

nand Bol. Af franskt 1600-talsmåleri förekomma ett par till synes rätt

representativa bilder, föreställande Fenélon och Mazarin. Katalogen upp-

tager äfven en miniatyr af Isabey, tyvärr icke reproducerad. — Bland

släktporträtten synes det konstnärligt värdefulla vara tämligen jämnt för-

deladt öfver olika epoker. Jacques Denys' porträtt af Nils Gyllenstjerna

torde vara det intressantaste 1600-talsarbetet, monumentalt upplagdt

och säkert i karaktäristiken. Salomon Duartes bild af en okänd dam
och Peter Isaachsens porträtt af Anna Katharina kunna dock möjligen

rivalisera om företrädet med det. Ehrenstrahl är rikligt men .^vagt före-

rädd. Den klumpiga bilden af Conrad Gyllenstjerna är väl ändå bara

ett atelierarbete. Visste man icke hur en fotografi, trots att den är bra,

dock kan bedraga, skulle man däremot vara benägen att tillskrifva mä-
staren det okända damporträttet från omkr. 1675 (Kat. nr. 82). Modellerin-

gen förefaller starkt Ehrenstrahlsk. 1700-talet inledes på ett ståtligt sätt af en

följd Krafftporträtt, af hvilka man kanske helst dröjer vid det magnifika

kommerserådet Hildebrand med den energiska fysionomien under den

hvirflande peruken. Så följer rokokon med några typiska Scheffel och

ett par Lundbergspasteller. Novantiken få Pascharne, bror och syster,

representera, medan 1800-talets utveckling markeras af namnen Breda,

Sandberg, Troili och von Rosen. Den sistnämndes bild af Carl Jedvard

Bonde är nog stark att ensam göra ett galleri rikt.

Författarens renommé som porträttforskare borgar ju för publika-

tionens vederhäftighet. Med stor. lärdom och skarp kritisk blick har han

gått till ett värf, som icke minst genom närvaron af traditionella attribu-

tioner ofta nog måste ha ställt sig ganska kompliceradt. Den som nå-

got sysslat med gamla porträtt vet hur lätt problemen kunna torna upp
sig. Konstnärsbestämningarna förefalla att vara gjorda efter moget

öfvervägande och beskrifningarna af dräktdetaljerna med en noggrann-

het och precision, som är mönstergill. Grupperingen har skett efter

konsthistorisk princip, hvilket med hänsyn till den personhistoriskt sedt

mycket brokiga samlingen torde vara väl motiveradt. Hvarje »skola*

tages för sig och inom denna ordnas numren alfabetiskt efter mästar-

namn. Några kortfattade konstnärsnotiser föregå hvarje beskrifning, och

efter den följa hänvisningar till identiska verk och, om så tfehöfts, en

öfver attributionen resonerande text.

Anmälaren skall till sist tillåta sig att göra några påpekanden till

katalogen. Af den med »Marco Rabboni» signerade Botgörande Mag-
dalena-bilden finns en gammal kopia i Salsta slottskapell. Duken, som
utställdes å utställningen för kyrklig konst i Upsala 191 8, uppgafs i

katalogen öfver denna vara utförd af okänd nederländsk konstnär från

1600-talets midt. Katalogförf., som står nedskrifvaren af dessa rader

mycket nära, ansåg sig kunna göra denna skolbestämning på grund af
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det starkt Rembrandtartade i figurens dräkt. För Carl XIV Johanspor-

trättet af Gilliard hade det möjligen icke kunnat vara ur vägen att om-
nämna, att det återgår på Gerards kända bild, som för öfrigt spelat en

mycket stor roll för de tidigare porträtten af konungen. Det okända
damporträttet n:r 91 finnes i replik å Nynäs (frih. J. Gripenstedt), hvar-

för antagandet att det föreställer någon Gyllenstjerna ligger rätt nära till

hands. Medlemmar af denna släkt ha byggt Nynäs och förekomma där

rikligt i porträtt.

Katalogen illustreras af en mångfald porträtt, som i fråga om nega-

tiv och ljustryck stå öfver allt beröm och lända ofTicinen — Cederqvists

Grafiska A. B. — till all heder. Det förefaller dock anmälaren, som om en

viss godtycklighet stundtals gjort sig gällande i bildvalet. Af Ehrenstrahls

arbeten kunde väl n:ris 48, 49 och 53 tämligen saklöst ha blifvit utan

bilder; intet af dem är ju något vidare lysande konstverk, Carl X Gu-
staf och Hedvig Eleonora dessutom af sä kända typer, att de icke kunna
tänkas nämnvärdt berika regentikonografin, som ju alltid är af intresse.

I stället hade man önskat reproduktioner af exempelvis Bossis miniatyr

af Carl Göran Bonde, jordaens »Mannen med räfskinnsmössan» — som ju

af förf. betecknas som ett egenhändigt arbete af mästaren! — samt Lelys

stora duk. En liten olägenhet är också, att katalognumren icke återfin-

nas å planscherna.

Det vackra arbetet, som på det lifligaste anbefalles åt alla konst-

och kulturhistoriskt intresserade, är tillägnadt Ericsbergs nuvarande slotts-

herre, friherre Carl-Gotthard Bonde.

C. M. S— k.
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Smärre meddelanden.

— Tyngdpunkten i rektor S. Almquists intresseväckande arbete

Om Gunnar Wennerberg, hans tid och hans gärning. Blad ur svensk

kulturhistoria» (Sthlm, Lars Hökerbergs förlag 191 7. 287 s. Pris 4,75)

ligger afgjordt i den på idéer och synpunkter rika om än starkt sub-

jektiva diskussionen af 1850— 1870-talets djupgående brytningar i svensk

skolpolitik och svenskt undervisningsväsende. Och äfven i mänga andra

af de stora kulturfrågor, som voro aktuella under författarens ungdom
och mannaålder, har denne funnit anledning att uttala sina än träffande,

än till motsägelse eggande, alltid personligt utpräglade meningar. En
personhistoriskt intresserad läsare kan naturligtvis ej vänta att här finna

faktiska upplysningar om Wennerberg, som komplettera hans »Minnen»;

i stället fängslas man af den med djup sympati tecknade och af starka

direkta intryck präglade bild af dennes personlighet, som framväxer, då
man följer författaren genom de stundom litet vildvuxna kommentarerna

till hans lifsverk* Hvad man ocksä kommer ihåg är den rad por-

trätt af lärare och -skolpolitiker, som författaren mera i förbigående

skänker, gifna som de äro med de personliga hågkomsternas charm och

den utpräglade personlighetens aldrig likgiltiga ställningstagande. Det är

representanter for den gamla, ännu i full lifskraft stående »latinskolan»,

sådana som den ofta förbiskymtande rektor Annerstedt och framför allt

den gamle latinläraren Wéndbladh, hvars oförtröttade nit i konjugeran-

dets och den automatiska färdighetens tecken far sitt, säkerligen i fråga

om sina grundläggande förtjänster lika väl som i fråga om sin begräns-

ning, rättvisa bedömande, medan man lefvande ser framför sig, hur den

gamle snusomhvärfde magistern haller fart och iif» i lektionen med alla

de sedan århundraden traditionella medel, som hans eget temperament

gaf nytt lif. Där möta vidare A. N. Sundberg och F. F. Carlson, i

mycket antipoderna till de sträfvanden, som författaren omfattade, och

den senare åtminstone äfven till sin personliga läggning alltför främ-

mande for honom för att ej mötas af en bestämd antipati. Först och

främst har det emellertid naturligtvis legat författaren om hjärtat att hug-

fästa minnet af dem, som delat hans reformsträfvanden i skolfrågorna, i

undervisningsarbetets blygsammare uppgifter eller pä politikens och den

ledande förvaltningens mera framskjutna poster; med särskild sympati

och särskild personlig betoning har han bland dessa tecknat bröderna

Carl och Sixten von Friesen.
4

B. B—s.

— I Maandblad van het Genealogisch-heraldisch Genootschap, '>De

Nederlandsche Leeuw,» n:o 2 för februari 191 8, förekommer en uppsats

om 'Het Hollandsch—Du itsch—Zweedsch gesiacht Braun {van der

DussenY af Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland. Vid bläddrande i

Klingspors vapenbok fästes författarens uppmärksamhet på likheten mel-

lan svenska adliga ätten n:o 1091 Brauns vapen och vapnet pa ett
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epitafium öfver Jacob van der Duss en (N:r 1614) i Oude Kerk i

Delft. En undersökning hos adelns höga råd i Nederländerna af ätten

van der Dussens familjepapper, som vid ättens utslocknande 1909 dit

öfverlämnades, gaf vid handen, att en medlem af ätten Jan Bruyn
(Hans Braun) i första hälften af i6:de århundradet flyttade från Delft

till Frankfurt a/M. Denne Hans var g. 1:0 m. Adriana och hade i

detta äktenskap barnen Jacob, döpt 1539
I4
/n, Margareta, döpt 154T

13
/s, Agnes, döpt 1543

l8
/3 ,

Jacob, döpt 1545
24

/2 och Margareta, döpt

1546
ir
/7 . Ar 1548 V4 trädde han i gifte med Anna, Johan Möllers

dotter från Mainz, med hvilken han hade dottern Catharina, döpt 1564
17

/i2. »Hans Briiins von Delft in Höland» aflade borgared i Frankfurt

a/M. 1537 V5. Författaren anser sannolikt, att Hans' son Jacob, döpt

1545, var fader till den Johan Braun, som 1-6 11 kom till Göteborg

från Frankfurt a/M. Att samband äfven finnes med en particiersläkt

Braun i Hamburg är tydligt. Dess stamfader Johann Braun kom
nämligen som handelsgesäll från Göteborg 1639 till Hamburg. Vapnet

öfverensstämmer ganska nära med det svenska och finnes afbildadt i

»Hamburgische Wappen und Genealogien », utg. 1890 af Ed. Lorenz Meyer
och Oscar L. Tesdorpf. Den hos Anrep och Klingspor föiekommande
uppgiften om ättens tyska adelskap torde därför fa sättas i tvifvelsmål.

G. I.

— Trots krig och annan tidens vedermöda blomstrar den genea-

logiska forskningen såsom aldrig tillförne i Finland. Af fru Juli

y

Ramsays förtjänstfulla arbete »Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden»

utkom fjärde häftet under år 19 17. Slutordet är dateradt nov. 1916.

Man måste lyckönska författarinnan till att på den korta tiden af 7 år

kunnat bringa sitt storartade verk till fullbordan, i synnerhet som svårig-

heterna de sista åren varit särdeles stora.

Fil. magister Atle YVilskman har med det i augusti 19 16 utkomna
tredje häftet af sin »Släktbok» slutfört första bandet af arbetet. Dess

förträfflighet hade vi tillfälle att påpeka vid omnämnandet af första häftet

och kunna nu endast konstatera, att de då uttalade förhoppningarna

rikligen gått i uppfyllelse. Tredje häftet afslutas med en källförteckning,

som för den som önskar taga del af i Finland utgifven biografisk-genea-

logisk litteratur bör vara en synnerligen god hjälpreda. Ett fullständigt

personregister lämnas äfven i detta häfte för första bandet. I jan.

191 8 har andra bandets första häfte utkommit, innehållande bl. a. släk-

terna Ahrenberg, Antell, Gulin, Hasselblatt (Fontell), L\»beck,
Sevonius, Se von, Synnerberg, Tammelander och Wilhelms, alla

släkter, hvaraf medlemmar varit eller äro bosatta i Sverige. Äfven detta

häfte är en värdig efterföljare till de föregående.

G. T.

Till svar på Herr Richard Nyströms inlägg i frågan angående ägarne
af Rottneros får jag nämna, att han på sätt och vis kan ha rätt i sitt

påstående. De nämnda båda ägames besittningstid var nämligen sa

kort, att den aldrig hann att bli officiellt fastslagen, men en i förhållan-

7

—

191S33. Pirsonhistorisk tidskr. igiS—igrg.
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dena fullt initierad person har meddelat, att Värmlandsbanken vid Wall-

Edsvallas fallisement nödgades öfvertaga godsen och bruket, som den se-

dan jämte hemskogen sålde till Edvard Montgomery, under det att de

öfriga vidsträckta skogskomplexen gingo till annan köpare. William

Olson hade emellertid lyckats få hela altaren »på hand på en eller två

veckor, hvarigenom han lär ha kunnat betinga sig en icke oafsevärd hand-

penning vid afståendet af sin rätt.

Det kan medges, att det kanske varit onödigt att medtaga dessa

flyktiga, icke officiella medlemmar i den fasta ägarelängden.' Aten om
så skett, hade törhända någon med inrikeshistoriens detaljer närmare för-

trogen framträdt med anmärkning mot uppgifternas ofullständighet, och

då hade det inte varit bra!

Arvid Noreeu.
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Notiser,

Svenska Porträttarkivet.

På Personhistoriska samfundets årsmöte 191 5 diskuterades i an-

slutning till d:r Sixten Strömboms anförande om ett svenskt porträtt-

arkiv möjligheterna till att realisera de planer, som föredragshållaren

framkastat. Det skisserade företaget gällde en allmän inventarisering

och fotografering af svenska porträtt, i afsikt att det en gång samman-
bragtä* materialet skulle knytas till en central statsinstitution, förslags-

vis Nationalmuseum, Nordiska museet eller Kgl. biblioteket, och så-

lunda utgöra ett svenskt nationellt porträttgalleri, i smått visserligen,

men mera representativt än något annat lands. Den vidtomfattan.de

arbetsplanen, som d:r Strömbom i vår saknad af alla tillförlitliga be-

räkningsgrunder föreslog att till en början söka sätta i verket för en

tid af tre försöksår, vann samfundets intresse, men starka tvifvel yppade
sig angående möjligheterna att under pågående krigstid från enskilda

häll skaffa medel till dess realiserande. Så mycket mera glädjande

kom i våras underrättelsen om att Svenska Porträttarkivet tack vare

från enskild friköstighet stammande medel kunnat konstitueras och att

dess första treårsperiod är ekonomisk tryggad.

Porträttarkivets ledning omhänderhafves af en nämnd, bestående

af följande personer:

ordförande: • H. K. H. Kronprinsen,

v. ordf. F. öfverintendenten Fil. d:r Ludvig Looström,

sekreterare: Amanuensen Fil. d:r Sixten Strömbom,
kassaförvaltare: Grosshandlare Hjalmar Wijk.

Öfriga ledamöter äro: Öfverintendenten Richard Bergh, Friherre

Cari G. Bonde, Intendenten Friherre Rudolf Cederström, Direktör Thorsten

Laurin, Bibliotekarien Grefve C. M. Stenbock.

På konstituerande nämndsammanträde utsagos till revisorer: Fil.

d:r Gustaf Ekman och Bankdirektör Herman Mannheimer. Dessutom
tillsattes ett arbetsutskott, som närmast skall leda företagets praktiska

drift. I detta sitta Hrr Friherre Cederström, D:r Looström, Grefve

Stenbock och D:r Strömbom.
Sommarens arbeten komma att förläggas till Jönåkers och Oppunda

härader i Södermanland. Förberedelser till dessa pågå sedan april månad.
Svenska porträttarkivet kommer att i möjligaste utsträckning sam-

arbeta med liknande företag, såsom det af professor Sigurd Curman
och docenten Johnny Roosval ledda verket »Sveriges kyrkor^ konst-

historiskt inventarium».

Dessutom bör tilläggas, att på behörigt håll förslag väckts om
att en porträttinventarisering för västra Sverige enl. Sv. porträttarkivets

grundlinjer skulle ingå som led i de förarbeten, som planeras för

Göteborgs stora jubileumsutställning 1921. Med kännedom om Göte-

borgarnas frikostiga intresse för kulturella företag fä vi hoppas, att det

härom väckta förslaget kommer att utföras i en oinfattning, som möjliggör

grundandet af det första, och kanske rikaste provinsiella porträttarkivet.





Frågor,

1. Kan upplysning skaffas om ett porträtt af öfverstelöjtnanten

Carl Persson Natt och Dag (Anrep Tab. 28)? Mannen i fråga, som
var ägare af Säby m. fl. gårdar i Östergötland, afled 1695. Hans änka
Beata Sparre, som sålde mannens egendomar, flyttade 1697 till sin

faders gård Ulfåsa och medförde därvid, enligt ett ännu bevaradt in-

ventarium, bl. a. >herr Carl Perssons conterfej». Beata Sparre dog 1708.

Hennes enda dotter Ebba Catharina Natt och Dag blef sedermera gift

med Erik Germund Cederhjelm, en son till den bekante landshöf-

dingen och presidenten Germund Cederhjelm, som genom köp blef

ägare af Säby och flera af Carl Perssons gårdar. Finnes möjligen bland

samlingar, som härstamma från Ulfåsa eller Säby eller från släkter,

som med dessa gårdar haft samband, något okändt porträtt, som kan

tänkas vara Carl Perssons? Upplysningar emotses tacksamt af

Holger Rosman.
Doktor.

Valhallavägen 17, Stockholm.

2. Kan upplysning skaffas om bref, skrifna af excellensen Germund
Ludvig Cederhjelm till Säby (Anrep tab. 4), som afled 1841? Ceder-

hjelm, som bl. a. var guvernör för kronprins Oskar, hade förbindelser

med flera af tidens ledande män. Hans omfattande manuskriptsam-

ling kom som gåfva till Uppsala universitetsbibliotek, och hans rykt-

bara bibliotek såldes flera år efter hans död på offentlig auktion. Bland

handlingarna i Uppsala bibliotek finnas emellertid ytterst få bref, som
tillhört honom själf, utan har han af allt att döma förintat sin egen

brefsamling. Då arkivmaterialet om hans person är ytterst begränsadt,

vore det af intresse att få upplysning om bref eller anteckningar, som
af honom skrifvits till andra. För den händelse sådana förvaras i pri-

vata samlingar, vore undertecknad synnerligen tacksam för meddelande.

Holger Kosma n

.

Doktor.
Valhallavägen 17, Stockholm.

Med hvem var Sophia Catharina Torner, f. 1746, gift?

Enligt Anrep, Svenska Slägtboken I: 67 var hon enda barnet till

hofsekreteraren Samuel Wilhelm Tornet') f. 17 19, f 1^65, och dennes

första hustru Hedvig Nordenhjelm, f 1756.
Govert Indebetou.

Stockholm.
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Hvar finnes nu den miniatyr af okänd mästare, framställande bok-

tryckaren Ignatius Meurer, f. i Thuringen, verksam i Stockholm
1612— 72, hvilket sistnämnda ar han dog? Miniatyren är upptagen i

Bukowskis kat. 1890— 91. Christopher Eichhorns efterlämnade sam-
lingar. 3. Miniatyrer. Sid. 59. N:o 321.

Arthur Sjögren.

Porträtt sökas af nedanstående, h vilka varit chefer för Västgöta

regemente.

Landshöfdingen i Jönköpings län Knut Soop, f. 1597.
Öfversten först för Västgöta kavalleri, sedan för Adelsfanan Johan

Uggla, d. 1684.

Presidenten Grefve Carl Frölich, f. 1680, d. 1754.

Generallöjtnanten Friherre Carl Gustaf Kruse af Kajbala, d. 1732.

Generallöjtnanten Friherre JJiJrik Johan von Löwenstern, f. 1666,

d. 1740.

Generallöjtnanten Johan Fredrik Didron, f. 1686, d. 1747.

Generalen och Landshöfdingen i Göteborgs- och Bohuslän, Fri-

herre Johan Fredrik von Kaulbars, f. 1689, d. 1762.

Generallöjtnanten Grefve Carl Julius Berndt von Bohlen, f. 1738,
d. 1813.

F. af Sandeberg,
Löjtnant.

Vänersborg.
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Emil Hildebrand.

Emil HildebrandS forskargeneration sökte sin egenart' i en

tillämpning af empiriska metoder, som genom sin malmedvetna

konsekvens innebar ett verkligt andligt genombrott, och lysande

resultat ha inom vidt skilda vetenskaper burit vittnesbörd om denna

riktnings kraft och inre berättigande. En eminent begåfning som ad-

ministratör och arkivforskare samt de gunstiga iefnadsöden, som
för lifvet bundo honom vid riksarkivet, ställde honom själf i första

ledet bland befrämjarna af sträfvandet att tillföra vår historiska

8

—

11)1833. Personhislorisk tidskrift igiS—igig.
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vetenskap nytt blod från dess förstahandskällor. Genom en mång-

fald smärre undersökningar till snart sagdt alla perioder af var

historia och genom ett storslaget utgifningsarbete deltog han i

materialets framläggande och kritiska bearbetning, i Historisk tid-

skrift skapade han det sammanhållande och lifgifvande centralorganet

för denna verksamhet, och slutligen genomgick vårt arkivväsen under

hans chefstid en nydaning, som i betydelse endast öfverträffas af

dess första organiserande under vår förvaltnings stora tid.

Med denna kräfvande och mångsidiga tekniska verksamhet

förenade Emil Hildebrand den verklige historikerns förmåga att åter

sammanfoga de fragmentariska brottstyckena af förgångna händelser

till en konkret och lefvande bild. Hans osedvanliga lärdom, nog-

grannhet, kritiska skärpa och kloka, hofsamma omdöme tryckte pä

hans framställning en vacker prägel af saklighet och objektivitet

I hans epokgörande »Svenska statsförfattningens historiska utveck

ling» framträdde därjämte hans öfverblick och suveräna herravälde

öfver ett omfattande och svårbehärskadt material, och i de delar af

»Sveriges historia intill tjugonde seklet», som han vid sidan af det

allmänna redigeringsarbetet själf författade, fick en bredare publik

lära känna hans mognade, märgfulla skildringskonst. Utbildning

och ledande synpunkter gjorde honom i främsta rummet till poli-

tisk historiker, men ej minst under det befruktande inflytandet af

den praktiska arkivtjänsten kom hans bredt lagda intressen att

omspänna allt större områden af de historiska vetenskapernas

vida fält. Hans uppfattning af den svenska stormaktstidens

yttre politik dämpades i viss mån af den resignation, som vant

sig att i Östersjöväldets sammanstörtande och den svenska national-

statens framväxt se ett hart när förutbestämdt resultat, men desto

starkare genklang fann hos honom Vasakonungarnas och framför-

allt Gustaf I:s riksbyggande verksamhet.

Den personhistoriska forskningen står främst i förbindelse till

Hildebrand för hans ämbetsmannagärning. Genom proveniensprin-

cipen, som under hans chefstid genomfördes inom svenskt arkivväsen,

skapades ändtligen respekt äfven för den enskildes skriftliga kvar-

låtenskap och en principiell grundval för bekämpandet af autograf-

jägarnas härjningar, som kanske en gång skall bli allmän egendom.

Om betydelsen af den lokala arkivvården, sådan den väsentli-

gen under hans ledning organiserades, vittnar bl. a. den ständigt

växande litteratur af släktböcker, som utan denna koncentrering af

materialet skulle vara en otänkbarhet. Själf blef Hildebrand under

sin arkivmannaverksamhet en utomordentlig kännare af den svenska





io;

statsförvaltningens personhistoria i dess helhet och alldeles särskildt

under 1500-talet. Frukten af detta hans intresse framträder öfver-

allt i hans författarskap; som mera samlade resultat kvarstå bl. a.

omfattande, på riksarkivet bevarade anteckningar rörande allehanda

befattningsinnehafvare under den äldre Vasatiden samt de råds- och

frälselängder han bifogat de af honom utgifna delarna af Svenska

riksdagsakter. Lika litet som då det gällde den politiska historien

stannade emellertid Hildebrand pä personhistoriens område vid de

tekniska förarbetena. Han syftade alltid till helhetsuppfattningen

sådan den framträder i personskildringens svåra konst. Vittnes-

bördet framför andra om hvad han förmådde på detta område är

hans Gustaf-Vasagestalt, som tillhör den svenska historieskrifningens

fä klassiska karaktärsteckningar. I detta sammanhang må äfven

erinras om hans lefvande skildring af Abrahamus Andreaj Anger-

mannus i Svenskt biografiskt lexikon samt de för vetenskaps-

akademien författade teckningarna af C. G. StyfTe och Cl. Th.

Odhner (den sistnämnda under tryckning), alla utmärkta af för-

fattarens förmåga att lata framställningen vidga sig till en bred

tidsbild, som dock aldrig skymmer utan endast ytterligare individuali-

serar biografiens föremål.

Då Hildebrand år 1914 kallades till Personhistoriska samfundets

ordförande, mötte han alltså dess sträfvanden med ett sedan gam-

malt starkt intresse. Likaså inträdde han i -Svenskt biografiskt

lexikons N
> redaktionskommitté och ställde med vanlig generositet

sin erfarenhet och sina kunskaper till arbetets förfogande, vare sig

det gällde de allmänna redigeringsprinciperna eller granskningen

af sakuppgifter.

Redan de många, som mera tillfälligtvis kommo i beröring

med riksarkivarien Hildebrand, bevara förvisso ett starkt intryck

af hans urbana personlighet, rika vetande och osvikliga minne.

Trots den arbetsbörda, hvarom hans lifsverk bär vittne, syntes han

aldrig ha brädtom. Bakom den lugna ro, som sålunda präglade

hans framträdande, anade man snart en i ädlaste och vidsträcktaste

mening human bildning. En viss afmätthet i sättet dolde ej länge

Klen inre värme och lifaktighet», som enligt hans eget vittnesbörd

är förutsättningen för hvarje rik vetenskaplig produktion. Hans

plikttrohet var obegränsad. Att arbeta under hans ledning var

en uppfostran för lifvet.

Bertil Boethius.





Folkungastudier.

Af Hans Toll.

» fot\å*m Iflknwz WaWenm

En abbedissa i Gudhem.

»Nobili et deo deuote Dilecte sibi Domine. K. sveorum reoineo
fratris sui pie memorie Domini. Sunonis quondam filie. Et dilec-

tissime sibi sorori sue. Domine. K. priorisse de Gudhem, et omni-

bus sanctimonialibus totoque conuentuj eiusdem loci. II. Domini

Folconis quondam Ducis filius- salutem :
=== :>

Utaf ofvanstående inledning till en odaterad urkund, 1

ät hviiken

man 2
gifvit tidsbeteckningen 1250— 51, har dragits 3 den slutsatsen,

att »herr Holmger Folkesson> däri »kallar fru K. priorissa i Gud-

hems kloster syster till drottning Katharina, men troligen menas

här andlig syster».

Förvisso är, såsom sålunda framhållits, utställaren af denna

urkund identisk med förenämnde Herr Holmger Folkesson. Där-

emot synes det mig icke kunna råda något tvifvel om, att denne,

som här i tredje person vänder sig till sina släktingar m. fl., däri

kallar bemälda priorissa för sin egen syster, ej för drottningens.

Låt vara, att i medeltida latinet man stundom förväxlar använd-

ningen af orden >suae» och »ejus», så hindrar dock. icke, att ett språk-

ligt korrekt uttryckssätt endast medgifver min tolkning af ifråga-

varande ord i sagda inledning. Härtill komma dessutom ytterli-

gare några omständigheter. Holmger kallar sin syster för >>dilec-

tissima(e)-, sin brorsdotter däremot, hvilkens rang och dessutom

intresse för saken göra, att hon sättes i första rummet, endast för

»dilecta(e) s

> (något som ej hindrar, att han längre ned i urkunden,

där han i första person pluralis tilltalar drottningen ensam, använ-

1
Sv. Dipl. I. 386.

2 Se Liljegren, Diplomatarium Suecanum, Sthlm 1829.
3 K. H. K., Folkungaätten (Sv. Autografsällskapets tidskrift I s. 219).
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der superlativformen). Häraf får man intrycket, att hans släkt-

skap till priorissan är närmare än till drottningen.

Härtill kommer ytterligare det sakförhållandet, att, som vi här

nedan skola se, priorissan bär samma förnamn som drottningen.

Vi möta henne därvid urkundligt ytterligare två gånger:

Den p januari i2Öy T
gifver Konung Waldemar bref rörande

Gudhems klosters och dess tillhörigheters befrielse från kungliga ut-

skylder under dåvarande priorissan Katharinas lifstid (>ad instan-

tiam et peticionem Domine Katerine priorise ipsius loci quam diu

ipsa vixerit»).

Den 29 mars 12J1
2

förklarar Konung Waldemar sig taga

»Dominam Katerinam abbatissam de guthem totumque eiusdem

loci conuentum» i sitt beskydd.

Vi kunna däraf sluta till, att drottning Katharina uppkallats

efter sin faster. Finner man detta stridande mot, att det möjligen

under medeltiden ansågs olycksbringande att uppkalla någon efter

en annan lefvande person, sä vill jag framhålla, att undantagen här-

ifrån i sä fall äro många samt att man kan tänka sig drottningen

uppkallad efter en annan redan afliden person med detta förnamn.

Härtill kan läggas, att med denna tolkning af urkunden vi

slippa ifrån svårigheten att finna tvenne systrar i lifvet med samma
förnamn, något som visserligen ej är omöjligt, men som ändock hör

till sällsyntheterna. Det lärer väl slutligen ej möta större betänk-

ligheter att tänka sig detta namn gifvet i dopet ät ett barn, när

dess faster redan bar detsamma, än om dess äldre syster redan

t illdelats namnet i fråga.

Slutligen bör det framhållas, att Sunes maka i en urkund af

är 12403 endast talar om två döttrar »K. et B.» Visserligen kan

en tredje omyndig hafva existerat 4
, men en sådan dotters tillvaro

borde dock på ett eller annat sätt hafva i urkunden framträdt.

Hafva vi sålunda urkundligt lyckats konstatera såväl denna

abbedissas egna förnamn som hennes faders namn, så torde vi äfven

genom en annan handling kunna sluta oss till ungefärliga tiden för

hennes död. 1

1
Sv. Dipl. I. 525.

a
Sv. Dipl. I. 548.

3 Sv. Dipl. I. 302.
4 Huruvida Sune verkligen haft en tredje dotter, som blifvit bortröfvad af en

östgötalagman Lars, eller huruvida denna dotter varit identisk med dottern Benedikta,

i så fall före hennes uppgifna giftermål med Svantepolk, kan i alla händelser nu
ej afgöras. Hela uppgiften grundar sig endast på ett par kronologier (Scriptores 1,

pag. 54, III, pag. 4).
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Den 7 augusti I2j6 x

gifver nämligen förenämnde konung-

Waldemar, utan att denna gång nämna abbedissans namn, på nytt

sagda kloster befrielse frän kungliga utskylder. Med tanke på att

denna rättighet, pä sätt framhållits, redan år 1267 medgifvits un-

der d. v. priorissans lifstid, måste vi däraf sluta oss till, att hon

nu var afliden, samt att sålunda just hennes död föranledt den

nya urkundens utställande. Vi kunna därför antaga, att, så pass

långt lidet som det var på året, hon aflidit samma år 1276.

Den uti förut citerade källa
2 meddelade stamtafla fär därför,

efter rättelse i nu berörda fall, i stället följande utseende:

1. Folke,

f 1 2 10, Jarl.

2. Sune, f 1247. G. m, 3. Holmger, 1248— 53, 4. Katharina, f 1276 (?)

Helena, konung se si. Stengafvel. 1250(1)— 71

Sverkers dotter. priorissa i Gudhem.

5» Katharina, f 1252. 6. Benedikta, 1240— bi. », ^"'^j-
. 1244 m - konung G. m. Svantepolk Knutsson.
Erik Eriksson.

Man förstår lätteligen efter detta, att drottning Katharina både

donerade ägodelar till just detta kloster och utvalde detsamma

till sin sista vistelseort. Och man inser äfven, att Konung Wal-

demar först begränsade sitt skydd till tiden för priorissans lefnad.

Denna var nämligen släkt och, om de gamla stamtaflorna för öf-

rigt äro härutmnan riktiga, 3 syssling till bemälde konung.

II.

A ttén Engel.

Uti ett gåfvobref af den ii juni 1250 4 bortgifver den i

föregående studie (I) omförmälda drottning Katharina (se stam-

tafl., n:r 5) diverse egendom till olika personer. Främst omtalas

här »dominus Rörics söner». Därnäst komma sönerna till »domi-

nus Johannes Ängelns». I ordningen därefter nämnas drottningens

farbroder H(olmger) och slutligen hennes egen syster B(enedicta).

(De sistnämnda bägge omnämnas i stamtaflan under rpsp. siffrorna

3 och 6).

1
Sv. Dipl. I. 617.

2 Se s*. 108, not 3 härofvan.
3 Att konung Waldemar var sonson till Magnus Minnesköld iir obestridligt

(se RÄÄF, Beskrifning öfver Ydre härad, 3, pag. 377). Denne sistnämnde anses iden-

tisk med en person med samma förnamn, som urkundligt uppträder som broder

till Jarl Birger Brosa, hvilken sistnämnde stundom sättes som fader till den Folke

Jarl, som här ofvan omförmäles.
* Sv. Dipl. I. 377.
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Vi möta vidare en jordabyteshandling af den 13 februari 1253
1

mellan Birger Jarl och Gudhems kloster, hvilket senare lämnar jord

skänkt dit af oftanämnda drottning och som tillhört henne icke

som kronans jord utan som enskild jord. Bytet godkännes af följan-

de vittnen: konung Waldemar, hertiginnan Ingeborg, Holmger,

Folke Jarls son, Elaus, Birger Jarls broder, Kanutus Dansun,

Karolus, son till JoJiannes Ängelns, Kanutus Philipsson, Peter

västgötalagman och Karolus Hjälm. Här möta vi sålunda första

gängen en med visshet myndig son till Johannes Angelus, och

stå vi här inför ett af Birgers och drottningens släktingar i när-

varo af andliga och lagman lämnadt godkännande af bytet i fräga.

Ytterligare finna vi en urkund af den 1 november 12 57,
2

uti

hvilken Birger Jarl kallar för »dilectus cognatus noster> (vår käre

släktinge) en person benämnd: »F. ärkediakon i Uppsala'. Denne
senare är identisk med Folke, som senare blef ärkebiskop därstä-

des, och som var en af beniälde Johannes Angelus' söner.

Slutligen hafva vi en handling af den 28 maj 1269, 3 genom
hvilken östgötalagman B. Magnusson, P. Ragnwaldsson samt

F. ärkediakon af Uppsala, M. och J., söner till framlidne Jo-

hannes Angelus, godkänna det testamente, genom hvilket dominus

K., afliden och son till svearnes forne hertig W., skänker gården i

Sko till nunnorna därstädes. Man är här fullt på det klara med,

att testamentsgifvaren är identisk med folkungen Karl, son till Ulf

Fase Jarl, samt att ärkedjäknens bröder äro de ofta förekommande

Magnus och Johannes. (Här se vi denne Karl som ägare i samma
Sko, där konung Knut Långe ägde besittningar).

t

Uti alla dessa urkunder möta vi en person med namnet Jo-

hannes Angelus, nära befryndad med Folkungaätten och detta för

livad angår såväl Folke Jarls som Ulf Fases och Birger Magnus-

sons linjer af ätten. Denne Johan 4 blef stamfader till ätten Ange-

lus-Ångel-Eugel, hvilken Wieselgren 5 anser vara Sveriges rykt-

baraste ätt näst Folkungarne. 'livad trollklang», frågar denne

sistnämnde författare, »låg där för den tiden i namnet Johan Ange-

lus, emedan sönerna insatte det, äfven da de uppstigit på ärans

höjder, i sigillerna, upprepande det på själfva grafstenarnar» I stäl-

let för de fantastiska förmodanden, som författaren med anledning

1
Sv. Dipl. i. 405.

2
Sv. Dipl. I. 445.

3 Sv. Dipl. I. 53S.
4 Denne omnämnes liera andra gånger i samband med sönerna dels urkund-

ligt, dels i inskrifterna å dessas sigill.

5 Uti i-Biographiskt Lexicon» Bd 23 under rubriken »ÄngtaSläkter*.
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häraf lämnar 1

,
skall jag i det följande med stöd af, som jag tror,

fyllestgörande bevis gifva svar å denna fråga. Alen innan dess

skall jag återgifva hvad tidigare författare haft att rörande ättens

ursprung meddela.

Tyvärr har nedskrifvaren af Håkon Håkonsons saga, Sturla

Thordsön, som personligen känt och talat med förenämnde ärke-

biskop Folke, underlåtit att säga oss namnet på Johan Engels

fader. Endast en gång nämner han denne Johan. (Vid berättelsen

om en del höfdingar, som vid visst tillfälle voro i Birger Jarls sällskap,

kallar sagoförfattaren en af dem för: -Karl Kneisa, son Jons

engils')-
2

UTTER är den förste 3
, som lämnar rörande släkten några

meddelanden, Han gifver nämligen åt Folke Jarl förutom tre

söner (Holmger och Sune samt konung Knut Långe) äfven en

dotter: »Fm Bengta, herr Johan Engels*.

PERTNGSKIÖLD upptager som sina dessa Utters uppgifter och

lämnar pa olika ställen 4
i sina arbeten uti frågan några när-

mare detaljer. Uti sina Mon. Ulleraker. säger han rörande en uti St.

Eriks forna kapell befintlig grafsten öfver ärkebiskopens syster,

domina Katerina^>, och tvenne dennas söner följande: »hon var Rid-

daren Herr Johan Ängels den gamles dotter af th.es husfru Rik-

sens föreståndares Hertig Folke hin unges dotter Fru Bengta född .

På ett annat ställe skrifver samme författare följande: »Alen then

gamle Herr Johan Ängel, riddare och Kongl. Råd, som ägde Fru

Bengta Folkunge, hafver genom the andre sina barn och sondött-

rar uthspridt sit Änglablod til åtskilliga förnäma Slächter. Sa

1
I samband med omnämnandet af en viss person benämnd: »den like Herr Jo-

han Helsingä på Gaffwle», (hvilken W. uppgifver som fader till en biskop Carl af

Västerås, hvilkens samhörighet med Engelsläkten W. bestrider), gör denne författare

genom en underlig idéassociation en hopknytning mellan denne Johan Helsingä

och en viss Thorer Helsing, som förekommer i Håkon Hårdebreds saga, och till-

lägger därvid följande: »Vann Thorer Helsing här en brud af den då ännu ej kej-

serliga Angelusätten ? Födde hon honom en son, som i St. Olofs kyrka i Mikla-

gård döpt med det graeciserade uttalet Ulf-Olof, nämligen Eleph (Elephos), blef

den stora svenska Ängelättens stamfader?»
2 Efter den bästa läsningen (Flateyarbok). Han kallas i andra uppjagor: Kvesa.
3 Utters manuskript i RA. (Geneal. 41, pag. 3 i stamtaflan öfver Folk-

ungaätten). Måhända har redan Rasmus Ludvigsson meddelat detta. Men hans obe-

styrkta åsikter äro för mig af ingen betydelse. Se om denne: Rosman, Gen. stu-

dier (Sv. autogr:sällsk:s tidskrift II s. 31S—20).
4 Uti »Svea och Göta Konungahus» (172O p. (92) och 101 drager lYrn. -

skiuld Gustaf Wasas härstamning från... Folke Jarl hin unge *iftfs genomen irpj

gifven sondotter till Johan (I) Engel vid namn Margareta, hvilken han anser varit gift

med Peder Andersson och moder till Birger Petersson (se här nedan s. 1 18, not 2), deL

genom Katharina, Johan (1) Engels dotter, och frän henne genom hennes dotter

Ragnhild och »Lämaslägten».
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finnes ock, at thet Kongl. Gustavianiska Huset hafver tecknat för-

bemälde Änglar och theris vapen ibland sine upstigande Ahner,

som sees af K. Gustavi F. Genealogia Materna, här frammanför i

kopparstick bifogade Men Peringskiöld stannar ej vid detta.

Han gör Johan Ångelus till son af en viss Herr Elef och gif-

ver nönöni till broder en viss Erland Elefson, gift med Inge-

borg, annan dotter till förenämnde Folke Jarl Jiin unge.

Peringskiölds uppgifter hafva fullföljts af V. SxiERNMAN* som i

sin upplaga af Petri Nigri historia
1

bifogar en utförlig stamtafla

öfver ätten.

Senast har WlESELGREN uti här ofvan citerade arbete lämnat

ett stamregister öfver släkten, hvarvid han säger, att han följt

v. Stiernmans stamtafla, de forna Västerås stifts böcker och di-

plomernas samt hithörande skrifters hjälp. Författaren liar emel-

lertid i denna fått in en hel del personer, som antingen ej höra

dit eller som ej ens urkundligt eller sannolikt hafva förekommit.

Jag bifogar därför (s. 112— 113) en stamtafla sådan jag anser

den böra vara affattad.

Uti dessa v. Stiernmans och Wiesel grens ättartal finna vi

upprepad Peringskiölds uppgift om en viss herr Elef och dennes tvä

söner, och. tilldelas jämväl at den andre af dem, Erland, det släktnamn

Engel, som burits af Johan (I), som ställts i dessa stamtaflor som

den äldre brodern. Med anledning häraf far jag framhålla, att

UTTER å sin sida sätter förenämnda Erland Elefson icke som bro-

der till Johan Engel utan som gift med en dotter till den sist-

nämnde vid namn fru Ingeborg. Jag skall emellertid med styrka

framhäfva, att denne Erland icke urkundligt förekommer, att

vissa kände 3 af Elefs släkt äro dels »Cecilia Elaui quondam
niia~>, g. fri. Magnus Karlsson (urkund af den 28 nov. 1287) 4

,

1 Stockholm 1744.
2 Enligt v. Stiernman och Wieselgren skall Peringskiöld hafva upprättat en

tryckt stamtafla öfver ätten. Om det är cm annan än den här s. 1
1
4 i not 4 om för-

mälda, har jag ej lyckats anträffa densamma.
3 Tidigare finnas: Philip med afl. son Peter (Sv. Dipl. I. 4S2) och Jo^ian, son

till Elaws de Waglewo (IV. 2915, 3451, 3459), men det linnes ingen anledning tro.

att den senare tillhört den ätt, hvarom här är fräga.
4 Sv. Dipl. 11. 951. Oxenstiernska vapenboken (Geneal. 42, pag. 52 i RA.) har föl-

jande stamtafla: »herr Elef», hans barn: I) Johan Elefson, hvars dotter lngegerdis

uppgifves gift med »herr Magnus Gre^ersson», 2) Fru Cecilia, gift med »herr Mans
Karlsson». Uti förenämnda urkund (testamente) uppdrager hon bl. a. åt Kettilfast

af Nyköping att använda på visst sätt afkastningen af hennes gård Bierxhammar
Nu är att märka, att Magnus Johansson Engel genom gafvobref af 22 sept. 12-86

skänker sin gård i just samma Bierxhammar (se urkundregistret) till samme Kettil-

fast (Sv. Dipl. II. 919). Alltså äga här dessa bägge: Magnus och Cecilia af olika släkter

samtidigt gårdar i samma by (se om olika ägare i Bierxhammar: Sv. Dipl. II. 1696). Till
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(/c/s bröderna Johannes och Andreas, som i en odaterad urkund

af 1 28 1 (82?) kallas för »Elaiui quondam filii» (aflidne Elawi sö-

ner), att de i andra urkunder benämnas med efternamnet Klefson

samt att aldrig någon af Elefsönernas att uti någon urkundlig

text benämnes med släktnamnet Unge/. Har föreligger ett miss-

förstånd.

Innan jag förklarar detta, skall jag något tala om ordens-

väsendets utbredning i Norden.

Först skall jag dä framhålla, att förenämnde Johannes Elef-

son kallar sig frän och med är 1285
1

för miles Christi de Livo-

nia- samt att han ännu ar 1295 varit i lif.° Han utgjorde sålunda

en medlem af en orden, h vilken, kallad för Christi Krigstjänsts

bröder> eller »Gudsriddare i Lifland», var stiftad i första början af

1200-talet i samband med det nyinrättade stiftet i Riga och som
är 1210 erhöll tempelherrarnes ordensregler. Ar 1237 fritog påf-

ven gudsriddame frän deras ordensed. pä det.de skulle uppgå i

den tyska orden, som fick en härmästare i Lifland. Dock bibc-

höllo de i svensk mun det gamla namnet, och ännu år 1320 om-

talas i ett regeringens privilegiebref »fratres miliciae Christi-,

hvilket uttryck ä brefvets baksida ätergifves med svärdsbröder. 3

Vidare skall jag påpeka dels de upprepade korstågen från

Sverige mot esterna, hvarvid bl. a.
4 Jon Jarl, om hvilken jag-

här nedan kommer att tala, stupade, dels det sakförhållandet, att

Lstland intagits af orden är 1229. 5

Slutligen skall jag fästa läsarnes uppmärksamhet ä en synner-

ligen intressant berättelse med titeln: »Historia praedicatorum sen

dominicanorum de Dacia 1216», som i öfversatt utdrag lyder som

följer: »Är 1229 upptogos i orden i Bologna två andlige: Simon

frän Sverige och Nikolaus frän Lund. Dessa bägge skickade den

följe häraf skulle Utters uppgift kunna länkas vara såtillvida riktig, att denna

Cecilias moder kunnat vara syster till Magnus Johansson Engel men gift, icke med
den legendäre Erland Elefson, utan med Elef själf. Denna möjlighet stiger till nära

visshet inför det bevis härför jag i not ** å vidfogade Elefsönernas stamtafla lämnar.
1

Sv. Dipl. I. Soi.
2

Sv. Dipl. II. 1 148. 4
3 Ofvanstående angående gudsriddame är sa gpdt som ordagrant hämtadt från

11. HlLDEBRAND, Sveriges medeltid 11, s. 179,318.
4 Vi hufva bland dessa dels Karl. >son till Magnus Minnesköld», dels Karl,

> Birger Brosas yngste broder», hvilka bägge stupade vid Rotala mot esterna 1220,

dels junker Karl, den här ofvan omförinälde sonen till Ulf Kase Jarl, hvilken Karl

slöt sig till svärdsriddarne och stupade mot hedningarne ar 1261.
5 HUITFELD, Danmarks Riges Krönicke (for) 1652. som pag. 197 och följande

lämnar intressanta upplysningar i dessa frågor samt rörande piedikoinunkarne i

Norden.
LanGEBKK, Seriptores V, pag. 500.
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helige Dominicus till staden Sigtuna i Sverige pa begäran af

Gaufred, prost i den helige Petri församling därstädes, h vilken

begifvit sig till den påfliga stolen för att hämta pallium ät ärke-

biskop Olof, kallad Basatömer. — Sända till Sigtuna, kunde de

icke där erhålla plats, enär de blefvo hindrade däri af ärkebisko-

pen.
1

I väntan härpå lämnade Dominus Canutus Longus dem ett

ställe i Sko (»locum in Scoo'0- — Ett kloster däraf grundades i

Reval. — Till det större slottet därstädes skickades bröder är

1229. — Men estländarne dödade biskopen jämte hans andlige —
och de fä öfverlefvande nödgades återvända. Kör andra gängen

skickades dä år 1246 frän tolf olika kloster, pä beslut af det kapitel,,

som dä hölls i Ribe, bröder dit, hvilkas namn äro följande: —
broder Michael de Horsnäs och broder Angelus från klostret i

Västerås —K

Här hafva vi två olika personer, som bägge stått i beröring

med ordensbröderna i Reval och om hvilka livar för sig jag nu

går att särskildt tala.

Den förstnämnde, Johan Elefson, var tydligen son till en viss

Elef. Jag anser ej, i betraktande af den ställning i samhället, som

Elefsönerna tyckas hafva intagit*, omöjligt, att denne varit identisk

med den Elef, som nämnes såsom broder (»germanus ) till Birger

Jarl.
3 Men då jag icke känner det vapen, som denna släkt förde,

vet jag icke, huruvida detta innehåller figurer, som skulle gjort,

att jag kan antaga ett sådant ättens släktförhållande till Folk-

ungarne. — Att man emellertid gifvit at Johan Elefsons fader

efternamnet Erlandsson kan uteslutande bero därpå, att denne

Johan och hans syskon bevisligen voro nära släkt med de svenske

Erlandssönerna, 4 bland hvilka fanns den Johan (111) Engel, som

pä mödernet ärft den gamla Engelättens både gods, vapen och

namn, och hvilkens broder, krater Israel,- leetor och därefter abbot

vid oftanämnda predikarebröderkloster i Sigtuna och senare biskop

1 Otto Jansk har uti sin uppsats > Sigtuna stads grundläggning och stadens

betydelse under medeltiden> (Gamla svenska städer, II. 5 pag. XIII) antagit, att detta

ärkebiskopens motstånd sannolikt berodde däm, att Sigtuna då var en medtävlare

till Uppsala. Detta förefaller mycket antagligt.
' II. HlLUEBRANl), Sveriges medeltid 111, s. 998, säger om Ingrid Elefsdottcr,

som var syster till denne Johan Elefson, att hon var »af förnämlig börd».
' Se bl. a. ofvannämnda urkund af år 1253. där hans namn af mig citeras.

4
Jag använder afsiktligt uttrycket »svenske-* för att ställa dem gentemot de

danske Erlandssönerna, som på kvinnosidan härstammade ur Skjalm livides ätt.

Mellan dessa två olika ätter Erlandssöner har jag för närvarande icke funnit annan
beröringspunkt än att ur bägges led utgått högt stående andlige. Den förste jag

funnit omnämnd bland de svenske är en redan då afliden person med namn Tsmel

(Sv. Dipl. I. 574).
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i Västerås, var jämte dominus Philippus af Runby (hvilkens

dotter var ~consobrina s
> till Christina, Johan Elefsons dotter) bout-

redningsman efter just denna Christina, första maka till den be-

kante lagman Birger Petersson
1

, som själf på ett eller annat sätt
J

var sa nära släkt med förenämnde Johan (III) Engel, att han ge-

nom laga dom tillerkändes arfvet efter denne gent emot den af-

lidnes systerbarn samt ofta af denna anledning af senare skrift-

ställare kallas: Engel. Dä emellertid det efter meddelandena i före -

nämnda not 4,3. 1 1 5 far anses, att Elef varit gift med en dotter till Johan

(I) Engel, ligger däri enligt min mening hufvudorsaken till misstaget.

Desse Elef och Erland Israclsson voro då svagrar och deras resp.

söner Johan Elefson och Johan Erlandson Engel därför kusiner. Dessa

tvenne kunna hafva förväxlats. Att dessa sakförhållanden må anses

tillräckliga för att klargöra orsaken till det misstag, som sålunda 15-

och 1600-talens skriftställare gjort sig skyldiga till. måste anses

otvifvelaktigt. Misstaget är i själfva verket sa gammalt. På ko-

nung Magnus Ladulås' stadfastelsehandling ar 12S2 3 af här

ofvan omförmälda bref, utgifvet af Johannes Elefson ar 1281 (2?),

står, enligt Liljegrens anteckning, på baksidan: »Med en yngre

1
Christina, finnande sin kroppsliga ' »inflrmitas» tilltaga, skref den 6 juli 1293

sitt testamente, i hvilket hon bl. a. ger tillbaka sin morgongäfva åt mannen (Sv.

Dipl. 11. 1095). Den 6 maj 1294 utdelas penningar med anledning af hennes död
(Sv. Dipl. II. 1 105).

- Jag har i denna intressanta fråga genomläst öf\erhufvud allt, som därom
skrifvits (men jag har ej sammanställt sjelfva urkundernas vittnesbörd). Alldeles särskildt

hvad Wiksklgkex uti förenämnda arbete härom meddelat, samt Annerstedts not e uti

Scriptores 111: 2 pag. iSS, hvilken författare anser hans fader hafva varit en viss Peter

Israelsson, som sättes som son till den här ofvan i not 4 s. 1
1
7 omförmälde Israel, som han

kallar för Israel Birgersson, senare lagman i Uppland. WräNGEL och BERGSTRÖM,
Svenska ättartaflor s. 125. anse, att Annerstedt >gjort detta i hög grad troligt.» Med
denna uppfattning inser man, af hvad anledning Birger . Petersson och ofvannämnde
domprost Israel Erlandsson kallas sinsemellan för »consobrini,» enär i sa fall deras fäder

måste varit bröder. Som ett ytterligare bevis för denna Birgers härstamning kan jag

anföra, att dennes vapen, tvä nedätvända vingar {\ första i-igillet dock förenade sins-

emellan genom ett band med en ros! (HlLDEHRAND, Svenska sigiller 3: 90, 242.

3°3> 35°i 35 1 )? öfverensstämmer nu-d den angifne faderns (Samma arbete: 3: 435)-

Jag har emellertid ännu ej i detalj ägnat mig at denna fråga om Birger Peterssons

härkomst. Det förefaller emellertid sålunda, som om detta vapen skulle varit det regel-

rätta burna af åtminstone denna gren af de svenske Erlandssönernas ätt. En författare

Hall (Sko kloster, Eornvännen 1909, s. 17) har meddelat, att Birger Petersson

skulle, innan han uppgjorde sitt testamente, -hafva upptagit det Angelska vapen till

sitt.> T^g nödgas förklara, att detta är felaktigt, dä skölden med vingarna förekommer

pä Birgers ännu i behäll varande grafsten i Uppsala domkyrka. 1 >ä författaren sjell

straxt innan hänvisar till en grafsten med det Ängelska vapnet i Skoklosters kyrka

och detta, som vi här nedan skola se, innehåller det verkliga vapnet med ängeln

samt denna grafsten finnes i detalj beskrifven och äfven afbildad uti arbeten, bland

annat öfver Sko kloster, mä:>te författaren hafva utan undersökning godtagit tidigare

författares felaktiga uppgift, att Birger Petersson brukat Ängelvapnet. För att sa

slutligen återkomma till sistnämnde Birger, far jag fästa läsarnes uppmärksamhet
därå, att han urkundligt hade ännu en domprost Israel som var hans »consobrinus»,

men denne bar efternamnet Petersson och var hans egen broder.
3 Sv. Dipl. 1. SS6.
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(1500-talets) hand: Kon. Magni Ladulås vidimus opå the Englers

bref.» De uppgifter, som sålunda lämnats, hajfva därefter bibehållit

sig ända in i vårt århundrade.

Men det är icke uteslutande Elefsönerna, som man felaktigt

benämner med namnet Engel. Detta namn har äfven gifvits åt

fäderneatten till Johan (III) Engel, oaktadt det var denne först ut-

af sin sagda släkt, som upptog detta namn, sedan den ursprung-

liga Engelätten utslocknat och sedan han ärft dennas egendomar.

Han preciserar stundom detta genom att kalla sig då för »dictus

Angelus» (kallad: Engel), något som äfven sker i hans stora si-

gill, däri inskriften lydt: »S. JOHIS. EuLENDSSYNS. DlCTT ÄNGEL!».

Visserligen har redan Peringskiöld haft klart för sig denna Johan

(III) Engels mödernehärstamning, men detta hindrar ej, att senare

författare dock gifva hans fäderneätt Engelnamnet.

Jag afslutar härmed hvad jag har att säga om den ene af de

bada, som haft beröring med ordensbröderna i Reval, och öfver_

går nu till den, som jag nämnde i andra rummet: Fräter Angelus.

Jag får då till att börja med fästa i erinring den samhörighet,

som existerat mellan konung Knut Långe och »Engelätten» samt klos-

tren i Sko och Sigtuna.
1 Vi hafva sett, hurusom Johan (I) Engels

söner godkänna Karl Ulfsson Eolkunges testamente. Två af dessa

söner, nämligen Karl och Magnus, samt den senares maka Ingiburgis

kunna styrkas hafva gifvit egendomen dit.
2 Dessutom har denne

Magnus bevisligen instiftat ett vikariat där. Denne senare jämte

hustru och en släkting vid namn Helena (se här nedan) samt

Holmger, Knut Långes son, och enligt uppgift 3 äfven denne senare

själfjämte drottningen hafva blifvit begrafda där. Till predikarebröder-

nas kloster, grundlagdt antagligen af denne konungs son 4
, hafva Johan

(III) Engel och hans hustru Ingiburga, hans syster Ragnhild och

hennes förste man Johan Carlsson skänkt egendomar, och begrafna

äro där bl. a. de bägge sistnämnda samt första hustrun, farfar

(>'avus»), farbroder och broder jämte flera släktingar till oftanämnde

lagman Birger Petersson. Hvad angår dominikanerklostret i Väs-

terås, som tillkom är 1244 5
, är det en afläggare till det i Sigtuna.

x Öfver Sko kloster se arbeten af Celsius, Rothlieb, Styffe, Hans Hildebrand

och Hall. Om Sigtuna se: lanse, Gamla svenska städer, II. 5.
8 Sv. Dipl. II. 537, 10S5.
3 Messenius och Celsius.
4 Se exempelvis H. I Iildekrands uppsats. Enligt dominikanerklostrets i

Sigtuna annaler kom år 1237 konventet till Sigtuna.
5 H. Hildebrand, Sveriges medeltid III, s. 985.
6 Haiir säger härom i sin uppsats om Västeras (Gamla svenska städer. II. 3.

s. 2) följande: »Senast bebyggdes den stora ö, som bildades af Svartan, den
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Därutöfver får jag meddela, att förenämnde ärkebiskop Folke

år 1275 beviljade aflat till dem, som på vissa högtidsdagar be-

sökte detta klostret i Sko, samt att Knut Långes son Holmgers

hustru Helena ihågkoms i en annan Folkungaänkas testamente.

Hvad under då, därest vi, på bl. a. de skäl, som nämnas i upp-

satsens början, skulle förklara ätten Engel för Folkungar, då den

norske historieskrifvaren Munch, som dock förvisso endast kände

en del af dessa fakta, nämner om denne ärkebiskop Folke, att han

-själf var Folkunge^. 1

Förvisso har i äldre tid man tvekat att draga denna slutsats

men detta uteslutande på den grund, att ätten förde ett helt an-

nat vapen än det, som man brukade kalla för Folkungarnes, och man
trodde, att samma vapen brukats sedan urminnes tid oförändradt

af samma släkt. T vår tid däremot förfaller förenämnda grund

till tveksamhet, då man känner, att grenar af en ätt, som åtskilts,

innan i landet ärftliga vapen upptogos, i regel brukat olika vapen,

och man , numera ser bevis hära bl. a. i de två ätterna Stengafvel

och Två Snedbjälkar, som föra vapen som — åtminstone för hvad

angår den förstnämnda ätten — lika mycket afvika från det, som
man älskar kalla N Folkungavapnet , som Engelättens sköld skiljer

sig från detta.

Det synes mig dessutom förefinnas just i Engelättens vapen

en viss figur, som gifver vid handen en samhörighet med ett visst

bestämdt Folkungavapen, och jag går nu att därom tala.

Helena, dotter till förenämnde konung Sverker II och maka
till Sune, Folke Jarls son, förde i sitt sköldsigill af år 1237 en

drake med vingar, två ben och drakstjärt inoui en åttauddig

stjärna. Här hafva vi utan tvifvel två olika ätters vapen kom-

binerade. Draken tycks vara en afart af Mecklenburgs bevin-

gade grip, med den ändringen alltså dem emellan, att den se-

nare har hufvud och framben af fågel, bakben och svans af lejon.

Då vi nu känna, att Heinrich Borvin II, som förde det sistnämnda

vapnet, sannolikt var gift med en dotter till konung Karl Sver-

kersson, synes det mig, heraldiskt sedt, otvifvelaktigt, att å ena

nu igenfyllda Lillan samt Mälaren, ett område, som 123 1 skänktes af konung Knut
(Folkunge), hvars biskop likväl använde det till grundandet af ett dominikaner-
kloster — grundadt på 1230-talet». Det anses emellertid obestridligt (och ansågs säkert

redan under tiden för tvisten mellan Verelius och Schefferus), att donationen af

1231 tilldelades St. Mariakyrkan i Uppsala. Vi känna sålunda icke, hvem som
grundlade detta klostret, men det är för oss tillräckligt att veta, att det måste varit

en afläggare af hufvudklostret i Sigtuna.
1 Det norske Folks llistorie lV: 1 s. 80, not 1.





121

sidan konung Sverker, å andra sidan förenämnde Heinrich Borvin

II och hans samregent och fader af samma namn kring år 1200

med vederbörliga ändringar sinsemellan antogo den gamla ven-

diska sinnebilden
1 såsom personliga märken, hvilka förärfde sig

hos de sistnämnde och hos den förstnämndes släkt, i alla händel-

ser hos hans förenämnda dotter. — Jag gar nu att tala om den an-

dra vapenbilden i dennas vapen, nämligen stjärnan. Denna him-

melska bild var en öfverallt mycket omtyckt vapenfigur. 1 svensk

heraldik förekommer den mycket tidigt. Vi finna sålunda jäm-

te andra figurer en (sexuddig) stjärna uti ett sigill tillhörigt san-

nolikt Knut Christineson, konung Erik Erikssons släktinge och rad af

ar 1222—30. Flera olika adliga ätter
2

föra därefter denna vapen-

figur i Sverige. Antalet uddar pä dem är i den äldre heraldiken

likgiltigt. 3 Då vi nu i det föregående fatt viss anledning antaga

draken i Helenas vapen komma frän fädernet, böra vi antaga,

att stjärnan varit hennes mans i*apen. Ett visst stöd härfor

finna vi uti ett vapen af ar 1241, tillhörigt en Magnus Johansson,

afven han en donator till Gudhem. Sigillet, som utvisar, att dess

ägare tillhört en stor slakt, framställer i sköld en attauddig stjärna

med en fågel, det hela lagdt på tre snedbjälkar. Jag har pä annat

ställe 4 pa grund af vissa heraldiska sakförhållanden antagit, att

denne varit en folkunge. Anordningen med å ena sidan stjärna

och drake, å andra sidan stjärna och fågel är densamma, och

1 LiSCH kallar (haken en vendisk och tjuThufvudet (i Mecklenburgs vapen)

en obotritisk sinnebild. Draken stär som figur närmast lindormen (förd till

att börja med af grefvame af Schwerin). Den Mecklcnburgska gripen upptogs al

hcrtigarne af Pommern. Men när Vendens vapen förekommer med svenska riks-

vapnet, hvilket skedde undeT Kristoffer af Iiaycrn, utgöres det af en gyllene drake

pa rödt. (Se teckning hos Fl.KKTW OOl>, Svensk Heraldik s. 104). Man förväxle

ej, sa som skett, gripen med gripörnen, som har öfre delen jämte frambenen grip

i profil, nedre delen »flackt örnkropp» (utan hufvud alltså) och med liljestjärt. Om
-lejonörn» och »Korpvarg» se TuLl., Svenska konungavapenbilderna s. 36, 37.

" Se registret »Yapenbilder» till »Svenska sigiller» af llildebrand.
3 Man ser nämligen samma person i olika sigill o. d. använda stjärnor med

olika antal strålar; se t. ex. här nedan Magnus lohansson, lohan Engels son.

bruka stjärna omväxlande med sju och åtta strålar. 1 hvad man för öfrigt detta

här i Sverige förekommit kan endast afgöras genom specialstudium för hvarje släkt.

Uti det i nästföregående not omförmälda arbete äro emellertid dessa ätter i en

klump ordnade efter antalet uddaT pä stjärnorna, hvilket skulle.om det rVke blifvit

nödvändigt för öfversiktlighetens skull, varit felaktigt. 1 Danmark möta vi exempel-
vis Peder Gjordtsen föra en stjärna, som är 12S0 har fem men år 1302 (minst) åtta

-petsar (IY.TKRSKN, Danske adelige sigiller 4S, S3).
4 M oll, De äldsta svenska konungavapenbilderna s. 44, 45, 70: Hos denne

Magnus Johansson tyckas tvä folkungavapenbilder förenade. Hvad angir fågeln,

får jag som en gissning anföra, att denna på ett eller annat sätt härstammat frän

Skjalm Hvides ätt (beröringspunkterna mellan denna ätt och Sverige voro mänga*
samt att i sa fall fågeln kan hafva hämtats frän den grens af Skialm Hvide-ätten vapen,

som förde en kroknäbbad fågel öfver bjälksköld.

g—19183:i IWsonJiist>'risk tidskrift iqig.
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jag tvekar icke att hälla före. att stjärnorna, som äro af samma
typ, äro hämtade frän samma släkts vapen. 1 Dessutom förekom-

mer som hjälmprydnad tva sexuddiga stjärnor med spetsarna pryd-

da med vippor hos en medlem af förenämnda. Folkungagren Sten -

gafvel uti ett sigill af är 1291. Såsom framgår i detalj af följande

Folkungastudie (III) var det en hjälmprydnad, som senare, för

hvad stjärnorna beträffar, förvandlas till två stjärnformiga kammar,

och kan man af sagda studie se. att det visar sig brukligt, att

olika Folkungagrenar lana af hvaraiidra sköld- och hjälmprydnads-

delar.
2

Jag finner därför antagligt, att det är Sunes gren. som
användt stjärnan. Hans broder Holmger torde däremot hafva

upptagit stengafveln. som sedan bl ef som vapenbild använd af

hans efterkommande på svärdssidan. — Yi kunna därför antaga,

att dessa bröders linjer skilts at. innan stadiga ärftliga vapen upp-

kom mo.

Brödernas fader. Folke Jarl. ställes som identisk med den per-

son med detta förnamn, som af somliga göres till son af Birger

Jarl Brosa. 3 Det ma vara härmed huru som helst (härom vidare:

i en följande studie), så skola vi här endast uppehålla oss med
denne Birger Jarl. för hvad angår hans personliga märke i

ryttarsköldens synliga del. Här förekommer en liljespira. Så-

som ornament finnes denna långt före den heraldiska tiden under

de tidigaste perioder af den franska monarkien. 4 Den upptogs

därefter med ifver både i majestätssigill och i sköldar samt

i runda fält med heraldiska figurer. I Sverige finna vi den-

samma uti förstnämnda sorts sigill redan ar 1224 hallen af konung

Erik Erikssons hand. I sköld förekommer den sa tidigt som uti

Folke lagmans sigill fäst vid odateradt bref (123 1—40) och uti

hvilket synes en klufven sköld med liljespiran i klyfningslinjen.

ett hälft lejon i högra, grenar och blad i vänstra fältet. 5 Stundom

sättas vingar pä liljespiran. Ett sigill af år 1270 har detta ut-

seende, och sitter här en femuddig stjärna pä skaftets andra ända.

1 Denna typ visar en ring i stjärnans midt och förekommer äfven senare

(Svenska sigiller 3: 30, 20l), se här nedan s. 124. not I. 1
3 Se här nedan s. 1 24, not I.

3 Sä exempelvis K. II. K. i »Folkungaätten*. MuNCM däremot i Norges
historia (111 s. 436) säger följande: >Xogle ville gjöre Folke til en sön af Byrge.

Sverres saga cap. iS tilLegger dog denne udtrykkelig kun tre söner: har Folke og
vaeret hans sön. maa han da va?re föd efter 1177.» Han antager honom därefter

på angifna skäl jämte Jon Jarl härstamma genom Holmger och Knut frän ättens

stamfader Folke Digre.
4 MONTFAUCON, Monarch. Franc. Pl. XX och XXVI.
5 Sv. Sig. 3: 9.
6 D:o, 3: 31.
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Då vi nu öfvergå till ätten Engels vapensköld, kunna vi som

ett exempel på denna hänvisa till den ännu i Skoklosters kyrka

befintliga grafstenen. Midt på denna 1
finnes här en vapensköld

med ofvankanten nedåt buktad, uti hvilken synes en ängel med
stora vingar och gloria kring hufvndét, hällande i högra han-

den ett ^riksäpple» och i den vänstra en liljespira, hvarvid ängeln

växer upp nr en stjärna med åtta länga uddar och med kortare

dylika mellan kvar och en af de länga. Inskriften lyder:

SlGlLLVM: MAGNI: ElLll: JOHANNLS AnGEU. Kring själfva graf-

stenens kant går en inskrift på latinsk hexameter, som man pa

följande sätt öfversatt: Här under en graf, i hvilken äro gömda
den svarta askan och benen af Elin, af ädel börd. Himlarnas

glädje må Gud, som skapat dem, gifva henne. Hon dog är 1263.

— Denna förenämnda sköld är icke en slafvisk cfterbildning af

denne Magni till tiden mellersta sigill (af år 1268), som har sam-

ma inskription och detaljer med det undantag, att stjärnan är sju-

uddig. 2
I ett tidigare sigill står en halfmane i stjärnans ställe. 3

Det senaste däremot 4 har den sjuuddiga stjärnan. Johan (III)

Engel har i sitt sigill ängeln på sjuuddig stjärna med liljespira i

handen. 5 Uti ättens andra sigill förekommer stundom en korsspira

i liljespirans ställe, och stjärnan saknas med undantag för ärkebi-

skop Folkes kontrasigill, uti hvilket finnas två stjärnor, en pa hvar-

dera sidan af ett änglahufvud med vingar. v. Stiernman beskrif-

ver vapnet på följande sätt: »Englaätten förde en blå sköld, i

hvilken stod en ängel i hvita kläder med nthslagna vingar, häl-

lande en gyllene spira i vänstra handen med en lilltå på spet-

sen och framför sina fötter en sjuuddig stjerua. På hjälmen

förde de äfven en sådan engel som i sjelfva skölden. Se vap-

net här näst frammanföre.'' Detta vapen är sä tecknadt och i romansk

stil med en på hvardera sidan på hjälmen uppfladdrande hjälmduk.

Tydligtvis är teckningen, då den är hållen i denna tidiga stil, ko-

pierad efter någon dä befintlig förebild. Tyvärr lämnar v. Stiern-

man icke meddelande om, hvar denna funnits.

Efter att hafva redogjort för ofvanstående vill jag framhålla,

att jag måste tillfölje däraf antaga, att stjärnan i Eugeläfteus

1 Se afbildningen hos H. HlLDEBRAND, Sveriges medeltid Jll <. 441.
2 »Riksäpplets saknas dock här. Sv. Sig. 3: 27.
3 D:o, 3 : 22.
4 D:o, 3: 64.
5 D:o, 3: 104.

D:o, 2, 7S. De tyckas här sexuddiga.
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vapen är hämtad från den Folkungavapenbild af samma slag,

som vi här ofvan funnit hos Sune Folkessons gren. 1

I samband med denna gren vill jag slutligen framhålla, att

K. H. K. anser, att Magnus, Johan (I) Engels son, pä den grund

år 1298 ärfde aflidna Birgitta, dotter till Laurencius lagman, att

denne senare var gift med en dotter till förenämnde Sune Folkesson.

(Se förest, studie I, s. 109, not 4).

Med stöd af ofvanstående får jag framhålla följande: Det har

funnits i Sverige under förra hälften af 1200-talet en stam vida

berömd för sin fromhet, som yttrade sig såväl i deltagande i

korståg och fromma tåg mot hedningar som äfven i välgörenhet

mot de fyra klostren i Gudhem, Sko, Sigtuna och Västerås, af

hvilka medlemmar af ätten tyckas hafva grundat de mellersta

två. Denna stam stod synnerligen nära såväl Sune, Folke Jarls sons,

som äfven Ulf Fase Jarls grenar. Till denna stam ha/- hört en

person, hvars faders namn är oss obekant, men som själf kalla-

des för ^fräter slugelus och som är I2p6 skickades frän domi-

1

I form af gissning far jag anföra, att äfven Ulf Jarls gren fört stjärnan. 1

alla händelser kunna vi hälla för ytterst antagligt, att skölden med stjärnan icke

gått under utan nedärfts pä svärds- eller spinnsidan af efterkommande till Sune
Folkesson (eller Ulf Jarl?). Det gäller emellertid att bland de mänga olika ätterna

med stjärna finna, hvilken den ätt är, som senare användt »Folkungastjärnan». Jag
får då fästa läsarens uppmärksamhet på en hos Utter (Geneal. 41 i KA.) pag. 124

befintlig teckning, visande i sköld styckad röd, lila, en sjuuddig stjärna i silfver, där-

öfver en med hjälmduk, blå silfver a högra, röd silfver a vänstra sidan, täckt hjälm

med som hjälmprydnad en sjuuddig stjärna med en vippa pä hvarje spets. Detta är

synnerligen påfallande och intressant. Då vi af det föregående känna, att ätten

Stengafvel, som härstammade från oftanämnde Sune Folkessons son Holmger, förde

som hjälmprydnad just dessa med vippor prydda stjärnor, fast sexuddiga (senare före-

komma de vipprydda stjärnformiga kammarna med spetsar till växlande antal), så

kan det icke vaTa tvifvelaktigt, att vi här stå inför »Folkungavapenstjärnan». Lyck-
ligtvis lämnar Utters teckning oss närmare upplysningar. Bredvid står skrifvet:

>f. Margareta Knutzdotter, liTynjolf Abjörnssons förer detta vapen c:a 1377. » Här
har nog Utter, som ej läser årtal tillförlitligt (se Toll, Svenska konungavapenbil-

derna s. 71), satt för sent årtal. Äfven den romanska stilen på hjälm med hjälm-

prydnad, angifvande tidigast början af 1300-talet, visar detta. Dessa bägge makar
namngifvas nämligen i en af mannen utstäld odaterad rnorgongåfvohandling (1300

—

1310) och under är fäst mannens vapen, visande en sköld med »en styckad sjuuddig

stjärna». (Svenska sigiller 3: 20S). Vi hafva sålunda utan tvifvel här ätten vi leta

efter. I'å dennas vapen finna vi många exempel uti »Svenska sigiller*. Stundom
är skölden, stundom stjärnan styckad eller ginstyckad. Det ståtligaste exemplet pä
vapnet hafva vi uti den vackra grafstenen, just i predikarebrodernas kyrka i Sigtuna,

öfver Nils Jonsson ä Kickaby (se afb. hos Fl. Hildebrand, Sveriges Medeltid 111

s. 446), därest verkligen skölden med den 8-uddiga stjärnan, som riddaren håller

framför sig, är ginstyckad, något som ej med full tydlighet framgår af teckningen.

Men då vi exempelvis finna, hurusom är 1346 Kagvald Jonsson förde en sjuuddig

stjärna i styckad sköld, skulle det ej förvåna mig, om det vid undersökning skulle

visa sig, att denna ätt räknar som sin stamfader den P. Ragnva/dsson, som vi här

ofvan hafva sett uti urkund af år 1269 jämte bl. a. tre söner till Johannes Angelus

godkänna Karl Ulfsson Folkunges testamente.





nikanerna, predikarebrodernas kloster i Västerås, till Reva/.
1

Huruvida dominikanerordens regler medgäfvo giftermål för sina

medlemmar vid denna tid, känner jag icke. Visserligen förekommo

ju då giften ingångna af katolska andliga, men jag skulle dock

tro, att så icke varit med Johannes Angelus fallet. Snarare skulle

jag antaga, att han på äldre dagar, efter sedan hans barn voro

födda och hans maka möjligen afliden. ingått i det andliga stån-

det.
2 Som med visshet redan död förekommer han först i en ur-

kund af den 8 oktober 1268. 3 Denne Johan Engel har utan allt

tvifvel stått mycket nära den konung, som i den enda kronologi,

där ett efternamn gifves honom, kallas för Knut Johansson (Långe).

Oviss är emellertid arten af den släktskap, som förbundit

Johan Engel med Sune Eolkessons och Ulf Jarls grenar, l ivad

den förstnämnda af dessa bägge grenar angår, stämma bade Utter

och Peringskiöld öfverens uti att gifva at Johan Engel till maka före-

nämnda Benedikta, en dotter till Folke Jarl. Denna uppgift är ju

möjlig fast obevisbar. — Hvad däremot angår den sistnämnde

författarens meddelande om fadern till denne Johan Engel, sa står

det stick i stäf emot Utters uppgift, och vi hafva därför skäl att

betvifla detsamma, detta desto mer som keringskiöld. enligt hvad

Nordisk Familjebok med rätta anmärker, särskildt som genealog-

liar tillätit sig för de äldre tiderna ganska djärfva kombinationer,

ja rena dikter . Hans stora fel. som han förresten delade med sä

många af sina samtida, var enligt min åsikt det. att han gör sina

förmodanden till fakta, och att man ofta icke kan veta, när det

är det ena eller det andra.

livad sa angår de släktingar efter Karl Ulfsson Folkunge, som

1 Möjligt kan ju hafva varit, att denne * fräter Angelus» varit en af Kristirid-

darna. Delta synes mig dock ej troligt inför det sakförhållandet, att de gamla klos-

terbröderna i Reval till största delen dödats och man skickade andra i stället, bl. a.

den förenämnde.
9 Hvad fräter Angelus varit dessförinnan, kan ej sägas, lag hade tänkt mig

möjligheten, att han kunde hafva varit N>den rike Herr Johan 1 lelsingä på Gaffwle»,

om hvilken WieselgTen, som nämnd t , i olika arbeten talar. Tyvärr hänvisar han
icke till källan. Jag hade därför, da han uppgifvits varit fader till biskop Carl.

kallad Engel af Peringskiöld, nödgats summariskt genomgå hela den länga poffemi-

ken mellan de tvä partierna: Verelius och Schefferus. men ty\ärr utan resultat. Jag kan
därför endast säga, att, därest uppgiften om detta faderskap är riktig, sa kan ej

gärna denne Johan llelsingä hafva varit identisk med den senare Johannes Angelus.

då denne hade en son vid namn Karl Kneisa, som ej var andlig. Ar däremot
förenämnda uppgift falsk och sålunda möjlighet förefinnes, att Johan llelsingä och

Johan Angelus varit identiska, sa får jag hänvisa till Wieselgrens förmodan, att

detta Gafde kan hafva varit Stora Gaile i Dannäs socken, hvilket åter i historiskt

afseende skulle kunna vara af en betydelse, som iag ei här omnämner, da premissen

är oviss.
3 Sv. Dipl. 1. 535.
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man finner uti förenämrida urkund af år 1269, ^an om dem föl-

jande sägas: B. östgötalagman är identisk med Folkungen med
namnet liirger Magnusson, hvars plats på Folkungastamträdet vi

icke känna. Den andra släktingen är en viss B. Magnusson. Denne

förekommer endast i tvä urkunder. Han hette fullständigt Bengt

Magnusson. Hans hustrus namn var Ulfhild, och själf var han

donationsgifvare till Yreta kloster.
1 Som tredje vittne möta vi

1\ Ragnvaldsson. Dennes fullständiga förnamn var Peter. Han
förekommer flera gånger urkundligt angående ett af honom »mindre

rättmätigt' gjordt återtagande från klostret i Sko af en gärd, som
Karl Ulfsson skänkt dit.

2 Rörande honom hänvisar jag för öfrigt till

s. 124, not 1 här ofvan. Som sista vittnen hafva vi framlidne Johan

Angelus' söner. Denne Johan, som en enda gang — den första —
kallas för - dominus (en titel, h vilken såväl världsliga som andliga

män kunde föra) namnes afliden först i urkund af förut angifvet

år och kan därför antagas hafva varit i lifvet år 1253. Därest han nu

personligen varit släkt med drottning Kathärina, dä hade det i

alla händelser varit naturligare, om det hade varit han och ej sö-

nerna, som insatts som arfvingar. Det är af denna grund, som

jag sätter någon tro till möjligheten af Utters förenämnda uppgift.

Men livad angår släktskapen med Ulf Jarls gren, så skulle jag-

finna mycket underligt, om denna grundade sig på angifna giftet

inom Folke Jarls linje. Denne senare står pä vissa stamträd i sä af-

lägsen släktskap med Ulf Jarls gren. att därest uppgifterna i sådant

hänseende äro riktiga, skulle ovillkorligen bl. a. Birger Magnusson Jarls

gren nämnas bland arfvingarna. 3 1;. v. s. med andra ord åtmin-

stone konung Waldemar 4 och äfven Holmger Folkesson eller om han

var död. Ulf Holmgersson borde hafva godkänt gäfvan i fråga. Så har

emellertid ej skett. Med stöd af bl. a. hvad jag nu i detalj härofvan

1 Se miB studie (111) s. 133. not i.

-' Sv. Dipl. I. 569. 59S. 624. I!. 1737.
3 Med förvändning af K. 11. K:s stamtafla klargöres detta på följande sätt:

Bröder:

Birger Brosa f. Magnus Minneskuld '">'. Karl Jarl v.

Folke Jarl f- Birger Jarl t. Ulf Jarl t-

Sune v. Holmger (Benedikta, Konung Waldemar. Kar!, donator.

[StengafvelJ. g. m.? Johannes
Angelus t).

Ulf Holmgersson. Folke. Magnus. Johannes m. ti.

Häraf torde indirekt med tydlighet framgå, att bröderna Angelus statt Karl

Ulfsson i närmare släktskap än hvad denna stamtaila utvisar.

4 Godkännandet i fråga sker endast infor konungen och hans ädlingar.
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framfört, har jag redan förut en gäng framkastat den hypotes^

att Johan Angelus, Knut Johansson Långe och Magnus Johansson

af år 1 24 1 varit bröder samt söner till den Jon Jarl, som tidi-

gare skriftställare, bl. a. Munch, antagit varit fader till Knut Länge.

Denne Jon Jarl skall enligt den större rimkrönikan hafva varit nio

ar i fält mot ingermanlänningarna samt därefter samma dag som han

kom till Askanäs blifvit af estländarna c:a år 1206 ihjälslagen.

Hans änka. som undkom till Hundhammar, samlade emellertid i

största hast en hop folk och nedlade hela röfvarföljet vid Estaskär.

Hvem denne Jon Jarls fader varit, är ej heller kändt. Dalin an-

tager, att denne hetat Knut, som var son till ättens stamfader

Folke Digre. Munch sätter i form af antagande en viss Holmger

emellan Jon Jarl och denne Knut samt häller Jon för att hafva

varit broder till Folke Jarl, Sune Folkessons fader. — Uti dessa

hypoteser finnes intet som är visst, och häraf följer, att det måste

med bestämdhet sägas ifrån, att vi med säkerhet intet känna om
hvem som varit Johan Ängelns' fader. Ovedersägligt synes mig,

att han stått i närmaste släktskap till Ulf Jarl, hvilken ater jämte

öfriga Folkungar var frände till Knut Långes son Holmger. 1

Om sålunda ett definitivt resultat synes numera tills vidare

omöjligt att åstadkomma, så torde jag dock hafva lyckats dels

tillintetgöra de felaktiga uppgifterna om Erlandssönernas J och Elofs-

sönernas fädernehärstamning ur Engelätten, dels för första gängen

ställa den sistnämndas stamfader i historiens klara ljus.

Hvilken ängel ätten slutligen satte i sin sköld, tydligen med
anledning af det tillnamn denne stamfader upptog, därom hyser

jag ej ett ögonblicks villrådighet. Det var ljusets engel, den

•Angelus Lucis , kvarom påfven Gegorius IX år i22<.y tillskrif-

1

Enligt Hakon HåkonsÖns saga.
2 Uti not 2 s. Il8 här ofvan liar jag antagit ett visst bestänidt vapen för en gren af

de svenska Erlandssönerna. Hufvudgrenen däremot har måhända burit ett annat.

Karl Erlandsson, broder till Johan (HT) Engel och kanik i Uppsala, visar i sitt

sigill af ar 1205 (Svenska sigiller 2: 123) en ängel med uppvända vingar, hällande

t-n krona med hvardera handen öfver en halfmåne med en stjärna på spetsarna.

H alfmånen påminner om morbroderns härofvan omförmälda. I Oxenstierrjska vapen-

.

boken (Geneal. 42 i RA. pag. 147 v.) förekommer utan färgbeteekning en sköld

med en halfmåne med en sexuddig stjärna på hvarje spets. 1 sjäfva kanten *af bla-

det står: » Håkan Tun». Denna anteckning torde dock ej höra till detta vapen,

utan anteckningen har nog skett före vapenteckningen för att angifva, att där skulle

den kände marsken Hakan Tunesons vapen ritas, hvilket sedan ej skett. Dennes
vapen ser nämligen helt annorlunda ut. (Svenska sigiller 3: 58). Vi kunna
sålunda utaf denna vapenbok endast sluta oss till, att ett sådant vapen verkligen

funnits. Måhända vaT det hufvudgrenens af Erlandssönernas ätt.

3 »Quia — Angelus Sathane in Angelum Lucis se plerumque simulate transformat>

.

(Sv. Dipl. I. 248, 249). Stora friheter gåfvos genom påfl. bullan till predikarmun-
karna. Särskildt betydelsefullt är i detta sammanhang påfven Clemens 1V:< bref
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ver prästerskapet rörande just det predikarebröders samfund
y af

hvilket Johan Angelus Idef medlem. Det kan hafva varit med
tanke på denna skrifvelse. som han kan hafva valt ättens skölde-

märke. Därför stär ofta den möjligen nedärfda stjärnan som sym-

bol under ängeln, men nödvändig var den icke då och utelämnas

därför ofta, ty alla visste, att ängeln var ljuset själft.

Så strålade bilden under knappt ett sekel hvit på Engelättens

blåa sköld, den bild. som Johan Angelus förvisso under många —
hvem vet kanske tunga år

1 — gömde i sitt hjärta och som för hans

konungstrogiia söner stod såsom en skimrande förebild pa deras

Jefnads Folkungahimmel, å hvilken efter hand ett blodrödt skim-

mer snart steg upp ur framtidens aflägsna horisont.

III.

Wålnngaättenj1

Uti Sveriges medeltid . II s. 570. har H. HlLDEBRAND pa

tal om den heraldiska figur, som kallas trappskuren ruta*, fram-

hållit, att stundom öfre och undre hälften hafva olika färg/- hvadan

rutan synes sammansatt af två trappskurna trianglar (gerar) .

Längre ner på samma sida säger författaren följande: Däremot

har jämte den trappskurna ... geren ... förekommit något som
kallas en stiliserad framställning af trappgaflar/

Som bekant fördes sistnämnda vapenfigur. d. v. s. på sned tre

sammanhängande trappgavlar, af en släkt, som man pa denna grund

tilldelat namnet *Stengafvel . Denna härstammade på svärdssidan

från Folkungen Holmger. Folke Jarls son.-
1 Färgerna i skölden

angifvas olika. På ett altarkläde i Tal ge skola i skölden garlarna

hafva varit röda på gult. 4 Uti en vapenbok (Gen. 65 i Riksarkivet) 5

blåa på gult. Hjälmprydnaden utgjordes af tvä stjärnor, senare

stjärnformiga kammar, prydda med vippor till växlande antal.
c

till dem af den 12 februari 1265 med stadgande, att hvad gods de ärfde eller för-

värfvade skulle af dem efter deras godtfinnande säsom deras egendom fa am än-

da? (1. 502).
4

' Kan hafva galt i kloster till följe Knut Långes eller llolmgers uppror?
2 Uppkallad efter ättens egendomar i Welunge i Värmland.
3 K. II. K[ARLSSON], Folkungaätten (Sv. autograf;ällsk:s tidskr. lSSS). (Se

mina förestående studier 1 och 11).
4 Hos Utter (Geneal. 41 i RA., pag. 215) rinnas vapnen ä detta altarkläde

aftecknade. Som n:o 2 i ordningen står där denna Stengafvels sköld under hjälm

med åtta vippor.
5 Pag. S.
6 Rörande denna ätts sköldar och hiälmprydnader se HlLDEBRAND, Svenska

sigiller frän medeltiden 3: 37, 70. 1S5. 243. 2S4. 316, 323. 401. 44S och 719.

1
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Stjärnorna kunna vi antaga varit hämtade från den Folkungaättens

vapenbild, stjärnan, hvarom jag här ofvan i studie II talat. Vip-

porna äter föras äfven som hjälmprydnad af ättlingar på svärds-

sidan efter konung Waldemar Birgersson.
1

Vi hafva sa en annan Folkungagren, som förde i gyllene

sköld tvä rmia snedhjälkiiK? efter hvilken vapenfigur den stun-

dom uppkallats. 3 Den härstammade frän Greger, oäkta son till

Birger Jarl och död år 1276. 4 Den visar sin samhörighet med
Folkungaätten äfven därigenom, att den använder följande hjälm-

prydnad: en murgafvel (som den tydligtvis hämtat fran förenämnda

ätt Stengafvels sköld), hvilken murgafvel en gäng belägges med
två snedbjälkar. På denna gafvel synas tre vippor, som — liksom

den förenämnda Folkungagrenens — tvifvelsutan äro identiska med
hjälmprydnaden hos konung Waldemars ifrågavarande ättlingar. 5

Denna sköld med tvä snedbjälkar har emellertid — lät vara

något ändrad 6 — förts äfven af andra personer än dem, som man
vanligen räknar till denna släkt. 7 Vi finna sålunda här den tappre

och trogne Matts Kettilmundsson till att börja med föra två bal-

kar i skölden 8 och först senare bruka annat vapen.-
1 Dessutom

möta vi hos riddaren Hakan Jansson, som mellan aren 13 10 och

1 3 19 förekommer som konung Birgers marsk, (i tvä olika sigill-

1 Se härom TOLL, De äldsta svensku Konungavapen bildefna s. 25— 27,

59—62, 69, 70, 79, So.
2 Se Hildorani), Svenska sigillet 3: 32, 57. 98, 1 10, 199, 2S1, 331, 309.

384, 479, 492, 514, 63S, 702. Färgerna äro hämtade frän vapenbok 42. pag.

52, i KA-
3 Tillfölje släktnamnet mriste jag här pä ett pur ställen använda termen »sned-

bjälkar» i st. f. den regelrätta halkar».
4 K. II. Kaklssox har i sin studie (se s. 1 28 not 3) yttrat sig om denna släkts

härstamning pä följande sätt: »Stamfader ... är en Greger, som nämnes mellan aren

1272 och 1 28 1 samt i ett par diplom säges vara son till Sveriges (forne) jarl, såle-

des antingen till Ulf Fase eller Hirger Jarl. Dä emellertid de isländska annalerna
anföra en oäkta son till Birger Jarl med namnet Greger, kan det \äl knappast afses

någon annan än denne, om ock det angifna dödsåret är oriktigt.» Med anledning häraf

ber jag fa påpeka, att källan i fråga, Gottschalks annaler, lämna under aret 127b
denna uppgift, men att det icke linnes någon grund an laga detta dödsår oriktigt.

Greger förekommer visserligen urkundligt sa sent som ar 1281, men nämnes der ut-

tryckligen såsom redan atliden 'Sv. DipJ. 1. 718). 1 lifvet förekommer han urkund-
ligt sista gängen ar 1274 (Sv. Dipl. 1. 572").

1

5 Uti Oxenstiemska vapenboken (Geneal. 42. [jag. 89 v. i RA.) möta vi

utan färger och i romansk stil en sköld med två hvarandra i sköldens midt bjälkvis

och stolpvis korsande sagskuror under en hjälm med nmrgafveln och de tre vip-

porna. Ingen anteckning finnes vapenteckningen vidfogad.
6 Genom ev. fäTgändring och genom förvandling af snedbjälkarna till gin-

halkar.
7 Sådan denna återfinnes i K. 11. K:s stamtatla vidfogad fören. studie.
8 HlM)EBRAND, Svenska sigiller 3: 17S.
9 D:o

; 3: 250, 311.
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typer) en sköld med två balkar.
1 Dessa sakförhållanden hafva

ioranledt K. H. Karlsson att uti sin förenämnda uppsats (se stam-

taflan) antaga, det dessa bägge herrar varit dottersöner till den

förenämnde Greger samt befunnit sig bland de barn till dennes sons

delvis icke namngifna döttrar, som återfinnas i en urkund af år 1301.
2

Emellertid kunna vi, för hvad angår denne 3 Håkan Jonssons

fädernesläkt, konstatera, att såväl dennes ättlingar på svärdssidan

som äfven dennes broder riddaren Tuke Jonsson jämte dennes

söner föra, med vissa variationer, den s. k. Wålungaättens sköld

och hjälmprydnad. Denna skölds hufvudmotiv är en trappskuren

ruta. Hjälmprydnaden utgöres af ätten »Två snedbjälkars» före-

nämnda murgafvel med vippor, hvarvid här tillagts i hörnen satta

två fänikor. hvilka, som vi veta. äfven förekomma hos kungl. Folk-

ungagrenen under 141c seklet. 1 Det skulle därför kunna tänkas,

att Wälungaätten dock härstammar från ätten Tvä snedbjälkar.

Som jag i det följande skall söka visa, är det emellertid hos ätten

Stengafvel som vi hafva att söka Wålungaättens ursprung.

Uti en urkund af den 8 september 1 2 5 T
5 intygar en person

vid namn Johannes Yliauesön, att han, närvarande vid ett byte

mellan abboten G. i Nydala kloster och en person vid namn Brudde,

hört abboten undantaga vissa namngifna rättigheter.
6 Vid urkun-

den hänger ett sigill tillhörigt denne Johannes och visande en

fyrdclad sköld'- 1 och j. utan figur; 2: tvcniic mwrgafiar, stola-

r/s ställda: j: trenne imtrgaftar ställda 2: i. 7 Denna urkund

anses förfalskad. Hvad sigillet angår, har man samma åsikt där-

om. 8
Jag finner i själfva verket färgen på vaxet ovanlig, använd

1

Hii.1)K1!kani>. Sv. Sig. 3: 177 (ginbalkar), 199 (snedbalkar).
2

Sv. Dipl. II. 1339.
' Han skull nämligen ej förväxlas ined en person af samma namn, som lefde

samtidigt och som förde helt annat vapen.
4 Se TOLL, fören. arbete s. bl. 62.
5 Sv. Dipl. 1. 3S9.
6 H 1 1.1 H . 1 ! KAND , Sv. Sig. 3: l6.

' Hildebrand skritver härom under sigillbeskrifningen följande: > Sigillet i

mörkbrunt vax pä' en ur brefvet klippt remsa. Själfva skriftdragen och bläcket,

vaxets ovanliga färg, utan tvifvel vald tor att gifva ett ålderdomligt utseende, samt

gravyrens beskaffenhet vittna uppenbart, att både bref och sigill äro falska, sanno-
likt af långt senare ursprung.

>

ö Se härom Sv. Dipl. 1. 341, 3S9 och 52S. Klostret hade verkställt ett

byte med ofvannämnde person är 1247. Det synes därefter hafva gjort anspråk på
vissa rättigheter i Nuthiehult, som det afhändl sig. Kör att styrka dessa sina rättig-

heter tyckes ofvanstäende urkund ha blifvit fabricerad. — 1 en senare urkund af

den 13 jan. 126S träffas en ny öfvereiiskommelse i frågan mellan bägge parterna.

Efter denna urkund har utgifvaren. efter att hafva meddelat, att ännu ett lika ly-

dande exemplar finnes, tillagt: »ett tredje original med abbotens ännu vidhängande,

nägot skadade sigill, hvilket dock synes vara med någon senare hand skrifvet och
nderstucket. helst det inskränker ny Itjanderätten blott till Hruddes libtid m. m.»





i3i

måhända för att gifva sigillet ett ålderdomligt utseende. Nu
känna vi emellertid af andra urkunder ganska noga denna mörka

historia. Förfalskningen har verkställts för att bereda klostret er.

fördel på bekostnad af den andra parten, och i detta syfte före-

tedde man intyget i fråga. Det är sålunda all sannolikhet för att

Johannes Vlianeson aldrig utfärdat en sådan förklaring. Men i hvarje

fall synes det mig ligga i sakens natur, att Joh. Vlianeson exi-

sterat samt brukat ett sigill med det ungefärliga utseende, som
sigillet visar.

1

För denna undersökning är det emellertid af ingen betydelse,

om ett sådant sigill existerat eller ej. Yi äga nämligen ett annat,

tillhörigt en viss Carl Ragnfridsson och vidhängande en urkund

af den 6 april 1296. hvarigenom denne skänker en del jord till just

samma kloster. Tack vare detta sigill kunna vi nämligen i alla hän-

delser draga vissa viktiga slutsatser. Detta
2
visar en fyrdelad sköld,

första och fjärde fälten utan figurer, andra och tredje fälten med
två öfver hvarandra stående murgatiar i hvarje. — En identisk

sköld har tecknats i vapenbok 65 i RA. pag. gv. med tillägg:

Frän Linköpings domkyrka. Herr Carl (efternamnet otydligt».

men har finnes ofvan skölden en hjälm med Walnngaättensföre-
nämnda h fäImprydnad.

Släktens vapen med eller utan hjälmprydnaden finna vi där-

efter med vissa oväsentliga variationer uti flera sigill tillhöriga

olika medlemmar af släkten. 3 Särskildt skall jag här fästa upp-

Ilär äfven tycks förfalskaren halva varit framme, och betecknande kan vara, att

sigillen pä de två äkta exemplaren äro enligt utgifvåiens meddelande »bortrifha

frän remsan. > — Man har sålunda antagligen efter Johannes Vlianesons död fabri-

cerat denna urkund samt vid densamma fäst antingen ett äkta sigill, som man haft

tillgäng till, eller också förfalskat sigillet och tagit ett äkta som modell. Det senare

verkar antagligast. (Rörande urkundlära och sigillförfalskningar se: v. Mnis. Studien

zum ätteren österreichischen Urkundenwesen. Wien 1906—1912, hvifket arbete är

mycket instruktivt).
1 Man kan nämligen ej antaga, att förfalskaren funnit det för sin sak förmån-

ligt att utställa ett intyg af en helt fingerad person. Tvärtom bör man hälla före.

alt han missbrukat den persons namn, som man dä visste icke blott hafva existeral

utan äfven varit närvarande såsom hafvande haft intressen i dessa trakter. — Hvad
jag utöfver fornt anmärkta förhallanden funnit ganska underligt har varit, att skölden

är fyrdelad. I »et är emellertid möjligt, att vi ej här sta inför en s. k
fc

kvadrerad

-köld. hvilken typ i utlandet första gängen, efter hvad jag tror. förekommer i Spa-

niens (JLeon och Kastiliens) vapen kring ar 1300. utan införde ursprungliga, i Tysk-

land redan pä inidten af 1200-talet använda fyrdelade sköldar, i hvilka det dock är

fråga om endast ett enda vapen och ej såsom i de kvadrerade om två olika kombine-
rade vapen. Detta verkar äfven mera sannolikt, då Carl Ragnfrids<on> sjgill. ferots

att det tillhör 1200-talet. har liknande utseende.
- Hm.dkhkand, Svenska sigiller 3: 100.
3 Svenska sigiller: För Uengt Tukesson: 3: 35S. för Carl Tuke>son 3: 292.

3S0: (samma hjälmprydnad har Utti-r. Geneal. 41. pag. 260. tecknat för denne
med aret 1353): för Ulf 1 lakan-son: 3: 427.
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märksamhet å tvenne vapenteckningar. Den ena möta vi hos

Utter.
1 och den framställer Tuke Joanssons sköld med anteckning:

»vixit 1312». Den andra visar en teckning af Brenner och fram-

ställer en sköld med oftanämnda hjälmprydnad frän Rogslösa kyrka"

och därinunder en sköld med tvä ginbalkvis ställda trappskurna

rutor. (Måhända har tecknaren här förbisett en till äfventyrs be-

fintlig kvadrering af skölden).

Nägon gång sättas två trappskurna rutor bjälkvis i skölden,

i hvilket fall fänikorna borttagas från hjälmprydnaden, som sålunda

föres liknande ätten »Två Snedbjelkars .

3

I hvad mån sedan de personer, som i sina vapen föra

trappskurna rutor ställda på annat sätt, tillhört Wålungaätten, kan

ej här utredas, då hjälrnprydnader fattas i sigillen.

Ej heller kan jag här yttra mig om, huruvida eller i hvad

mån den stamtaflan öfver ätten är riktig, som lämnas uti Oxen-

stiernska vapenboken, enligt hvilken förenämnde >Tyke Jönsson

till Welunge i YVermeland, lagman i Vestergötland anno c:a 1319»

skulle varit son till en viss Jöns Nilsson, som äter skulle haft till

fader en viss Nils Tykesson. Utter, som lämnar å sin sida en

utförlig stamtafla öfver släkten 4
, känner endast som förste kände

medlem af denna ätt förstnämnde Tyke. Jag har därför vissa

tvifvel rörande vapenbokens uppgifter, som stundom visar sig otill-

förlitlig och ej alltid har det hela skrifvet med samma hand. 5

Vi hafva alltså hittills ej kommit längre upp på stamträdet än

till oftanämnde Tuke och dennes broder Håkan. Men då vi känna

vapnet redan hos förbemälde Carl Ragnfridsson, äro vi inne på
det trettonde sekel, under hvilket ätten Stengafvel kom till.

—
Med stöd af allt hvad som förut sagts håller jag det därför heral-

diskt sedt otvifvelaktigt, att vapnen burna af ätterna -'Stengafvel

och »Wålunga» stå i nära förbindelse till hvarandra, och detta

antingen sä, att den trappskurna rutan delats upp och såsom rrtur-

gaflar tilldelats ätten Stengafvel, eller sä, att trappgaflarna lossats

frän hvarandra och i en eller annan ställning sinsemellan tilldelats

Wålungaätten. Det sistnämnda finner jag i högsta gra/i mest

1

Geöeal. 41, pag. 269.
2 Se TOLL, Svenska Konungavapenbilderna, tig. 9.
3 Svenska sigiller 3: 205, 206. Oxenstiernska vapenboken (Geneal. 42, pag.

10 J v. i RA.) lämnar en med blyerts gjord teckning af en sköld med fyra bjälk-

vis ställda trappskurna rutor under hjälm utan hjälmprydnad. Någon anteckning finne;

ej vid fogad.
4 Geneal. 42 i RA. pag. 52 v.

5 Geneal. 41 pag. 247 v. Sålunda äro i förenämnda citat orden fr. o. ni.

»laginan» t. o. m. »1319» skrifna senare.
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sannolikt och detta af följande skäl: far det första förekommer

ätten Stengafvel urkundligt före den andra samt gar därvid i ur-

sprung direkt ur Folkungaätten, for det andra brukar Wålunga-

ätten en sa kombinerad hjälmprydnad, som visar, att den, såsom

ofvan framhållits, bildats genom tillsatser i form af fänikor. Emel-

lertid är det möjligt, att, såsom K. II. K. påpekat, Håkan Jons-

sons moder kan hafva tillhört ätten Tvä Snedbjälkar, dä han själf

brukar detta vapen. Då vi nu veta, att Tuke. denne Håkans

broder, var son till aflidne N dominus Johannes' samt hade år 1273

en moder i lifvet, hvars initialbokstaf var R , sa kunna vi tänka

oss möjligheten, att Carl Ragnfridsson varit broder till Håkan och

Tuke med fadern Johannes Ylianeson. samt att brödernas moder

hetat Ragnfrid.
1

1 Sv. Dipl. I.525. Denna Ragnfrid måste noga skiljas från en annan kvinna med
detta förnamn : Ragnfrid.* Göstavi (And) dotter, samt änka efter lagman Israel i Uppland,
med följande barn: Christina, g. m. Bero Neff, Katharina, g. m. Thoma-
lonsson, Ragnburgis. g. m. första gängen: Karolus Gregersson, andra gängen med
Arnvidus Göstafsson, samt slutligen sonen Ragnvaldus Ylwasae son (Sv. Dipl. II. 1165.

1 166). (Detta senare namn föreföll mig först mycket egendomligt, och jag trodde

dä på möjligheten, att detta kunde vara identiskt med det förenämnda Ylianeson samt

att denne Ragnvald kunde vara född i ett annat gifte. Emellertid fann jag, att äfven af

döttrarna den förenämnda Christina kallas för »filia domini vluasi» (Sv. Dipl. 111. 2361 ).

Jag skulle tro. att förenämnda Israel haft någon egendom i Ullavi och däraf fått

namnet. (1 alla händelser förekommer en person med namn Ragnvald de Ullavi

130SK Vidare framhälles, att en Ramfrid omnämnes hos Utter' (Geneal. 41 i

RA. pag. 269) vid sidan af teckningarna af Carl Tukessons hjälmprydnad af är

1353 samt Tuke Joanssons förenämnda sköld af år 1312. Här stär bredvid en stam-

tafla af följande innehåll: »Benedictus lagman, dicti Erici Regis filius, döttrar: a>

Kirstin, b) Ragnfridt Benediktsdotter, gift första gängen med Birger (otydligt : skall

\äl vara Holmgersson, da hans vapen, som står tecknadt bredvid, visat en balk, och
denne förde sådan. Se HlLDEBRAND, Svenska sig. 3: 325 och 360), andra gången

med Carolus Tukasson». Här hafva vi alltså medlemmar af Wälungaätten, fast an-

tagligen tillhörande senare generation än bröderna frän början af fjortonde seklet. Slut-

ligen skall jag fästa uppmärksamheten a det egendomliga med Benedikt. Har denne
verkligen varit son till någon svensk konung med namnet Erik, måste denne hafva

tillhört Erikssonska ätten. Uppgiften härleder sig synbarligen frän Sophia Brahe-

släktbok, som meddelar, att hertig Bengt, »hertig udi Oplanden», var andre son till

konung Erik Knutsson och drottning Richiza samt gift med grefvens dotter af

Schonenborg, uti hvilket gifte lian hade två döttrar: Ingeborg och Catharina.

LAGKRBRING, Sveriges Historia 11 s. 376 (se äfven s. 378. där släktboken>

meddelande ordagrant citeras) säger följande: »Efter fru Sophia Brahes Släktebok

har K. Erik Eriksson haft en broder, som hetat Bengt. Om så är, måste de hafva

varit tvillingar. Men Bengt lämnade ej heller några manliga arfvingar, men allenast

t\ enne döttrar, af hvilka Ingeborg blef gift med Birger Persson till Einstad, och den
andra, Cathrina, fick Knut Jonsson Skalder . . .: men at denne Bengt varit K.

Erik Erikssons broder, finner man intet hos någon annan vara påmint.» K. H. K.

(Eolkungaätten s. 222) känner intet om härstamningen ur Erikssonska ätten, utan

drager utan fyllestgörande bevis denna ur en påstådd son (Bengt) till Magnus Min-
nesköld. Utöfver Lagerbrings uppgifter om tvenne döttrar nämner K. II. K. en son

Magnus samt en tredje dotter Ragnborg, g. in. * Urengissel Platå». Som gissning

antager jag, att vi stå inför tvenne med namnet Benedictus, i sa fall antagligen de
bägge, som omförmälas i urkunden af den 28 maj 1 269 (se min förestående stu-

die in.
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1 hvarje fall kvarstår som ett ovedersägligt heraldiskt faktum,

att de två ätterna Stengafvel och Wålunga måste haft ett gemen-

samt ursprung. Jag vill därvid icke förneka möjligheten af, att

äfven detta kan hafva haft sin grund däri, att tillfölje ett even-

tuellt giftermål inom ätterna den ena kan hafva upptagit den andras

sköld, men jag anser dock sannolikast, att släktskapen grundar

sig på gemensam härkomst på fädernet.

Af ofvanstående torde därför framgå, huru rätt riksantikvarie

Hans Hildebrand haft uti det uttalande, som jag i början af denna

uppsats citerat och som jag tror mig hafva kompletterat därhän,

att det med bestämdhet kan sägas, att de »två trappskurna triang-

lar (gerar)-, hvarom denne författare talar, i själfva verket äro ätten

Stengafvels sköldfigur: murgaflarna, lagda med baserna mot hvar-

andra.

4





Några bref från landshöfdingeii Gunnar Wen-
nerberg till landshöfdingeii Curry Treffenberg.

Meddelade af Signe Taube f. Wennerberg.

Följande bref, som undgått den förstörelse som i allmänhet

drabbat brefväxlingen emellan Gunnar Wennerberg och Curry
Treffenberg, synas mig värda ett publicerande.

De tre första äro skrifna i Uppsala kort före utgifvandet af

Wennerbergs Samlade skrifter, då han var sysselsatt med företalet

till Gluntarne, med hvilket han ville börja andra delen. De två

sista äro afskickade frän Växjö under en politisk period, då de

båda stodo i opposition till den dåvarande regeringen. De äro

daterade och undertecknade med fantastiska namn, något som de

båda vännerna ofta brukade, när de ansågo den studentikosa ton.

som alltid bibehölls dem emellan, mindre lämplig för landshöv-

dingar och förtroendemän.

Upsala d. 3 Febr; <S2.

Min käre.

Som du vet, så har nemesis fört mig på gamla dagar tillbaka

till den stad, som en gäng »var bäst' , för att fullborda det påbör-

jade men bortslarfvade äktenskapet med Sofia, som — jag med-

ger det — mången gång af mig på oförlåtligt sätt försummades

under min förra akademiska härvaro, då jag var nog oförsUandig

och förveten att hellre pläga umgänge med muser. Jag vågar ej

säga muserna, ty då kunde du tro, att jag menade de nio. Och
det var först senare, dä jag vardt octodecemvir, som jag ihop med
någon annan af gubbarne fick det hedrande men nedslående upp-

draget att gå i compis om uppvaktningen hos — ja, inte var det

hos Clio. Det är dit jag vill komma. Och nu börjar jag min

revelation i en annan ända, för att genare komma till saken-
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Denna ända blifver då den enkla prosaiska eller d. s. k. andra

ändan.

Allting har en historia, följaktligen småting ock, följaktligen

studentlifvet ock, och ett visst studentlif äfvensä — och Gluntarne

desslikes.

Du kanske vet, att jag tagit mig före att samla ooh utgifva

mina påhitt. Kanske du också sett, att i:sta delen gått af sta-

peln. Den andra skall innehålla Glimtarna och sättas i historisk

ram, förgyld af den tidens ungdoms skimmer och den tidens aka-

demiska high-life. Men dertill behöfs en hop material, som jag

icke samlat och som, hur obetydligt det än må vara, dock har

förmågan att väcka minnet och belysa numera glömda tilldragel-

ser. Du, tror jag, har med din samlarevurm hopat skatter af ett

oändligt värde i dina lådor. Tillät nu mig att fa under någon tid

uppträda som lådhuggare och se hvad jag kan -benytte". Natur-

ligtvis får du igen smörjan innan sommaren. Sänd mig ett paket

genast, eller — om du vill skrifva först och säga hvad du har —
så går det ock an. Jag vill gerna se annat från samma tid än

mitt eget.

Ja, det var det. Jag är i Upsala och far till plena in till

Stm. Ännu ingenting börjadt. Bergström har jag träffat.

Han morskar snart upp sig, oaktadt han sade mig. att han denna

riksdag ville >iakttaga en afvaktande ställning och sondera lym-

larne».

Att du måste fara till oss fram pä våren är redan afgjordt.

Men jag tycker, att du i all beskedlighet kunde fara hit förut.

YVi kunde väl fä tag i någon gammal qvarlefva från vara tider,

hvarominte kunde vi gä och filosofera pä kyrkogärden vid det

Upsala som ej längre är bäst. Ilelsa de dina.

Din tillgifne

Wbrg.

Upsala d. 16 April 82.

Hedersvän!
4

Ett par ord. Du lät ej omöjlig i ditt sista bref att få hit till

Upsala på ett par dagar? Jag tycker det kunde anstå oss att nå-

gon gäng träffas personligen. Nog finns här samtalsämnen. Jag

far in till Stm alla plenidagar och är som en skottspole.

Skadar ej. Såväl Stockholm som Upsala hvart för sig är allt för

kryddadt för att täras enbart. Och hade jag ej tillfälle att slå





emellan med 5 dagars landsort , sä skulle jag känna mig su-

gande.

Egentligen skulle man sätta sig ned och skrifva en nid visa

om samtiden, men — lat som jag är — föredrager jag att göra

en konst i den.

En 4 veckor sä der vistas jag väl fortfarande i den eviga ung-

domens lerhåla. Vill du härunder besöka mig? Och när? —
Bergström har fått mitt löfte att bli tillsagd. Möjligen träffas nå-

gon mer. Beronius träffade jag för en tid sedan på en middag

hos Cederlunds. Ska' vi göra en dagstur tiil Strängnäs? Jag tyc-

ker första veckan i maj lämpligast.

Den 24—27 April är visst H. K. M. eller H. M. K. här.

Möjligen kring d. 7 maj H. K. H. Kronprinsessan med framtiden

i sitt sköte. Kila emellan någonstans.

Dina mig tillsända värdepapper äro längesedan kuverterade

for att remitteras, men fa ligga tills jag fär veta om du kommer.
Att komma är i verkligheten en struntsak.

Hast. din tillgifne

G. Wouicrbcrg.

Upsala d. 27 April 82.

Hederspascha!

— — — in medias res! Resan till Strängnäs fä vi sia

ur hågen, ty den medtager 2 dagar- Dä vi nu ha plena hvarje

unsdag och lördag (minst!) tillfölje af all den lätja, som fått göra

sig gällande förut, och då jag bevistar hvarje plenum och passar

in ett och annat ord i discussionen. som icke alltid passar in i

situationen, och då jag alltså hvar tredje eller fjerde dag (minst!)

är otillgänglig for hogrc sanningar; sä finner du skälet, hvarför

Glimten måste afstås.

Görom derför så: Du kommer hit torsdagen d. 4, äter mid-

dag med B. och mig och möjligen nägon -omogen . på något,

om det låter sig göra, gammalmodigt ställe, tillbringar sedan, föl-

jande dag efter samfäldt uppgjordt program under ett ohejdadt

dyflande med truten och under noggrannt missaktande af -tungans

rätta bruk , och på lördagen skiljas vi åt, såvida du ej incognito vill

följa med till Stm, der man lätteligen skulle kunna få ihop

några antediluvianska statsmän, med hvilka du kunde utbyta tan-

kar angående något, hvarom egentligen ej vore fräga.

Hvad Carl Johans ättlingar beträffar, sä hoppas jag du skall

IO—191833. Personhisiorisk tidskrift iqrq.
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finna dem värda en framtidstanke. Tag med dig — icke uniform,

men väl svarta kläder, ty det kunde ju hända, att piltarne ville

höra lite vishet från satrapernas smorda läppar.

Skrif nu med omgående och säg, om du enligt min plan är

redobogen att lemna F—n (= Falun) d. 4 och då inställa dig

här! Jag måste veta detta senast tisdagen, ty onsdagmorgon

far jag till Sthm och träffar då paschan utaf flera hästsvansar!

Auf baldiges Wiedersehen!

WexiÖ den 28 Juni 83.

Det är en stund ledigt nu innan jag gar ned i kansliet och

den faller mig in att offra åt dig, svarthärige fusentast. Hvarför

just det? Jo, emedan jag fick med posten åtskilligt riksdagstryck,

som lifligt påminde om den nyss gångna tiden och dess strider

och — gud ske lof! — segrar. Då mindes jag ock ditt bref och ett

par anmärkningar, som jag kände mig hugad att besvara. Den
första rör mig. Du säger, att jag »sjåpade åstad med den be-

kännelsen att jag skulle röstat för det kungl. förslaget om icke re-

servanterna etc. »— Jaha! — dummer. Jaha! Det sade jag och hade

sagt långt förut också, »att jag går så vidt, som militärerna gå»,

men icke längre. Läs nu i protokoll hvad jag sade, för nu finnes

det tryckt! Der ser du hela min politik i afseende på försvaret.

Inbilla dig ej att jag »vurmar» för indelningsverket. Jag vurmar

för ett dugligt försvar, som vi icke ha — men följaktligen afskyr

jag ett försvar, som är sämre än det vi ha- Och det var ett så-

dant som bjöds af bönderna. Det Konungen bjöd var vådligt,

men icke odugligt. Det var en kompromissfrukt och son sådan

borde den falla till marken, men det var ett härordningsförslag, värdt

all uppmärksamhet och det bäst genomtänkta ur militärisk synpunkt,

som framlemnats för Riksdagen. — Den andra anmärkningen gäl-

ler Forssell, som du undrar öfver att »han sällade sig till gettren.» —
Ha, vid Jupiter, säger jag som Spångberg, med F.4 F- C. till

fosterfar och L. d. G. till dadda, hvar i all werlden skulle han hål-

la till, om icke på den afviga sidan? Sä slutligen undrar du att

Bennich icke yttrade sig. Den anmärkningen är sä befogad att jag

genast lemnar den i sitt obestridliga värde. —
Jag hade nu mycket att säga dig, men som ej låter sig lämp-

ligen skrifvas. Men nog skulle peruken resa sig pä ditt hufvud.
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om du finge del af ett samtal, hvari jag- dagen före min afresa

spelte en lika vågad, som sakramenskad rol (ordet kommer af

sacer, som kan betyda såväl helig, som förbannad!).

Jag vistas f. n. på Lidhem hos min dotter och far in till sta-

den emellanåt. Alltså quasi bondpermission. Men äfven jag kan

behöfva lite frihet och landtluft, om just icke till helsans värdande.

Det är, om ej annat, än för ombytes skull ljuft att fä höra gö-

ken på landet, sedan man nödgats månadslängt höra lergökarne i

hufvudstaden. Ja, min älskade Skragge, har du ännu kommit un-

derfund med hvad som skedde anno 1883 i Maj och Juni? Restat

tamen aliquid. Adieu så länge. Med utmärkt högaktning

drnospcliiis

.

St. Petersburg torsdag 83.

»Från Nova Semlas fjäll till Ceylons brända dalar

Hvarhelst en usling finns, han är min vän, min bror/

På grund af detta språk hos en af apokryfernas små profeter

anser jag mig kunna börja min epistel med orden:

Min vän och bror!

Jag har just nu, kl. 6, släpt ifrån mig min prömingskommité,

som afätit mina kycklingar och utdruckit min scherry, mig till

nöje, sedan den på förmiddagen troget stått mig bi vid ett oskä-

ligt skatteläggande af bränvinsutskänkningshälen o. s. v. Lampan
var tänd och dagens tidningar framme; och sedan jag egnat den

uppmärksamhet ät de officiela nyheterna som de förtjena, möttes

mina blickar genast af riksdagsmannavalet i Falun, och din afsä-

gelse Plocka ut ur Lindfors lexicon — eller än bättre:

våra nya målföreningars ordlistor — alla de vokabler, om hvilka

det inom parentes står (
s>lågt ord*>) eller (skällsord) och tillämpa

dem pä dig sjelf, och jag skall känna mig åtminstone något lug-

nad. — Du vill att det rätta skall ha framgång, men du vill inte

hjelpa dertill! ! Den seger, som dina politiska trosförvandter efter

mångårigt förtryck tillkämpade sig sista riksdagen, var sä tunn —
om jag så får uttrycka mig — att derest inte den begagnas nästa

år med all möjlig klokhet och ansträngning, blir den inte annat

än en ljusglimt i den fortfarande dimman. Af valen, som hittills

skett, ser du lätt, att de förre maktinnehafvarne »mist sugen» i
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betydlig grad, och enligt min åsigt är nästa riksdag, långt ifrån

att vara en obetydande, en bestämdt afgörande för framtiden.

Detta under förutsättning likväl, att hvarken säkerhet, likgiltighet

eller privattycken bemäktiga sig de da vederbörande. Du kan

under sådana förhållanden tänka dig, med hvilka känslor jag läste

din afsägelse. Jag känner din antipati för Stockholm, men kan

du vara der under kyrkomötet, sä kan du det ock under riksda-

gen, som denna gång nog är för Sverge af mer vigt än > mötet" .

Å'ke nu din vän Posse afdankad? Ä'ke det att antaga att åtmin-

stone ett par rådgifvare till kommer att snöpas, pa det att antalet

af administrativa missfoster må varda minskadt ? Ä ?

ke Falun när-

mare än Hernösand, sä att din måttlösa familjekärlek ej behöfver

släpa alla småpysarne till hufvudstaden och du utan svårighet hvar

fjortonde dag kan fara hem och fråga hur din fru mar? A :

ke för-

hållandet mellan Hans Majestät och din undersätlighet det bästa,

eller åtminsione icke sämre under riksdag än kyrkomöte? Sanner-

ligen jag begriper, hur du kunnat handla som du gjort; och för-

vissad är jag därom, att om du begriper det sjelf, du icke kan in-

för dig sjelf rättfärdiga dig, om det ock skulle lyckas dig att prata

bort saken för dina vänner. Men — sat sapienti! *Fä't ä ackompli

som rådman Thun uttryckte sig, och då är det inte värdt att spilla

fler ord på saken.

Alltså — efter jag börjat ett nytt ark — något om kyrko-

mötet! Mycket har jag ej ännu sett ifrån det, men det mesta har

gladt mig. Hur tager, sig din släkting Olbers ut nu? Intressant

och genealisk som vanligt? Hans vackra utseende stegrades, för-

modar jag, dä han kämpade för formula concordia?? (A pro pos.

helsa Bergström! Har han gillat din afsägelse? Det skulle smärta

mig). Har du någon utsigt att fa igenom din motion om kate-

kesläsningen? Låt dem i alla händelser höra lite »ur svenska hjer-

tans djup», när saken kommer före. En af de kraftigaste beford-

rarne af den tilltagande religiösa likgiltigheten hos det upp-

vexande slägtet är den förvända och leda ingifvande första kris-

tendomsundervisningen. Men häri äro vi ense, och jag
4
är alls icke

stämd att sjunga några duetter med dig nu, utan tvärtom söka

upp alla de antiphonier, som rikligt stå mig till buds vis å vis dig.

Alltså!

Hur kan du, mot hela din demagogiska natur, ställa dig och

lofprisa latinet inför en hop pojkar? Och sedan — derföre att

Tegnér, Järta m. fl. politiska och sociala storheter i en f. d. skol-

kommitté behagat prata antiquiteter istället för pedagogik — fram-
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hålla deras meningar i uppfostringsväg såsom mönstergilla? Ar
det verkligen din mening, att Grubbes anförande skulle sitta i våra

skolsalar? Herre!! Ära åt hvarje tids store! Men, kom ihåg,

att för hvart år som går vexer deras skugga, medan solen håller

pä att gry hos deras antipoder. Jag talar nu företrädesvis om de

praktiska männen. Det gäller väl för alla, men dem mest. Dock.

som du vet, är jag ingen fiende till klassiciteten. Tvärtom! Men
ett kärnfel är det att tro eller ifra för att alla kryddbonesare ge-

nom Cornelius Nepos skola förmå inhemta en större portion" ljus,

än de, som ej fått erfara förmånen af hans bekantskap. Gör en

6 å 7 latinläroverk för riket. Det är nog. Det kommer ändå att

från dem utgå ett flertal, som inbillar sig skrifva svenska bäst i

enlighet med latinska grammatikan. — Men, hvad är detta för

småsaker mot din proklamation af det kristliga idealet?!

I alla okristliga påfvars namn, hur kan du anse Bismarck för

detta? En stor man är han; det var Napoleon ock, och Attila

ni. fl. Men nog tusan har han mer tycke af fan, än af vår Herre.

Du talar om bönböckerna, som hans fjåntige biograf snokade upp.

— Jag tror verkligen att de funnos, men hvad bevisar det? Hos
Ludvig XI fanns bönböcker på alla kända språk, och påfven kal-

lade honom sin allra kristligaste son, liksom du gjort med Bis-

mark, aber — sa' tysken.

Nu ger jag dig min anathematiska välsignelse — hm, hur ser

Olbers ut då han messar? Det faller mig in, att du borde fä

mottaga den genom honom, på det att du måtte bli öfvertygad

om dess alvarliga mening. Mig anser du naturligtvis såsom blott

skämtande. Förvånar mig ej. Återigen ett af dina många och

grofva misstag! Slutligen — hvad skall jag taga mig till nästa

riksdag, dä du ej kommer till Stockholm. Du svarar: Detsamma
som de sista riksdagarne. Felaktigt. Då hade jag andra och sär-

skilda uppdrag. Nu återstår blott »polens affärer».

Farväl nu med dig. Hvar har du din gifta flicka? — Har du

träffat Glimten? Om du ej har för mycket teologiska gnetter i

din yfviga peruk, sä skrif några rader till mig, innan mötets
4
slut.

Jag längtar att personligen fä träffa dig för att omtala något som
ej kan omskrifvas.

Din väl affectionnerade

Ola Bosan Olson.





Ericus Nicodemi, studiosus Upsalia^.

Af J. Nordlander.

Uti Ångermanlands fogderäkenskaper för år 1613
1

stöter man
i Norra Ångermanland bland idel allmogemän helt oväntadt på en

man, som heter ERICUS NicoDEMI. Redan den latinska formen

på namnet väcker uppmärksamhet, och man förmodar, att man
här har att göra med en studerad man, helst en präst. Men i

tillgängliga förteckningar på den tidens prästmän söker man för-

gäfves det namnet. Läser nian vidare i samma längd, finner man
ytterligare, att hvad som antecknas om bäraren af det latinska

namnet icke riktigt väl passar in på en man af det andliga stån-

det. Erik — för att nu begagna den svenska namnformen — befinnes

nämligen där hafva ett både långt och fult syndaregister. Det ser

ut så här: Han hade kallat en man v. n. Olof Skening för en

fåretjuf utan att dock kunna bevisa det; och Olof Jonsson i Näset

hade han kallat en tjitf, skälm och ärelös karl, likaledes utan att

kunna stå för sina ord. För sitt okvädinsord till den förre fick

han plikta 9 mark och för dem till den senare 40 mark 2
.

Men det var icke blott , hans tunga, som varit svår att hålla

i styr, detsamma hade ock varit fallet med hans näfvar. In-

för lag och rätt hade han nämligen skuffat fogden samt slagit

med sin hatt inför denne och sagt, att han (Ericus) där ingen lag

undergå ville utan sköte sig eller vädjade till Uppsala (dom-)ka-

pitel. För detta och öfriga saker, heter det i saköresregistret, lät

fogden — sätta honom uti fängelse, en i våra ögon väl kraftig

näpst för mot domstolen visad vanvördnad.

Mannens latinska namn måste, som sagdt, väcka uppmärksam-

het, hans lifliga temperament likaså. När man så fmntr. att han

var hemma i byn By i Sidensjö socken i Norra Ångermanland,

så börjar ljus sprida sig öfver hans härstamning, och man anar,

att han var befryndad med ingen mindre än en af Ångermanlands

allra yppersta söner, nämligen ärkebiskopen ABRAHAM Andre. i:

1
I Kammararkivet.

~ i mark gällde då lika mycket som 4 kr. och 40 öre i våra dagar. Böterna

vid detta tillfälle belöpte sig således till icke mindre än drygt 200 kr.
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ANGERMANNUS, lutherska lärans lika nitiska som oförfärade försva-

rare i vårt land. Dennes vagga stod nämligen en gäng i nyss

nämnda by.

Ar 1550 funnos där två äbor, nämligen Olof Olsson och

Anders Olsson.
1 När nu ärkebiskopen har fadersnamnet Andre.e

och veterligen var ifrån denna by, är det alldeles säkert, att denne

Anders var hans . fader/
- Mot slutet af 1500 talet eller år 1598

funnos i denna by fem åbor, och årets tiondelängd, som var skrif-

ven bf prästen, nämner äfven nu först af dessa en med namnet

Nicodemus. Fadersnamnet utsattes detta år ej: han var tillräck-

ligt känd det förutan. Ofta upptages han, som sagdt, först i byn:

hans namn skrifves ock emellanåt omsorgsfullare och med större

bokstäfver, än hvad eljest är fallet. Denne Nicodemus är tvifvels-

utan broder till ärkebiskop Abraham, och hans son, var Kricus

Nicodemi, skulle sålunda ha kallat ärkebiskopen för farbroder.

Och det gjorde han äfven, såsom vi skola se. Och alltså är be-

visadt, att Kricus med elaka tungan är Abraham Angermanni brorsson.

Den nämnde Nicodemus var icke blott en aktad man: han

kunde äfven glädja sig ät ett visst välstånd. Ett är uppgick hans

tionde till 2 spann 1 fjärding korn, hvarvid blott en af hans gran-

nar gaf lika mycket, medan de andra hade inhöstat vida mindre

skörd. Tio år senare eller år 1608 är Nicodemus försvunnen, och

först i byn upptages nu Anders Nicodemtj, tydligen en annan

son af Nicodemus och således broder till den Kricus Nicodemi,

studiosus Upsaliaj, som vi här sysselsätta oss med och som verk-

ligen befinnes vara inskrifven i Uppsala Akademi är 1599.

Kör att på bästa sätt presentera vår man ätergifva vi här

innehållet i ett bref, som dåvarande underlagmannen i Ångerman-

land Nils Bengtsson d. 17 aug. 161 3 skref till Axel Oxenstierna,

sin öfverlagman :\

Här i landet har en djäkne v. n. Kricus Nicodemi, säger han.

uti sju eller åtta ar rabulerat-^ och sig sommestädes sällsamt

förhållit i fråga om någon spannmål. Efter sin sal. farbroders,

J/ester Abrahams, bref hade han år 1592 af allmogen sammantiggt
* i ,

1 Vår äldsta förteckning på bönderna i Ångermanland är af år 1535. Uti byn
/>V i .Sidensjö socken, n. v. V. och Ö. By, upptar denna 5 åbor, nämligen: Sibbjörn,

Olof, Gulle, Olof och Anders. (I Ijälpeskattslängd af Ångermanland och Medelpad pro

anno I 5^35. t Kam. -ark.).
2 Ar 1593 finner man i tionderegistret för samma socken och by först NICODEMUS

Andersson, hvilken i kronotionde erlägger mera än någon annan i byn och äfven

upptages först bland sina grannar. (Norrlandshandl. 1 93 n:o 6, ibidem).
3 Oxenstiernska brefväxlingen. Lagskipningen i Norrland. RA. Pär ej annan

källa angifves, -iro anförda bref hämtade härifrån.
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denna. Om han därvid såsom en viaticerande student i vara dagar

gått omkring från gård till gård och samlat ihop spannmålen eller

på något annat sätt erhållit denna, omtalas icke, men det förra är

nog det sannolika. Säkert är, att hvad han fick tog han icke

med sig utan lämnade det kvar eller »nedsatte ; det i livar socken,

där spannmålen dä blef stående.

Men året därpå blef det dyr tid i landet, ty mest allt korn

hade af kölden blifvit fördärfvadt. När man da här och hvar i

landskapet hade Eriks spannmål stående, råkade helt naturligt

litet hvar i frestelse att begagna sig af denna, helst som den ju

var en gåfva af allmogen. Kanske tänkte man också, att nöden

icke har någon lag.

Men den som icke tänkte pä samma sätt, det var vår Ericus.

Han ville prompt ha sin spannmål igen och höll därvid strängt pä

sin rätt. Annu år 1607 var saken ej ordnad. Men då sökte

landskapets båda prostar, som af lätt förklarliga skäl intresserade

sig för Ericus, samt årets landstingsmän att slita tvisten. De som

mottagit hans säd till förvaring men användt den för egen del

blefvo då dömda att antingen gifva honom lika mycket korn igen

eller också betala honom med 16 mark penningar för hvar tunna.

Detta pris torde ha ansetts något billigt, men det ursäktas däraf.

att Ericus sammantiggt sin säd i samma socknar.

Men detta ringa belopp ville vår studerande icke mottaga,

utan sade, att han ville hafva 24 mark för hvar tunna. Han vände

sig då till lagläsaren Nils Bengtsson för att med hans hjälp fä detta

högre pris; men denne ansåg sig ej allena kunna gä ifrån de goda

männens dom, och Erik fick icke de önskade 24 marken för tun-

nan. Han vände dä sin vrede emot lagläsaren eller, som denne

yttrar, slog till honom ett stort hat och afvund samt lofvade att

vilja förföra, honom om allmän välfärd hos allas var nåd. herre

och konung samt riksens herrar.

Af det långa bref, som lagläsaren skref till sitt rättfärdigande,

framgår mer än väl, att Erik var på sätt och vis en farlig person,

visserligen icke på grund af sin egen betydelse utan till. följd af

sina förbindelser och högt stående gynnare. Af konung Karl IX hade

han är 161 o utverkat sig ett bref, underskrifvet af hofkansleren

doktor Nils
1 och ställdt till dåvarande fogden i Ångermanland

1 Nils Chesnecopherus, som innehade denna titel, var en hög tjänsteman i

kungens kansli.
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Jöns Andersson samt innehållande en befallning till denne att

hjälpa Erik till rätta med den omtalade spannmålen. 1

Men icke heller nu var det slut med motigheterna för Erik.

Fogden hade nämligen, såsom han själf berättat för Nils Bengtsson,

råkat att förlägga det kungliga brefvet och ej kunnat finna igen det.

Detta hade han ocksä berättat för Erik, men denne trodde ej

därpå. Och därpå kan man knappast undra. Visst var han en

bråkmakare utan like, men så förföljdes lian ocksä af ett oblidt

öde. Erik sköt nu skulden pä lagläsaren och menade, att det var

han, som hade förkommit eller haft bort hans bref. Brefvets

försvinnande hade varit före pä tinget, troligen landstinget, och

lagmannen hade enligt hans uppgift i samma bref gjort sin ed

därpå, att han i detta fallet var oskyldig; och han hade äfven

gjort en kraftig ed, önskande att aldrig komma, där Gud vore,

om han visste, hvart Eriks bref vore kommet». För öfrigt tilläg-

ger han icke utan fog: Och icke borde mig hans bref att liafva.

Dock likväl får jag icke för honom vara oförtalt.-

Den förra och större delen af sitt langa bref ägnar Nils

Bengtsson ät historien om spannmålen och till själftorsvar; i den

senare öfvergår han till anfall mot Erik. Denne hade, säger han.

uti några ar gått här i landet och sig motvilligen förhållit. Och
när hans saker skulle efter lagen straffade varda, hade han ej velat

dem undergå. 2 Vidare hade Erik, allt enligt lagläsarens berättelse,

med sina skrifvelser »bemödt» eller utröttat kansleren. Så hade

han »nu uti föråret> utgifvit en handskrift, som Nils Bengtsson

bifogade i afskrift. 3 Denna skulle emellertid enligt Bengtssons

mening ej vara vidare hedrande för författaren. »Däraf varder

Ers Härlighet hans dygder förnimmandes>, heter det nämligen om
den helt ironiskt.

Qnderlagmannen daterar sitt bref. d. 17 aug. 161 3. Atta

veckor därförut hade han erfarit, säger han, att Ericus dra-

git söderut för att klaga pä honom för spannmålen, och Nils

Bengtsson tar för gifvet, att Ericus pä den resan, såsom han hotat,

äfven skulle besöka öfverdomaren mest rörande spannmålens be-

talning men ock på grund af - andra hans bedrifna handrtngar .

Men lagmannen tyckte ej om sädana klagomål direkt hos öfver-

lagmannen, och han ber, att Ericus »och andra sådana-' icke mätte

1
Brefvet saknas i Riksregistraturet för aret.

3 Detta kunde intygas, menar bTefskrifvaren, af Jöran Clausson Ekelöf, hvilken
våren 16 13 uppfordrat soldater ifrån Ångermanland.

3 Denna är oss ej känd, men upplysande skulle den säkerligen vara, om
den kunde igenfinnas.
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blifva hörda af denne. Först borde de nämligen på ett allmänt

landsting i Ångermanland bevisa sina klagomål; men när de dä

där styrkt dessa, dä först vore lämpligt för dem att vända

sig till höga öfverheten, »Hvar annorlunda skedde,» heter det,

»del Gud bättre, så blifver mången skalk med ondska upptänd,

att ingen kan dem för sina saker regera;

Nils Bengtssons uppfattning af mannen i fråga är häraf tydlig.

För honom var Fricus ingenting annat än en svär bräkmakare

och »skalk:» Så tyckte ock fogden i landskapet Axel Christopherson. 1

Den 21 juli 161 3 höll denne ett landsting i Vibyggerä socken. Vid

dess slut begärde han af de 24 ett intyg om det sätt, hvarpä han

förhållit sig i s'\t{ ämbete, samt erhöll också ett sådant, enligt

hvilket han varit én i allo utmärkt fogde och nitiskt tillvaratagit

kronans rätt. Från fogdens utmärkta förvaltning öfvergå betygets

utfärdare icke utan en viss skicklighet till att tala om Ericus

Nicodemi. De tänka sig den möjligheten, att deras landsfogde

kunde hos den höga öfverheten bli anklagad för någon del af sin

förvaltning, men i sä fall borde saken, mena de, icke dömas, förrrän

den blefve skärskådad och rannsakad i deras landsända.
2 Att

många kunde, det Gud bättre, hos öfverheten eller de välborne

herrar ställa till buller och komma med osanning, det hade de

ock någorlunda förstått af livad »en vid namn Ericus Nicodemi

hade ställt till. Efter befallningsmaii 11ens ocJi lagläsarens välfärd

hade denne traktat, och de ansåge det önskvärdt, att hans handlin-

gar mätte bli till Ångermanland hänskjutna både om ett och annat,

sä att de där på landsting kunde blifva förhörda. Nu vore det

spordt, heter det, att Fricus där i landskapet tagit en hop med
bomärken, 3 mesta delen oveterligen, såsom ett stöd för sina många
uppdiktade klagomål — de begagna ordet afundspunktcr — för

att därmed 'förföra' rätten. Tilläfventyrs hade ock, säga de, Ericus

1 Han kallas försiktig, hvilket tyder på att han vaiit krigsman.
2 Alldeles samma åsikt uttalas har ofvan af underlagmannen. Huru pass själf-

ständigt landstingsmannens intyg är, framgår tydligt häraf. Uppenbarligen var saken

aftalad de båda männen emellan. *

3 I trakter, där skrifkunnigheten ej var vidare allmän, brukade man utfärda en

fullmakt på det viset, att männen, såsom de missnöjda i detta fall, ritade sina bo-

märken pä ett papper utan någon text alls. Detta lämnades sedan at den fullmäk-

tige, som, ofta i en annan landsända, t. ex. Stockholm, fick uppsöka någon skrif-

kimnig för att med dennes hjälp få handlingen, i fråga uppsatt. När t. ex. lappar-

ne, såsom ofta hände, ville till konungen framföra sina klagomål öfver en fogde,

gingo de mången gång sä tillväga. 1 det på detta sätt erhållna dokumentet inladcs

det med bomärkena försedda bladet, och gällde dä dessa, såsom om de varit teck-

nade vid hvars och ens namn på själfva handlingen.
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åtagit sig några andras saker, nämligen sådanas, som vore lika med
honom. Efter detta fortsattes åter lofsången öfver fogden. Endast

ett år hade han varit där i landskapet, men med lag och rätt

samt annan umgängelse hade han så förhållit sig mot både fattigom

och rikom, att skäl för beskyllningar emot honom icke förefunnes

för andra än sädana, som ej ville undergå Sveriges lag och låta

bestraffa sig. Gärna ästundade de honom längre till befallnings-

man, ty 'ingen from man» kunde hafva honom att för något be-

skylla.

I början af intyget namnes det, att de 24 hade anledning att

tro, att fogden blifvit angifven för öfverheten för det han då pä
våren pålagt en gärd till soldaternas behof. Men detta vore skedt,

säga de, enligt kungligt bref samt med landets rådfrägning och

samtycke. Det lifliga försvaret för fogden i slutorden afse tvifvels-

utan i främsta rummet dessa beskyllningar; men nog torde också

här, kanske särskildt i talet om ingen from inan», finnas en hän-

syftning pä Ericus Xicodemi.

Ehuru landets insegel säges veterligen vara tryckt under detta

intyg och det t. o. m. »här vid tingsbordet ; och ehuru handlingen

nog afser att vara ett kraftigt bevis för fogdens präktiga förvalt-

ning, kan man dock knappast tillmäta den någon synnerlig bety-

delse. Loforden äro nämligen sä superlativa, att man synes ha

skäl för den förmodan, att de mera voro ett uttryck för fogdens

tankar om sig själf än för landstingsmännens oförvillade omdöme
om honom.

Huru förhöll sig nu Erik själf till alla dessa beskyllningar

och tillmålen

?

Till svar därpå kunna vi hänvisa till två af honom författade

bref, af h vilka det ena är det af Nils Bengtsson ar 161 3 omtalade

och enligt honom 'uti föråret författade. Det är dateradt uti

Nordingrå d. 11 ang, 161 2 och börjar tämligen pompöst med
följande ord:

»Jag ERICUS Xicodemi, studiosus Upsalice, bekänner och

härmed viteriig göi\ att . Fortsättningen är
4
emellertid

icke lik denna ståtliga början, utan genast framställer han sig som

en felande men ock ångerfull syndare. De i början af denna upp-

sats omnämnda okvädinsorden erkänner han, fast med försök* att

ursäkta dem". Sedan fogden Axel Christopherson d; 27 juli 161

2

hållit laga ting i Sidensjö och därvid förhandlat alla kronans saker,

hade Erik af fjärdingsmannen blifvit införd i saköresregistret, eme-
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dan han skulle ha skällt den nämnde Olof Jonsson för tjuf och

skälm. I sin »öfverdådighet» kunde han kanske ha gjort detta,

säger han, men han mindes det ej; och då vittnen, som hade

hört hans ord, därpå gjorde sin ed pä lagboken, så kunde han cj

neka därtill, ehuru han tyckte det ganska illa vara. »Jag greps

.då till råds», säger han, »ätt vilja denna såsom ock många andra

saker uti Capitlets dom i Uppsala appellera och ej här lag undergå:

det jag ock i min fakunnighet gjorde.
1 Vidare medger han möj-

ligheten däraf, att han vid samma tillfälle inför rätta >spotskat

(varit spotsk emot) den nämnde fogden; och i sä fall erkänner

han, att han det icke bort, helst emedan fogden honom ingen

orätt gjort. Det vore dock blott skedt i hans fylleri. Erik beder

härför om nåden och -icke om rätten, d. v. s. att nåd skulle veder-

faras honom och han icke träffas af lagens hela stränghet.

Erik omtalar ock några intyg, som invånarna i Sidensjö.

Anundsjö, Arnäs samt andra socknar hade utfärdat om honom.

Det första var gifvet' af de 12 edsvurna och gemene man i Siden-

sjö, försedt med deras bomärken, och hade öfverantvardats at

fogden. Innehållet angifves ej närmare, men något för Erik obe-

hagligt var det. Han erkänner nämligen, att han icke kunde full-

komligen neka till att det, som där omtalas, vore händt; men orsa-

ken därtill hade varit hans missgynnare, som icke med godo

hade velat betala honom, det de voro honom skyldiga. Härvid

syftar Ericus utan tvifvel åter på sin spannmål. — De andra

socknarnas intyg om honom tar han i en klump och nämner, att

de inlämnats till rätten; men livad som om honom sades i dessa,

kunde han ingalunda minnas. "-Där det så af mig sagdt är, så är

det uti min svaghet sagdt.- Han tar ock Gud till vittne, att han

därmed intet ondt menat, samt beder äter 0111 nåden.

Nils Bengtsson hade, som vi erinra oss, bittert klagat öfver

Eriks motvillighet och skalkhet. I slutet af sitt bref talar Erik ock

0111 sitt förhällande till denne man och erkänner öppet, att han

uppfört sig illa äfven mot honom. I några är, säger han om sig

själf, hade han på mänga rum 0111 landets lagläsare anför^ några

slemma ord och tillvitelser och det i den' tron, att. han (Bengtsson

)

hade förkränkt hans (Eriks) rätt. Men nu, säger han vidare,

hade han om honom förstått annorledes samt bekände, att han

gjort honom orätt och försäkrade, att han aldrig, vare sig då eller

framdeles, ämnade bestå samma tillvitelser. Dock menar Erik.

1 Uppsala domkapitels protokoll saknas för axet.
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att om fogden förr hade befordrat honom till hans rätt, hvilket

nu hade skett, så hade han länge sedan begifvit sig till sin förra

studerning, det han nu emellertid gärna skulle göra.

Erik erkänner således och ängrar, hvad han brutit, samt fruk-

tar straff därför. Till »landets förman,» den nämnda fogden, riktar

han därför en mycket vördsam och ödmjuk bön, att han nu

för den gången ville öfverse med alla dessa förvitelser. I så fall

förband sig Ericus på ära och redlighet samt vid allt det goda,

som han hos Gud, sin skapare, ville hafva, att han aldrig skulle

någon befallningsman eller några andra, som i det landskapet

beklädde något ämbete, vara under ögonen utan dem med all

tjänst och lydno gärna undergå. Men skulle, det Gud förbjöde.

annorlunda synas, »så lofvar jag' 1

,
säger han, »gärna dessa och

andra punkter efter lagen bekläda och undergal Andtligen ber

han fyra präster, som voro vittne häröfver, att under skriften sätta

sina namn och signeter jämte hans eget
1

.

Detta är de -dygder hos Ericus, hvarom Axel Oxenstierna,

enligt Nils Bengtssons skämtsamma ord, skulle få läsa i detta bref.

Emellertid är det egentligen intet skäl att härvid begagnapluralis, ty det

är bara en dygd, som här yppar sig, nämligen den djupa ångern.

Men icke heller med den torde det vara sä helt. Säkerligen var

det de här namngifna prästernas förtjänst, att denna skrift kom
till stånd. Varma protestanter som de norrländska prästerna voro,

kunde de naturligtvis icke utan djup smärta se brorsonen till deras

oryggiigt ståndaktige banerförare i åratal ligga invecklad i en bitter

och i synnerhet för honom förnedrande strid med landskapets fogde

och domare. De ville, sin plikt likmätigt, stifta frid mellan de

stridande, och det hedrar dem. Skada blott, att Ericus så snart

glömde de högtidliga löften, som han härvid afgaf, och de vackra

foresatser, som han antagligen gjorde.

* #

Det var i aug. är 1612 som Ericus sa högtidligen lofvade'bot

och bättring samt ock särskildt utfäste sig att aldrig mera ofreda någon

befallningsman eller annan ämbetsman i Ångermanland. Men ett

är hade ej hunnit fullt gå till ända, innan han åter befinner sig

på krigsstigen emot såväl Nils Bengtssson och Axel Ghristopherson

1 De, som skrifvu under, äro Olaus Martini i Nordinorå, Jacobus Zebfrozyn-
thus, d. v. s. ifrån Sabrå], Zacharias Jonre Norensis (i Nora) samt Ericus Georgii,

kaplan i Nordingra. Sist kommer namnet Ericus Nicodemi. I det följande åter-

komma vi till detta bref.
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som en tredje, nämligen Samson Evertsson. förut lagläsare i land-

skapet, jämte -några flera deras medhallare». I ett bref af d. 26

juli 161 3 och dat. Holmia± (Stockholm) anropar han rikskansleren

om hjälp och skydd emot dessa. De hade nämligen i mänga ar

gjort honom orätt, och särskildt nämner han, att de olagliga hade

afhändt honom allt. hvarmed han kunnat hjälpa sig till sina

studier. Sedan hade han mast tre resor draga dit till Ångerman-

land till rätta, men ändock hade han ej natt sitt mal. Hans

rätt hade de alltid förtryckt och förkränkt. I stället för att tilldöma

honom, livad honom med rätta tillkomme. hade de påfört honom
mänga olagliga insagor. som innebure högmål. Och därmed hade

de fortsatt så länge, att det vore för långt att det förtälja. Men
han nämner dock något, och man häpnar när man far höra, livad

anklagelserna lydde pa. Den första gällde — mandråp. Den var

dock osannfärdeligen gjord, säger Ericus, och det vill man gärna

hoppas. Af konung Karl IX hade han ock fatt fridsbref att för-

svara sig med i detta fall, men det hade hans nämnda ovänner

röfvat ifrån honom, och inför lag och rätta hade han blifvit hvar-

ken - hörd eller vörd».

Men de svara anklagelserna voro icke slut härmed. Fogden,

den nämnde Axel Christopherson. hade, såsom Ericus berättar,

äfven dömt honom till — tre lifssaker, hvarat. såsom Ericus uppger,

lagläsaren hade ledt med skadeglädje. Han - stod medan utanför

dörren och log däråt, att hans handskrifvare las lag öfver mig»,

säger Ericus, hvilken ock klagar, att ingen var där, som honom
anklagade, ej heller tolfmäns dom. Den därpå följande skildringen

af det sätt, hvarpä den stackars Ericus blifvit behandlad, är sa

drastisk, att vi ej kunna undanhålla läsaren densamma. -Där lät

han sätta mig i järnan, säger han, - och hängde mig på port-

stolparna både natt och dag i länsmansgården och på tingsplat-

sen, att fötterna icke räckte ned tilljorden, och slet mig armarna,

ryggen och magan sönder, att jag ett hälft år ingen väg kunde

färdas :> Och ända mera! -'Jag hafeer ett stort fel af tarm-

lopp och [han har] tyranniserat så länge med mig, att hati, med
oändelig fängelses /totande, tvingade mig till att skri/va en for-

hliktelses-skrift, som lagläsaren ställte (dikterade) mig före, att

jag ord från ord, som hon föreställt var, skrifva måste emot

prästers och tolfmäns skrifne vittnesbörder\ som vittna mig i allt

detta oskyldig vara-. Härmed åsyftas den nyss nämnda försonings-

skriften, som således skulle vara Ericus aftvungen.





i5i

När nian pä denna tid valde riksdagsmän, skedde det pa

landstinget. Därvid brukade man skriftligen affatta de önskemal,

som ombudet pä landskapets vägnar skulle frambära till regeringen.

Detta dokument kallade man för landets klagopunkter. Ericus

hade ock författat en skrift, som han kallar med samma namn,
— vi ha ej lyckats finna densamma — , och till styrkande af alla

sina påståenden hade han enligt egen uppgift vid fogat sina vittnes-

börder, d. v. s. intyg, som han skaffat sig. Men detta tyckte

fogden icke om, och dä lade han helt enkelt beslag pä dem. Om
sä verkligen skedde, var fogdens skäl naturligtvis det, att han

fruktade för öfverhetens ingripande i saken. Alen för Ericus hade

Axel Christopherson motiverat sin åtgärd därmed, »att en hund
inte måste bära ärliga mans vittnesbörder». Om förpliktelseskriften

hade för öfrigt fogden sagt, att den rätt väl tjänade att sitta pa

käken (spöpälen). Antagligen har han styrt om, att Erici klagopunkter

kommit hvarken till hans förmäns eller eftervärldens kännedom.

Pä grund af allt detta beder och bönfaller nu den olycklige

mannen mycket ödmjukt, att kansleren och Öfverlagmannen för

Guds skull mätte kalla fogden till Stockholm med samma hand-

skrift, d. v. s. de nyss nämnda klagopunkterna, tillika med vitt-

nesbörden, så att saken mätte af K. M:ts räd blifva dömd. Vida-

re anhåller han, likaledes för Guds skull, att kansleren ville hjälpa

honom, så att han mätte fä någon vedergällning för den stora orätt,

som hans ovänner tillfogat honom. Pa grund af denna hade han

nämligen måst kosta pä sig mycket. I följd af deras olagliga in-

sagor hade vidare -både kall och ämbete^ varit honom förbjudna,

ty de hade tagit ifrån honom konung Karl IX:s fridsbref, förfalskat

ärkebiskopens bref och förbjudit, att vittnesbörd lämnades honom
af nämden och att rannsakning hölles. Underskriften lyder:

Ericus Nicodemi Angermannus

e.u.

Så vidt vi kunnat finna, höll Axel Oxenstierna aldrig själf

något landsting i Norrland. Hans tid tillät det säkert icke. Men
däraf led utan tvifvel lagskipningen icke så litet, då ju hans under-

lagmän eller de s. k. lagläsarne pä grund af bristande kontroll lätt

kunde frestas till allehanda olagligheter. Är 1615 d. 22 mars lät

han emellertid hålla ett landsting i Ångermanland, och Bo Gustafsson

till Fulnäs var den, som i hans ställe höll detta.
1 jämte honom

1 Protokollen m. 111. från landsting i Norrland. RA.
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deltogo däri Carl Berg till Boberg- samt underlagmannen i Hälsing-

land och Medelpad Lars Kelbiörnsson och Peder Månsson. Här

infann sig vår Ericus, helt visst i hopp, att rätt ändteligen skulle

vederfaras honom. Men det hoppet kom på skam. På tal om
honom börjar protokollet sålunda: »Eri gammal djäkne Ericus

Nicodemi anklagade Nils Bengtsson för det han skulle hafva tagit

ifrån honom 6 daler 3 mark penningar, som Nils Bengtsson i sin

räkenskap infört hade.' Ericus hade dä varit student i åtminstone

25 år. Därför har troligen uttrycket gammal djäkne^ ansetts för-

klenande och af en samtida hand öfverstrukits. Dä steg Samson

Evertsson fram, som då var lagläsare (när den domen fälldes),

och bevisade, att Ericus var lagliga sakfällder till 40 mark för en

kjortel han röfvrat hade. Tomas Olsson i Drömme och Peder

Olsson i Nyland, båda från Sidensjö socken, intygade ock med ed

pä lagboken, att så var fallet, och då frisades den tilltalade för

den beskyllningen. — Vidare anklagade Ericus samme man samt

Axel Christopherson och Samson Evcrtsson för att ha skrifvit sig

några intyg, som Nils Bengtsson affattat, under enfaldiga bönders

bomärken; och afsikten med dessa skulle ha varit, att de skulle

stadfästa sin grofva lögn. Utgången blef densamma. Efter sakens

noga rannsakning kunde Ericus, heter det, icke bevisa dem annat

än det, som ärligit var.

Därefter ombyttes rollerna, och Ericus blef svarande part.

Han beskylldes nämligen för att några gånger hafva skrifvit till

fogdarna och i synnerhet Anders Eriksson, som då innehade detta

ämbete, och bedt dem att taga sig till vara för Nils Bengtsson,

efter han vore en falsk och orättfärdig bedragare både i domar

och alla andra handlingar, som han (Nils Bengtsson) och andra

fogdar skulle hetts hafva gjort. Dessa bref och slemma skrifter,

heter det vidare, låge Ericus då för ögonen, men han kunde intet

vare sig med vittnen eller skäl sådana oärliga skällsord och för-

vitelser bevisa. Därför skulle han nu efter lagen ha dömts till

dryga böter, men efter han föll till föga och bads före, gäfvo hans

vederparter honom vänskap, nämligen så mycket dera^ sak vid-

komme, »efter han intet äger att bota med», tillägges det.

Det hopp om upprättelse, som Ericus satt till lagmanstinget,

hade sålunda kommit på skam. Därtill var han äfven, såsom det

sista uttrycket ger vid handen, ekonomiskt under isen. Sina senare

bref börjar han också med de blygsamma orden: ^Jag eländig

(eller: fattig) person, beder ; och detta var troligen icke

blott ett tomt talesätt utan ett sant uttryck för verkliga förhällandet.
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Ännu sa sent som aren 1618 och 16 19 var denna bittra strid

icke utkämpad, utan Ericus är då fortfarande i full verksamhet

ör att skaffa sig rätt. I november månad det förra året infinner

han sig inför hofrätten med en supplikation och klagoskrift emot

Nils . Bengtsson och sina öfriga vederparter i Norrland. 1 På till-

frågan, om han varit för lagmansrätten, svarade han j åkande, men
då hade, sade han, lagmannens ställföreträdare, den nämnde Bo
Gustafsson, ej fällt någon dom utan blott åvägabragt en förlikning,

som hans vederparter emellertid ej hållit. När han vidare till-

spordes, om han varit för H. Maj:t, svarade han: Ja, för 14 dagar

sedan.» Och konungen hade därvid enligt hans uppgift befallt

honom att i sin sak vända sig till hofrätten och att ätnöja sig

med hvad där blefve afsagdt. Hofrätten beslöt att gifva honom
lörskrift (rekommendation) till lagmannen.

Hvad påföljd detta bref hade, är obekant: möjligen hade det

ingen alls. I mars manad året därpå uppträder nämligen Ericus

äter inför hofrätten och begär, att samma supplikation måtte upp-

läsas. Sä skedde, och om innehållet antecknas nu, att det utgjordes

af beskyllningar emot lagläsaren Nils Bengtsson och fogden Axel

Christopherson. Och när dessa sägas vara både många och svåra,

är det ingen anledning att betvifla detta. Eriks ödmjuka begäran

var nu, att de gode herrarna ville hjälpa honom till rätta emot

hans vederparter. Något beslut fattades ej denna gång, men dagen

därpå var Ericus »åter framme och begärde, att hans supplikation

ännu (en gång) måtte blifva uppläsen, det också skedde». Klago-

skriften hade gällt icke blott Erici ovänner i Ångermanland utan

ock Bo Gustafssons tjänare. Men hvad ondt denne gjort honom
nämner Ericus icke; men han lämnar den upplysningen, att den

felande »hafver därföre bedis''. Hofrätten lofvade att senare lämna

Ericus svar, men hurudant detta blef, finnes ej antecknadt.

Af hofrättens rekommendation för Ericus till rikskansleren

begagnade han sig äfven, i det han uppvaktade denne med en

skrifvelse, den sista kända af hans hand. Denna saknar visserligen

datum, men då kontroversen med Bo Gustafssons tjänare qch upp-

vaktningen för konungen där omnämnas, så framgår den ungefärliga

åldern däraf. I brefvet anhåller Ericus om stämning på sina mot-

ståndare till hofrätten. Med resultatet af det nämnda landstinget

är han nämligen fortfarande missbelåten. Bo Gustafsson, som på

rikskanslerens vägnar afhandlat denna sak. hade visserligen åväga-

1 Svea hofrätts protokoll 161 6— 1630. RA.

U—101S33. Perso?ikistorisk tidskrift igiq.
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bragt en villkorlig öfverenskommelse mellan de tvistande, men mot

denna hade infall gjorts. Af brefvet framgår ock, att Ericus vändt

sig till konung Gustaf Adolf för att nå detta mål. Efter laglig

appellation hade H. M:t ock lofvat honom den sökta citation,

om hvilken han nu beder öfverlagmannen. Denne kunde ock.

menar Ericus, genom Nils Bengtssons många skrifter till honom se,

huru underlagmannen anförde klagomål emot honom (Ericus), liksom

skulle han (Ericus) tillfogat honom större orätt, än han (N. B-n)

tillfogat honom. Genom sådana osannfärdiga skrifvelser blefve

Ericus icke blott af många vrångvisa Öfverfällen med skällande

och äreförkränkande utan ock på många rum ofredad af Nils

Bengtssons vänner och väns vänner. Utan sannfärdiga vittnen och

laglig rannsakning kunde detta, säger han, icke rättvisligen ändas.

Huruvida Ericus vann sitt syfte, är oss okäridt. Troligen miss-

lyckades han i sina försök. — Detta är, hvad vi för närvarande veta

om Erici Nicodemi strid mot öfverheten i hans landsända; fram-

tiden skall sannolikt bringa andra handlingar därom i dagen.

*

Hvad skall man nu tänka om denne Ericus? Var han i verk-

ligheten en sådan oförbätterlig bråkmakare, "skalk» och våldsverkare.

som han af sina motståndare skildras, eller har han under den

envisa striden för sin rätt stött lagman och fogde för hufvudet och

ådragit sig deras oförsonliga hat? Utan att vara blinda för Ericus"

ovanligt obändiga och obehärskade lynne äro vi för vår ringa del

böjda för att tro det senare vara fallet. När man ville betala hans

spannmål med endast 16 mark för tunnan, så var detta oskäligt

litet, och att han var missnöjd därmed, må ej väcka förvåning. —
Hurudana män voro dä hans hätska motståndare? Alla tre känna

vi rätt väl till, och om underlagmannen Nils Bengtsson ha vi i

det stora hela fått mycket goda tankar. Dock måste det nämnas,

att han pä det landsting, som här omtalats, hade att rättfärdiga

sig för tvenne allvarsamma anklagelser. En man v. n. Peder Eriksson

anklagade honom nämligen dels för att olofligen ha tagit landets

signet och tryckt det under de domar och rannsakningar, som han

emot samme Peder Eriksson presenterat den kungl. hofrätten, dels

för att med lismeri ha fått Herr Ingemars, kyrkoherdens i Torsåker,

signet under samma rannsakning. Den dåvarande nämndens och

kyrkoherdens vittnesbörd voro emellertid af den art, att under-

lagmannen frikändes och anklagaren bötfälldes. Underlagmannens





155

oskuld i detta fall kan ju synas fullt bevisad, men man kan också

tänka sig den möjligheten, att nämnden af fruktan för domaren gått

med på en orättvis dom och att kyrkoherden af vänskap till denne

ej vittnat riktigt.
'

Att fogden Axel Christopherson var en laglös människa, som
man kan tilltro hvad som helst, är alldeles visst. Innan han kom
till Ångermanland, var han fogde i Medelpad. I häradsrättens

dombok för det senare landskapet belyses hans sätt att utkräfva

kronans rättigheter af följande ordagrant afskrifna berättelse: »Är

1614, när marknadsfolket drog till korsmässo marknad [pä Härnön],

lät fogden A. Ch—n sätta några af sina tjänare i Tynder-sundet.

hvilka där plundrade allmogen och togo af dem deras marknads-

gods, och sedan måste ägarne lösa igen sin egendom för penningar

eller penningars värde.» Särskildt nämnes det, att han pä detta

sätt lät upptaga 5 t:r lax, som Indals gäll resterade pä sin stadga;

men genom detta uppbördssätt hände det, att tieu miste sin lax,

som oskyldig var.» Alan menade icke utan fog, att fogden kunnat

hemsöka den skyldige och »låta den obrottslige blifva oplundrad

i sin rätta marknadsresa.» Om nu detta handlingssätt i någon

mån kan ursäktas såsom beroende på nit att tillvarataga kronans

rätt, så kan detta svårligen ske, när samma metod tillämpades

pä sädana, som icke voro medelpadingar, ja, icke ens svenskar.

Jämtar brukade på samma tid i stort antal besöka nämnda marknad,

hvarvid de först färdades utför Indalsälfven och sedan fortsatte

sjöledes samma väg som medelpadingarna. Att äfven sådana

kunde råka ut för hans tjänare ses af fortsättningen i domboken,

hvilken lyder sålunda: s De främmande frän Jämtland, som ock

voro i sin marknadsresa, blefvo likaledes plundrade, utaf hvilket

intet godt komina kan.* x Andlösa tvister, som samme fogde hade

med både allmogen och lagläsaren i samma landskap, äro icke

heller ägnade att skänka hans uppgifter tilltro.

Om Samson Evertsson, den tredje af Erici motståndare, skola

vi ock fatta oss kort. Är 1606 var han en tid lagförare i Ånger-

manland, men det blef en snöplig ände på den värdigheten.

Konung Karl IX hade skickat kammarrådet Nils Andersson till

Färdal för att hälla rannsakning rörande allehanda missför-

hållanden i Norrland, och resultaten däraf uttryckes i bref d. 15

jan. 1606 så, att »en hop» blifvit antecknade, som dels bedrifvit

stora och grofva missgärningar, dels sett igenom fingrarna med

1 Man set här, huru angelägen man var om grannsämja rikena emellan.
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dem och låtit dem blifva ostraffade.
1 Först bland dessa namnes

just lagföraren i Ångermanland Samson Evertsson, hvilken jämte

tolf andra skulle, väl förvarade, föras till Uppsala att där vid

Distings marknad stå till rätta. Samma dag far grefve Magnus.

Brahe i egenskap af lagman öfver Uppland och Norrland befallning

att infinna sig pä samma tid och ställe för att döma de anklagade

norrlänningarne. Huru domen lydde är oss ej bekant. Vi veta

blott, att konungen d. 7 mars s. a. förordnar en enspännare, som

skulle resa till Uppsala efter en hop illgärningsmän — i första

rummet namnes fortfarande Samson Evertsson — hvilka, allt-

jämt väl förvarade, skulle föras vidare till Örebro, där konun-

gen synes ha ämnat att hålla räfst med dem. 1 luru detta för

dem säkerligen mindre angenäma sammanträffande slutade, känna

vi icke: men säkert är, att efter detta miste Samson Evertsson

sin lagmansbefattning i sin hemort och lefde där blott som

privatman.

Erici motståndare voro således, möjligen med undantag med
afseende på Nils Bengtsson, män af ganska tvifvelaktig rättrådighet,

och det var på den tiden ej alldeles ovanligt med ämbetsmännen

i den landsänden. Xär Ericus finner, att hans rätt kränkts med

afseende på spannmålen och att han därigenom blir urståndsatt att

fullfölja sina studier, då uppröres däraf hans rättskänsla, och han

vägar kraftigt fordra sin rätt. Men sådant måste näpsas; därom

voro lagläsare och fogde sams. Med sitt häftiga temperament,

ej olikt farbrodens, förgår sig dä Ericus och fördärfvar därigenom

sin sak samt troligen äfVen sin framtid.
2

Om vår olycklige ^studiosus Upsaliae» ha vi icke mycket att

tillägga. Ett af de anförda brefven är dateradt Holmice, och i det

talar han om resor, som han måst göra till Ångermanland. Däraf

vill det synas, som om han då varit bosatt i hufvudstaden. Afven

ser det ut, som om han, tack vare ärkebiskopens bref, en gång

haft något -kall och ämbete , hvarifrån han dock genom sina mot-

ståndares vrånghet afstängts. Några närmare upplysningar härom

kunna vi ej lämna.

Det enda vi ha att tillägga om Abraham Angermanni brorson

1
Riksregistr. för 1606. RA.

~ Vi skulle kunna anföra ett upprörande exempel pa huru vid samma tid en
borgmästare och rådman i Härnösand sökte beröfva en borgare i Västerås, som var

född i Norra Ångermanland, hans arfvedel i Sollefteå och genom en mångårig rätte-

gång på en för honom aflägsen ort vållade honom så stora omkostnader, att dessa

uppgingo till lika mycket som arfvet. när det ändtligen tilldömdés honom.
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är det, att han ännu år 1617 var i sin hembygd och där bevittnade

en »sytningshandeb, som det aret föredrogs för rätta.
1

Sina dagar slutade han säkerligen i obemärkthet och armod.

Rätthafvefi pä hans sida och orättvis behandling af myndigheterna

i landskapet vållade nog hans ofärd.
2

1 Domböcker för Ångermanland 161 2—22. RA.
" Tack vare stort tillmötesgående af d:r Tor Berg ha vi fatt taga del af hans

afskrifter utaf Johan Skyttes bref. I början al år 1620 företog Skytte en resa genom
Norrland och Finland för att hålla rannsakning rörande fogdarnas förvaltning m. m.
I mars samma år befann han sig i Österbotten och skrifver da till Axel Oxenstierna

ett långt bref, hvari förekommer följande passus: »Jag frågade», heter det, >Eder
underlagman i Ångermanland, Nils Bengtsson, livad det var för en, som han hade
träta med och (som) hade angifvit honom i Sverige, lian låddes intet veta däraf,

undantagandes hvad Ericus Nicodemi, den förlupne driekaren, hade kunnat göra.

Och om jag rätt minnas, så rekommenderade I mig en sak, den honom angick,

den mig är fallen utur sinnet. I vele fördenskull ännu avisera mig om samma ärende. •-

Rikskansleren hade således verkligen agnat uppmärksamhet ät Erici sak. Den
i första rummet efterfrågade var troligen den här ofvan nämnde Peder Eriksson.
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28. Grefve Carl Mörner.

Den gamla tyska adelssläkten Mörner inkom till Sverige från

Brandenburg i slutet af 1500-talet. En af dess förste medlemmar
här i landet var landshöfdingen Otto Helmer Mörner, far till riks-

rådet friherre Carl Mörner till Tima och farfars farfar till hofjäg-

mästaren friherre Carl Gustaf Mörner, som åter i sitt äktenskap

med Margareta Fredrika Duse blef fader till öfverståthållaren grefve

Carl Mörner.

Född den 1 december 1755 blef Carl Mörner 1771 kadett vid

xVrtilleriregementet och redan följande är underlöjtnant vid samma
regemente. Den 19 augusti 1772, denna bemärkelsedag i Sveriges

historia, befann sig den nyvordne underlöjtnanten i egenskap af

vakthafvande officer å artillerigården, då Gustaf III efter att hafva

vunnit lifgardet på sin och statshvälfningens sida anlände dit för

att taga trohetsed jämväl af artilleriets officerare och manskap.

Denna lyckliga tillfällighet förskaffade redan nu den 1 6-årige yng-

lingen riddartecknet af svärdsorden. Det skulle likvisst komma
att dröja ännu nära 10 år innan den unge svärdsriddaren hugnades

med löjtnants grad.

Mörner, som såg bra ut och hade ett gladt, förbindligt väsen,

blef snart en gärna sedd gäst i flera af hufvudstadens sällskaps-

kretsar. Han umgicks bland annat flitigt hos statssekreteraren Elis

Schröderheim, som icke underlät att hos konung Gustaf III till det

bästa anbefalla sin unge vän och därmed också för den hittills

tämligen obemärkte artillerilöjtnanten öppnade vägen till framgång

och ryktbarhet.

1785 anställdes han sålunda vid hofvet till en början i egen-

skap af kammarjunkare. Han fick som sådan tillfälle att göra sig
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fördelaktigt känd af konungen och blef 1787 kavaljer hos kron-

prinsen samt tillika kapten. Befordringarna gingo nu raskt. 1792

i maj blef han major och i juli samma år öfverstelöjtnant.

Vänlig, öppen och godlynt pä samma gång som kraftfull,

lugn och bestämd, lyckades Mörner förvärfva ett ej obetydligt in-

flytande öfver den unge prinsen, snart den unge konungen; ett in-

flytande, som han ingalunda synes missbrukat utan i främsta rum-

met användt till att afhålla denne frän förhastade och okloka åt-

gärder, hvartill andra sökte förleda den oerfarne ynglingen.

Det första tillfälle af större betydenhet, som härvid erbjöd

sig, var, dä efter Gustaf Ill:s död de med regenten hertig Carl

och hans gunstling Reitferholm missnöjda, från makt och inflytan-

de nu utestängda gustavianerna med G. M! Armfelt i spetsen upp-

gjorde planer att med anlitande af utländsk hjälp störta förmyn-

dareregeringen och äfven sökte härför vinna den unge konungens

medverkan. Mörner förmäles nu hafva bestämdt afrådt denne från

att inlåta sig pä ifrågavarande företag och förmätt honom att afvisa

alla förslag i sagda riktning.

Hans uppförande härvidlag förblef säkerligen ej obekant för

höga vederbörande. Såsom en följd af detsamma kan man helt

visst också anse, att han, sedan konungens guvernör N. F. Gyl-

denstolpe i samband med upptäckten af den s. k. Armfeltska sam-

mansvärjningen måst taga afsked och hertig Carl åtagit sig att

hädanefter själf vara sin brorsons guvernör, utsågs till dennes vice

guvernör. Likaså att han nu 1794 befordrades till öfverste och

generaladjutant samt chef för Finska artilleriregementet, ett befäl,

som han följande år fick utbyta mot chefskapet för Kalmar rege-

mente, hvarefter han 1798 efter konungens öfvertagande af rege-

ringen tillika blef sekundchef för dennes egen af utvaldt manskap

frän de indelta regementena sammansatta lifbataljon, 1800 upp-

höjdes i grefligt stånd och 1802 utnämndes till sekundchef för

Svea lifgarde.

Under år 1795 hade emellertid åter inträffat en tilldragelse,

som vållat de maktägande mycken oro och förtret. Det var dä

A. G. Silfverstolpe tog sitt inträde i Svenska akademien och* i sitt

tal öfver företrädaren A. v. Fersen prisade denne för hans kraftiga

opposition mot Gustaf III vid genomdrifvandet af den ännu gäl-

lande förenings- och säkerhetsakten. Förbittringen häröfver hos

höga vederbörande riktade sig emellertid ej blott mot Silfverstolpe

utan jämväl mot akademiens ledamöter och särskildt dess sekrete-

rare, den redan förut misshaglige N. v. Rosenstein, som de rent af
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ville tvinga att afgå frän sin befattning som den unge konungens

lärare. I sin egenskap af vice guvernör satte sig nu Mörner myc-

ket bestämdt häremot, ^gjorde de starkaste föreställningar och er-

bjöd att nedlägga sitt ämbete». Dä äfven konungen, som det upp-

gifves härvid påverkad af Mörner, varmt uppträdde till sin lärares

försvar, fick saken förfalla.

Ännu en gång skulle det, om man far tro en uppgift i Bio-

grafiskt lexikon, hafva blifvit Mörner förunnadt att genom sitt

kraftiga ingripande göra konung Gustaf Adolf en tjänst af bety-

denhet. En äfventyrare vid namn Boheman hade våren 1803 lyc-

kats sä bedåra hertig Carl, att denne i honom säg en af '-den hem-

liga vishetens mästare^ och lät intaga sig i det mystiska sällska-

pet E. L. U. D., hvari Boheman var en af de ledande. Men ej nog

härmed, man sökte äfven förmå den unge konungen att taga sitt

inträde i nämnda sällskap. Detta förmäles nu Mörner hafva hind-

rat med den påföljd, att Boheman blef häktad och förd öfver

gränsen.

Denna uppgift stämmer emellertid ej rätt väl hvarken med
Bohemans egen framställning af förloppet eller med Trolle-Wacht-

meisters omständliga redogörelse härför, hvilka ej lämna stöd för

det antagandet, att Mörner vid detta tillfälle spelat någon fram-

trädande roll, ja ej ens nämna hans namn i samband härmed.

Vare med detta huru som helst, frän sagda tid synes det allde-

les varit slut med Mörners välde öfver Gustaf Adolf, hos hvilken

han tidigare ansetts förmå mycket.

Visst är också, att den unge konungen, sedan han själf fattat

regeringstömmarna, snart nog lade i dagen en stark själfkänsla.

parad med en utpräglad farhåga att kunna misstänkas stå under

andras inflytande, hvilket också hade till följd, att den ene efter

den andre af de män, som under förmyndareregeringen åtnjutit hans

ynnest och bistått honom med sina råd, sköts at sidan och upp-

hörde att hugnas med hans förtroende. Högmodig, inskränkt och

egensinnig, helt uppfylld af sin kungliga värdighet säg han endast

ogärna vid sin sida män med själfständig uppfattning, som dristade

förfäkta en mot hans egen afvikande mening. Dessa hans fel för-

värrades med tiden. Han gick allt mer utan att akta pä erfaren-

hetens varningar med trotsig halsstarrighet sin egen väg, den väg, som
skulle föra honom själf i fördärf och hans rike till afgruhdens

rand.

Det var för visso med bekymrad blick som Mörner följde sin

konung på denna hans bana och säg de hotande molnen allt tätare
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skocka sig omkring den olycklige utan att förmå göra något för att

rädda honom undan det sorgliga öde, som obevekligt närmade sig.

Mörners förtroliga brefväxling frän de senare aren af Gustaf IV

Adolfs regering ger uttryck åt det missmod, hvarmed han skadade

framtiden till mötes, och de dystra farhågor konungens besynner-

liga beteende och den oroväckande politiska ställningen ingåfvo

honom.

Han tog emellertid del i det pommerska kriget 1805 och 1806

samt blef 1808 generalmajor. Samma år transporterades han som

chef till Skaraborgs regemente, hvilken utnämning likvisst ansågs

som ett tecken till kunglig onåd och stå i samband med ett sista

försök, som han skall. hafva gjort att inför den mot undergängen

besinningslöst störtande monarken uttala ett sanningens och var-

ningens ord. Mörner vägrade också att mottaga den honom så-

lunda erbjudna befattningen.

Han hörde dock ej till de män, som planlade och utförde den

statshvälfning, hvarigenom Gustaf IV Adolf skildes frän tronen,

men, dä densamma kom till stånd, tog han det med ett visst

lugn, -beklagade konungen men ansåg ej annat att göra». De
nya makthafvande dröjde emellertid ej att taga hans tjänster i an-

språk. Redan i mars 1809 erhöll han sålunda förtroendeuppdraget

att efterträda fältmarskalken Toll såsom chef för den i Skåne

sammandragna södra armen. Kort därefter blef han äter sekund-

chef för Svea lifgarde samt tillika generallöjtnant, hvarjämte han i

augusti samma år sändes till prins Christian August af Augusten-

burg för att underrätta denne om hans val till svensk tronföljare.

Två är därefter utsågs han till vice guvernör och militärbefälhaf-

vare i Pommern, frän hvilket ämbete han dock efter några måna-

der pä egen begäran entledigades. Följande är utnämndes han

till general och blef tillika öfverstäthållare i Stockholm.

Den tidrymd af 4 är, under hvilken Mörner utöfvade denna

befattning, präglas af en storartad, på snart sagd t alla stadens för-

valtningsområden kraftigt ingripande verksamhet. Talrika voro de

författningar, som nu utfärdades, de åtgärder, som vidtogps till

hufvudstadens gagn. En drätselkommission blef sålunda tillsatt,

ät hvilken skötseln af Stockholms finanser anförtroddes. Allmänna

fattigvården fick en förbättrad administration, och en instruktion

utfärdades för fattigläkare. Särskilda direktioner förordnades för

Stora barnhuset, Danviks hospital och Kronokorrektionshuset.

Krogarnas antal minskades. Sjukrum inrättades i fängelserna och

ett kurhus uppfördes pä Kungsholmen. Nya reglementen utfärda-
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des för mantals- och skattskri fningen, auktionsverket, uppbördsverket

samt brandvakten. Poliskammarens befogenhet utsträcktes till trak-

ten närmast Stockholm. Skolväsendet i hufvudstaden förbättrades.

Stadens kassor sattes i utmärkt skick. Flera hamn- och kajbygg-

nader blefvo uppförda samt uppmuddringar och pålningar verk-

ställda. Anläggningen af en ny kyrkogård utanför Stockholm blef

beslutad och plan härför enligt Mörners förslag uppgjord. En

änke- och pupillkassa inrättades för magistraten, hvars tjänstemän

jämväl fingo förhöjda aflöningsförmåner, och åtskilliga anstalter

vidtogos i den allmänna välgörenhetens intresse. Det har också

om Mörner blifvit yttradt, att »hans minne framträder vanligen, dä

goda öfverståthällare nämnas, näst Carl Sparres».

Ett afbrott inträdde i viss män i Mörners framgångsrika ar-

bete för Stockholms förkofran, då han är 1815 utsågs till landt-

marskalk vid arets urtima riksdag. I denna sin egenskap skördade

han icke det enstämmiga bifall, som synes hafva kommit honom
till del som öfverståthållare. L. v. Engeström kallar honom rent

af »den sämste lantmarskalk, som pä läng tid varit-, ett omdöme,
vid hvilket ej far fästas alltför mycken betydelse, dä Engeström i

allmänhet visar sig mindre välvilligt stämd mot Mörner och dä

detsamma dessutom jäfvas af andras intyg. Kronprinsen Carl Jo-

han röjde äfven en annan uppfattning, då han efter riksdagens slut

för att betyga Mörner sin tacksamhet för clet sätt, hvarpä denne

utfört sitt värf, öfverlämnade till hans fria förfogande 40,000 rdr

bio, en summa, som af mottagaren sedan fördelades mellan sär-

\ skilda sjuk- och välgörenhetsanstalter i Stockholm. Att Mörner

som landtmarskalk lyckats vinna varma sympatier framgår dess-

utom af den omständighet, att då han efter slutadt riksmöte och

taget afsked af ridderskapet och adeln ämnade lämna riddarhuset.

flera ledamöter framrusade samt togo och buro honom som en

sista hyllningsgärd ned för trappan under det åtföljande ståndets

högljudda hurrarop.

Om Mörner som öfverståthållare förtäljes för öfrigt, att han långt

ifrån att vara en vän af det spioneriväsen, som af den misstänk-

samme, ur franska revolutionens stormiga, orofyllda tidenvarf fram-

gångne Carl Johan ansågs för samhällets och särskildt dynastiens

trygghet oumbärligt, i stället stundom använde de s. k. hemliga

medel, som öfverlämnades till honom, att därmed understödja . fat-

tiga litteratörer, hvilka ålades att äta pä stadens källare och sedan,

dä de någon gång inställde sig, berätta -huru god tonen var».

Mörner, som 18 14 upphöjts till en af rikets herrar, blef 18 16
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fältmarskalk och förordnades i augusti samma år till riksståthållare

i Norge, ett uppdrag, som han dock endast motvilligt åtog sig

och under villkor, att detsamma blott skulle räcka en kortare tid.

Äfven i denna sin verksamhet vann han emellertid varmt er-

kännande samt blef synnerligen populär bland norrmännen, som
föga tilltalats af hans företrädare H. H. v. Essens aristokratiska

väsen och något kyligt förnäma sätt samt kände sig vida mera

hemmastadda hos den frimodige, fryntlige, flärdfrie, alltid muntre,

rättframme och mot alla vänlige Mörner. Hans hus, där en stor-

artad gästfrihet utöfvades, blef också en mötesplats för folk af alla

partier och tänkesätt. Det blef »den enda och gemensamma källan

för sällskapslifvet, där allt hat och allt agg förglömdes», samt sä-

ges äfven hafva utöfvat en förfinande inverkan pä de i Norge ännu

tämligen råa sederna.
,

Men om han sålunda på ett lysande sätt skötte den representativa

sidan af sitt ämbete, synes han i öfriga hänseenden hafva tagit

detsamma väl lätt och i allmänhet öfverlåtit regeringsbestyren ät

det norska statsrådet samt nöjt sig med att vara dess tolk inför

konungen. Carl Johan fann sig också ingalunda tillfredsställd med
denna mera passiva hållning hos Mörner. Sedan han själf 1818

bestigit tronen, yillfor han också utan svårighet dennes önskan att

ta träda tillbaka samt fann för godt att ersätta honom med den

vida kraftfullare hjälten frän finska kriget J. A. Sandels.

Mörner var emellertid alltjämt öfverstäthållare i Stockholm,

och man kunde därför hafva anledning vänta, att han nu skulle

återinträda i utöfning af denna sin befattning, i hvilken han lyckats

göra sig så allmänt omtyckt. Så skedde dock icke. Enligt Engeström

skulle detta berott därpå, att Mörner yrkat på att, såsom under

hans föregående förvaltningstid varit fallet, med ifrågavarande äm-

bete fä såsom befälhafvande generaladjutant i Stockholm förena

befälet öfver den väpnade styrkan i hufvudstaden, hvarpå Carl

Johan ej velat ingå. Enligt en annan uppgift var det hans

hälsotillstånd som kräfde hvila och tvang honom att draga sig

undan till det enskilda lifvets lugn. Allt nog, Mörner begärde och

erhöll 1 81 8 afsked frän såväl riksståthållare- som öfverstäthällare-

befattningen.

Han lämnade nu hufvudstaden och slog sig ned pä en landt-

egendom i dess närhet. Följande år hedrades han emellertid af

ständerna med uppdraget att vara ordförande för fullmäktige i

Riksgäldskontoret. Två år senare afled han i Stockholm den 24

juni 1 S 2 1

.
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Carl Mörner var ingen man af lysande begåfning; därom synas

alla samtida, som yttrat sig om hans personlighet, vara ense, men
han hade af en gifmild natur fatt mänga goda egenskaper och för-

måner sig tilldelade, hvilka i förening gjorde honom synnerligen

lämpad att bekläda höga värdigheter. Med ett vackert, statligt

och manligt utseende förenade han ett godt förstånd och sundt

omdöme, en snabb fattningsgäfva, en med försiktighet parad hand-

lingskraft, mycken bestämdhet, takt och värdighet, ett vänligt och

tillmötesgående sätt samt ett orubbligt jämnt och lugnt sinnelag,

och hans redbarhet, plikttrohet samt oegennytta voro höjda öfver

allt tvifvel. Gladlynt och godmodig, uppriktig och ord hällig, vän-

fast och gästfri* hade han härjämte en sällsynt förmåga att vinna

människor, att förvärfva tillgifvenhet och sympati. Många och

skiftande voro också de ansvarsfulla värf, som lämnades honom,

och om han också i utöfhingen af ett och annat af dessa ej lyc-

kats undgå klander, sä kan det dock på det hela om honom sägas,

att han med heder och med det stora flertalets bifall förestätt sina

höga ämbeten. Särskild t har han som Stockholms öfverståthallare

efterlämnat ett aktad t och äradt minne och kan med fog göra an-

språk pä en hedersplats i den lysande raden af hufvudstadens

högste styresmän.

Sedan 1810 var han i barnlöst äktenskap förenad med Char-

lotte Arfwedson, dotter till en af de mest ansedda medlemmarne

af Stockholms borgerskap kommerserådet Carl Arfwedson samt

själf en högt begåfvad och viljekraftig kvinna.

1





Jully Ramsay.

t
4

Den genealogiska forskningen i Finland drabbades af en svår

förlust genom statsrådinnan Jully Ramsays bortgång den 24 mars

detta år.

Julia Maria Ekström, såsom hennes namn ursprungligen lydde,

var född den 5 augusti 1865 i Leppåvirta och dotter till ingenjör-

kaptenen Carl August Ekström och dennes maka Alexandrine
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(Aline) Hackman. I unga är, 1883, ingick hon äktenskap med fil.

doktorn, sedermera statsrådet och senatorn August Ramsay, som
nu öfverlefver den bortgångna. Redan i föräldrahemmet i Viborg

kommo intellektuella och litterära impulser henne till del och gjorde

ett djupt intryck pä hennes känsliga och begåfvade natur. Och
småningom mognade och formade sig detta intellektuella intresse

till djuptgående forskningar på det genealogiska området.

Efter en långvarig förberedande samlarverksamhet vid finska

och svenska arkiv var hon färdig att skrida till utarbetande och

publicerande af sitt vidlyftiga standard work »Frälsesläkter i Fin-

land intill stora ofreden», som i fyra häften utkom under aren

1909— 16. Genom detta arbete, som på sitt område alltid skall

hafva grundläggande betydelse, hafva hvad Finland vidkommer

Anreps »Svenska Adelns Attartaflor», hvilka i synnerhet i afseende

ä äldre tid icke. motsvara den nuvarande vetenskapliga forsknin-

gens fordringar, erhållit sitt behöfliga komplement. Att i ett dy-

likt arbete, som innehåller tiotusentals uppgifter, alltid ett och annat

förbiseende skall kunna påträffas, är naturligt, men fackmannen

skall icke kunna undgå att känna beundran för den varma forskar-

håg, den outtröttliga flit, hvarmed Jully Ramsay, utan föregående

akademiska studier, vid sidan af sin verksamhet i hemmet, hvilken

hon aldrig förbisåg, bragt detta storartade verk till fullbordan. Så-

som hon det åstadkommit, har det icke blott och bart en genea-

logisk och personhistorisk, utan äfven allmänt historisk betydelse.

Den som i tiden varit i tillfälle att äfven personligen följa med fru

Ramsays forskningar, skall" där ständigt återfinna bevis pä det

förvånansvärda minne och den kombinationsförmåga, som ofta slogo

honom med häpnad och i sä utmärkt grad gjorde fru Ramsay

skicklig för den arbetsverksamhet hon valt sig.

Förutom detta sitt hufvudverk har Jully Ramsay publicerat en

samling af mindre personhistoriska essayer »Skuggor vid vägen-

(utkom 191 7). Där skildras pä ett lifligt sätt särskilda märkligare

tilldragelser och personligheter, främst från 1500- och iöoo-talens

Finland, hvilka fäst författarinnans uppmärksamhet vid sig under

fortgången af hennes forskningar. I samlingsarbetet »Finlands kul-

turhistoria: Medeltiden» har fru Ramsay skrifvit ett intressant kapi-

tel »Finlands medeltidsadel». Spridda uppsatser af henne ingå i

Finsk tidskrift, Finska Historiska Samfundets publikation Historia!

-

liften Arkisto och Genealogiska Samfundets i Finland årsskrift.

Såsom ett bevis på erkänsla för sin vetenskapliga verksamhet

hade fru Ramsay valts till ledamot af Finska Historiska Samfun-
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det och hedersmedlem af Genealogiska Samfundet i Finland. De
som i lifstiden personligen känt den bortgångna skola ständigt

äfven med tacksamhet minnas det på en gång nobla och anspråks-

lösa sätt, som var utmärkande för fru Ramsay, och det tillmötes-

gående, med hvilket hon alltid var villig att af sitt rika kunskaps-

förråd dela med sig åt andra.

K. Grotenfelt.





Carl Sjöström.

t
Den 6 juli 191 8 afled "i Lund stadsfogden Carl Johan Sjö-

ström, enda barn af handelsträdgårdsmästaren Nils Johan Sjöström

och Elna Strömblad. Han var född i Lund den 8 juni 185 1.

Efter aflagd mogenhetsexamen vid Karolinska katedralskolan 1872

inskrefs han som student vid Lunds universitet, där han 1883 af-

lade examen för inträde i Kungl. Maj:ts kansli. Under någon kor-

tare tid tjänstgjorde Sjöström sedan i sjöförsvarsdepartementet,

men återvände snart till fädernestaden, där han erhöll anställning

som registrator i Skånska hypoteksföreningen; ä denna tjänst kvar-

stod han till 1900. Ar 1889 hade han utnämnts till stadsfogde i

Lund och bibehöll denna tjänst till år 19 16, då han pensione-

rades.

Det var emellertid på ett annat område än tjänstemannens

som Sjöström skulle göra sig vida känd inom vårt land. Under

sin studenttid hade han åtskilliga terminer utgifvit studentkatalo-

gen, och var det antagligen detta arbete som väckte hans intresse
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för studentkårens personhistoria. Hans mal blef att samla biogra-

fiska och genealogiska uppgifter om alla, som studerat vid den

sydsvenska högskolan. Ar 1885 utgaf han sitt första arbete, Skån-

ska nationen 1833— 1883, hvilket endast innehöll biografiska och

icke säsom samtliga hans öfriga matriklar äfven genealogiska upp-

gifter. I denna matrikel hade han tillika infört en del. hufvud-

sakligen ur tidningar och hörsägner hämtade uppgifter, hvilka icke

alltid voro sa väl valda och hvilka föranledde kritik frän mänga
häll. Sedan detta arbete utkommit, började Sjöström pä en ny,

fullständigare matrikel öfver Skånska nationen 1682— 1832, och

efter tolf ars förberedelser och arkivforskning utkom detta hans

säkerligen förnämligaste arbete 1897. Härefter följde den ena ma-

trikeln efter den andra i rask följd; sålunda utkom Blekingska na-

tionen 1 901, Norrlands nation i Lund 1902, Skånska nationen 1833

- -89 1904, Göteborgs nation 1907, Värmlands nation 1908, Väst-

göta nation 191 1, Södermanlands nation (tryckt i IOO ex.) samma
är och Kalmar nation 191 5. Kort innan Sjöström afied hade han

afslutat sitt sista arbete: Smålands nation. En matrikel öfver sist-

nämnda nation hade redan 1882 utkommit, grundad pa af läro-

verksadjunkten August Herman Lundins i lifstiden gjorda anteck-

ningar, men var denna matrikel icke pa långt när sa fullständig

som Sjöströms arbeten, och var det pa uppmaning af nationen,

som denne ätog sig att utarbeta äfven denna nations matrikel,

hvilken för närvarande häller på att tryckas, tack vare de bidrag-

till tryckningskostnaden, som af nationens inspektor anskaffats.

Den enda nation vid Lunds universitet Sjöström icke behand-

lat är Ostgöta, men han har, enligt förordet i den af Axel Set-

terdahl 191 3 utgifna matrikel öfver denna nation, varit Setterdahl

till stor hjälp vid denna matrikels utarbetande.

Utom nationsmatriklar har Sjöström är 1886 utgifvit S:t

Knutsgillets i Lund matrikel 1656— 1886, sällskapet CC:s matrikel

1894, Alnarps matrikel 191 2 samt Lundastudenter under akade-

miens första årtionden (i 50 ex.) 1898. Slutligen kan nämnas, att

han lämnat bidrag till ett par årgångar af Lukasgillets publikation

"-Finn %
> samt till Kulturhistoriska meddelanden», utgifna af Kulfur-

historiska föreningen för Södra Sverige.

Det är ett mödosamt och intensivt arbete som ligger bakom
dessa skrifters utarbetande. Sjöström var en af vart lands fliti-

gaste forskare pä det personhistoriska området, och bör det näm-

nas att, da Sjöström utförde sina hufvudsakligaste arkivforskningar,

det ännu ej fanns landsarkiv, utan måste han företaga vidlyftiga

12

—
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och kostsamma resor för att i de olika socknarna genomgå arki-

ven. I hans nationsmatriklar förekomma ej endast historiker om
vederbörande nationer samt uppgifter om nationsmedlemmarna,

utan äfven massor af vidlyftiga och intressanta släktutredningar,

hvilket gör, att hans arbeten redan fåft stor användning och längt

fram i tiden komma att anlitas af alla dem, som syssla med per-

sonhistorisk forskning.

Någon inkomst af sina matriklar erhöll Sjöström aldrig. Be-

träffande en af dessa (Göteborgs nation) fick han något bidrag till

tryckningskostnaderna, eljest täckte subskriptionen knappast dessa

kostnader.

Sjöström var en i mänga afseenden originell man med starka

sympatier och antipatier samt med utprägladt sinne för humor.

Med rörande kärlek var han fästad vid sin åldrige fader, hvilken

vid nittiosex års ålder fick sluta sina dagar, ett är efter sonen.

Varm beundrare af sin fädernestad, älskade han det »gamla Lund»,

och det var med vemod han såg > Gamla botanicum och Hel-

gonabacken, hvilka han så pietetsfullt skildrat i »Finn», förstöras

genom de nya universitets- och biblioteksbyggnadernas förläg-

gande till dessa platser. lians största sorg var säkerligen, dä han

för några år sedan nödgades flytta frän sin bostad i den af hans

fader arrenderade Helgonaträdgården, där han framlefvat så godt

som hela sitt lif, när denna idylliska anläggning raserades för att

lämna plats för det nya lasarettets tunga tegelkolosser. I sin ungdom
var »Calle Sjö^> mycket anlitad med förtroendeuppdrag af student-

kåren och Akademiska föreningen. Han förde äfven ceremoni-

mästarestafven i det glada sällskapet CC och fungerade många år

såsom sekreterare i det gamla S:t Knutsgillet. Under de sista åren

af sitt lif, då hans hälsa började blifva vacklande, drog han sig

alltmera tillbaka från umgängeslifvet; pä de tidiga morgonprome-

naderna å Lundagärd och omkring domkyrkan syntes han dock dag-

ligen, och sällan saknades han vid Lukasgillets månadssammankomster.

Med Carl Sjöström förlorar den personhistoriska forskningen

en af sina hängifnaste utöfvare. Tack vare hans flit och intresse

äro nu samtliga studentnationer vid Lunds universitet personhisto-

riskt behandlade, under det att endast ett par matriklar utgifvits

öfver de i Uppsala studerande nationerna.
•'' Ui;

'
:
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Anonyma porträttmedaljonger modellerade
af Sergel.

Ogynnsamma förhållanden redan under Gustaf Ill:s tid och

ännu mer under den därpå följande tiden gjorde, att Sergel, den

store, fantasirike skulptören, måste ägna sin tid långt mer än honom
kärt var ät porträttskulptur. Man klagade ofta däröfver. Också

äro ingalunda alla de mänga (mer än 200) porträtt han modelle-

rade, byster och isynnerhet medaljonger, mästerstycken i sitt slag.

Sergel var ej såsom hans store franske samtida I loudon • une génie

iconog-raphique». Dessutom var Sergel med sitt impulsiva lynne

i hög grad beroende af sin sympati eller indifferens för modellen.

Icke dess mindre var Sergel i det hela en förträfflig porträttör,

och samtiden berömde porträttlikheten i hans arbeten. Också är

den länga raden af hans byster och medaljonger utan gensägelse

en af de allra rikaste illustrationer eftervärlden äger till hans tide-

hvarfs människor och däribland mänga af dess märkligaste per-

sonligheter.

Alltnog, starka både estetiska och historiska skäl tala för att

i det omfattande Sergelverk, som är under förberedande, intaga

afbildningar icke blott af hans >fria>' skulpturer utan äfven af, sä-

vidt möjligt, alla hans .porträttbyster och -medaljonger.

Genom förteckningar gjorda både af Sergel själf och hans

efterlefvande torde man känna namnen på de allra flesta personer

han porträtterat. Men då man forskar efter själfva de ännu be-

fintliga porträttskulpturerna, isynnerhet medaljongerna, råkar man

på många luckor i den nummerstarka serien. Somliga medaljon-

ger ha afbildat utlänningar och följt dessa till utlandet, andra och

flera ha på grund af gipsmaterialets skörhet och en vårdslös be-

handling troligen för alltid förstörts, möjligen ha också, trots ifriga

efterforskningar, några ännu hållit sig gömda på mera obemärkta

håll i vårt vidsträckta land.

Men därtill kommer en omständighet, som just gifvit mig an-

ledning till dessa rader. Det gifves nämligen ett antal medaljonger
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som ännu existera och otvifvelaktigt äro Sergelska, men som äro

anonyma, d. v. s. de respektive ägarna (Nationalmuseum bland dem)

känna icke hvem medaljongporträttet framställer eller äro i alla hän-

delser osäkra om namnet.

Det är därföre jag har velat vända mig till Personhistorisk

tidskrifts läsekrets för att, på samma gång jag afbildar dessa

anonyma medaljonger, ställa till den intresserade läsaren en vörd-

sam . anhållan att, om han tror sig ha skäl att föreslå ett namn.

han benäget ville meddela detta till undertecknad.

Till slut ber jag fä anmäla, att alla slags nya upplysningar

om Sergels verk med tacksamhet mottagas af

Georg Gothe.

Adr. : Nationalmuseum.

N:r i och 2 härstamma tydligen frän Sergels romerska tid.

Särskildt det större och betydligare porträttet påminner sa direkt

i behandlingen (se i synnerhet håret) om det lilla förträffliga por-

trättet i lera af Björnstähl i den Curmanska samlingen, att det bör

vara utfördt vid samma tid, d. v. s. omkring 1772. och troligen

likasom detta afbilda någon ung man i Sergels dåvarande omgif-

ning, antingen det nu är (troligast) en svensk eller fransman. Bägge

medaljongerna tillhöra en enskild samling i Sverige, hvari äfven

finnes en gammal afgjutning af den bekanta Sergelska reliefen i

Uppsala (efter Fragonard) med nymfen och de tvä satyrerna.
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N:r 3. En äldre herreman från den Gustavianska tiden, i

svenska dräkten och med ett storkorsband öfver axeln. Den för-

näme herren med det myndiga utseendet, förmodligen en högre

ämbetsman, har tydligen tillhört den stora umgängeskretsen pä

statssekreteraren von Carlssons magnifika och gästfria gods Mälby,

där Karl August Ehrensvärd och Johan Gabriel Oxenstierna voro

värdens intimaste stamgäster. En f. d. ägare af Mälby har näm-

ligen i( senare tid inköpt vår medaljong i en bondgård i närheten

af Mälby. På von Carlssons tid pryddes rummen på v
Mälby af en

hel rad Sergelska medaljonger, hvilka sedermera skingrats- Medal-

jongen äger en viss likhet med Klas Julius Ekeblads porträtt 1

liten silhuett af P. Heckens uti Nordiska Museet.

t
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N:r 4 liksom de följande n:r 5 och 6 äro tydligen att söka

bland den Gustavianska tidens aristokrater. Hårbehandlincren och

hela den plastiska stilen peka närmast pa 1790-talet. N:r 4 äger

en viss likhet med J. G. Oxenstierna, men är icke han.
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N:r 5. En herre med ett mycket distingeradt utseende. Har

förr af en ägare förmodats vara Klas Julius Ekeblad, m<jn jäm-

förelsen med andra porträtt af denne talar icke därför, och Eke-

blads namn förekommer ingenstädes i Sergels egna eller samtidas

förteckningar på skulptörens porträttarbeten.

N:r 6. Har någon gång kallats W. Chalmers. Men icke

detta heller stämmer med kända porträtt.

N:t 5 och 6 äro i verkligheten lika stora som Sergels vanliga medaljonger,

ehuru de härstädes blifvit afbildade i mindre format.
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N:r 7. År dat. 1 791 . Har i senare tid komtnit till en högre

marinofficersfamilj i Stockholm från Karlskrona. Möjligen fram-

ställer därför porträttet någon amiralsperson frän slutet *av Gustaf

T II :s regering.





N:r 8. Äfven denna medaljong torde härstamma frän 1790-

talet. Denne ganska ålderstigne herre har af familjetraditionen

kallats »grefve Hamilton» utan förnamn eller titel. t





'78

N:r g. Det torde vara osäkert, om vi här ha att göra med
ett egenhändigt arbete af Sergel själf. Den något tunga form-

behandlingen kommer en att tänka på lärjungen Forsslimd. Emel-

lertid liknar både mannens utseende och arbetets stil något Sergels

porträttmedaljong af Samuel af Ugglas. Att döma af håranord-

ningen (märk de små polissongerna!) bör porträttet vara utfördt

omkring 1800.
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N:r 10 och ii (s. 180) äro porträtt af unga damer ur den Gusta-

vianska societeten, men hvilkar Icke heller proveniensen leder oss

här på några spår. Att n:r 10 icke kan, såsom en tradition upp-

ger, framställa Sofi Hagman är tydligt-





N:r ii.

att föreslå.

Se föregående, Ingen tamUjetradition har något namn

i
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N:r 12 och 13 (sid. 182) tillhöra en senare tid- De
härstamma frän 1800-talet. en ny tid med delvis nya utseenden hos

modellerna, ny stil i skulptörens formgifhing — empire — och

det som är påtagligast här i medaljongerna: nytt mode i chevelyren.

N:r 12. Den unge herren med de markerade polissongerna

(medaljongen är daterad 1805) har i den Piperska samlingen pä
Löfstad, där porträttet ännu finnes, af traditionen kallats en ung
engelsk diplomat, som gästat Löfstad, fast man ej numera minnes
hans namn- Mannens engelska utseende tyckes bekräfta denna
familjetradition. Alan skulle kunna gissa på mr »Tenwik», som
enligt Sveriges krigs- och civilkalender för 1805 dä var legations-

sekreterare i Stockholm under engelske envoyén mr Pierrepont.

D:r O. Wieselgren har härvid anmärkt, att »Tenwik» tvifvelsutan

är en misskrifning för »Fenwick», som är namnet på en bekant och
vidtförgrenad engelsk adelssläkt, hvilken vid ofvannämnda år räk-

nade bland sig tvä ungherrar.
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N:r 13. Medelålders dam med håret »ä 1'antique», har kallats

operasångerskan Elisabeth Glin. Men utom det att modellen, som
att döma af stilen och hårläggningen borde ha suttit för sitt por-

trätt i 1800-talets början, knappast kan vara några och sextio ar

gammal (hl O. var född 1740), liknar hon ej alls det säkra por-

trätt i K. operahuset, som målats af L. Pasch d. y. t





Förväxling af porträtt.

I den sedan någon tid fullständigt utkomna första delen

af Svenskt biografiskt lexikon finnes till biografien öfver gene-

ralmajoren Johan Fredrik Aminoff infördt ett portratt, som en-

ligt livad nedan skall ådagaläggas föreställer en helt annan per-

son, nämligen sekreteraren i presidentexpéditionen Johan Albert

Ehrenström.

Såväl Aminoff som Ehrenström voro såsom bekant invecklade

i den s. k. Armfeltska sammansvärjningen mot det Reuterholmska

regementet, och anledningen till den påpekade porträttförväxlingen

torde vara att söka däruti, att personerna i fråga bada förekomma

a en grupptafla, som är 1803 i Wien målades af Berton och där-

efter graverades af Pichler. A denna tafla, som reproducerats i

Sveriges historia, utgifven af Emil Hildebrand, och där namnen

på personerna riktigt angifvas, sitter Armfelt, iförd serafimerordens

stora band, till höger från äskädaren. medan Ehrenström befinner

sig, likaledes sittande, i taflans midt. Till vänster ses Aminoff,

stående, liksom de öfriga i civil dräkt men iförd storkors af svärds-

orden. Sistnämnda omständighet borde vara tillräcklig för att

identifiera honom, men icke desto mindre har midtelfiguren a

taflan, hvilken endast är prydd med ett mindre ordenstecken (lilla

serafimerstjärnan) och uppenbarligen föreställer Eh renström, i Bio-

grafiskt lexikon fått gälla såsom Aminoff.

Men äfven ett annat ännu säkrare vittnesbörd intygar, att ett

misstag här föreligger. Ehrenström omtalar nämligen själf i* sina

Historiska anteckningar II, sid. 511, huru Bertons tafia tillkom, som
han säger, :>efter en af mig uppgifven idée, jag förestäldes sittande

med planritningen af Carlstens fästning
1

i handen samt Aminoff,

stående, lutad emot ett bord-.

1 Där Aminoff och Ehrenström suttit inspärrade.





1

8

4

Den närmast till hands liggande förklaring till det i Biogra-

fiskt lexikon begångna misstaget
1

torde emellertid vara att finna

i den omständigheten, att en likartad förväxling förut blifvit

gjord i Nordisk familjebok, där till biografien öfver Khrenström

bilden af AminofT blifvit ätergifven.

//.

' Detta liar. sedan ofvaiHlånuU* akrefs, blifvit rättad t a kartong, medföljande
II. 7 al" Biografiskt lexikon. K ed.





Några ord om en allmän personhistorisk

registratnr.

Ett fötslag att diskutera.

Mänga personhistoriska, forskare samla och registrera, hvar på sitt

vis, mer eller mindre fullständigt och praktiskt, en hel del notiser af

personhistoriskt intresse, och det vanligaste ar väl, att det som samlas

direkt eller indirekt specialiseras kring den egna släkten och dess ut-

greningar.

När den tiden kommer, att den intresserade samlaren faller bort,

inträder den kritiska tiden för samlingen, och det vanligaste torde vara,

att den förr eller senare rakar i ointresserade eller vårdslösa händer och

till sist föses undan såsom »gammalt skräp». Det bästa som kän

hända är, att materialet hamnar hos någon institution, som vill åtaga

sig att vårda samlingen och hälla den forskare tillhanda, men kvar står

dä i hvarje fall, att det för en forskare blir lika många ställen att leta

pä, som det tinnes sålunda bevarade enskilda samlingar.

Samlingarnas värde skulle därför mycket förhöjas, om det kunde
sä ordnas, att de kunde pa lämpligt sätt inkorporeras i någon redan

bestående allmän samling och dä helst genom assimilation . Jag vet

icke, om något sådant nägonstädes praktiseras, och mitt påpekande är

kanske därför öfverflödigt, men i alla händelser torde saken vinna ge-

nom att belysas genom en diskussion.

Jag refererar i det följande till det registreringssystem jag själf an-

vänder.

De notiser af olika slag, som samlas, registreras i vanligaste fall pä
personnamn och (eller) ortsnamn^ men i några fall älven pä annat

skiljenamn eller skiljeord. Det blir dä, efter det syfte samlaren velat

fullfölja, i hvarje fall en smak fråga, på huru många namn eller ord viss

notis lämpligen registreras med mer eller mindre detaljerade hänvisnings-

noteringar.

Mest praktiskt torde vara att ordna registraturen efter triopärm-

system och i en enda alfabetisk följd. I den män registret växer, kan

det bli litet besvärligt med omflyttningen mellan pärmarna, men den

saken redes bäst, om man vid sidan af hufvudregistraturen håller en

provisorisk extra registratnr, hvars innehåll tid efter annan inrangeras i

hufvudföljden.

Funnes nu en allmän registratur enligt motsvarande system, kunde
den sålunda bildade enskilda registraturen vid samlarens franfälle assi-

mileras med denna genom inflyttning af notiserna i dennas bokstafsföljd.

13
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För att icke mellan samlingar af olika värde i fråga om exakthet

och anläggning en sammanblandning skulle ske, som vore ägnad att

minska den allmänna registraturens tillförlitlighet, bör man före assimi-

leringen förse alla notiser i den tillförda enskilda samlingen med en på-

stämpling af samlarens namn eller annat lämpligt identitetsmärke, som
upplyser den som begagnar registret om. hvarifrån notisen förskrifver sig.

För dem som begagna den allmänna registraturen kunde tillhanda-

hällas en särskild registratur, upptagande namn eller annan identitetsbe-

teckning för de olika samlingarna, helst med uppgifter om samlingens

tillkomst och ursprungliga ändamål, om de erfarenheter, som gjorts rö-

rande dess tillförlitlighet och annat som är af intresse för dem, som be-

gagna den allmänna samlingen.

Om för en sädan registratur kunde vinnas någon allmännare an-

slutning af enskilda samlingar, som annars strös för vinden eller i bästa

fall stanna på hvar sin plats, skulle därigenom vinnas ett samladt ma-
terial, som snart i värde skulle ga upp mot flera af de nu existerande,

af allmänna institutioner omhändertagna enskilda samlingarna.

.Auktoriteterna kunna ju fundera på saken.

Karby gärd i Täby den 8 augusti 1919.

D. F. Lundgren
Assuransdireklör.





Recensioner.

Fredrika Bremers brev. Samlade och utg. av Klara Johanson
och Ellen Klcnian. Del III. 1846— 1857- Sthlm, Norstedt &
Söner 1917. Vill, 600 s. — 16 kr.

Den 600 sidor starka tredje stora volymen af Fredrika Bremers

bref omfattar aren 1846— 1 8 5 7 . Första brefvet i denna volym, num-
mer 628, är från oktober 1846, ett par månader efter det Fredrika

fyllt 45 år, det sista, .nummer 0S6, från september 1857, månaden efter

det hon fyllt 56. Det är den fullt mognade personligheten och det

fullt mognade omdömet, som möter oss i dessa bref. Fredrika Bremer

i dessa sin mognads ar är en ljus och stärkande syn. Hon har en sa

rik förmåga att glädjas, en sä varm meddelelsehag, och samtidigt run-

dar sig allt fastare den innersta kärnan af väsen och vilja, syn och

skapande.

Vida omkring färdas Fredrika under dessa ar. Brefven tala om
Maria-processioner i Bornhofen och »Kirmess» i. Amsterdam, om mid-

nattssolen i Lappland och palmerna på Cuba, om Trollhättan och Nia-

gara. Mäktiga naturintryck mottog Fredrika i Lappland under midsommar-
nätter af -'förunderligt ljuslif» på Lupio och Avasaksa. Hon äsag 'ska-

pelsemorgonen», da hon säg morgontöcknen skingras öfver Tengeli tlod.

Lika betagen blef den ända till bottnen nordiskt och svenskt sinnade

Fredrika af tropikernas naturVärld, dessa trädgårdar, »där en evig blomstring,

evig fruktbildning råder».

Med stora, klara, öppna ögon säg sig Fredrika Bremer omkring

pä natur och människor. För uppfattningen af allt hvad hon säg och

mötte hade hon inom sig själf den ordnande principen i sin rotäkta

religiösa tro. Nattsidan af Cubas lif, negerslafveriet, skymde ej hennes

blick för skönheten hos »Antillernas drottning». Saknaden af forntid, af

historia i Förenta Staterna kände Fredrika sä starkt som någon eu-

ropé. Det hindrade henne icke att fördomsfritt och hoppfullt betrakta

en världsbildning som har ärtusen till framtid».
1

Adressaterna till Fredrikas bref äro att finna ibland människor af

de mest olika villkor, andligt och materiellt. Fullt af vördnad, af

känsla, af behag är Fredrikas tacksägelse- och afskedsbref till Hans
Chr. Örsted efter det lärjungeskap hos honom, de samtal med honom,
som efteråt inspirerade Örsted till några af uppsatserna i »Aanden i Na-
turen-. Omisskänligt erfor Fredrika i sällskap med högtbegåfvade an-

dar en egenartad lyckokänsla, en •-ljusglädje' analog med den, som hän-

förde henne vid åsynen af ljuset i atmosfären.
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Okonstladt meddelar sig Fredrika nyåret 1847 om sitt dagliga lif på
Arsta till sin anspråkslöse vän C. D. Nygren, korrektör vid ritkontoret

pä Motala verkstad, och önskar höra hyad en man i hans ställning sett

af »de fattiga s. k. arbetande klassernas behof» och af »läseriet» — med
andra ord, hon meddelade sig med Nygren om de frågor, som just da

personligt sysselsatte henne.

Drottning Caroline Amalie af Danmark var den korrespondent, som
under Amerika-resan fick den första sammanfattning af Fredrikas erfa-

renheter: färgrika drag af naturscenerier men också bilder af kvinnans

lif i Förenta Staterna, synpunkter på slaffrågan och antydningar om
den samhällsprincip, som Fredrika mött såsom sä verksam och bety-

delsefull i de framåtgående norra staterna: associationsprincipen. Till en

drottning öfversände Fredrika, som en rosenbukett, de ljusa förhoppnin-

gar hon gjorde sig' om framtidsutvecklingen i det republikanska Ame-
rika. Fredrika kunde göra det med åberopande af drottningens egna

uttalanden till henne, förhoppningar om >ett samhälle inom hvilket alla

medborgare skulle ha lika tillfälle till dygd, kunskap och välstånd».

En följd af bref visa Fredrikas intresse för att skaffa bostad och

värme ät en nyligen förvärfvad vän, den gamla guvernanten Beata Af-

z el ius.

Det är för kontrastens skull, som just dessa fyra af Fredrikas

mänga korrespondenter här framdragas, och som exempel pä hennes

förmåga att komma i beröring med människan i dem hon mötte. Rit-

korrek tören eller den berömde lärde, drottningen eller guvernanten —
Fredrika fann i hvarje särskildt fall den naturliga samtalstonen utan allt

besvär med rangrullan.

Människan som säclan intog en hög och central plats i Fredrikas

åskådning. Att sa är kommer fram i många pregnanta uttalanden i denna

tids bref. De olika arter af samhällsvärdande verksamhet, som Fredrika

från och med koleraäret 1853 ställer sig i spetsen för, äro också helt

behärskade af hennes religiösa syn på människans värde och vär-

dighet.

Med stadig fjärrblick säg Fredrika Bremer den sociala frågan, som
i industriländerna redan började fä tydliga konturer, närma sig också

Sverige. »Svensken måste utveckla sig med andra folk och i lefvande

samband med dessa eller förblifva en enstöring i ett sammanfallande hus.»

Februarirevolutionen, Krimkriget, utlöste hos Fredrika Bremer tankar

och .syner, som icke förlorat utan vunnit i aktualitet under de sextio

sjuttio år, som ligga emellan dä och nu. Fredrika Bremer, som un-

der Krimkriget gjorde upp planer för en internationell kvinnoorganisa-

tion under fredens, barmhärtighetens, den kristliga kärlekans baner —
innan internationalism var ett erkändt begrepp och innan kvinnorörelse exi-

sterade — Fredrika Bremer hade också en helt annan syn på förut-

sättningarna för social fred än den, som årtionden efteråt förblifvit rå-

dande fram till världskriget och de omhvälfningar som följt det i

spåren.

Genom noterna kommer brefvens betydelsefulla innehåll fullt till sin

rätt. Pålitlighet, precision, kunskapsrikedom och en enastående förmåga

att ge lifvets rundning och färg ät hvarje meddelad upplysning utmärka
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dessa noter — man har hela tiden bredvid sig en följeslagare, lika pa

passlig som diskret, som ger alla behöfliga och inga onödiga upplysnin-

gar och papekningar och som allt emellanåt ger ett karaktärsporträtt eller

visar ett perspektiv, drar upp en bakgrund för breftextens innehall.

Illustrationer i ord kan man kalla de mera utförliga noterna.

Hilma Borelius.

t

Ostgöta kavalleriregemente i Karl XII:s krig af l Valdemar

Stenhammar. Linköping, H. Carlsons bokhandel idistr. 1918. 217

s., 14 pl., 5 kartor. — 10 kr.

Det uppslag på det regementshistoriska området, som kapten Sten-

hammar med föreliggande arbete gifvit, är värdt allt erkännande och

ifrig efterföljd. Skrifter sädana som denna och ägnade till minnet al

de tappre, som kampat ' under» vara gamla ärorika regementens fanor,

iiro ett kärkommet uttryck för den tacksamhet hvarje svensk man är

skyldig dessa sina förfäder. De ha dessutom sin fullt berättigade och

stora uppgift att fylla i ett folks nationella lif, ägnade som de äro att

stärka samhörighets- och pliktkänslorna inom de truppförband, som
måhända än en gång måste tagas i anspråk för krigets härda värf.

Sedd mot denna bakgrund haller Stenhammars minnesskrift öfver

Östgöta kavalleri under den karolinska tiden till fullo mattet, bräddad

som den är med intressanta och malande episoder frän den stora ofre-

dens dagar och östgötarnas käcka insats i dem. fttt ledigt och popu-

lärt hållet språk gör dessutom boken njutbar för enhvar, som far den i

sin hand, hvilket i berördt afseende i bog grad höjer dess värde.

Men Stenhammars bok väcker intresse äfven utanför äre- och min-

nesskrifternas råmärken. Ur personhistorisk synpunkt ha vi exempelvis

åtskilligt att hämta ur den. Närmast gäller detta om vissa af bokens

förgrundsfigurer, exempelvis fältmarskalken grefve Carl Gustaf Mörner
och generallöjtnant Jacob Burenskiöld, hvilkas insats i Karl XLI:s polska

krigföring ingående beröres. Ett par andra östgötaofficerare, hvilkas namn
ofta möta oss i detta arbete, äro överstelöjtnanterna Claes Bonde och
Bertil (Roxman) RoxendorfT. Pä tal om dem och den skildring af de-

ras krigargärningar, som boken innehåller, kan jag ej underlåta att

framhålla önskvärdheten af att forskningsarbetet ej som här varit fal-

let allt för mycket begränsas. Rörande exempelvis Roxman sätter* för-

fattaren, på tal om anledningen till att han sommaren j 702 kom att

deltaga i vissa operationer i Kurland och Samogitien, ett stort fråge-

tecken och anmärker gissningsvis, att den trupp, som Roxman här förde

befälet öfver, utgjordes af östgötar. En nog sä ytlig forskning i den

kurländske guvernörens i RA. förvarade rapporter till Karl XII hade
kunnat upplysa om, att Roxman vid detta tillfälle var befälhafvare öfver

en afdelning om 369 man s. k. »hästlöse», som kvarlämnats i Kurland
vid hufvudarméns marsch till Polen våren 1702, och att han med dem
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samma sommar under Georg Johan Maijdells öfverbeföl afgick ull återföre-

ning med sagda armé. Att endast en brakdel af nämnda »hästlöse

tillhörde Ostgöta kavalleri torde kunna tagas för gifvet Rörande Claes

Bonde skulle riksregistraturet och vissa afskrifter ur Sahlshultsarkivet. som
finnas att tillgå i KA., haft att lämna en del intressanta upplysningar,

som nu saknas.

Afven rent krigshistoriskt sedt har kapten Stenhammars bok sitt

värde. Framställningen bestyrker till fullo, att de s. k. regementsarki-

ven i RA. och KA., af hvilka författaren närmast tillgodogjort sig det

ifrågavarande kavalleriregementets, äro synnerligen värdefulla källor äfven

för en skildring och ett bedömande af operationerna i stort. Med upp-

gifter hämtade ur nämnda regementsarkiv har sålunda författaren t. ex.

lyckats åstadkomma en skildring af Carl Gustaf Mörners operationer

i Litauen 1702. som' innehåller en hel del nytt och värdefullt.

Pa tal härom anser jag, att boken skulle ha vunnit på om de i

densamma berörda fälttagen bJifvit något utförligare och mera fylligt

skildrade. Särskildt gäller detta höstfälttaget i Polen 1704 och det s. k.

Grodnofalttaget 1706. rörande hvilka framställningen är synnerligen kort-

fattad och i viss man missvisande.

Till sist ännu ett önskemal, uttaladt i hop]) om att kapten Sten-

hammar matte- fortsätta sin med godt resultat började författaregärning

och matte fa mänga efterföljare vid andra regementen. Var ej för

sparsam med hänvisningar till otryckta och tryckta källor. Framställ-

ningen behöfver ej i nämnvärd grad tyngas af dem. och för andra

forskare äro de till ovärderlig nytta.

//. E. Uddgren.

Carl VOll Linne, hans personlighet och livsgärning. Äv Elsi* Ribbing.

Med förord av Carl Forsstrand. Uppsala, J. A. Lindblads förlag

191S. 292 s.. 14 pt. — 8: 50 kr.

Den tacksamma och icke lätta uppgiften att skänka svenska folket

en populär Linné har lyckats fröken Kisa Ribbing bra. Alan far

dock icke vänta, att förf. pa något sätt genom själfständiga upptäckter

riktat Linnéforskningen. Sedan Th. M. Fries' standardverk öfver Finne

för 16 år sedan utkom, har det outtröttliga Linnéstudiet sammanbringat

mycket nytt material med afseende pa såväl Linnés lif son* till uppskat-

tandet af hans lifsverk. Det lag därför nära till hands att utnyttja de

nya resultaten af forskningen, desto mer som intresset for Linné tack

vare Fries och 1907 ars Linnéjubileum haft en verklig Linnékult till

följd. Denna kult kommer särskildt till synes i den innerliga kärlek

och beundran, hvarmed förf. omfattar mästaren, och den andäktighet och

förståelse, med hvilka hon fördjupar sig i hans verk. Det är emellertid

ägnadt att förvana att ej se Artedi, en af Sveriges genialaste natur-

forskare, på minsta sätt omnämnd i samband med Linmeus' Hollands-
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vistelse. Artecli och Linnnetis äro ju for alla tider oskiljaktigt förenade.

Man feordé ock aflifva den jämt och ständigt upprepade myt, som be-

rättar, huru O. Celsius d. ä. lärde känna Linnreus ( det var en vacker

aprildag 1729» o. s: v.). Man borde dock veta, att det var Linmeus'

vän Anders Celsius, som förmedlade hans bekantskap med gynnaren.

Att förf. förbisett Linnés andel i den 100-gradiga termometerska-

lan är ursäktligt, men man skulle ej ha uraktlåtit att utförligt behandla

Jannes ställning till ärftlighetsproblcmet, hvilket ju för närvarande står pä

dagordningen. Om fru Linné far man alltjämt en falsk bild. Nyare

forskningar ha visat, hur hon nästan styfmoderligt behandlade sin son,

den v unge Dauphin Hade förf. känt J. Beckmans Reise durch Schwe-

den (Uppsala iqi 1), hade hon också kunnat nämna, att Linné en gång bar

skägg. Det på sidan 184 införda porträttet af Linné efter en pastell,

sannolikt af Lundberg, föreställer i själfva verket någon annan. Linnés

karakteristiska vapen, som bär hans personlighets prägel, är, som i de

flesta Linnéarbeten, i en väsentlig detalj felaktigt.

Den friskhet och värme, hvarmed förf. tecknat Linné, tränger i bak-

grunden var kanske för pedantiska kritik, och utstyrseln, med ofta otill-

gängliga och obeaktade porträtt, vignetter, textbilder och helsidesplanscher

en heder för förlaget — gör Ribbings Linnébok for alla kulturhisto-

riskt intresserade synnerligen begärlig.

fta J\ Urvk.

Handbok i svensk heraldik af Harald FleetwooJ. Sthlm. 1'. A.

Norstedt & Söners förl. 1917,. t 05 s. — 6 kr.

T vårt lands kyrkor, slott och herregårdar finnes en stor myckenhet
af heraldiska vapen, men man måste tyvärr erkänna, att en alltför stor

del däraf såväl ursprungligen som efter senare tiders restaurering äro

fullkomligt afvikande frän alla heraldiska regler. Att detta hufvudsak-

ligen är beroende därpå, att tillgängen pä heraldisk litteratur i vart land

är starkt begränsad, rader väl intet tvifvel om. Ugglas heraldik är en

biblföfilraritet, och så är närmast ock fallet med Schlegel och Kling-

spors ^Svensk Heraldik .

Denna kännbara brist har emellertid afhjälpts genom den å Nor-

stedt Si Söners förlag utgifna »Handbok i svensk heraldik» af friherre

Harald Fleetwood. Denna bok har genom sin uppställning, smärre ar-

tiklar ordnade alfabetiskt, visserligen förlorat i klarhet, en brist sc^m för-

fattaren till stor del afhjälpt genom talrika hänvisningar de olika artik-

larna emellan, men har arbetet ä andra sidan vunnit högst afsevärdt i

praktisk användning.

De af föregående svenska författare använda benämningarna -heral-

diska sköldemärken-- och »allmänna sköldemärken» å de bada hufvud-

grupperna inom sköldemärkenas indelning med afseende a sköldens

innehåll har af förf. utbytts mot »häroldsbilders och allmänna bilder
1

'.

Förändringen är synnerligen lämplig, enär därigenom förväxling mellan
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de olika begreppen »heraldiska sköldemärken» undvikes. Önskvärdt

hade varit, om förf. gjort ytterligare förändringar i terminologiskt hän-

seende, exempelvis borttagit det hittills använda ordet sköldkant i be-

tydelsen bård, hvilket vid blasonering ofta leder till missförstånd. I

motsats till Schlegel och Klingspors nyssnämnda arbete har friherre

Fleetwood benämnt det mellersta fältet vid den två gånger styckade

eller ginstyckade skölden för balk eller ginbalk blott i de fall, då de båda
öfriga fälten hafva samma färg, och är detta gifvetvis rättast, dä därige-

nom samma regler som för stolpe oc h bjälke blifva gällande för balken

och ginbalk en.

Författaren har försett sin bok med ett synnerligen godt urval

illustrationer från in- och utländsk litteratur.

Till sist må nämnas, att friherre Fleetwood i företalet till boken

betonat, att den ej är åfsedd att vara ett vetenskapligt arbete utan blott

en populär uppslagsbok, och torde utan öfverdrift kunna sägas, att för-

fattaren lyckats fylla sin uppgift härutinnaii väl.

Johan Klcbcrg.

Dansk Heraldik af Poul Brcdo Grandjcan. Köbenhavn. A/S J. H.

Schultz Forlag 1919. 310 s.

Pil grund af det ringa intresse, som visats heraldiken i värt land,

är var litteratur på detta område synnerligen fattig. Man har i allmän-

het haft den föreställningen, att heraldiken liksom den närbesläktade si-

gillogranen voro döda kunskaper utan nägot reellt värde, blott använd-

bara såsom leksaksstudium eller tidsfördrif. Pa de senare åren har man
dock mer och mer börjat inse heraldikens stora betydelse som historisk

hjälpvetenskap. Denna förståelse för dess vetenskapliga värde har i huf-

vudsak fått sina impulser söderifrån, särskildt från 'Tyskland, men äfven

från England och Frankrike. I dessa länder hafva under de senare

åren, äfven under kriget, mänga heraldiska arbeten, såväl större, veten-

skapliga, som mindre, mera populärt hållna, utkommit. Heraldiska före-

ningar hafva bildats, och vid universitet och högskolor hafva anordnats

föreläsningar och kurser i detta ämne. Den, som hos oss velat skaffa

sig litet mera djupgående kunskaper i heraldik. har städse måst hänvisas

till den utländska litteraturen.

1 de stora grunddragen öfverensstämmer samtliga de västeuropeiska

ländernas heraldik. Det nordiska vapenväsendet har utvecklats efter

mönster och inflytande söderifrån och skiljer sig obetydligt från det tyska.

Hvad äter de olika skandinaviska ländernas heraldik beträffar, är denna

helt naturligt ännu mera likartad. De skiljaktigheter, som finnas mellan

den svenska och den dansk-norska heraldiken, uppstå egentligen först

under den heraldiska dekadansperioden, d. v. s. 16-, 17- och 1800-

talen. Före denna tid hade heraldiken haft en lefvande uppgift att

fylla. Sköld och hjälm med sina respektive märken buros af ägaren,

och reglerna för dessa märkens sammansättning utbildades städse med
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hänsyn till deras praktiska användning. Och dä denna i de skandina-

viska länderna var helt likartad, utvecklade sig äfven de heraldiska reg-

lerna likformigt. Sedan bärandet af heraldisk sköld och hjälm under

1500-talet upphört och vapnet öfvergatt till att, blott som märke för

äganderätten placeras på hvarjehanda föremal, vidtogos i de olika län-

derna en del godtyckliga ändringar och tillägg, hvilka i mängt och

mycket streck» mot de gamla, på praktisk grund utbildade reglerna.

För stadiet af skandinavisk, närmast dansk heraldik har nyligen

ett synnerligen förtjänstfullt arbete utkommit. Det är Dansk Heraldik ••

af registratorn i danska riksarkivet P. B. Grandjean.

Då den danska heraldiska litteraturen är lika fattig som var egen,

bör ett arbete som detta hälsas med glädje, siirskildt när dess författare

är en sä kunskapsrik och sakkunnig man som registrator Grandjean.

yVrbetet behandlar utförligt den dansk-norska heraldiken. Men dä denna

som ofvan nämnts så godt som helt sammanfaller med var egen, kan

man lika gärna kalla arbetet skandinavisk heraldik med speciell hänsyn

tagen till Danmark.
Författaren gifver i första rummet en god framställning af heraldi-

ken i allmänhet, i det han redogör för vapenväsendets uppkomst och ut-

veckling, de heraldiska källorna samt den heraldiska litteraturen. Efter

att i korthet hafva berört dansk vapenrätt öfvergar författaren till att

utförligt behandla vapnets olika delar. Vid hvar och en af dessa redo-

göres först för dess uppkomst. Vid de medeltida delarna beskrifves

dessas ursprungliga, praktiska använding och därefter deras utveckling

under inflytande af olika stilarter. Öfverallt anföras talrika exempel, i

allmänhet af danskt ursprung. Bildmaterialet är rikhaltigt och väl valdt,

till stor del hämtadt ur Storcks vapenbok. De visserligen små, men i

allmänhet väl utförda illustrationerna utgöra goda mönster för vapen-

ritare. Alla olika stilarter äro representerade. Synnerligen fördelaktigt

är ocksä ur mönstersynpunkt, att den vanprydande, här i Sverige sa

allmänt förekommande färgbeteckningen utelämnats. Ett antal helsides-

planscher visa exempel pri använd vapenkonst i äldre och nyare tid.

Här söker författaren äfven visa vapen utförda i olika slags material.

Boken är lättläst och praktiskt uppställd, hvadan den lämpar sig väl som
Uppslagsbok* och är det att hoppas, att den vinner spridning äfven pa

denna sidan Öresund.

Man 1 hl Fketwood.

Bibliotheca Rudbeckiana. Beskrivande förteckning över tryckta

arbeten, vilka författats eller utgivits av medlemmar av släkten

Rudbeckius-Rudbeck samt handla om dem eller deras skrifter.

En släkthistoria i elva led frän 1600— 1900-talen. Bibliografi av

Johannes Rudbeck. Sthlm, Bröderna Lagerström 1918. XII,

539 s. Tr. i 300 ex. — 30 kr.

Få släkter torde kunna uppvisa ett sä stort antal släktmedlemmar,
som lämnat så betydande bidrag till 1600- och ryoo-talens svenska
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odlings- och lärdomshistoria som släkten Rudbeckius-Rudbeck. Det är

därför en ur såväl bibliografisk som person- och kulturhistorisk syn-

punkt synnerligen intressant uppgift, som den kände bibiiofilen friherre

Johannes Rudbeck åtagit sig i och med utarbetandet och utgifvandet

af ofvanstäende släktbibliogran — en statlig volym i stor 8:0 på 539
sidor.

Släktbibliografien omfattar ej mindre än elfva släktled med inalles

öfver 90 släktmedlemmar, ordnade efter släktled från Johan Pedersson

Rudbeck, f. 1550, fram till författarens son Peder Rudbeck, f. 1897, d.

1914. Mest känd bland bärarna af namnet Rudbeck är ju Atlanticans

berömde författare Olof Rudbeck d. ä.. men bade före och efter honom
ha medlemmar af släkten Rudbeckius-Rudbeck — om ej i lika hög
grad — gjort sig kända för sina insatser i svenska odlingens historia.

Bland dessa torde här endast böra erinras om namnen Petrus Rudbec-
kius d. ä.. f. 15S0, d. 1629, professor vid Uppsala imiversitet, slutligen

kyrkoherde i Köping, Johannes Rudbeckius d. ä., f. r 5 8 1 , d. 1646,

professor, sedermera biskop i Västerås, mest känd for sitt energiska ar-

bete för folk- och skolbildningens hojande, Olof Rudbeck d. v., son

till Olof Rudbeck d. ii., med. och botanices professor i Uppsala, för-

fattare till skrifter i bl. a. botaniska och språkliga ämnen.
Det bibliografiska materialet for de olika släktmedlemmarna har

författaren uppdelat på två afdelningar: afdelning A upptager arbeten,

som författats eller utgifvits af Rudbeckar. afdelning R arbeten, som
handla om dem eller deras skrifter. Inalles upptager förteckningen öfver

2.000 nummer. Ett drygt antal af dessa utgöres ju af smärre tillfällig-

hetsskrifter vid dop, bröllop och begrafningar. men en fullständig for-

teckning älven öfver (.lem är af stort personhistoriskt intresse.

Besk ritningen öfver de olika skrifterna är gjord med bibliografisk

noggrannhet och bär tydligt vittne om den grundlighet och det om-
sorgsfulla arbete, som förf. nedlagt pa lösandet af de svårigheter i

bibliografiskt hänseende, som materialet 1 ett flertal fall erbjudit. Det

synes mig dock, som om den utförlighet i fråga om de bibliografiska

beskrifningarna, som är synnerligen välkommen, tia det gäller de äldre,

oftast sällsynta och ur bibliografisk synpunkt märkliga skrifterna, ej be-

hoft tillämpats på arbeten af och om medlemmar af ilen nu lefvande

generationen, da dessa skrifter ju i allmänhet finnas tillgängliga pa de

större biblioteken och ej heller äro af samma intresse ur bibliografisk

synpunkt.

Kn sa utförlig och sa omsorgsfullt utarbetad släktbibliogran

som HibHotheca Rudbeckiana * är nära nog utan motstycke i var

litteratur, och dess författare har genom detta sitt arbete Jämnat ett

synnerligen värdefullt bidrag till den bibliografiska och personhistoriska

forskningen.

Ju C.
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Nyare genealogisk litteratur.

— Bidrag till släkten Beljråges historia af Jenny Belfrage.
Göteborg 1916. — Bland de mänga värdefulla släktmonografier, som
under de senaste åren utgifvits, intager fru Belfrages ofvannämnda ar-

bete ett framstående rum. I en volym pä närmare 250 sidor har hon

här sammanfört alla de uppgifter om släkten, som kunnat hämtas frän

lätt tillgängliga tryckta och otryckta källor. Men att därjämte fullt

själfständiga forskningar ligga till grund för flera af dessa bidrag visar

sig snart vid en närmare granskning af desamma.
Författarinnan har uppdelat sitt arbete i fyra hufvudafdelningar eller,

såsom hon kallar dem, biografier, behandlande den först till Sverige in-

komna Hans Belfrage och hans tre till myndig ålder komna söner.

Under stamfaderns biografi redogöres äfven för ättens ursprung, hvarvid

det frän magistraten i den skotska staden Culros anskaffade beviset

om ättens 16 anor underkastas granskning, och under sönernas skildras

de olika släktgrenarnas öden fram till våra dagar. Man påträffar där-

under bland de torra biografiska uppgifterna intressanta utdrag ur bref

och dagböcker, upplysande bouppteckningar och sma kulturhistoriska

skildringar, som göra arbetet lättläst och underhallande. Efter hvarje

biografi finnes en vägledande genealogisk öfversikt. I slutet af boken

lämnas redogörelse för en handskrifven släktkrönika, påbörjad i slutet af

1600-talet, som först under tryckningen kommit författarinnan tillhanda.

En längre efterskrift, upptagande rättelser och tillägg, register och trenne

genealogiska tabeller, afslutar arbetet, som prydes af ett flertal illustra-

tioner, säsom släk.tens vapen i färgtryck, flera porträtt, afbildniilgar af

sköldebrefvet, stamträd, gärdar och kyrkor m. m.

Det är i sin helhet ett godt och duktigt arbete som fru Belfrage

med sina bidrag till släkten Belfrages historia presterat. Det uppbäres

framför allt af ett fiffigt intresse för släkten och kärlek till fädrens minne.

Att det icke är uttömmande har förf. själf antydt genom titeln, och

hennes förhoppning att genom detsamma väcka släktmedlemmarnas in-

tresse haller redan pa att förverkligas. Ytterligare forskningar hafva igång-

satts och redan ledt till det resultat, att en ny gren af släkten > upp-
täckts» och blifvit utredd.

Att inga pa någon kritik af uppgifterna kan ej komma pa tal,

helst arbetet, som är tryckt i liten upplaga, hufvudsakligen är afsedt för

släktmedlemmarna och ej tillgängligt i bokhandeln. Vi hafva endast i

korthet velat påpeka detta värdefulla tillskott i den nyare personhisto-

riska litteraturen.

Gustaf Elgenstienia*.

— Släktni Hummel j6oo—79/tV af kyrkoherde H. Söderstéen.
Askersund 19 18. 60 s., i stamtatla. Tr. i 100 numrerade exemplar.
— Det är ett stort antal släkter som kyrkoherde Söderstéen under arens

lopp hunnit utforska, äfven om resultatet ej alltid varit synligt i tryck

utan ofta fqrblifv.it i manuskript i respektive släkters ägo. Af till trycket

befordrade monografier torde böra framhållas Slakten Platin 1546— r 9 1

5

:*

och nu föreliggande arbete om släkten Hummel.
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Släkten härstammar från Peter Hommel, som, född i Spanska Ne-

derländerna omkring 1600, var handelsman i Varberg. Forskningar i

arkiven i Bryssel och Antwerpen hafva dock icke kunnat påvisa samband
med i Nederländerna förekommande personer med liknande namn. Mest

bekant af släkten torde den vitöre författaren Arvid David Hummel
vara, men älven liera präster, som spelat en viss roll inom Göteborgs

stift, hafva tillhört släkten.

Författarens stora kunskaper pä det genealogiska forskningsområ-

det synas äfven här kommit till sin fulla rätt och vara den bästa garan-

tien för arbetets tillförlitlighet och mllständigbet.

G. I.

— Stamtavla över Bendt Sönnessons l Mörarp släkt, uppgifter

samlade av N. P. Nilsson. Lund 1916. 20 s. — För Bendt Sönnes-

son, född i Halland, som brukade n:r 5 Tollarp i Mörarps socken och

afled 1737, redovisas här 201 stycken ättlingar, födda under aren 1689
— 1916. Det ringa antalet säger genast, att flera grenar måste saknas,

och det är ganska naturligt, dä man vet, huru svart det är att fastslå

genealogien för allmogesläkter utan egentligt släktnamn och da inom
samma eller närgränsande församlingar ofta förekomma flera persöner

med samma förnamn och farsnamn. En annan svårighet med stamträd

är äfven att finna en lämplig beteckning för de olika leden och ättlin-

garnas ställning inom desamma. Denna har dock här lösts på ett sär-

deles praktiskt sätt, i det att öfverst på hvarje sida finnes en skala, som
visar, huru långt in pä sidan de olika leden, här 8, äro placerade.

Ofverskädligheten blir härigenom klarare. Ett stamträd borde dock ej

ittgifvas utan släktnamnsregister.

G. f.

— Släkten Uhr (familjeanteckningar). Södertälje 1918. 23 s. ~-

Kr. 1:75. — Fröken Edla Ha m berg meddelar här en stamtarla öfver

Gärlesläkten Uhr och en del personer, som härstamma frän densamma,
hufvudsakligen inom släkterna Petre, v. Greiff, v. Unge, Gripensvärd,

af Trolle, Schildt och Price. Stamträdet är icke fullständigt, och en del

uppgifte* äro föråldrade eller ej framförda till närvarande tid.

Huruvida Gärlesläkten Uhr härstammar frän Schweiz torde ännu*

tarfva bekräftelse. Åtminstone känner ej Selggren i sina samlingar om
Gärlesläkter någon äldre än Lars Andersson, som dog 1652 som bor-

gare och skräddare i Gäfie. Likasä är släktskapen mellan Gärlesläkten

och en östgötasläkt Uhr obevisad. Denna östgötasläkt härstan§mar frän

mjölnaren Anders Johansson Uhr, f. 1734 i Risinge, hvilkens förfader

uppgifves hafva inkallats från Schweiz omkring 1650 af Louis de Geer.

Mera andra östgötasläkter Uhr förekomma äfven. En smedssläkt Uhr
har funnits vid Hargs bruk i Uppland, en borgaresläkt med samma
namn härstammar frän rådmannen i Växjö Sven Uhr, g. m. Ingeborg

Wedege, f 1730. Jag nämner detta för att påvisa den ovisshet, som
ännu råder rörande släkter med namnet Uhr.

G. 1.





197

— Släktett Westman (Härnösandssläkten) samt släkterna Söderberg,

Tjernberg, Gallenius, Westman, Hessler, Lindström, Sjöding, Schlytern,

Fahlman, Eckhéll, Afzelius, Nordin, Wargentin, Gavelius. Genealogiska

och biografiska anteckningar af Carl Afzelius. Jönköping 1919.

in, XV, 17 s. It. i 200 numrerade exemplar. — 20 kr. — Det

är ej ofta man träffar en sä omsorgsfullt utarbetad släktbok som den

nu föreliggande. Man märker, att författaren ägnat många ars arbete

häråt och ej låtit afskräcka sig af mötande svårigheter utan städse

sökt nya källor för att ernå största möjliga fullständighet. Var ej alltför

rika norrländska släktlitteratur har genom detta arbete fått ett värde-

fullt tillskott, och arbetet kan verkligen tjäna som ett efterföljansvärdt

exempel för den, som vill. ägna någon annan svensk landsortsstads bor-

garesläkter ett mera ingående studium.

Flera af de föreliggande släkterna förekomma här for första gängen

i tryck eller kompletterade och reviderade. Till de senare hör släkten

Wargetttitt. Kget nog synas för denna släkt Hulphers' genealogiska sam-

lingar ej vara använda. Hulphers angifver den bland »medlemmar af

släkten utan kändt samband med stamfadern» upptagna Magdalena
Wargetttitt såsom dotter till Robert, Tab. 20, och någon verklig anled-

ning att betvifia denna uppgift torde ej finnas, ehuru det medgifves, att

frågan kan framkastas på skäl som senare skall anföras. Att Magdalena

förgäfves eftersökts i Arboga kyrkoböcker för åren 1755—90 är helt

naturligt, då salig Btirgtttans änka madame Magdalena Wargetttitt afled

1737
2
°/i2 och begrofs s. ä.

29
/i2, 44.73 är gammal. Hon skulle således

vara född omkring 1693. Men dödböckernas åldersuppgifter torde ej

fa tagas allt för strängt, åtminstone ej i detta fall, ty hennes fader Ro-

bert dog 1691 och begrofs s. ä.
4
/io. Enligt af fil. magister Atlé Wilsk-

nian godhersfullt lämnadt meddelande intogs i Abo rädstufvurätts proto-

koll 1705
25/n följande öfverenskommelse: »Inlade handelsman Hans

Schele nu Transaction af d: 7: hujus, emellan sigh och samptel. sina

Sthifbarn angående arff effter sin Hustro och de senares Swärmoder och

Moder fordom dygdesamma Matrona Catharina Thesleft", warandes bein:te

Transaction af följande innehåld. — — — — Här emoot åtager sig

Handelsman 2:0 att utj Contante medell innan d: 24 nästkommande
Junii Månad lefwerera och uthgifwa till sina Sthifbarn, som äro Madam
Anna Catharina, Madam Maria och Jungfru Magdalena tillijka med
Jocliim Wargentiner — — — — — .» Af denna uppgift att döma
synes Magdalena ej ens varit det yngsta barnet.

Enligt Hulphers flyktade Roberts barn 1713 till Stockholm och

sedan till Arboga. Där afled Magdalenas första man, handelsman frän

Abo Gustaf Casperson 17 16
12

Ii. För Madame Magdalena Wargett-

titt och handelsman frän Åbo Petter Bargttuni lystes sedan första gän-

gen 1 7 19
22
/n. Han, som var född i Helsingfors 1688 och son till

rådmannen Torsten Burgman, afled 1728
8
n. I detta äktenskap voro

följande barn: 1) Petter, f. 1720 25
/9 ; 2) Torsten, f. 1722 3°/

7 , f 1724
26

/ 4 ; 3) Sara Magdalena, f. t 725
3
/ 3 , t [776

IO/n i Örebro, g. m.

handelsmannen Svett Almgren, f. 17 11 / 2
, t 1774

2%o; 4) Carl, f.

.728
2(V 2

, f s. å. V/4.

I Magdalenas första äktenskap var endast dottern Catharina Cas-
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persdotter Burgman, för hvilken lystes första gängen 1735
17

8 med
komministern i Arboga magister Nicolaus Pacquatin.

Men i Arboga kyrkoböcker finnes äfven följande uppgift. Ar 1 7 j 5

~\ 1 arled Hr Burgmans swärmoder Matronan Cathrina Hindrichsdotter

g]- 81 år.* Huru denna uppgift skall förklaras, torde vara svart att

saga. Man skulle kunna tänka sig, att samtidigt med Petter Burgman
funnits en annan herr Burgman. men därom känner man intet, ehuru

Petter hade en ganska stor släkt i Helsingfors, hvilken behandlas af

Khrström i »Helsingfors stads historia från 1640 till stora ofreden . eller

att Petters maka Magdalena ej var någon Rol>ert$Joiter Wargentin, men
detta strider som nämndt mot Hiilphers' uppgift, som man med vetskap

om Hiilphers' tillförlitlighet har svart att betvifla. Kn annan möjlighet

är, att Petter varit gift. innan han äktade .\ [agdalena, och att här vore

fråga om svärmodern från ett sådant gifte.

Ett 90-tal porträtt och bilder frän det gamla Härnösand ni. ti.

platser, en utförlig afdelning noter och register bidraga äfven att göra

arbetet tilltalande och förtjänstfullt.

c;. /.

— Tre kulturhistoriska släktbocker. — De släktböcker, som här

sammanförts, ha det gemensamt, att de vid sidan af de genealogiska

utredningarna upptagit släktens minnen och traditioner samt hvad om
dess öden kunnat sammanletas ur enskilda papper och offentliga arkiv.

Gemensamt för dem är det äfven, att de ge målande bilder från de

svenska medelklassernas lif. ehuru under eljest vidt åtskilda villkor. Den
Mannerfeltska släktboken af den kände och tlitige skriftställaren kap-

ten Otto Mannerfelt (D. 1. Boras. A. -B. Borås tidnings tryckeri

1918. XIV, 249 s., 1 pl., tr. i 150 exemplar), har en af en släktboK-

mest vinnande egenskaper, lefvande, personlig förtrogenhet med tradi-

tion och miljö samt gammal kärlek till släktpapperen. Af dylika ha.

trots ett par ödesdigra 1 Soo -talsdecennier, pietetsfullt bevarats nog myc-
ket för att jämte kompletterande handlingar frän annat håll samt en

omsorgsfullt utarbetad ättartatla fylla den föreliggande första delen,

medan den egentliga skildringen af släktens öden är sparad till der,

andra. Attartarlan är typisk för en tjänsteadelssläkt: ett par allmoge-

generationer, en son, som rycks lus ur de faderneärfda. villkoren under

de stora 1600-talskrigen och i stället vinner ära. befordran och till slut

adelskap. så med egendomsförvärfven ny trygg jordfasthet för genera-

tioner i en — af de meddelade brefven förträffligt belyst — miljö,

där intressena oscillera mellan väderlek och årsväxt, grannar och den

civila eller oftast militära statstjänst, som bjöd de adliga landjjunkrarna

någon tid af vidsträcktare verksamhet och intressen eller skänkte uppe-

hälle och samhällsställning at broder, for hvilka jorden ej räckte till.

Vid sidan af Mannerfeltska släkten framträder tack vare vänskapens och

frändskapens rätt samt det arkivaliska arftagandets förpliktelse i dessa

papper den numera utdöda ätten von Sch wartzenhoff. — En annan
sida af svenskt landtiif möter oss i de bilder från de skånska präst-

gårdarna, som utgöra det viktigaste innehållet i rådman B. Cavallins
präktigt utstyrda skildring af Släkten Cavaltin frän Håldala (Stockholm.
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Albert Bonniers förlag 1019. XI,
v
}6i s., 24 pl.. 1 tab.; tr. i 225 ex.).

Släkten har gått de svenska ämbetsmannafamiljernas kungsväg frän bonde

till präst och når redan med sin förste studerade medlem Olaus Ca-

vallius (f. 164S, 7 170S) biskopsvärdigheten. Det stora nordiska kri-

get tycktes skola leda dess öden in på andra banor, men med freden

verkade åter de gamla traditionerna och dess största och lifskraftigaste

gren blef så för några generationer en af dessa typiska prästsläkter

med vittförgrenade frändeforbindelser inom stiftet och djupa försänk-

ningar vid universitetet. Inom släkten fortplantades en fromhet af den

innerligare typ, som leder sitt ursprung tillbaka till pietistiska och

herrnhutiska strömningar. Detta arf nådde sin mognad hos den bety-

dande prosten och kyrkoherden Samuel Johan Cavallin i Borhmda (f.

1770, f ^41), hvars med den ännu lefvande traditionens pietetsfullhet

tecknade bild utgör bokens mest gifvande biografiska skildring. Möter

oss där en bild af hvad en svensk prost kunnat betyda i sin andliga

och administrativa verksamhet, har det lyckats författaren att i de starkt

personliga sidor, han ägnat sitt fädernehem i Hvellinge, inlägga något

af den uråldriga prästgårdsträdgårdens djupa stämning och Söderslättens

mustiga ro. Då mycken uppmärksamhet ägnas jämväl åt möderne-
släkterna, möta ett stort antal särskildt skånska namn i boken: i en

efterskrift utredes en ej befryndad östgötasläkt Cavallin. — Mot den

trygga rotfasthet, som blef de bada nu berörda släkternas arfvedel, blir

kontrasten stark, då man öfvergår till Ur en Vtirmlandssläkts oden

{c. 1445—18?$). En serie tidsbilder af docenten Rolf Lagerborg
(Norstedt Å: Söners förl.. tr. Helsingfors 1010. 392 s., 1 pl., 1 tab. —
28 kr.). Det är den gamla Skr agg e släkten frän Värmlandsnäset och

dess förgreningar Lagerborg, Skraggenskiöldh, Skraggenstierna
och Hermelin, som här afhandlas: åt en andra del lämnas dock skild-

ringen af släktens senare öden i Finland. Frän bönders, knektars,

bergsmäns och handtverkares hem banade ryttarvärjan eller studierna

gång på gång vägen upp till samhällets ledande klasser, äfven om en-

dast en släktmedlem, den berömde Olof Hermelin, kom att spela en

verkligt lysande roll. Bokens tyngdpunkt faller inom stormaktstidens

senare hälft — liksom släktens. Den är då med öfverallt, när M. G.

de la Ciardie bygger i sin välmakts dagar likaväl som i hans senare sa

bekymmerfyllda kontor, i reduktionsverket liksom 1 konungens kansli,

i Dalarnas häxprocesser, vi få »e Sätra brunn och Filipstad växa upp
och framförallt följa de svenska arméerna från slagfält till slagfält.

Mest gifvande äro utan all fråga de kapitel, som föra oss till Östersjö-

provinserna med den förvildade laglöshet, de storvulna organisations-

planer och det ändtliga namnlösa elände, som tillsammans utgöra deras

historia under det svenska väldet. Till slut få vi följa den svenska

grenen af ätten Lagerborg till Västerbotten. Den första delen mynnar
ut i några starkt suggestiva skildringar från nordanbygden, där lifvet en
sista gång flammar upp och skapar en gammaldags idyll under polcir-

keln — för att slockna i kölden, mörkret och armodet. Boken bär

vittne om ett ihärdigt forskningsarbete, men den bäres framförallt af

förtattarens temperament, reflexion och stilkonst, som åt dess bilder

gett lefvande färg — ibland kanske hans egen subjektivitets men ofta
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också tidens egen. Öfver vedermödorna i Österled ligger icke det

lyktade äfventyrets resignation, de tecknas i ljuset af en tradition, som
åter står oförsagd och kampberedd.

B. B—s.

— Kapten Oscar Fredrik Stokirk har utsändt en andra del af sina

Kultur- och personhistoriska anteckningar (Örebro, Lindhska boktryc-

keriet i g I S. (8), 262 (1) s. — Kr. 5: 50). Behandlade äro i denna
del släkterna Anckarsvärd, Appeltofft, Barkhusen, Brenner, de Berg,

von Delvig, Delhvik, Kbeltoft, Khrenpohl, Ek från Västergötland (Locke-

rudsgrenen). Engelbrektson, Hammarström frän Dalarne. Lundborg
(Orebro-Arboga-släkten), von Malmborg, Palm från Arkelstorp, Schrö-

der (Östgötasläkten), Trolle och Wifoth samt Lambertska arvet. An-
teckningar ur ark i val i ska källor och meddelanden frän släktmedlemmar
komplettera författarens merendels ur personhistorisk och topografisk

litteratur sammanställda material.

— Släktkrönika i novellistisk form bjuder grefvinnan Louise Sten-
bock, f. Mörner, på i sin lilla bok Fröken Ulla och hennes syskon.

Smådrag ur en familjehistoria (Sthlm, H. Gebers förlag 19 18. 120 s. —
Kr. 3: 50). Ur den lätt röjda anonymiteten framträda flyktigt skisserade

porträtt af den grefliga Mörnerska ätten under 1800-talet, grupperade

kring den tidigt bortgångna fröken Ulrika (Ulla) Adolfina, f. 18 12,

d. ogift 1848, dotter till statsrådet m. m. grefve Adolf Göran Mörner.

4





Smärre meddelanden.

— .Med en vacker volym Gustavianska bref. Brev från Leopold,

Kellgren, Franzén m. fl. (Sthlm, P. A. Norstedt & söner 191 8. XI,

601 s. — 20 kr.) har professor Schiick ur Svenska akademiens ar-

kiv lyckligt kompletterat de ganska rikhaltiga samlingar af de äldre aka-

demikernas bref vi i främsta rummet tack vare hans ntgifvarverksamhet

fornt äga tillgängliga. Litteraturhistorikern tillkommer det att ur de aka-

demiska angelägenheternas brokiga mångfald af obetydligheter utsofra

det viktiga och värdefulla, medan språkforskaren har all anledning att

med tacksamhet mottaga den märkliga kommentar till akademiens staf-

ningsreform, som Leopolds bref till Rosenstein erbjuda. Men fastän

sakliga, ej personliga angelägenheter i stor utsträckning äro brefvens

föremål, teckna de en sä lefvande bild af den akademiska kretsen och

dess ledande personligheter, att ett omnämnande i denna tidskrift ej bör

saknas.

Om Nils von Rosenstein obetingadt framstår som medelpunkten,

beror detta icke endast på att de flesta brefven äro adresserade till ho-

nom. Mångfalden af de önskningar, hans korrespondenter hade att

framföra, låter ana, i hvilken grad han för hela sin omgifning blifvit

oumbärlig, och fastän samlingen' ej bjuder nägra bref af hans egen hand,

är intrycket af hans kloka, oväldiga och förbindliga personlighet ej det

minst konkreta. Bland brefskrifvarna äro Leopold, Kellgren, Adlerbeth

och Franzén företrädda med större serier. Ilade den furstnämndes bref

tidigare publicerats, skulle de säkerligen — för att citera en rekommen-
dation, som man stundom finner på släktarkivens brefomslag — tack-

samt ha mottagits »såsom nyttiga för unga män att läsa i anseende till

stilens Den formella elegansen är också, frånsedt de sakliga upplysnin-

garna, hvad man kan värdera af detta kalla smicker och dessa utstude-

rade elakheter, där intet utom lusten att träffa och skrifvarens egna mag-
plågor är omedelbart. Att tidens förfinade brefkonst kunde uttrycka

äfven annat visar den vackra, manliga rättframheten i Adlerbeths bref,

och åtminstone Kellgren reagerade starkt infor torkan i skaldebiioderns

känslolif: »obegripligt^, skrifver han om dennes giftermål, »på hvad sätt

poetens vanité funnit sin räkning vid detta parti och hvilket snille han imiterat,

ty säkert är, att den gode mannen ingenting gör utan dessa 2 motiver.»

Kellgrens bref äro ocksä så motsatta Leopolds, som man kan vänta,

omedelbara i sympati och antipati, fulla af varmt deltagande i hvad som
rör sig omkring honom och därför ocksä i sitt skämt naturliga och

glädtiga, äfven när de trätta som skarpast. Så tillvida intaga dessa bref

en plats för sig i samlingen, att det ej är de akademiska och litterära

14
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angelägenheterna, som är deras egentliga tema, och deras språk är också

umgängeskretsens förtroliga, själfsvåldiga och ej så litet drastiska. I

flyktigt antydda men säkert träffade konturteckningar skymtar här en

miljö, helt annan än den sirligt akademiska men därför ej mindre
»gustaviansk»: borgerliga kretsar, Bellmanskt frivol epikurism, affärsbe-

kymmer, befordringsintriger i kanslitrapporna och konseljherrarnas för-

mak, gästgifvargårdar, småstadsinteriörer och en sällsynt lefvande präst-

gårds- och sockenidyll, där den landtligt hjärtliga trefnaden i mat, um-
gänge och natur återspeglar sig äfven i skämtet öfver sockenherrskapen

»af förra seculo». g g s

—- Af den af d:r Ruben G:son Berg redigerade editionen af

Sno il skys brefväxling {Carl Snoilsky ock hans vänner), af hvilken

i:a delen utkom 191 7, har 1918 z:a delen utgifvits (Sthlm, Hugo
Geber. IV, (4), 417 s. — Kr. 16: 50), med hvilken verket afslutats.

Samlingen utgör i sin helhet endast ett urval af skaldens bortåt

800 bevarade bref omfattande korrespondens; mycket af intresse

har tyvärr måst lämnas äsido. I den föreliggande delen, i hufvudsak

omfattande 80-talet, inga bref eller utdrag ur bref från Snoilsky

till Herman YVikblad, Gustaf Retzius, V. von Heidenstam och ett par

andra, vidare bref till S. frän Oscar II, Edvard Bäckström, Ang.
Strindberg, frän vänner i Finland (bl. dem Estlander och Topelius), frän

danskar och norrmän (bl. de senare Ibsen) samt slutligen brefväxling

mellan S. och Ann Charlott Edgren-1 -eftler och mellan S. och Viktor

Rydberg. Af skaldens egna bref äro de ilesta ställda till Retzius (25)

och Wikblad (14), af brefven till S. härrör hufvudparten frän Estlander

(30), Bäckström (21), Oscar II (20) och Topelius (16). Hvad kritiken

uttalat om den förut utkomna delen gäller i fullt matt äfven om denna:

Snoilskys brefväxling är af det högsta intresse icke blott för kännedo-

men om skaldens egen personlighet och litterära fysionomi, utan äfven

för hela den andliga miljö, i hvilken han och hans vänner lefde och

verkade. Af hans egna uttalanden i brefven fa vi en inblick i den inre

utvecklingen af hans skaldeindividualitet och ett slags kommentar till

ett flertal af hans poetiska alster. Så bevittna vi i brefven till Retzius

den brytning i skaldens estetiska uppfattning af poesiens ändamål och

diktarens mission, som inledde den i 3:6 och 4:e diktsamlingarna repre-

senterade nya riktningen i hans produktion, den sociala tendensdiktnin-

gen. Äfven i allmänna frågor uttalar sig Snoilsky esomoftast; hans po-

litiska uppfattning är afgjordt pessimistisk, han ser i det »bismarckska

systemet» inkarnationen af reaktion och bysantinism och yttrar, liksom

äfven Topelius, profetiska ord om »den förfärliga väpnade uppgörelsen

folken emellan», som förr eller senare måste komma.
Till tidens litterära frågor tar han ofta ställning — särskildt beröres

i ett flertal bref den Strindbergska striden — och uttalar sig äfven om
samtida på den svenska parnassen. Hans omdömen präglas af den hu-

mana måttfullhet, som utmärkte hans personlighet; det är betecknande,

att hans beundran för Heidenstam, som han 1888 hälsade välkommen
i vår litteratur med namnet skald, lät förena sig med ett uppskattande

af det värdefulla i en så motsatt poetisk natur och alstring som Wirséns.
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Vänner af Snoilskys diktning ha i de båda volymerna af hans bref-

växling fått en dyrbar gåfva och äro utg. tack skyldiga för att han så

förstått att träffa ett urval ur det rika materialet, att en klar och full-

iödig bild af skalden och hans vänkrets framträder för läsaren af bref-

ven. Liksom den föregående prydes denna del af helsidesporträtt af

skalden, tre efter fotografier och ett (titelplansch) efter A. Lindbergs

medalj. En kortfattad namnlista till båda volymerna afslntar verket.

— Som tredje del af Gustaf Frödin gs posthuma skrifter har

1 918 utkommit en samling af skaldens bref (Sthlm, Alb. Bonnier. (4),

332 s. — 15 kr.). Utgifvare är d:r Ruben G:sön Berg, som dock

hvarken haft med urvalet af brefven eller urvalet desamma att skaffa,

i det hans arbete väsentligen begränsat sig till korrekturläsningen. Ej heller

liar utgifvaren haft tillgång till originalen af brefven, utan endast till

afskrifter, och har han därför ej heller försett texten med en ofta önsk-

värd kommentar, något som förbehålles en eventuell framtida edition.

Till det ursprungliga brefmaterialet har emellertid utgifvaren fogat ej

mindre än 119 brefutdrag eller hela bref, som beredvilligt af ett flertal

hamngifna personer ställts till hans förfogande. — Sådan samlingen före-

ligger utgöres den af 250 bref eller utdrag af bref och omfattar åren

1877— 86, 1889— 94, 1896—98 samt 1909. Adressaterna äro till an-

talet 22; de flesta brefven tillkomma bokförläggaren Albert Bonnier,

skaldens syster Cecilia Eröding, ungdomsvännen redaktör Mauritz Llell-

berg och . redaktören Albin Forssell. Bland öfriga brefemottagare mär-

kas Viktor Rydberg, Verner von Heidenstam, Ellen Key, Georg Nor-

densvan och Richard Steffen. Frödings bref äga sitt största intresse

som själfbiograliska dokument, mindre som litterära dylika. Han
uttalar sig visserligen om litterära företeelser, men hufvudsakligen

i den mån de stå i något omedelbart förhållande till honom själf,

såsom hans lektyr, de författare han sätter högt o. s. v. Ansatser

till en vitter brefväxling förefinnas dock, så framför allt i brefven

till den af skalden högt beundrade Verner von bleidenstam. Han
uttalar sig här oförbehållsamt om samtida svenska författare, adressaten

själf jcke undantagen (se t. ex. bref 181); intressant är att följa de

olika stadierna i hans uppfattning af Levertin (jfr t. ex. bref 93, 181,

217, 220). Hufvudparten af brefven ha emellertid sitt största intresse

som belysande skaldens eget själslif och inre utveckling; särskildt bref-

ven till Hellberg och systern Cecilia få karaktären af ofta hänsynslösa

själsbikter, i hvilka han blottar sina innersta tankar, tvifvel och lidan-

den. Läsaren af dessa bref frigör sig sällan från det beklämmande
intrycket, att det är en sjtik man som för pennan — öfver 100 af bref-

ven äro skrifna från tyska och norska nervkuranstalter; man gripes af

ett djupt medlidande med den sjuke diktaren och beklagar, att hans

rika ande sä ofta blef ett offer för förtärande grubbel, förlamande tvif-

vel och sönderslitande själfanalys. Viktiga och värdefulla för uppfatt-

ningen af skaldens författarepersonlighet och egna diktalster äro de ut-

talanden han esomoftast gör om sin diktning och dess föremål och om
sina framtida litterära planer; poetiska uppslag, själsliga stämningar, lik-

nelser och bilder, som taga sig uttryck i brefven, kunna direkt återfin-
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nas i många af hans dikter. Så ger han t. ex. i ett bref till Hellberg

af år 1890 (n:r 50) klafven till uppränningen af dikterna »En hög visa

och »Skogsrån», i brefvet 235 till Halfdan Möller talar han om sig själf

som folklifsdiktare o. s. v.; hur djupt -känd dikten »Clown Clopopisky
är framgår af flera brefställen, och de visionära, till hallucinationer

gränsande själstillstånd med än storartade och oerhörda, än hemska, än

komiska fantasier och drömmar han skildrar t. ex. i brefvet 140 till sin

syster Cecilia (år 1894) gifva en psykologisk bakgrund till mycket af

hans senare diktning (»Från djupen och vidderna»): själf säger skalden,

-att det väl kunde bli stoff till tio underliga romaner och sjuhundra un-

derliga dikter». Om Krödings intresse for Swedenborg och teosori gifva

brefven äfvenledes upplysning, likaså om hans uppfattning i könsfrågan

(»de ariska soldrömmarna»), om hans allmänna moraliska och estetiska

begrepp o. s. v. — Brefsamlingen i dess helhet ger således, ehuru den

af skäl som ofvan angifvits icke kan sägas föreligga i en till redaktionella

principer eller omfattning slutgiltig form, en mångsidigt belyst bild af

skaldens författarpersonlighet, hans yttre och inre lifsforhållanclen.

— Föreliggande del af det kultur- och personhistoriskt så gif-

vande memoarverket Amiral Carl Tersmedens memoarer. I samman-
drag utg. af Nils Erdmann. V. Gustaf III och flottan (Sthlm, Wahl-
ström & Widstrand 1918. 252 s. — 6: 50 kr.) kan fullt ut täfla i in-

tresse med sina föregångare. Det afspeglar lirTullt uppfattningen och

stämningarna hos en medspelande genomsnittssvensk vid öfvergången

från frihetstiden till Gustaf II I:s tidehvarf.

I skildringen af statshvälfningsdagarna star Tersmedens berättar-

talang på sin höjdpunkt. Den ifrige hatten frän riksdagen i Norrköping

är, från det ögonblick han vädrar att något är i görningen, lika helt

konungens man och svarar för flottans folk på Holmen. Man får ett

starkt intryck af Gustaf III:S förmåga att intaga, när han så ville.

Bellman vid punschbålen på kvällen den 19 augusti, »Gustafs skål»,

entusiastiskt sjungen då för första gången, när konungen inspekterar vak-

ten, Tersmedens glada fest i tältet på Holmen — genom alla sådana

detaljer klingar ett genljud af förtjusningen öfver kungens handling och

öfver kungen själf.

Tersmeden får sin utnämning till varfsamiral, och Gustaf III är

till en början lika frikostig med nådevedermälen som gamle kung

Fredrik var i hans ungdom. Men snart skjutes han åt sidan och måste

till sin grämelse se Chapman, hvars skeppsbyggnadskonst han alldeles

ogillar, bli allenarådande. Af sin chef Trolle ger han en ^på det hela

sympatisk bild, efterträdaren Carl August Ehrensvärd endast skymtar,

en gång vid sidan af Sergel, som Tersmeden pa sitt språk kallar »var

stora och vidtberömda artist uti stenhuggerb.

Genom alla vedervärdigheter bevarade den gamle sjöbussen sitt

käcka humör, han kunde t. o. m. vid sjutti år skämta med en slagattack,

och säkert hade han ännu många fester att berätta om, innan han vid

öfver åt ti för alltid nedlade pennan.

5. L—d.
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— Doktor Carl Farsstrand fortsätter i boken Storborgare och

stadsmajorer (Sthlm, Hugo Geber 1918; 2:a uppl. s. a. (8). 198 s., 6 pl.,

1 tab.) sina meddelanden ur det färgrika och intressefängslande ma-
terial, som sjuttonhundratalets memoarlitteratur och de stockholmska

arkiven bjuda forskaren i hufvudstadens personhistoria och släktkrönika.

Arbetet vittnar liksom sina föregångare om förf:s förtrogenhet med
äldre stockholmslif och om hans omfattande fastän något osystema-

tiska beläsenhet i källorna; det ger ocksä nya bevis på den blick tor

den konkreta, tidsmålande detaljen, som framför allt rättfärdigar dessa

skildringars särskilda popularitet. Som vanligt utgör förf:s framställning

cn kombination af släktutredningar och i dessa inströdda person- och

kulturskildringar. Det säger sig själft, att Örnbergs i Svenska ättartal

iramlagda epokgörande ' forskningar rörande de stockholmska borgar-

familjerna äro den gifna utgångspunkten för det genealogiska; åtmin-

stone beträffande en af de i arbetet behandlade släkterna, familjen

Westman, hade det emellertid, såsom den senare publicerade, på annat

ställe i detta häfte omnämnda Westmanska släktboken visar, varit möj-

ligt att med ett intensivare uttnyttjande af förlis källor nå längre än

Omberg. — Den värld, förf. denna gang förflyttar oss till, är i regel

ej längre börsmagnaternas och köpmansfurstarnas utan bryggarnas,

Lagarnas och gulddragarnas: den burgne borgarens robusta och trygga

världslighet personifierar s'g i den rojalistiske men mot aristokraterna

jakobinskt stortalige >bryggarkon ungen Abraham Westmans saftiga och
bullrande gestalt, den borgerligt beräknande klokheten i hans motsats och
motståndare, den ostentativt religiuse och gammaldags enkle mössledaren

Johan Westin. Till de tvä stora borgarfamiljerna sluter sig naturligt

gulddragarparet Uldenburg, den fiån Tyskland invandrade fadern, som
med rlit och arbetsamhet grundar familjens förmögenhet, och sonen,

brigadchefen vid borgerskapets kavalleri Karl Ernst Uldenburg. en redlig,

glad och vänsäll man, som vårdade och vördade den föregående genera-

tionens traditioner i borgarmilisen och Par Bricole — liksom älven dess

dosor. Det säger sig själft. att Bellman attraherades af de Westmanska
kretsarna och kände sig tillbakastött af de W estinska och att Bellmans-

minnen och Bellmanskommentarer sålunda spela en framträdande roll i

t ramställningen. Med skeppsbromagnaten Jurgen Kristoner Muller, en

invandrad tysk, som arbetade sig upp till rikedom och anseende, an-

knyter slutligen törf. till sina tidigare skildringar af den stockholmska

höghnansen. Liksom så mänga andra af de stora grosshandlarna dref

Muller rederi, järnexport och för äterfrakten nödig import samt slutade

-ina förlagsaffärer med att själf bli brukspatron: äfven däri delade han
lott med rlera bland sina ståndsbröder, att hans ansenliga förmögenhet

genom gifte ölvergick till den högre aristokratien. — Ett särskiidt på-

pekande kräfva bokens vackra illustrationer: porträtt, karikatyrer och
stockholmsvver.

B. B—s.

— Med anledning af Lunds universitets 250-årsfest 191S hafva

tvenne publikationer sett dagen, som på grund af sitt personhistoriska

intres>e förtjäna ett omnämnande i denna tidskrift. Under titeln Gamla
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studentminnen från Lund (Sthhn, Wahlström & Widstrand 1918.

224 s. — 7 kr.) har professor Ewert Wrangel samlat och utgifvit

själfbiografiska anteckningar af personer, som längre eller kortare tid

under 1800-talets 3 ä 4 första decennier studerat vid det sydsvenska

universitetet. Samlingen inledes med ett orienterande kapitel om »Veten-

skap och bildning i Lund under t 800-talets första årtionden», hvar-

jämte hvar och en af de fem afdelningarna försetts med en biografisk

introduktion. Ett personregister förhöjer bokens användbarhet som
biografisk källa. Författarna till de meddelade studentminnena ärq

följande: Samuel Abraham Leijonhufvud, f. 1785, d. 1843, lagman i

Ångermanland och Västerbotten 1813, hofrättsråd i Skånska hofrätten

182 1, president i Göta hofrätt 1826, student i Lund 1800— 03; Chris-

toffer Isak Heurlin, den kände politikern och Tegnérs efterträdare pä
Växjö biskopsstol, student i Lund 1804— r6; Anders Lignell, f. 1787.

d. 1863, kyrkoherde i Kila och prost öfver Gillbergs kontrakt, riks-

dagsman, känd som topografisk samlare och författare och en af före-

gångsmännen för svensk hembygdsforskning, student i Lund 1807—
09; Bror Emil Hildebrand, riksantikvarie, student i Lund 1820—-32

samt Nils Peter Osberg, f. 1813, d. 1892, student i Lund en längre

tid från 1827 utan att någonsin taga examen.

En adelsman och jurist, tvenne prästmän och politici. en veten-

skapsman och en — öfverliggare låter oss utg. sålunda lära känna i

deras personliga minnen från studentåren; deras olika kynnen och

intressen bidraga också till att göra framställningen af tidsmiljön mera
allsidigt belyst. Anteckningarna, som med längre eller kortare ute-

slutningar äro noggrant återgifna efter originalen, gifva god inblick i

tidens universitetsförhållanden, studentlif, lefnadsvillkor, examensväsende

o. s. v.; personhistoriskt värdefulla äro de ofta roande karakteristikerna

af dåvarande professorer, om hvilka kompletterande biografiska upplys-

ningar lämnas i den nämnda allmänna inledningen. Af »Minnena»

tilldraga sig Heurlins och Hildebrands det största intresset. Den förre

var ifrig medlem af det s. k. »Härbärget , som bekant en samman-
slutning af vänner, som, framför allt genom den roll Tegnér spelade

som dess »lifvande princip-- och medelpunkt, fått en viss ryktbarhet i

våra litterära annaler och om hvars sammanträden och däri deltagande

personer H. ger en Lififiill skildring. Sin »fullkomliga slutbildning

-

fick Härbärget ifrån år 18 13, då Heurlin och dåv. akademiadjunkten

B. Bolméer flyttade samman i öfre våningen af ett prof. Lundblad
tillhörigt hus vid Lilla torg, där sammankomsterna oftast ägde rum. 1

Vid sidan af skämt och otvunget samspråk utgjorde litteratur och vit-

terhet ett dagligt föremål för vännernas samtal, hvarvid nyutkomna böc-

ker än af den ene, än af den andre refererades och recenserades.

Om Tegnér heter det, att när han recenserat något arbete, hade man
bättre lärt förstå författaren, än om man själf läst detsamma. »Tegnér

låg vanligen sjelfsvåldigt i en säng och höll en sprucken tobakspipa i

munnen, och jag vågar säga, att hög vishet och förstånd strömmade

1 A.
J,

Kahl, som i sitt arbete »Tegnér och hans samtida i Lund> (1851,68)
skildrar »1 lärbärget>, hade enligt H. icke känt det i dess ursprungliga form, utan

först under en senare tid, dä de ursprungliga bröderna redan voro skingrade.
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från hans läppar . . . Jag erkänner mig hafva lärt mig mera på Her-

berget af Tegnér och några andra, än jag genom egna studier kunnat

lära». — Af livad Hemlin för öfrigt meddelar i sina anteckningar

laster man sig bl. a. vid hans mördande kriti-k af dåtidens prästut-

bildning — en bild i sannerligen icke ljusa färger. — B. K. Hilde-

brand ger i sina välskrifna minnesanteckningar utom det rent själfbio-

grafiska och miljöskildringar äfven en serie med klar blick tecknade

porträtt af dåvarande professorer, bl. a. af Tegnér såsom professor

i grekiska, hvars föreläsningar han åhörde »ända till den oförgätliga

dagen i april 1824, då han afslutade dem med det bekanta talet, i

hvilket han tog afsked af ungdomen och sin akademiska verksamhet*.

I senare delen af Hildebrands anteckningar, som beröra tiden efter

afläggandet af den filosofiska doktorsgraden, träda de egentliga Lunda-

minnena mera i bakgrunden, i det författaren skildrar, hur den brytning

och vändning kom att inträda i hans studier och utveckling, hvarigenom

han fördes in på den bana, där han skulle finna sin rätta kallelse och

utföra sitt för fäderneslandets lärda odling beståndande lifsverk. —
Leijonhufvuds ungdomsminnen, hvilka i olikhet med de öfriga röja en bitter

stämning — de nedskrefvos, sedan han, af regeringen desavouerad vid

tillsättandet af hofrättsråd, tagit afsked från sitt presidentämbete — ha

sitt hufvudintresse i hvad de meddela om Tegnér; denne var som be-

kant L:s informator på Yxkullsund och sedermera i Lund och fattade

för sin discipel en verklig tillgifvenhet, som bestod lifvet igenom. I

inledningen till anteckningarna inrycker utg. några hittills otryckta dik-

ter af skalden, af hvilka en författats på fröken Louise Leijonhufvuds

födelsedag 1801. — Utrymmet medger icke att ingå äfven pä de två

återstående själfbiografierna. 1 sin helhet utgör samlingen en instruktiv

och underhållande läsning, och alla vänner af var kultur- och lärdoms-

historia äro utg. tack skyldiga för det värdefulla bidrag han lämnat

till densamma. — Den andra publikationen är i motsats till Wrangels

författad af nu lefvande f. d. Lundastudenter. Den bär titeln Under Lunda-
gårds kronor. En minneskrans vid tvåhmidrafemtiårsfesten afgamla
studenter (Lund, Gleerupska univ.-bokhandeln 1918. (6), 500 s., 1 pl. —
20 kr.) och omfattar bidrag af icke mindre än 25 olika personer. Här
kan blott lämnas en kortare öfversikt af det rikhaltiga och mångsidiga

innehållet. De egentliga studentminnena taga sin början med slutet af

1850- och 1860-talet, som skildras af Aug. Quennerstedt, Gottfrid Billing,

Sv. Leonh. Törnquist, Leonard Holmström och O. Ingstad; från början af

70-talet lämnar Axel Kock intressanta anteckningar, lundensiskt student-

lif på 70-talet skildras af Nils Flensburg och från sekelslutet af Claes

Lindskog. Belysande för den inre bildningshistorien och den personliga

utvecklingsgången äro Hans Emil Larssons minnen från sin studenttid,

midten och senare hälften af 70-talet; därjämte lämnas en intressant

skildring af samlifvet med A. U. Bååth. Öfriga bidrag hafva ett mera
speciellt innehåll. Gustaf Cederschiöld berättar sina erfarenheter som
filosofiska fakultetens notarie, Seved Ribbing redogör för det akade-

miska folkbildningsarbetet, Paul Rosenius kåserar 0111 naturkunnig-

heten i gamla Lund, Axel Herrlin meddelar drag ur 80-talets lunden-

siska tankelif och Martin P:n Nilsson ur föreningslifvet (Filologiska
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föreningen). Om Orvar Odd och Lund skrifver Otto Syhvan, om Lund
och skandinavismen Carl Martin Collin, om musiklif och studentsång

Fr. Wulff och Tobias Norlind. Äfven bidrag med ämnen från äldre

tider förefinnas. Så gör sig Arthur Stille till ciceron öfver slagfältet

vid Lund, Carl M. Fiirst ger en karakteristik af Kilian Stoba^us och

hans lärjungar, E. Wrangel lämnar ett bidrag till det lundensiska säll-

skapslifvets krönika (den Faxeska kretsen m. m.) och Fr. Böök medde-
lar, jämte inledande anmärkningar, några roande brottstycken ur Nico-

lovius' (Nils Lovens) 1856 i Skånska posten tryckta akademiska me-
moarer. Sina intryck frän Lund och samtida personer skildrar Edv.

Lehmann, dåv. innehafvare af det Oehlenschläger-Tegnérska stipen-

diet, i artikeln »Lundevenskab». Volymen afslutas med spirituellt skrifna

minnesanteckningar från jubelfesten 1868 af Esaias Tegnér samt ett

par lundadikter af Fr. Vetterlund. Tillsammans gifva de olika bidragen

en synnerligen värdefull och lefvande bild af sydsvenskt universitetslif

under 1800-talets senare hälft, och det måste betraktas som högst lyck-

ligt, att vederhäftiga minnestecknare på sätt som skett satts i tillfälle

att publicera och för eftervärlden bevara sina hågkomster från studie-

åren. Arbetet, hvars konstnärliga utstyrsel är ombesörjd af fil. lic.

Harald Sjövall, prydes af en helsidesplansch af Akademiska föreningens

byggnad samt talrika porträtt m. fl. bilder i texten.

— Till Lunds universitets 2 50-årsjubileum utkom Smålands na-

tion i Lund 166S—igiS. Dess oden och personligheter, skildrade

av Gotthard Carlsson och Uno Johnsson (Lund, Aktiebolaget

skånska centraltryckeriet 1918. VIII, 174 s. — Kr. 6: 50). Det är

väl knappast en tillfällighet, att just denna nation på ett sådant sätt

kunnat hugfästa minnesdagen. Den har förut haft att uppvisa Sveriges

första tryckta nationsmatrikel, A. H. Lundins »Småländska nationen i

Lund. Genealogiska och biografiska anteckningar», och den inom na-

tionen verksamma »Föreningen för Smålands minnen» framstår som ett

vittnesbörd om, att ett ej alldeles vanligt kulturhistoriskt intresse sedan

länge där är rotfäst. Det säger sig själf, att innehållet i en skildring

af en nationsförenings utveckling väsentligen är förutbestämdt af proto-

kollens och det öfriga källmaterialets halfofnciella och föga intima art.

Man finner i arbetet hvad man har rätt att söka där: små inspektörs -

och kurators-biografier med tonvikten lagd på vederbörandens insatser

i nationens öden, stadge- och organisationsfrågor, glimtar af förenings-

lifvet med dess dubbla syftning till kamratlig glädje och kamratlig själf-

uppfostran samt anteckningar om landsmän, som gjort sig bemärkta i

kamratkretsen eller i sin senare verksamhet; att författarna gjort sig

till regel att identifiera de omnämnda studenterna och ge upplysningar

om deras framtida öden, bör särskildt framhållas i denna tidskrift. Den
tidrymd boken omspänner är lång, och så kan också vägen synas vara

från 1840-talets klassiska studentkultur tillbaka till de gamla student-

sedernas pennalism, deras robusta dryckesseder och gesällslagsmäl och

deras lika robusta kollegie- och disputationsflit. Men en återblick som
denna vittnar äfven om det gemensamma och oförändrade i ett tradi-

tionsrikt samfunds villkor: kontrasten mellan den ^akademiska bondbyns»
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och den icke endast >. småländska» fattigdomens torftighet och det rika

intellektuella lif, hvari universitetet kallar sina alumner till delaktighet

ej minst genom .den akademiska medborgerlighetens utveckling under

landsmanskapets hägn.

B. B—s.

— En bok för dem som voro med på den tiden är i första rum-

met Gurli Linders Sällskapsliv i Stockholm under 1880- och i8go~

talen (Sthlm, P. A. Norstedt & Söner 1918. (8), 174, (1) s. — 12

kr.). Redan uppräknandet af namn eller samkväm — och dylikt finns

det godt om — kan säkert hos dem väcka genklangen af en stämning,

som för den utomstående alltid blir mer eller mindre oåtkomlig, och

så återge något af stundens friskhet åt situationer och händelser, ja,

kanske t. o. m. åt de, som alltid, med ögonblicket förbleknande skämten

och tillfällighetsverserna. Men det rinns också mycket i arbetet, som
har ett större värde än souvenirens, interiörer från stockholmshemmen,
reminiscenser från tidens meningsbrytningar och ej minst de subjektivt

sympatiska teckningar af vänner och meningsfränder, författarinnan

inströr; särskildt kunna nämnas porträtten af Ellen Anckarsvärd, Anne-
Charlotte Edgren-Leffler, Sonja Kovalevsky, Anna Wallenberg och fram-

för andra Ellen Key. Rikhaltiga upplysningar ges om de sällskapliga

medelpunkterna, hem sådana som professor Hugo Gyldéns, doktor

Anton Nyströms, professor Carl Curmans, direktör Sven Palmes och

andra, föreningar och klubbar som Heimdall-Kråkorna, Nya Idun, Tolf-

terna och mänga liera. 1 dessa kretsar möttes en brokig och dock
innerst ganska homogen skara människor, hufvudstadens kulturella fri-

sinne i dess många skiftningar. Det har särskildt legat författarinnan

om hjärtat att göra slut på legenden om det gräa, fula, glädjelösa och

idealfattiga 80-talet, och hennes skildringar efterlämna också intrycket

af mycken sällskaplig glädje, vackert kamratskap och ljust framtidshopp.

Endast Strindberg är vantrefven, då han skymtar förbi. Episoden är

efemär men völbehöflig; åtminstone skulle den generation, som mottog

arfvet af So-talets lidelsefulla kritik och frätande tvifvel, stå där litet

snopen, om detta »nya rikes^ kärna varit blott den estetiskt-intellektuella

lifskonstens rikemansvärld.

B. B—s.

— I tidskriften Göteborgs försvar 1918 har kapten Otto Manner-
felt påbörjat en serie biografier öfver Guvernörer och landshövdingar

med residens pä Alfsborgs slott och i Göteborg 16ig
—1680, hvaraf

f. n. föreligger en kortare inledning, innehållande en öfversikt
t
öfver

länsstyrelsens organisation fr. o. m. 16 10, då Alfsborg återföll till

Sverige, samt en ganska utförlig biografi öfver >generallandsherren- Nils

Stiernsköld.

— I lofvärd afsikt att göra en af vår lärdomshistorias märkesmän
känd i vidare kretsar har Henrika Scheffer i sin lilla bok Johannes
Schefferus. En storman frän 1600-talets Uppsala (Uppsala, J. A. Lind-

blads förlag 1

9

t S. 1 72 s., 4 pl. — Kr. 4: 25) gjort ett försök att i afvaktan
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pa den tyvärr ännu oskrifna vetenskapliga monografien öfver en af ban-
brytarna för svensk kritisk forskning teckna en enkel lifsbild af sin be-

römde stamfader. Som populär framställning har arbetet sina förtjänster,

om också en del anmärkningar kunna göras mot stil och disposition af

materialet (så t. ex. faller det väl mycket utom ämnet att på 13 sidor

redogöra för innehållet i den af Schefferus utgifna nya upplagan af

Konunga- och höfdingastyrelsen!) För välvillig är förf. äfveri i fråga om
förklarande, noter till förekommande ord och uttryck — en person, som
öfver hufvud taget köper och läser lat vara en populär framställning

af Schefferus' lif, torde väl ej behöfva upplysas om att desiderera bety-

der åstunda, att Neptuiius är hafsguden etc. Till källförteckningen kan

anmärkas, att den är bibliograhskt väl knapphändig; äfven frågar man
sig, hvarför såväl »Collectio Gjörwelliana» som Fants Minne öfver Joh.

Schefferus anföras, då det senare oförändradt ingår i den förra. Texten

illustreras af ett antal fotografiska reproduktioner, af hvilka Schefferu>'

1 Museum» (vid norra ändan af S:t Eriks torg i Uppsala) är mindre

bekant.

— En populärt hållen lefnadsteckning, icke en litteraturhistorisk

studie, är Maria Holmströms monografi öfver Emilie Flygare- C 'arlcn

(Sthlm, Hugo Gebers förlag 191S. XI, 200 s. — q kr.). Arbetet, som
enligt hvad förf. i förordet upplyser toreslagits henne af Kilen Key vid

ett besök på Strand, är underhållande skrifvet och ger vid sidan af den

egentliga personbiografien ett försök till teckning af den tidshistoriska

och litterära miljö, i hvilken den ryktbara författarinnan lefde. Som
källor ha naturligen användts fru Carlens egna själfbiografiska anteck-

ningar (-Skuggspel*, »Minnen af svenskt författarliv) samt gifvetvis äfven

Schöldströms, Warburgs m. ffcs kortare monografier, hvarjämte förf. fatt

mottaga värdefulla råd, upplysningar m. m. frän ett flertal släktingar till

fru Carlén och andra personer. I frågan om den Smithska slaktens

anor fastslår förf. den på nyare forskningar grundade åsikten, att släkten

på fädernet icke, som man förmenat, är af skotskt ursprung, utan här-

stammar från en gammal bohuslänssläkt, hvars äldste kände medlem
var Lars Olsson Bohlröd, kallad Lars Smedh, från Skee socken vid

Strömstad. Loken är försedd med illustrationer såväl i som utom tex-

ten, hvaribland ett faksimile af ett bref från fru Carlén ur prof. Karl

^Yarburgs autografsamling.

— Växjö stifts herdaminne är ännu oskrifvet. Ett par prästmöten

ha visserligen uttalat sig för att sätta arbetet i gång, men saken har

fatt bero. På material är ingen brist. Lagergrenska samlingarna i

Kungl. bibi. och Forssanderska i Växjö gymnasiibibliotek äro mycket
gifvande, och goda förarbeten finnas ju i prästmöteshandlingarnas

nekrologer och stiftets julböcker. Minnesteckningar sådana som Julius

Anderssons öfver den originelle, högt skattade Stenbergaprästen Johan
Magnus Tcllcuider (En kyrkans märkesman i Växjö stift under förra

århundradet. Minnesteckning. Sthlm, Sv. kyrkans diakonistyrelse 191 8.

59 s. — 90 öre) lämna också viktiga bidrag, icke minst genom
den inblick man får i gångna tiders fromhetslif. Tellander var en af
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de präster, som helt rycktes med af den väckelse, som i -förra seklets

midt gick fram öfver Växjö stift och bland sina märkesmän räknade

Lorentz Sellergren, Jonas Sandell, Josef Bexell m. fl. Det pietistiska

'inslaget fick hos dem alla, och särskildt hos TeMander, en alltigenom

kyrklig karaktär. De talrika skaror, som i honom sågo sin andlige

ledare, höllo sig också fria från hvarje ytterlighet och läto aldrig kon-

ventikelväsen träda i stället för de söndagliga gudstjänstbesöken. Tellan-

ders predikan lockade starkt; där fanns Schartaus klarhet förenad med
innerlighet från Bengel och Roos. — Minnesteckningen är synnerligen

läsvärd och ger ett starkt intryck af att komministern som icke ville

bli kyrkoherde^ var en präst af kvaliteter.

//. //'.

— Kyrkoherden Hagb. Isberg har med sitt arbete Erik Kristian

Boos. En präst. (Sthlm, Sv. kyrkans diakonistyrelse 1918. 150 s.,

t portr. — 4 kr.) gjort Sveriges kyrka och svensk kristendom en

verklig tjänst. Ej få ha under tidernas lopp de svenska präster varit,

som varit till välsignelse ej blott genom livad de verkat, utan äfven

genom sin personlighet. Det kan dock sägas om flertalet af dessa, att

de icke fullt ut fått öfva det inflytande till rum -och tid, som deras

gåfvor eljest kunnat gifvå dem. Ofta placerade i landtlig afskildhet eller

ständigt jäktade af arbete i den närmast liggande kallelsegärningen

ha de endast undantagsvis efterlämnat för allmänheten tillgängliga skrif-

ter, genom hvilka deras ande kunnat verka äfven efter deras död. Och
sällan har man bland dem, som stodo dem nära, förmätt eller mödat
sig med någon litterär teckning af deras personlighet. Följden har

blifvit, att kraften af deras karaktär och gärning fått göra sig gällande

alltför uteslutande blott bland deras samtida och inom en trängre krets.

Detta har för Erik Kristian Böös' del lyckligtvis icke blifvit fallet. Na-
turligtvis främst tack vare den omständigheten, att Böös länge fått verka

som församlingsherde i ett kulturcentrum som Lund. Men äfven kyrko-

herden Isbergs synnerligen utförliga, på ingående personlig kännedom
grundade och mycket träffande lefnads- och personlighetsteckning har,

skola vi hoppas, gjort Böös' välsignelserika insats l svenskt kyrkolif

befruktande inom vidare kretsar än de närmast liggande. Hans minne
skall nu komma att lefva ej blott bland dem, som kände honom per-

sonligen, och inom generationen efter dera. Han är vorden något af

en svensk kyrkohistorisk personlighet i eminent mening. Alan skall

minnas honom såsom en föregångsman på mer än ett område. Hans
egenartade prästerliga gärning skall stå som en maning för kommande
präster att våga vara sig själfva äfven i helig tjänst.

Det skall bli svårt att glömma Lunds ^vandrande präst», soni från

början — antagligen genom barnförlamning i tidig barndom — gjorts

till en stapplare, men likväl aldrig förtröttades att gä och gä, tills han

bokstafligen stupade på vägen, drifven af sitt brinnande hjärta, tändt

af Kristi kärlek. Prästen, hvars händer voro som såll, genom hvilka

alla gyllene gåfvor, som follo honom till, runno ned till de fattiga och

elända, så att han aldrig för egen räkning hade det minsta mer än det

nödvändigaste! Predikanten, som årgång efter årgång af kritiska stu-
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rienter beundrades för sina predikningars idérikedom, älskades för den
djupa eld, som förnams brinna i dem, och vördades för, att han alltid

var hvad han talade! Människovännen, som- ofta med nägra ord

kunde få denna världens rika att genast och villigt offra mer på kär-

lekens altare än de själfva någonsin drömt om, att de skulle kunnat

offra. Mannen, som i hjärta och själ alltid »var med* i den sociala

kampen, men utanför alla partier och dock — underligt att säga

—

af alla älskad och vördad! Själasörjaren, som, äfven böjd af arbete

och år, brann af ungdom och drog ungdomen till sig ej mindre än de

gamla och trötta! Församlingsherden, för hvilken Bengt Lidforss be-

kände sig hysa vördnad och vid hvars död Waldemar Biilow i »Folkets

tidning» skref: »Detta är icke blott en djup sorg, det är en olycka.»

Ar det icke godt. att en sådan man fått en biograf och en bio-

graf, som förmått sin sak sä, att man nu icke lätt glömmer den han

tecknat ?

//. B. Hallberg.

— Rektor S. Almquists Karl Petter Nordlund. Mi?mesteckning
(Sthlm, P. A. Norstedt & Söner iqiq. 52 s. — Kr. 1: 50) ger i Nordlunds
utveckling en konkret bild frän det nydaningsskede i svenskt skol- och

kulturlif, som författarens förut i denna tidskrift omnämnda Gunnar
Wennerbergsskildring sökte fånga i ett vidare perspektiv. Liksom den
större boken, till hvilken den nära ansluter sig, fängslar den lilla skriften

genom det starkt
\
personliga i uppfattning och framställning, den, in-

gifvelsens inkonventionellt fria lek till trots, fast genomförda grundåskåd-

ningen och den sällsynt lefvande helhetsuppfattningen af ett rörligt och

mångskiftande tidsskede. Med det föregående arbetet delar denna framställ-

ning äfven utpräglade förtjänster som personskildring, vare sig det gäller

hufvudföremålet eller den skara af skolman, som träffande ställas fram,

karakteriseras och värdesättas med några korta ord. Som typ för den

gamla skolans i dess förtjänster och begränsning får åter den utmärkte

latinläraren Wendblad göra tjänst, det nya personifieras af den skol-

bildande matematikläraren Kjelldahl och olika generationer af dennes

lärjungar och efterföljare, > realismens* båda föregångsmän Krok och Hult-

man, Nordlund, M. M. Floderus och Thore Fries, nära samtida och

vänner i skolan och sedan lärare ät AJmquist och dennes generation —
en tradition, lefvandegjord i sitt personliga sammanhang. Det bör fram-

hållas, att åsiktsgemenskap och vänskap fått blanda färgerna till bilden,

en förtjänst, då det gäller inträngandet i personligheter och syften, men
väl också en uppfordran till den själfständigt pröfvande eftertanke, som
för författaren är all undervisnings högsta ändamål.

4

B. B—s.

— Den nyare topografiska Utteraturen bjuder som vanligt åtskilligt

af personhistoriskt intresse. En rangplats bland hithörande arbeten in-

tager genom anläggningens bredd, behandlingens mångsidighet, med-
arbetarnas kvalifikationer och den präktiga utstyrseln den stora land-

skapsbeskrifningen Bn bok om Värmland av värmlänningar, redigerad

av H. H. Hildebrandsson och Sixten Samuelsson (D. 1— 2,
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Upps., Almqvist & Wiksell t 91 7, 18. VII, 398; (4), 354 s. — 24 kr.).

Bland bidragen i första delen böra i detta sammanhang nämnas lektor

Samuelssons genom karakteristiska drag och episoder konkretiserade,

säkra teckning af landskapets historia, som på elt lyckligt sätt ger ramen

åt de särskilda skildringarna, lektor E. G. LUljebjÖrns biografiskt ordnade

framställning af »Det litterära Värmland» samt de kyrkohistoriska bi-

dragen af rektor Säve och domprosten J. E. Berggren, det sistnämnda

en sammanställning af ett flertal hvarandra skarpt motsatta uttalanden

om en bekant läsarpredikant frän 1850-talet, Johannes Andersson från

Långserud. Den andra delen upptages till väsentlig del af specialredo-

görelser för förvaltning, institutioner samt naringslifvets olika grenar,

och i samband därmed lämnas själffallet en mängd personuppgifter af

värde. I regel ha dock .författarna ägnat denna sida af sitt ämne en

rätt knappt tillmätt uppmärksamhet. Med tacksamhet skulle man sär-

skildt ha mottagit uppgifter om den värmländska industriens märkesmän,

ej minst under det näraliggande industrialiseringsskedet. Arbetets sista

afdelning utgöres af skildringar af de stora och märkliga värmlands-

släkterna Geijer, Fryxell och Uggla, utarbetade af professor P. A. Geijer,

lektorskan Agnes Schagerström, f. Fryxell, och amanuensen Arvid Hj.

Uggla; här möter man karakteristiska representanter för de olika områden,

inom h vilka Värmland och dess ledande klass gjort sin förnämsta insats,

Om än det vackra och intressanta arbetet i det hela syftar till andra

mål, ger det, som af denna korta öfversikt synes, äfven personhistorikern

mycket af värde; ett alfabetiskt register skulle väsentligen ha under-

lättat tillgodogörandet af materialet ur denna synpunkt. — Stadshistorien

har under år 1918 att uppvisa ett genom vetenskaplig metod, syste-

matisk forskning och materialets genomarbetning förebildligt arbete,

Ystad mot slutet av danska tiden. Några anteckningar rörande Ystads

administrativa, ekonomiska och merkantila förhållanden under förra
hälften av 1600-talet av Nils \V i mar son. (Skrifter utgivna av Ystads

fornminnesförening, 2. Ystad 19 iS. Stor 4:0. (6), 83 s. — 10 kr.) Upp-
gifter till stadens personhistoria, i h vilken ett starkt skotskt element bildar

ett anmärkningsvärdt inslag, återfinnas särskildt i skildringen af »Staden

och dess styrelse^ samt i kapitlet »Handel och Sjöfart. Köpmän och

skepparev. — I general G. Björlins älskvärda och roande Amalshistoria

Skildringar från en gammal svensk småstad. Strödda minnen och

anteckningar (Sthlm, Fahlcrantz & Co 1918. 248, (1) s. — Kr. 9: 75)
kommer förf:s förmåga af lefvande, konkret skildring och hans äfven

i tidigare arbeten dokumenterade intresse för personhistorisk forskning

väl till sin rätt; det vimlar af människor, hedervärda borgare och äm-
betsmän såväl som äventyrligare existenser och underliga original,

många tecknade med minnets och sympatiens lefvande färg; högst på
skalan sta de båda bittert fiendtliga, till slut försonade och förenade stor-

släkterna Åberg och Amelberg, som vi fa följa i flera, för olika skeden af

svenskt småstadslif karakteristiska generationer. — Som ett bidrag till vart

näringslifs försummade personhistoria må slutligen, trots arbetets omiss-

känliga karaktär af enkelt reklamhäfte, påpekas Nässjö handel och industri

1 ord och bild af Arvid YYallerström (Nässjö, Arvid Wallerstöm Co
1916. Stor 4:0. 327 s. — 4 kr.) med skildringar af öfver etthundra före-
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tag och deras ledare samt talrika porträtt. — Bland sockenbeskrifningar

ma nämnas den indelte soldaten Lars Lam grens af kärlek till hembygden
burna bok Ölme. Historik, biografier, bilder m. m. (Del i— 2. Kristine-

hamn, Grundels boktr. 19 16, 17. 90; 109 s. — Kr. 3: 50), där förf. bl. a.

för hvarje gård i socknen lämnar utförliga upplysningar om samtliga

nuvarande invånare samt återger talrika porträtt, en tacknämlig källskrift

för framtida hembygdsforskare. Liknande, ehuru ej systematiskt full-

ständiga uppgifter, ger Boken om Högsju. En norrländsk sockenkrönika.

Kulturbilder, sägner ock tninnen
%
upptecknade av Arv. Salvén. Med

förord av Olof Högberg (Sthlm, Sv. kyrkans diakonistyrelse 1918.

248, (2) s. — Kr. 5: 50). Efter trohjärtade skildringar från den för-

samling, där kyrkoherde Salvén verkat i trettio år, följer här bl. a. för-

teckning på socknens donationer och donatorer, en Series pastorum

Högsjöensis» samt uppgifter om läkare, mera framträdande personlig-

heter samt industriföretagen jämte deras ledare inom socknen.

B. B—s.

— Cecilia Bååth-Holmbergs Orter ock människor (Uppsala, J. A.

Lindblads förlag 19 18. 407 s., 116 iliustr. — Kr. 9: 50) afser att vara ett

led i den serie af svenska skildringar, som förf. under namn af »Västman-

land», »Hemma i Sverige» och »I heta striders land» förut utgifvit. Innersta

syftet med dem alla är att väcka till lif den hembygdskänsla, som antages

inneboende hos enhvar och ur h vilken förf. hoppas, att en hela Sverige

omfattande, förstärkt fosterlandskänsla skall kunna uppammas. Denna
gång har Västergötland valts till föremål för framställningen, som dock
begränsar sig till ett jämförelsevis litet afsnitt af provinsen, trakterna

kring Kinnekulle, Skara och Billingen. För den publik förf. närmast

afser är boken en underhållande och lärorik ledsagare genom de gamla
kulturbygderna. Hvad det biografiska beträffar, som här särskildt på-

fordrar ett omnämnande, så bjuder väl förf. knappast på resultatet

af några själfständiga forskningar, men ger populärt hållna karakteri-

stiker af med Västergötlands äldre och nyare odlingshistoria förbundna

personligheter såsom den store leekögrefven Magnus Gabriel De la

Gardie, skarabiskoparna Haquin Spegel, Jesper Svedberg och i nyare tid

Sven Lundblad, det berömda s. k. västgötatriumviratet J. G. Richert,

Edv. Nonnen och L. W. Kylberg jämte Tursten Rudenschöld, vidare

Gunnar Wennerberg, botpredikanten Paul Nilsson på Häggum, en

det moderna praktiska lifvets man som kapten Sigge Flach på Prins-

haga m. il. — Som en detaljanmärkning kan påpekas, att hvad
förf. s. 258 (efter Fryxell?) berättar om Spegels predikan på valplatsen

efter slaget vid Lund saknar hvarje stöd i hans eget diarium qfver kriget

såväl som i öfriga samtida relationer, hvarför episoden af alla nyare

forskare betviflas.

— Åt minnet af den om sin fädernestads utveckling och kultur-

minnen högt förtjänte konsul Oscar Trapp i Hälsingborg (7 d. 30 aug.

1 916) har Hälsingborgs museum ägnat en vacker publikation, Kultur-

Jiistoriska Helshbgborg$sktdierA utg. genom Torsten Mårtensson (tr. i

670 ex. hos Bröderna Lagerström, Sthlm 1918. 210, (2) s. — 25 kr.).
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Konsul Trapp, som var en af de förnämsta medverkande vid museets

tillkomst, blef dess själfskrifna ordförande och bidrog kraftigt till dess till-

växt, i det stora delar af hans egna betydande samlingar från början in-

gingo i museet, hvarjämte han som kommunalman förde dess talan och

bevakade dess intressen. Efter hans död inlämnade hans efterlefvande

maka, fru Gisela Trapp, f. Henckel, år 19 18 enligt den aflidnes önskan

till stadsfullmäktige gåfvobref på egendomen Fredriksdahl att helt dispo-

neras af Hälsingborgs museum på så sätt, att själfva herrgården och

parken jämte kringliggande mark afskildes till museiområde, under det

att de öfriga delarna bildade ekonomiskt underlag för detta. På grund

af denna stiftelse ser museet sin framtid tryggad och snart sagdt obe-

gränsade möjligheter öppnade för fyllandet af sin kulturhistoriska mis-

sion. — I publikationen ingå en bland Oscar Trapps kvarlåtenskap i

manuskript befintlig afhandling om »Kalkmålningarna i Brunnby kyrka-

samt en samling »Gamla tankar och talesätt), upptecknade af Oscar

och Gisela Trapp. Öfriga bidrag äro »Helsingborgs Mariakyrkas medel-

tida byggnadshistoria, några synpunkter» af Torsten Mårtensson, »Gam-
la 'Munthe' vid Stora-Torget* af Sigfrid Ewald, »Det Trappska flagg-

förslaget» af T. Mårtensson samt »Eajanstillverkningen vid Pålsjö enligt

utgrävning å tillverkningsplatsen» af Sigurd Wallin. Arbetet är rikt

illustreradt och prydes af ett helsidesporträtt af konsul Trapp.

— Af B. Erichsens och Al fr. Kramps på Carlsbergfondets bekost-

nad under utgifning varande Dansk historisk Bibliografi. Systematisk

Bortegnelse över Bidrag til Danmarks HistorU til Udgangen af i()i2

(i Tilslutning til BibliotJieca Danica) har t 9 1 7 början gjorts med 31c

bandet: Dansk personalhistorisk Bibliografi. Systematisk
Fortegnelse over Bidrag til Danmarks Personalhistorie ((4), IV,

806, (1) s.). Verket är i sin helhet ämnadt att utgöra tre band, af hvilka

utom det nämnda nu (nov. 1919) jämväl utkommit H. 1 och 2 af i:a

bandet. Detta skall omfatta konungarikets och de skånska landskapens

tidshistoria och inre förhållanden, det 2:a konungarikets och de skånska

landskapens topografi, hertigdömenas tidshistoria samt Slesvigs inre för-

hållanden ooh topografi. Arbetet begränsar sig sålunda icke till ute-

slutande politisk och personhistoria, i det hänsyn tages äfven till topo-

grafi och alla sidor af social, ekonomisk och allmän odlingshistoria.

Som framgår af titeln, är utgången af år 191 2 satt som gräns för det

hela; för skånelandskapen är denna 1658, för Sönderjylland 1864 (med
ett tillägg om Nordslesvig efter 1864); för Holstein är tidsbegränsning

hvad beträffar politisk och personhistoria åren 1460— 1864, för norsk

krigs- och personhistoria 1380— 1814. Island, Grönland och de
Västindiska öarna äro icke medtagna. Förteckningen omfattar såväl

dansk som utländsk litteratur, för själfständiga arbetens vidkom-
mande dock först från år 1831 i anslutning till Bibliotheca Danica.

Tidningsartiklar äro icke medtagna, men väl tidskriftsartiklar; dock an-

föres ej, om en dylik äfven föreligger i särtryck. I fråga om boktitlarna

har man tagit afstånd från bibliografisk fullständighet, i det t. ex.

undertitlar ofta utelämnas och i regeln utom första upplagan endast
den nyaste angifves. Det ligger i sakens natur, att vid materialets kolos-
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sala omtang ett visst urval nödtvånget har måst träffas: så ha allt for

populära eller till innehållet obetydliga framställningar utelämnats. —
Det föreliggande bandet — den personhistoriska bibliografien — om-
fattar följande afdelningar : Bibliografi, Skrifter om det genealogiske

Studium, Tidsskrifter, Samlinger af Stamtavler i Almindelighed, Sam-
linger af Biografier og Porträtter i Almindelighed, Samlinger af Stam-
tavler, Biografier og Porträtter: A. Vedrörende Adelen. B. Vedrörende
Personer, knyttede til enkelte Landsdele, samt slutligen — hufvud-

afdelningen — Enkelte Slaegter og Personer. Den personhistoriska

litteraturen har i jämförelse med i Bibliotheca Danica tillämpade prin-

ciper starkt begränsats; så föras konungar jämte deras gemåler och
barn till i:a bandet, likaså hithörande litteratur rörande krigshändelser,

under det att samlingar af stamtatior, biografier och porträtt af andliga,

jurister, läkare och skolmän fått plats i 2:a bandet o. s. v. Äfvensa

hafva likpredikningar utelämnats. Brefsamlingar äro däremot med-
tagna, h vilka allt efter titeln uppföras under brefskrifvaren eller -mot-

tagaren, i det senare fallet dock så, att på få undantag när brefven

tillika upptagas under resp. författare. I fråga om källmaterial hafva

utom bibliotekens biografiska afdelningar och tidskrifter äfven genom-
gåtts författares samlade och blandade skrifter samt förord och in-

ledningar af personhistoriskt intresse. — Biografien är en ståtlig volym

på öfver 800 sidor, omfattande (utom tillägg) 15,649 nummer (däraf

enskilda släkter och personer 15,433). Vidlyftigast är Holbergbiblio-

grafien med 169 anförda arbeten, därnäst i ordningen kommer Grundt-

vig med 166, H. C. Andersen (93), Kierkegaard (89), Tycho Brahe (81),

Thorvaldsen (60), Oehlenschläger (59) etc.

— I första häftet af Personhistorisk tidskrift 19 iS— 1919 har herr

Arvid Noreen bemött beriktigande af hans uppgifter om ägarna af

egendomen Rottneros, hvarvid han fortfarande vidhåller, att William

Olsson och Värmlands enskilda bank, om än endast för någon
kortare tid, varit ägare af nämnda egendom. Med anledning häraf får

jag meddela, att herr Noreens »fullt initierade» icke alls synes käntut

till ifrågavarande förhållanden, hvilket framgår af följande:

Då Wall-Edsvalla-fallissementet ägde rum i slutet på 1870-talet,

gick William Olsson i Karlstads elementarläroverk, där han jämte läx-

läsning hade originella samtal med den äfvenledes originelle lektor

Larsson och sannolikt vid den tiden icke hade några som helst spekula-

tioner på vare sig Rottneros eller andra Edsvaila bolags egendomar.

Dessa inköptes då af Nors Järnbruksaktiebolag, som i sin ordning 1SS2

sålde Rottneros till brukspatron Montgomery ; denne innehade egen-

domen till sin 191 1 inträffade död, då den öfvergick till hans familj,

i hvars ägo den fortfarande befinner sig.

Således har icke heller Värmlands ensk. bank ägt Rottneros.

. Sannolikt har den »fullt initierades, uppgifter afsett William Olssons

inköp för ett tiotal år sedan af Edsvaila och Torsby bruksegendomar

;

men denna affär hade ingenting med Rottneros att skaffa.

Richard Nyström.





Notiser.

Personhistoriska samfundets årsmöte

191 8 ägde rum ä restaurang Riche i Stockholm den 29 april under

ordförandeskap af f. riksarkivarien Kmil Hildebrand. Sedan revisions-

berättelsen för ar 1917 upplästs och styrelsen beviljats ansvarsfrihet,

återinsattes i styrelsen f. riksarkivarien E. Hildebrand. öfverkammarherren

G. Celsing, förste arkivarien d:r J. A. Almquist och förste intendenten

frih. J. Rudbeck, hvarjämte andre bibliotekarien d:r A. B. Carlsson,

som den 26 oktober 191 7 invalts i redaktionsutskottet, nyvaldes. Till

revisorer omvaldes f. kammarrättsrådet J. A. Wallensteeh och direktören

G. Iudebetou med kamrer A. Dandenell som suppleant. I redaktions-

utskottet återvaldes d:r Almquist, d:r Carlsson och frih. Rudbeck samt

intendenten R. Cederström. — På därom framställdt forslag beslöts, att

utgiften för ständig ledamot i samfundet skulle utgöra 100 kr.

Föredrag hölls af docenten Gottfrid Carlsson öfver ämnet Gustaf
Vasas förste tjänare.

Personhistoriska samfundets årsmöte 1919 hölls den 3 maj a

Strand hotell i Stockholm under ordförandeskap af f. riksarkivarien E.

Hildebrand. Revisionsberättelsen fur ar 1918 upplästes och styrelsen

beviljades ansvarsfrihet. Sedan öfverkammarherren C Celsing och d:r

A. 1». Carlsson anmält sig önska utgå nr styrelsen, återvaldes till den-

samma f. riksarkivarien E. Hildebrand, furste arkivarien J. A. Almquist

samt frih. Johannes Rudbeck, hvarjämte nyvaldes t. f. andre biblioteka-

rien d:r Sune Hildebrand samt direktor Govert Indebetou. Till reviso-

rer omvaldes kamrer A. Dandenell samt nyvaldes efter f. kammarrätts-

rådet J. A. Wallensteen, som undanbedt sig aterval. hofrättsrådet F. VY.

Grönwall med kapten A. Påhlman som suppleant. Till medlemmar af

redaktionsutskottet återvaldes d:r Almquist. intendenten frih. R. Ceder-

ström och frih. Rudbeck samt nyvaldes notarien G. Elgenstierna och

d:r Hildebrand.

Vid därefter hållet styrelsesammanträde omvaldes till ordförande

f. riksarkivarien E. Hildebrand och till skattmästare frih. J. Rudbeck.
Till sekreterare och redaktör för Personhistorisk tidskrift nyvaldes d:r

Sune Hildebrand.

[5— 19JS33. Personhisiorisk tidskrift, /q/q
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Utdrag ur revisionsberättelsen tor av 1917.

Debet.

Behållning från ar 19 16 3,492: 46

Inkomster är 1917:

Arsafgifter . . 3,529:62

Afgift af ständig ledamot. 75'-

Lagerförsäljning 605:20

Räntor . 1% 85 4.399: 67

Siiinma 7.802: 13

Kredit.

Utgifter ar 1917:

Trycknings- och Ulustrationskostnader 2,081: 84

Uppbörds- och distributionskostnader 311:70

Arfvoden . . 1.059:05

diverse . . . 121:41 3,574:09

Behållning till ar 19 1 8 4.318:04

Summt 7.S92: 1 3

Utdrag ur revisionsberättelsen lur ar 1918.

Debet.

Behållning från år 1917 . . . . 4,318:04

Inkomster år 1918:

Arsafgifter ... ^940: 65

Afgifter af ständiga ledamöter
.'

' 175: -

Lagerförsäljning . . . . . 7S7: 67

Räntor m. m 1991.43 6.102: 75
t

Summa 10.420: 79

Kredit.

Utgifter år 19 iS:

Trycknings- och illustrationskostnader 5.645: iS

Uppbörds- och distributionskostnader .|}S: 02

Arfvoden 725: »,0

Diverse • • • • • - 95^3 6,904: 93
Behållning till år 1919 3,515:86

Summa 10.420: 70
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Donationer.

Genom gafvobref hafva aflidne justitierädet 'Tore Alméns arfvingar

till förvaltning af domkapitlet i Växjö öiVerlämnat 10,000 kronor såsom

en fond för understödjande af utgifvande af Växjö stifts herdaminne.

Enligt donationsvillkoren få räntemedlen tagas i anspråk för bestridande

af reseersättningar för forskare, som för arbetets utförande kunna be-

höfva företaga resor till olika arkiv. 1 öfrigt är donationen afsedd att

bekosta tryckningen af herdaminnet, da det föreligger utarbetadt.

Til) Smalands nation i Lund hafva af .samma gifvare öfverlämnats

5,000 kronor för att 'sätta nationen i tillfälle att ii!l trycket befordra

den af aflidne stadsfogden Carl Sjöström i lifstiden utarbetade matrikeln

öfver nationens medlemmar.

Vid sidan af sitt juridiska arbete hyste justitierädet Almén stort in-

tresse för personhistorisk forskning. Särskildt de småländska prästsläk-

terna, hos hvilka han pa mödernet hade djupa rötter, voro föremal for

hans studier. Donationerna, som således utgöra ett lyckligt uttryck för

den aflidnes önskningar, äro från personhistorisk synpunkt särdeles väl-

komna, dä Växjö stift hittills saknar ett tryckt herdaminne och slutste-

nen i de Sjöströmska nationsmatriklarna nu ej torde dröja allt för länge.

*





Frågor.

I privat ägo finnes en dryckeskanna af silfver, af den vanliga typen

på tre fötter af kulor samt med handtag och lock. Af stilen och orna-

menterna att döma, • synes den vara frän midten af 1700-talet; inga

stämplar eller märken finnas, men pä locket äro 19 namn ingraverade,

hvilka strålformigt sluta sig omkring ett monogram, som antagligen ut-

göres af 2 i hvarandra inflätade L eller P.

Namnen på locket skulle kunna gifva en ledning för bedömande
af kannans ursprung. Antagligen har den varit en äreskänk eller ett

honorarium, och det synes icke uteslutet, att namnen beteckna finska

studenter.

Tilläggas bör, att nuvarande ägaren förvärfvat kannan på skånska

landsbygden samt att inga spär efter dess tidigare öden kunnat utletas.

Om någon af Personhistorisk tidskrifts läsekrets kunde lämna någon

upplysning till ledning för bestämmandet af kannans proveniens eller för

sambandet mellan namnen, vore ägaren synnerligen tacksam för ett svar

i denna tidskrift.

Namnen äro följande:

Jacobus Werander Ericus Brumerus

Henricus Bonerus Jacobus Hildeen

Johannes Agrell . Clem. Thelaus

Jonas Ekedaal Mart. Flormus

Nicol. Fridelinus Abrahamus Alanus

Andr. Chydenius Ericus Caianus

Gustavus Staak (Stark?) Jacobus Forsterus

Theodorus Jimbäck Daniel Sivenius

Petrus Miltopaetis Isaacus Waasbohm.
Wilh. War^entin

F. II'. O

1 och för utgifvande af en historik öfver Svea Orden vore under-

tecknad synnerligen tacksam, om någon kunde lämna mig biografiska

uppgifter rörande nedan uppräknade personer samt om möjligen por-

trätt finnas bevarade af några bland dem:
majoren 1

vid Kgl. Maj:ts flotta Johan Klick.

kaptenen
1

» * Claes Christopher Wrangel,

:

1 Pehr LTlric Wenner<|vist,

T "Nämnda grad innehades ar 1793,





kaptenen' vid Kgl. Maj:ts flotta Fredrik WaMstedt,

löjtnanten
1 s- » » L. J. Liljestråhle,

»
1 "

j -

J. A. von Schneidau,

grosshandlaren i Stockholm Israel Netzel,'

» Johan Burgman,
» * Carl Anders Burgman,

Johan Hindrik Tode.

handlanden Johan Utterman,

majoren Adam Erik Kalmberg,

Carl Gustaf Olof Beckman,
kanslirådet Petter Adam Wallmark,

riksantikvarien Johan Gustaf Liljegren.

Alla upplysningar om dessa personer sann om och hvar porträtt

rinnas i behåll af dem mottagas tacksamt af

S. Hildcbrandsson

Direktör

Torstensonsgatan 15. Stockholm.

Pä ömse sidor om Bottniska viken ha under gångna århundraden

lefvat och verkat personer med familjenamnet Montin kan för dessa

ett gemensamt ursprung uppspåras?

Johan Montitiy f. 1679, t 17 13, kämnär.

Magnus Pehrsson Montin. f. ?, t häradshöfding.

Georgius Montin, ^Gothoburgiensis\ Stud. i Uppsala 1606.

Jonas Montin, »Gothoburgiensis».

Lars Montin, f. på Hisingen 1723, t i Halmstad r 785, professor.

Andreas Montin, stud. i Uppsala J604.

Laurentius Andrei, stud. v. Åbo akademi.

Johan Montin Johansson , förf. till hyllningsskriften Underdånig

Fägnads Tal pä Hans Kongl. Höghets Prins Adolph Fredriks födelse-

dag d. 3 Maji 1 7 5

o

5
.

J. Montin (möjligen ofvanstäende) publicerade 1740 en traktatom

Borgerlig regering*, hvilken på begäran af ryske ministern förbjöds.

(O. Sylwan, Från stångpiskans dagar).

Hvarje upplysning om ofvan nämnda Montiner och andra äldre

tiders personer med samma familjenamn — sårskildt Iran tidigare delen

och medlet af 1600-talet — emottages med utomordentlig tacksamhet

endera genom benägen medverkan af Tidskriften eller under adr.
1

Fm J. M. Motttin-Taligren

Finland, Åbo .V Sa Marire.

Undertecknad vore tacksam för upplysning om slottsfogden i Upp-
sala Nils Arvidsson Tltegner och hans familj. Hans dotter Catharina

' Nämnda ^rad innehades ät 1705.
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var gift med prosten Andreas Rhodin i Sköfde, f. 1649, f 1715. och

brodern Olof Thegner var landshöfding i Uppsala och stamfader för fri-

herrliga ätten Thegner.
* Sixten LjungstrÖmer

Postkontrollör

Eskilstuna.

Undertegnede vil vaere saerdeles taknemmelig for oplysninger, som
kan lede til at fa bragt

j a det rene nedenstaende personers slegtsforhold:

j) Anna Catharina Mvrin, g. m. inspektören Johan Palmström,

som indrlyttet til Skjölfvene i Västergötland är 1740- Kn datter Anna
Maria blev är 1759

x6
/a gift med Johan Lithberg, sön av salig kyrko-

herden Lithberg i Flobv og Maria Rosell.

2) Gunilla Catharina Mannan.* g. (för 1751) m. inspektören

Jonas Palmström, sandsyniigvis o\ enna_'\ ntes son (dier mnligens bror),

ut flyttet fra Skjölfvene ar t 7 58.

A. Palmström
Professor

Ljaii pr Kristianin.

Sysselsatt med ett arbete rörande Carl Wilhelm Bergman\ känd

som utgifvare af de -Schinkelska Minnena , vore jag mycket tacksam

att erhålla underrättelse om bref frfyn eller om honom.

Th co(lor 7'ufvesson

Borrby (Skåne).

Undertecknad vore mycket tacksam för upplysningar, i och för af-

fotograferingar, angående porträtt af och grafställen tillhörande medlem-
mar af svenska adliga och friherrliga ätterna Båt, samt personer, man-
liga och kvinnliga, som genom gifte kommit att tillhora dessa ätter.

Eric Helmer
Fik knnd. HÖTby.

1





Insända böcker.

Från Akad. bokh., Uppsala:

Kjki.TJBF.kg, C. M., Iran Fyris slätter. Xaur.i kulturhistoriska och kri-

tiska studier. Uppsala 1917.

Från Almqvist & Wiksell:

Hök, En, om Värmland av värmlänningar. Red. av H. H. Hildebrands-

son, Sixten Samuelsson. D. 1 2. Uppsala \ Stockholm 1017
—

1 9 1 8

.

Från Magnus Bergvall, Sthlm:

Aurelius, B., Jul i prästgärden. Minnen Ivan pvästgardslh pä 1S70-

talet Stockholm [918.

Från Alb. Bonnier:

Fröding, G., Brev. (Posthnma .skrifter). Stockholm 1918.

Från H. Carlsons bokh., Linköping:

Beckman, K.. Ett borgmastaréval i Linköping pä [680-talet. Linköping

1918.

Stenhammar, W., Ostgöta kavalleriregemente i Kari Xflrs krig. Lin-

köping 19 18.

Från Fahlcrantz & C:o:

Björlin, G., Från en gammal svensk småstad [Amäl |. Strödda minnen
och anteckningar. Stockholm 101S

Frän H. Geber

:

FORSSTRAND, C, Storborgare och stadsmajorer. Minnen och anteck-

ningar Iran Gustaf IIl:s Stockholm. Stockholm 1918.

Holmström, M., Emilie Flygare-.Carlén, yästkustromanens ryktbara för-

fattarinna. Stockholm iqi8.

Sxoilsky, Carl. Carl Snbilsfey och hans vänner. Ur skaldens hrev-

växling. [Utg. av Kuben G:son BergJ. Ib 2. Stockholm 1918.

Stknuock, Louise, f. MöRNER, Fröken Lilla och hennes syskon. Små-
drag ur en familjehistoria. Stockholm 191 S.

Från Helsingborgs museum

:

Hei.si\'i;borgsstudif.r, Kul turhistorisk a . Till minne at Oscar Trapp
utg. av Helsingborgs museum genom ('ursten Mårtensson. Hel-

singborg 1918.
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Från J. A. Lindblad, Uppsala:

Bååth-Holmberg, Cecilia, Orter och människor. Med 116 illustr.

Uppsala 1918.

Rirring, Elsa, Carl von Linné, hans personlighet och livsgärning. Med
förord av Carl Forsstrand. Uppsala 19 18.

Scheffer, Henrika, Johannes Schefferus. En storman frän 1600-talets

IJppsala. Uppsala 1918.

Från P. A. Norstedt «S: söner:

Almquist, $., Karl Petter Nordlund. Minnesteckning. Stockholm

1919.

Brev, Gustavianska. Brev frän Leopold, Kellgren, Franzén m. fl. Utg.

av Henrik Schiick. Stockholm 19.18.

Linder, Gurli, Sällskapsliv i Stockholm under 1SS0- och 1890-talen.

Några minnesbilder. Stockholm t g 18.

Frän Richards a. -b., Jönköping:

Afzf.i.ius, C. Släkten Westman (Härnösandssläkten). Jönköping 191g.

Från Smalands nations bibliotek, Lund:

Carlsson, G. c\i Johnsson, U.. Smalands nation i Lund 1668— 19 r8,

dess öden och personligheter. Lund 1918.

Från Sv. kyrkans diakonistyrelse:

Andersson,
J., Johan Magnus Tellander. En kyrkans märkesman i

Växjö stift under förra århundradet. Minnesteckning. Stockholm

1918.

Isberg, H., Erik Kristian Boos. En präst. Stockholm 1918.

Salvén, A., • Boken om Högsjö. En norrländsk sockenkrönika. Kul-

turbilder, sägner och minnen upptecknade. Med förord av Olof

Högberg. Stockholm 1-918.

Fran Wahlström & Widstrand:

Tersmeden, C, Memoarer. 5. Gustaf 111 och flottan. I sammandrag
utg. af Nils Erdmann. Stockholm 1918.

Wrängel, E., (ramla studentminnen fran Lund. Sami. och utg. Stock-

holm 19 1 8.

Frän Wallerströms boktr.-a.-b., Nässjö:

Wallf.rstrom, A., Nässjö handel och industri i ord och bild. NjLssjö ( ro 16).

Från Ystads fornminnesförening:

Skrifter utg. av Ystads fornminnesförening. 2. Fästskrift. Ystad 1918.

Från förf.:

Cavallin. B., Släkten Cavallin fran Håldala. Stockholm 1919.

Granström, G. A.. Några anteckningar om familjen Wertmuller. Stock-

holm, Jacob Bagges söners a. -b. t o t c;.
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liÄMGREN, L., Vismim och Visnums-Kil. Några anteckningar. Kristine-

hamn 1 9 19.

1 A.mgren, L., (»me. Historik, biografier, bilder m. m. 1 2. Kristine-

hamn 1916— 17.

Mannerfelt, 0._, Mannerfeltska slaktboken. 1). 1. Boras 1918.

Mannerfelt, OJ, Guvernörer och landshöfdingar med residens pa

Alvsborgs slott och i Göteborg 1619- r6So. (Nils Stiernsköld

1619— 1625). Av O. M.

Kran redaktionen:

Språk och sin.. Arg. 18 (.1918): H. 4. 5. Arg. 19 (1919): H. 1 —2.

Tipsskrift, Personalhistorisk". R. 7: Bd 4: H. 1 -2. rg.19.

H \ucH-F.\rsr,oi.i.. Tu., Patriciské Skegter. 4:0 Sami. Ivjöbenhävn i<)i ( )-

4

16

—

litissa. Ptrsonkistorisk tidskrift igrg.





Beriktigänden.

Genom ett beklagligt förbiseende (i samband med redaktörsskiftet i

varas) uppgafs E.
>
A. Tiwmh som författare till den i förra häftet (Arg.

XX, H. 1—2) intagna artikeln -Den adelige familie Palmström, n:r

867»; den verklige författaren är prof. A. Palmström, Kristiania.

Förf. har anhållit om införande af följande tillägg till sin uppsats:

Johan Palmström, sön av kornetten Lars Palmström (tabel IV) döde

1746
I7

/ 5 i Gillstad socken, Skaraborgs län, ifölge et kirkeboksutdrag

i Riddarhuset. Anna Elisabeth P., datter av ritmesteren Gustaf P. (tabel

III) blev begravet 1738
21
In i Götrunda socken, Skaraborgs län. ogsä

ifölge et kirkeboksutdrag i Riddarhuset.

Recensionen i samma häfte (sid. 92 ff.) af »Porträttsämlingen a

Kricsbergs fideikommiss- åsattes genom misstag signaturen C. Af. .V—/-,

hvilket härmed rättas till G. Af. S r.

1
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PERSON-REGISTER
(Registret upptager icke de namn, som finnas i förteckningen över guldsmeder m. 11.

ä sid. 76—79).

Ai)raham Andreae Anger-
mannus. 107, 142, 143.

Abraham Eriksson (Gyllen-

stierna). 4.

Absalon Pedyersen. 38.

Adlersparre, Carl August. 66.

» G. 66—68,87.
» f. Linroth, Lo-

visa Magdalena.

67.

Afzelius, släkten. 197.

» Beata. 1S8.

> C. 197-

Agrell, J. 220.

AhlstrÖm, A. 102.

Ahnlundj N. 102.

Ahrenberg, släkten. 97.

Alanus, A. 220.

Albrekt af Sachsen. 5, 6.

Aling, Letter. 74.

Alm, Gabriel. 30.

Almén. T. 219.

Almgren. S. 197.

Almquist, foh. Ax. 102.

S. 96, 2 12.

Amelbérg, släkten. 213.

Aminoff,
J.

K. 183. 184.

Anckarsvärd, släkten. 200.

Anders Bengtsson. 10.

Andersson, Julius. 210.

Angelus (Engel). ätten. 110
—128.

Antell, släkten. 97.

Appeltofft, släkten. 200.

Arfvvedson, Cad. 164.

» Charlotte. 164.

Arvidi, Andreas. 28—36.

Asmundsson, Nils. 71.

Asplund, K. 102.

Bagge, Ler. 14.

Baner, Dorotea Knutsdotter.

'3-

lkyiér, Nils Eskilsson. 12.

.Sigrid Eskilsdotter,

L7-

» Sten. 5S..

Lang, G. 3S.

L>arkhusen, släkten. 200.

Basilier, Henrik. 22.

Battram, Herman. 67.

Beckman, C. G. O. 221.

Beelaerts van Blokland, W.
A. 96.

Belfrage, släkten. 195.

? Jenny. 195.

Bengtsson, Nils, underlag-

man. 143-157.
Berg, R. G:son. 202, 203.

Bergh, Richard. 99.

Bergnian. C. \V. 66, 222.

af Bergsteclt, Erik. 67.

Bergström, Otto. 72.

Bielke, Anna Turesdotter,

12.

» Peder Tiuesson. 12,

> Sigrid. 21, 23.

> Ture. 5 1

.

Biide, Bendt. 46.

Billengren, E. 102.

Björlin, G. 213.

Blanckenfjell, Anna. 73.

» ( !atharina. 69.

» Leonard, 69.

» Margareta. 73.

Boethius, \>. 107.
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Berndt. 101.

Bok, Ferdinand. 94.

Bonde. C. 189. 190.

> Carl G. 99.
» Carl-Gotthard. 95.
» Carl Göran. 93.
> Carl J ed värd. 94.
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Botvid Larsson. 18.
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» Beata Margareta. 49.
> Brita. 16.

s Erik. 37—65.
Gustaf. 47—5S.

» liieronymus. 41,49.
Kund. 38.

> Magnus. 54, 55, 58.

» Ber d. ä. 47.
» Öllegerd. 16.

Bråndel, S. 102.

Bratt, Anna. 69.

Brann (van der Hussen),

släkten. 96.

» (Bruyn), Agnes. 97.
» ( Bruyn), Catharina,

97-
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» (.Bruyn), Lacob. 97.
« Johan. 97.
» I Bruyn), Margareta,

97-

Bremer, Eredika. [87 — 189.

Brenner, släkten. 200.

Bving (Lagerbring), Li.hr. 93.

Brokkenhus, Ljler. 38.

Brumerus, E. 220.

Bruyn, Jan. 97.

Bryk, E. 191.

Broms, Nils. 1, 4.

» Olof. j, 2, 17.

Burenskiöld, J. 189.

Burgman, C. A. 221.

J. 221.

» B. 197.
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214.

Böös, E. K. 211.

Caianus, E. 220

Camén, Eric Svensson. 72.

Carl August, prins. 07,
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Carlsson, Gottfrid. [.

v Gotth. 20S.

CnspeTson. G. 197.

Cassd, L. E. 6S.

Cavallin från Håldala, släk-

ten. 198.

Cederhjelm, Erik Gudmund.
100.

» Germund. 100.

» Germund Lud-
vig. 100.

Cederström, Rudolf. 99.

Celsius. A. 191.

» O., d. a. 191.

Chalmers. W. 175.

Chesnoco[iherus, Nils. 144.

Christophersson, Axel, fogde.

146—155.
Chydenius, A. 220.

Curman. S. 102.

D ahl, M., f. Granzow. 102.

De Berg, släkten. 200.

De Geer, Ottiliana Lovisa.

81.

> >• Otto Wilhelm. 80.

> » Robert Fredrik,

81.

» > Robert Wilhelm.

80.

Dellvik. släkten. 200.

von Delvi g, släkten. 200.

von Dellvig, Agnes. 23.

Didron, Johan Fredrik. 101.

Van der Dussen, Tacob. 07.

Ebeltofft, släkten. 200.
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Eckhéll, släkten. 197.

Edele Jernskjaeg. 6.

Ehrenhoffer, pater. 48.

Ehrenpohl, släkten. 200.

Ehrenström, J. A. 183. 184.

Fhrensvärd, K. A. 173.

Ehrnrooth, Alexander. 80.
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81.

von Eisen. I^iedri c. 72.

Ek frän Västergötland, släk-

ten. 200.

Ekeblad, K. J. 173, 175.

Ekedaal,
J. 220.

Ekelöf, Johan Clausson. 145.

Eketrä, N. N. 74.

Ekman, Gustaf. 99.

Ekström, C. A. 165.
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Engelbrektson, släkten. 200.

Erdrnann, N. 204.
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Ernst af Sachsen. 5.
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150- 150.

Fahlman, släkten. 197.

Fleetwood, II. 102, 191,
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Forsstrand, C. 190, 205.

Eorsterus, J. 220.
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Frödi ng. G. 203.
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Gallenius, släkten. 197.

Gavelius, släkten. 197.

Geijer, II. - 102.

Gillberg, J. A. 82.

(i rade, A. 90.

Grandjean, P. I!. 192.

Grape, A. 45.

Gröten fel t. K. 167.

Grubbe, Sivert. 38.

Gulin, släkt. 97.
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Gyldenstjerne, Mogens. 46
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» Nils. 94.

GyUensvärd, \'. 102.

Göthe, Georg. 02. 172.
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Hagberg, C. A. 82.
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Hagman, Sofie. (79.
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släkt. 200.
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[lärling, Anna. 75.

Hasselblatt, släkt.
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von Hatzfeldt, Amelie. 26.

Hedlin, Lars. 72.

Hegelund, Peder Tensen. .38.

von Heiden. Petter. 30.

Heimer, E. 222.

Henrik Eriksson. 10.

Hermelin, släkten. [99.

Hessler, slägten. 197.

Heurlin, C. 1. 206.

Hiep, Thomas. 72.
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» David Henrie.
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» E. 105— 107.
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Hildeen,
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220.

Hindrichsdotter, C. 198.
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» Karl Henriksson. 22.
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von Horst, Carl Fredrik. 70.

Humniel, släkten. 105.

Indebetou, Govert. 100.

[srahel, Herman. 2.
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Johan III. konung. 31.
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Johansson, Klara. 102, 187.
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von Kadén, 1 lans. <>.
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Karl IX. konung. 38.
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Keit, Anders. 55.
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Kem, Anna Filipsdotter. 49.

Kettil Pa\elsson. 1.

Kleberg, J. 192.

Klenuin, Kilen. 102. 1S7.

Klemet liansson. iS.

Klick. J. 220.

Kristian 1, konung. 5.

Kristian IV, konung i I »an-

märk. 57.

Kristina af Sachsen. drott-
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Kruse af Kajbala, Carl Gu-
staf. 101.

kurck. Knut. 3^.

Lägefhorg, slakten. 199.
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* K. 109.

Lars (hganista. 2.

Laurens Svensson. 1. 2.
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I aurin. Thorsten. o*)-
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26.

», S. 102.

> S. A. 206.

Lennartsson, Torsten. 58.

Lewenhaupt, A. 3S.

Axel. 51, 55.

60 65.

Lignell, A. 20h.

Lilje, Anna Catharina. 74.

Liljegren. J. G. 22 1.

Liljestjelke, ISengt. 73-

Liljestråhle, L. j. 221.

Lindorm Nilsson. 54.

Lindström, släkt. 197.

» Linnar. 74.
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222.
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släkten). 200.

Lundgren. 1>. K. lS<>.

> Kgron. 93.

Lybeck, släkt. 97.

Långström. K. 102.

Lämgren. L. 214.

von Löwenstern, l)idrik lo-

han. roi.
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5, —9.

Magnusdotler, Anna. 72.

Maijdcll. G. J. 190.

Malaspina. 51. 52.

von Malmborg, släkten. 200.

Maltesen, Sten. ;S.

[Mannerfelt. slägten. 19S.

> O. K)S. 20Q.

iMannheimer, Herman. 99.

I Marstrand, V. 102.

IMeinander, K. K. Si.

IMeurer, Tgnatius. 101.

Michel Ålänning. iS.

I Miltopaeus, P. 220.

IMofatt. Anna Greta. 70.

> Göran. 70.

I Montgoniery, Edvard. oS.

I.Montin, släkt. 221.

Morman. Gunilla ('. 222.

JMulil, Anna Dorotheu. So.

> Robert. So.

I

Myhrman. Cfcristoffer. 91.

> Gustaf. 02.

» Olof. 91.

iMyrin. Anna C. 222.

I Mårten Jönsson. 1 i

.

Mårtensson, Han-. 32.

T. 214.

Möller, Anna. 97.

* Johan. 97.

Monter. A. CL 200.
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164,

» C. G., grehe. 1S9,
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son. 100.
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tharina.

100.

Netzel, I. 221.

iNleroth, Anna" Beata. 70.

Xilsdotter, Christina. 72.

j

Nilsson. N. P. 102, 190.

I Nordenhjelm, Hedvig. 100

Nordin, släkten. 197.

(Nordlund. K. P. 2! 2.

Noreen. Arvid. 9S.

Norrxus-Hanssön- Hassel-

gren, släkten. 102.

INyeander, O. 102.

I

Nygren. C. 1 >. iSS.

Odelhcrg, C. A. 76.

Odhner, C. 'I*. 107.

Olin, Elisabeth. 1S2.

lOlsson, M. 102.

I

» William. 98.

!
Osberg, N. P. 206.

I

Oxenstierna. J. G. 173. 174.

I

' Palm fnin Arkel-torp. -läk-

1 len. 200.

Palme, Olof. 83 -86.

Palmström, adl. ätten. 72

75, 226.

A. 222.

> Anna M. 222

1 222

Paqualin. N. 198.

Pasch. Ulrika. 93.
Paslich. Gäspar. 38.

Peder Jakobsson Burman
väder. 1

.

1'eder Mansson (Stjerna). 4
10.

Pedersson, Jon. 32.

» "Nils. 30.

von Pemer. David Nicfas.

70.

Per Mårtensson. 14. 15.

Persson, Joen. 34.

Platin, släklen. 195.

Pögwisch, Henning. 5.

Posse, Göran. 58.

Ramsay, August. 1-66.

> Jidly. 97. 165

167.

I Rasmus Nilsson. 3.

Rhödin. A. 222.

iRibbing. Lisa. 190.

i Roleff Mattsson. 15.

Roos\al. J.
102.

Ros, Ingrid Reala. 70.

i
> Salomon. 70.

Roseli, Maria. 222.

i Rosen von Rosenslein. Carl

j
68.

von Rosenstein, Nils. 201

Kosman. Holger lOO.

Roxendorff, 15. 1S9.

Rudbeek. |. 102. 193.

Rudheck. Johan Pederssim

194.

O., d. ä. 194.

O., d. y. 194.

Rudbeckius, J. d. ä. 194.

Rudbeckius, P. 104.

j

Rynirig, Axel. 48.

•Salamis. Olaus. 7f.

Sal\ én. A. 2
1
4.

Samuelsson, S. 212.

af Sandeberg. K. ipi.

iScheffer, Henrika. 20g.

Schefferus, J. 200.

ISchlytern, släkten. 197.

von Schneidau, J. A. 22 1

I

Schröder (Östgötasläkten)

200.

j C. K. Si.
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von Schwartzenhoff, släkten.

198.

von SchwieheId,Aschen. S,9.

Schöneich, 15. 7.

Sergel, J. T. 1 70— 1S2.

Sevön, släkten. 97.

SevoniuSj släkten. 97.

Sigismund, konung. 54—65.

Silfversparre, Isak Lars. 67.

Sivenius, D. 220.

Sjöding, släkten. 197.

Sjögren, Arthur. 101.

Sjöström, Carl. 168—170.
• » N. J. i6S.

Sjövall. Birger. S7.

Skragge. släkten. 199.

Skraggen^kiuldh, släkten.

199-

Skraggenstiema. släkten ..199.

Slätte, Per. 14.

Snoilsky. C 202.

Solnn, Anders. 73.

Soop, Knut. 101.

Sparre. Beata. 100.

> Krik. 47. 54.
> Johan. 50. 51, 60.

Staak. G. 220.

Stenbock, Arvid Gustafsson.

55, 57-
* t:, m. 3$, 99.
> Krik Gustafsson.

54- 55, 5 S -

> Gustaf. 49.
> Gustaf Olsson. 12.

» Olof Gustafsson.

55-

» t. Mörner, Louise.

200.

Stengåfvel, ätten. 12S 134.

Stenhamuiar, W. 1S9.

Slem, G. 102.

Strokirk. O. kr. 103, 200.

Strömblad, Kina. 168.

Strömbom, Sixten. 92, 93.

99.
Sture, Karl. 48, 55.

* Sten. 1-15.
> Svante Nilsson. 1 . 4.

8, 9, 10, 12, 19.

StyfFe, ('. G. 107.

Sunesson, Nils. 29. 32.

Synnerberg, släkten. 07.

Söderberg, släkt. 197.

Söderman, stadskapten. 73.

Södersteen, 11. 195.

Sönnesson i Mörarp, I!. [96.

Sönnessons i Mörarp, Bendt,

släkt. 102.

Tammelander, släkten. 07.

Taube. Anna Charlotta. 80.

» Gustaf Adam. 80. 8 1

.

* af Kuddinge. fakoli

Johan. 81.
*

j

Tegnér. Esaias. 91.

Tellander, J.
M. 210.

Tersmeden. O. 204.

Thegner, Catharina. 221.

» X. A:son. 221.

» O. 222.

Thelaus, C. 220.

Thomle, L. A. 226.

Thorsberg, Daniel. 73.

Thunberg, Sven. 37. 38.

Tjernberg, släkten. 107.

Tode. L II. 221.

Tolk II. 108.

Tott, Krik Axelsson. 15.

» Åke Mansson. 12".

jTrapp, O. 214.

Treffenberg, Curry. 135 -

141.

Trolle, släkten. 200.

» Arvid. 4.

» Joakim. 4.

* -Bonde, Carl.

92 -

> -Wachtmeister, [lans

Gabriel. 68.

Trotte-Mansson (Eka); 12.

Tufvesson, T. 222.

> Th. 103.

» Theodor. 00.

Törner, Samuel Wilhelm.
100.

I Uggla, Johan. 101

.

af Ugglas, S. 178.

Uhr. släkten. 196.
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Utterman. |. 22 1.

W ;uisl)ohm. I. 220.

Wachtmeister. Claes. 2^.

Wahlstedt, K.' 221.
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Wallerströ 111, A. 213.
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Wargenlin, W 220.
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» Krik Johansson. 3
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s ( iustaf Kristi ernsson

3-
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(Wennerberg, Gunnar. 96.
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» f.Taube, Signe
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Wennerqvist. 1'. M. 220.

Werander, J.
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Westebergh, 1'. Jansson. 22

Westman, l lemösandssläk
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Wijk, Hjalmar. 91).

j
Wilhelm-, släkten. 07.

Wilskman. Atle. 07.

Wimarsön, N. 213.

Wittfoth, släkten. 200.
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