
namnkunniga

HERRARS och FRUERS
ςΐΤ Λ T^xr ©17NNING A £t- JL JLuiH iA JLJLT IJiiill

AFR1TADE OCH I KOPPAR STUCKNE; '
MED

BIFOGADE

LÉFVERNES - BESKRIVNINGAR
UT GIFNE

a f

&&jsvmo£3)Mmm,
Cancellie - Räü och Riddare af Kongl. Nordst. Orden.

FÖRSTE OCH ANDRE~FLOCKEN.
På Kongl. Antiq. Archivi Forlag»

STOCKHOLM,
Trykte hos Johan Georg Lange, 1777.



Det kan altiå icke råknas mig til la il, at jag, fåfom Svenik,
utvalt mina Landsman; når jag hos dem funnit egenikaper,
fom förtjena at blifva vidare bekanta. Så mycket vågar jag
derhos bedja Låfaren vara vifs om, at jag ingen ting om dem
beråttat, hvartil jag icke ågt mina tilforlåteliga Sagsmån. Hi-
ftorien om Konungarna, under hvilka en del af de/Te Herrar
tjent och deltagit i deras Storverk, åga ju fullkomligit vitsord.
Sammaledes har jag ilundom fått fe Familiernas egna handlin¬
gar; och deribland någre af defia Herrars författade Dagböc¬
ker öfver deras refor, och anbefalta årender; ja ock, fullkom¬
liga Lefvernes-beikrifningar; dem man fåledes bor tro tillfalla.

Det hafver mera bekymrat mig når jag ingen annan til-
gång haft ån Likpredikningar, Parentationer och Panegyric-os;
och då icke vetat båttre råd, ån at plocka bort alla onödiga
blad och blomiler, hvarmed delFe ikrifter, anda in til våmjelfe,
plåga vara öfverlailade; och lemna Sanningen blott och bar:
då hon åfven år fom aldrafkönaft;

Om jag uti mina omdömen ilundom infört några gifsnin-
gar hvad fom kunnat vara orfaken til viifa håndelfer, fom uti
Hiftorien förekomma, blifver det mig altid en kånbar fågnad,
om en mera uplyll låfare fallit på famma tankar. Hvad jag
felat, återkallar jag gårna, når det iker med låmpa. Deremot
om någon med Hickande ord vill förebrå mig mina mifstag,
förklarar jag, at, då jag efter mitt ringa begrep och i god me¬
ning fullgjort min ikyldighet, det jag en gång för alla undan¬
beder mig bittra critiquer, emedan jag icke årnar ikrifva
några ytterligare apologier, och befatta mig med et onödigt
penne-krig.

BRA-



BRAHE-Slåkten.
ff χ

Β φ Rahe - namnet, fom i gamla Handlingar finnes ikrifvit på åtfkil-
Φ

^ Φ ligt fått, Bräde, Bradhe, Bragde, Bragdhe, år det forfta ibland
a ^ de Grefveliga på Riddarhufet, och har i alla tider blifvit burit

af Tora och berömda Mån: iå at man val kan låta galla hvad
den fintlige Rudbeck fkrifver i fm Atlantica, at Brahe betyder Brah - man,
det år en fådan, fom ofvergår andra i mandom och lofhga bedrifter.
Saxo förmäler åfven, at Brahi varit med uti Bråvalla Taget, kämpande
under Svea Konungen Håkan-Ring emot Harald-Hildetand Danmarks
Konung a).

Om Släktens urfprung var, for något mera ån hundrade år, tre
fårfkildta meningar ibland våra Fornålikare. Derutinnan kommo alle
η fverens, atFru Johanna Thorkilsdotter var Stam-moder: men aldenftund
hon varit tre gångor gift, fom deras oriktige efterråttelfer lydde j ty vil¬
le någre at Braherne fkulle vara uprundne af hennes forTa Man, Mag¬
nus LariTon af Mohammar-Släkten; någre af det andra giftet med Mag¬
nus Ρlata; och åfven någre af det tredje med Jon Gddde. Til at oka
oredan fants på gamla Permebref efter Magnus LariTon och Magnus Pla¬
te, få kallad, at de brukat enahanda vapen, nemligen tvenne Örnvingar.
Men de bågge Magni voro en och famma perfon b). Hvarvid mifsta-

Set
rt) Se Sagobrottet om Bråvalla Slag, af Peringfldold p. 30.
b) Som jag lärt utur H:r Stiernflychts Stamtaflor for gamla Landshöfd. Frih. Abrah. Le-

jonhufvud til Ekeberga, upftålde 1664. Mst. i Antiq. Archivo. For öfrigit vi I man i
ftillhet förbigå et fednare tiders fmicker; at råkna mynt-forten Örnvingar, fom omta¬
las i Veftgötha- Lagen, för Brahernas minnes-marken. Ty hvaråft finnes det, at Kon.
Blot-Svens anhörige, Jarlarne, hafva låtit flå mynt? Ho hafver fedt något med Örn¬
vingar pråglat mynt; om icke Arboga-Slantarna? Defle hos Veftgötherna få kallade örn¬
vingar voro efter all liknelfe intet annat ån fkilje- mynt af Tyika Stader-penningar,

A



2 BRAHE. Slakten.

get lårer hafva kommit derutaf, at man ftundom torde hafva kallat ho¬
nom efter Fadren och Herrefätet, ftundom efter vapnet: ty flata hette
i gamla tider et af plåtflagare utfmidt harnefk. Jag hafver redan på an¬
nat ftålle c) vågat göra förfök, at omikapa de få kallade örnvingarna til
harnefk 3 antingen et par råflade for bröftet och ryggen, eller rörliga
Spang-brynjor för axlarna. Sköldemärket, eller de illa.teknade örnvin-
garne d) Baldes i gamla Sigiiler några gånger up, men flera gånger ned-
vånde: och på fednare fåttet förde dem altid H:r Magnus Plate. Me¬
dan villrådigheten påftod funnos Skribenter, fom tänkte fig göra Gref-
varne Brahe mycken heder, at hårflamma af flora krigsbuflar, och der-
före ifrade för flammen Ρlata; emedan en Ehrengiile Plata, uti Kon.
Magni Ladulåfes tid, hade år 1284 ut* enviges kamp nedlagt den Dan-
ika kämpen Magnus Dyfavald, uti bägge hårarnes åfyn: hvarigenom
kriget häftades til flut e).

Utur defla tvifvelsmål har man dock fulkomligen blifvit tagen,
fedan man i den yngre H:r Peder Brahes tid råkat en tilförlätelig ad,
fom vifar at Johanna Thorkilsdotter icke varit mer ån tvånne gånger
giftj förft med Magnus LariTon, fom var fader til Peder Brahe\ och
fedan med Knut Karljfon til Tama (af fläkten fom förde et Örn-lår i
guldfält) hvilken icke hade barn, utan lemnade flit gods til Stjuffonen:
hvarigenom Tårna blef arf uti Brahe-fläkten.

NåR fåledes de falfka meningar åro undanrögde, vilje vi blifva vid
den riktiga, fom ock ailmånneligen år vedertagen.

Anders til Mohammar lefde år 1213, och blef begrafven i Sigtuna
1 S. Mariae Kyrka. Plan fåges på fäderne hafva varit befryndad med K.
Sverker den äldre, och med K. Blot-Sven f).

Hans fon var Peder Anderffon til Mohammar, Lagman fom lefde
vid år 125o.

Den-
fom hade uti prägeln Riks-örnens utflagna och emot kroppen Röra vingar. Sådane gin-
go ofverflodigt har i Landet; och voro eß mera Svenfice, ån de forter, Tom nämnas i
Visby-Lagen. Gemena mans vane år, at gifva främmande , och ofta egna penningar,
namn af prägeln. Men den fom fåger at Engelotter·, Agne/er, Rofenobler, Schiff-nobler
&c. fom fatt namn af Stämpel-bilderna, hafva i början varit flagne af våra gamla Fa-
milier Engel, Bagge, Ros, Båt dcc. bor frukta fore at blifva et åtloje.

e) Uti afhandl. om fordna Svenika Stridsvapen;: omtryckt i Gahtns Samling, af Militie-
Féroriln. Tom. II. i Fortalet.

d) Se Peringfk. Ättartal och Örnvinges Familia Brahica.
e) Hos Dalin Tom. II. p. 2.93. berättas omftåndighetema litet annorledes. Cfr. Lager-

brings Sv. Hilf. Tom. II. p. 617.
f) Dalin T. I. p. 657 och T. II. p. 35. Jemvål Gr. Bonde om· fordna Konungar i Sverige

p. 36. Vil man lovera emellan Fäderne och Moderne kan man meef bemålte Örnvinge
preifa fig up til Keifer Carolus Magnus. Om Sverkerika ikyldikapen jemfor ockia La¬
gerbring 1. c. i fortalet §§. XI. och XV, iamt afliandlingen p. 19a»



Slakten» BRAHE. 3
Dennes var Birger PederlTon til Finftad, åfvenledes Lagman i Up- III.

land, och Riddare, dod 13275 och ligger begrafven i Upfala Domkyrka.
Han år i fynnerhet derföre bekant, at af honom föddes den heliga Biv- IV.
gitta, om hvilken, få vål fom om hennas dotter Catharina, och ofriga
efterkommande vidare fkal talas. Sonen Ifraél Eirgerjfon, Riddare, Riks-
Råd och Lagman i Upland, år mårkvårdig for lin fromhet, och der-
utaf at han icke ville emottaga den honom tilbudna kronan 5 utan gick
utaf riket, at ftrida emot de ånnu hednifka Eller. Straxt efter ankom¬
ilen til Riga blef han fot-dod år 1363, men återförd och begrafven i
Upfala g).

Ibland ifraél Birgerifons barn fåile vi tankarna i fynnerhet på He¬
lena, hvars dotter-dotters fone-fon var K. Goßaf den forfie,· och på Pe- v·
der Ifractjfon, fom på mans-fidan fortplantade ilåkten.

Hans fon var Lars PederlTon: och en annan, Magnus PederlTon yi.
til Eka, Riddare5 fom relle til Rom, at bellyra om S.Birgittas canonization.

Magnus LariTon var gift med Johanna Thorkilsdotter Brahe ifrån Dan- vii.
mark 5 en dår i Landet mycket gammal och ånnu florerande Håkt fä)'·,
fom dock förer et helt annat vapen, ån våre Braher.

Peder Magnusson, K. Carl Knutflfons Fältherre, begynte båra det vill.
tilnamnet Brahe, efter fin moderfader; lit anborna vapen dock bibehållit.
Han fkref lig ock til Tärna, fom hans lljuf-fader honom gifvit hade.

Jochim Brahe, hans fon, Riddare och Sv. Rikes Råd, var gift med IX.
Fru Margareta, K. Gollafs fyller. Han aflifvades i Stockholmfka blod¬
badet 1520: då Enkan fördes fångilig til Köpenhamn; och blef efter
losgifvandet gift med Gref Johan af Hoja.

Peder Brahe den åldre, var en af de tre förlla Grefvar fom gjor- x.
des på K. Eric den fjortondes kröning i Upfala, år 1561: och fick Vi-

A 2 fmgso
g) Dalin Tom. II. p. 538.
h) Se H:r de Hofinans Porfraits des Homm. ilinßres. Utom deiTe Riddersmån och våre

Grefvar kanner man hvarken i Sverige eller Danmark någon Adelig Brahe. Uti des
neuen gelehrten Europa XV. Theil p. 817· hår vål „Johan Jacob Brahe, Diener des gött¬
lichen Wortes, und der poetifchen Gcfellfchaft Mitglied zu Vliflmgen, flammet aus ei-
„nem Schwedischen Gefchlecht, wovon Hoogflratens und Luifcius großes Lexicon kau
„nachgefehen werden. Es hat keine Verwantfchaft mit dem gefchlechtc des großen Ty-
,,cho Brahe; flehet aber in einer nahen Blutsverwantfchaft mit der berühmten Wrange-
„lifchen Familie. Der Vater imfers Herrn Brahe heifl Johan Jacob Moritz Brahe, oder
„de Brahe j war ehedem Lieutenant in dienften der Hochmogenden Herrn General-Sta-
„ten, und ift jetzo Militair-Fifcal zu Amfterdani. Han år aldeles icke kand hvarken i
Brahifka eller Wränge!ika Slakt-tafforna: utan kan hånda, at Faltherrens Gr. Carl Guftaf
Wrapgels dotterfon, General Majoren Gr. Abraham Brahe (fe Leden XIV.), fom i fin
ungdom tjente i Holland, hafver i det landot lagt fig til en liten fålt-huflru, och med
henna haft en fon, fom blifvit Lieutenant på fin fodelfe-©rt.

*



4 BRAHE. Slakten.

iingso til Greffkap i). Han titulerades i början Grefve til Öngrund;
hvilket dock ftraxt deruppå forbyttes til Vifingso. Konungen lade der-
under mänga Soknar i Veftergöthland och Småland. Utom defs tog
Gr. Peder fig fjelf namn af Friherre til Ridboholm; hvilket dock var hans
arf och egit; och ej et Lån af Kronan, fom Cajana blef i den yngre
Gref Peders tid.

Om man med fåkerhet kunde råtta fig efter det, fom Hertig Carl
XI. uti et bref ifrån Nyköping fkrifver til Gr. Eric Brahe; fä hade hans fa¬

der icke val förtjent denna heder. Men Hertigen var i fynnerhet vred
på brödren Gref Guifaf Brahe, fåfom en ifrig anhängare til K. Sigis¬
mund : och må derfore hafva gått för långt i lina tilvitelfer. Han fa¬
ger: „At Gr. Peder varit den iörnåmfte, fom vid K. Erics antråde til
„regeringen hade i Arboga fammanfatt de Statuter, fom emot Konun-
„gens broder, Hertigarne, författade blefvo; hvarigenom fedan oviljan
„förorfakades emellan Konungen och hans broder. For fådana påfund
„och iliiftiga auflag förvårfvade han iig Grefveligit iiänd. Land och
„Frihet. Hvilke pracfiker och ftåmplingår han fedan icke förgät uti
„Kon. Johans tid: utan medan hans lifsticl varade, uppeholt en ftadig
„broder-tråta emellan hogbemälfe Konung och Hertig Carl; och der-
„med uppå fidflone fä vidt kom, at Hertig Carl, uti Vadftena, år 1587,
„blefvo åndå faft otilbörligare vilkor och artiklar föreftålte, ån de iom
„uti K. Erics tid påförde voro: och emedan han fådant kunde kom-
,,ma til våga, blefvo honom hans Grefvefkap och friheter ån ytterliga¬
re förbåttrade,,, Ehuru härmed varit beihaffat, fkedde det åtminflone
icke för några nya otjenfter emot Hertigen, at K. Johan begåfvade Gr.
Peder: ty ftraxt vid bemalte Konungs Kröning i Upfala d. 9 Julii 1569,
och altfä långt för beilutet i Vadftena, ftadfäftes K. Erics donation på
Greffkapet, och blefvo til förbättring gifne åtfkillige Härader, Soknar
och Konungs-gårdar, få val i Veftergöthland, fom Småland och Ver-
meland. Derjemte öktes hans vapen; och fick han en fyrdelt fköld,
fom Familien ånnu förer.

xi. Sonen Eric, om hvilken talat år, hade alienaft en åkta dotter efter
fig. Den andre, Gußaf Brahe, fom ockfå gick utur riket, har med en
Schleftfk Dame, Anna Reihnitz, aflat en fon, Johan Guftafffon; hvilken
tillika med den förenåmde Gr. Erics naturliga fon, Guftaf EriciTon, blef
af Dr. Chriftina år 1646 adlad och kallad Örnvinge. Den tredje af gam¬
la Gr. Peders föner, fom kom til manna-ålder, var Gr. Magnus· Brahe

til

i) Se Dalin Tom, III Delen i. p. £31. Delen 2, p. 6. Konung Eric i fina Comnieniariit
(tryckte uti Celfii Monument.) talar om en ytterligare bekråftelfe p.i Grefve - friheter:
„1566 d. 22 Julii confirmavi Privilegia Conütibus Svantoni & Petioj & dederunt ini-
,,hi certificationem fux fidei.
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til Vifmgsborg, Sv. R, Råd och Drotzet} hvars lefverne ikal vidloftiga-
re inforas. Den fjerde var Gr. Abraham Brahe, Sv. R. Råd} en fader til
många barn} och ibland dem til

1) Petrus Brahe, eller den yngre Gr. Peder, Sv. R. Råd och Drot- XH«:
zet, fom åfvenledes får fm egen artikel.

2) Gr. Nils Brahe, hvilken blef fkuten i Slaget vid Lützen, fedan
han redan var nåmd til Riks-Råd. Af honom hårftammar den ende nu

iefvande Gr. Fredrik Magnus Brahe, fon af Öfverften vid Lif-Regemen-
tet Gr. Erik Brahe, fom uti Stockholms uptåget 1756 råkade mifta fit XVI.
hufvud. Denna olyckliga Herrens Fafter var Grefvinnan Ulrica Ju¬
liana, fidfta Fruentimmer af det namnet. Om henne blifver ock fram- XV.
deles något litet at fkrifva.CJ

3) Margareta Brahe, Abrahams dotter, förekommer framdeles tren- XII.
negånger, för fina tvenne giften} förft med Frih. Bengt Oxenflierna, och
fedan med Gr Johan Oxenfiierna AxeliTon.

Sedan vi uti föregående någorlunda gjordt redo för Brahifka Slak¬
tens åttelåggar i allmänhet} bora vi icke underlåta, då början iker med
S. Birgitta, at i fynnerhet gifva någon närmare kunfkap om hennes Mo¬
derne och egna brofl-arfvingar: aldehftund hon väl år det namnkun-
nigafte Fruentimmer i Brahe-Familien} och där bruket hos ofs ännu
vore, at mycket räkna på Helgon, ingen ringa heder fkulle vara, at
ifrån henne hårflamma.

Fadren, Birger Påderflon til Finftäd, var på mödernet af den gam¬
la Ångel- fläkten, fom ibland fina förfäder kunde vifa Sven-Otto och
flera Danmarks Konungar, åtfkilliga Grefvar af Flandern,, och fidft
Folkungar A).

Modren, Ingeborg, var Öftgotha Lagmannens dotter, Bengt Måns-
fons til Ulfåfa. Han hade få väl på faders - fom moders-fidan många
Sveriges, Norriges, Polens och Bohmens Konungar, Ryfka Czarer och
Tyfka Kejfare at pråla med: fom Cancelli-Råd. Peringfkold iådant fam-
mandragit på en bred och hög Stamtafla.

Men Herr Bengt MåniTon, ehuruvål fjelf uprunnen af få förnäma
perfoner, och broder til då varande Riks - Foreftåndaren Birger Jarl,
fom hyrde Riket på iin fons, den omyndiga K. Waldemars vägnar, fåg
dock mera på dygd och fkonhet när han tog fig huftru, än på börd.
Sådana egenfkaper fant han hos Sigrid, en Jungfru af god fläkt} men
ej få mägtig och flor fom hans egen. Jarlen blef honom mycket onå¬
dig, och fände honom en klädning, halfvan af gyllene flyeke, och half-

A 3 van
h) Se Dalins Sv. Hift, Tom II. p. 32.Q, 321.



6 BRAHE. Slakten,
van af wadmal: efter han mente at deras Familia var igenom detta gif¬
termål vanvördad. Herr Bengt lät icke kärleken kallna för detta begab¬
beriet j utan prydde vadmalen med guld, pärlor och ädla ftenar, at han
vardt dyrare, än den andra delen.

NäR den ftorfinte Birger det fick höra, gjorde han hotelfer emot
fin broders lif, och lät honom veta, at lian fjelf fkulle komma efter,
och göra en ända på det galna giftermålet. Emot en fådan öfvermagt
vifte H:r Bengt ej annat råd, än at fly til fkogen: fedan han forft ha¬
de bedt fin Fru Sigrid blifva hemma, kläda ng i fma högtids-kläder,
gä ut emot Riks-Föreftåndaren och fägna honom på det bäfta. Jarlen
kom ock i vredt modj men när han fick fe fin nya Svägerfka, beha¬
gade hon honom ilraxt få väl, at han tog henne i famn, och fade:
Hade min broder detta ogjordt, då fkulle jag det göra. Lät deruppå
ftraxt fkicka efter H:r Bengt, och förfäkra honom om fm vänfkap. Ju
mera den unga Fruen blef känd af fin Herres anhöriga, ju kärare blef
hon dem; och fick för fin ödmjukhet, dygdiga upförande och fägring
af allom heta den fagra Fru Sigrid IJ. Hon födde fyra barn, en fon och
tre döttrar, af hvilka ofvanbem:te Ingeborg, S:t Birgittas moder, var
den yngfta.

Hvad den heliga Fruens egna efterkommande vidkommer, få ha¬
de hon åtta barn: Märetta, Carl, Birger, Bengt, Gudmar, Catharina,
Ingeborg och Cecilia.

Den åldfte fonen, H:r Carl Ulffon, Nerikes Lagman, var trenne
gånger gift: i} med Karin Gislesdotter Sparre, 2)Fru Gödha ifrån Norrige,
och 3) Karin, H:r Kåtil Glyfings dotter. Under det tredje giftermålet,
folgde han fin yfigre broder Birger ut til Rom, i affigt at refa til den
heliga Grafven; en locke-mat den tiden for Adelsmän, fom ville vin¬
na et Ridderligit kors 5 fall de i andra mål kunde vara litet nog huga¬
de for vall-färder: men kom ej längre ån til Neapel, innan han dog.
Omtalas for öfrigit fom en glad och luftig Herre j derjemte alfvarfam,
når det kom an uppå, at förfvara Jungfru Marise heder. Han måite ock
hafva fedt väl ut, och haft otvungna maner med Fruentimmer. Hvil-
ket ilutes af audiencen hos Drottning Johanna af Sicilien, når han öf-
vertrådde Landfens fed, at falla på knä och kyffa hennes fötter: bru¬
kandes andra hans rang mera anflåndiga vördnads-betygelfer, fom han
flöt med at kyffa munnen: en driiiighet fom aldeles icke mifshagade
Drottningen, utan uptånde hos henne en få ftark kårlek, at hon ville
hafva honom til fin Herre, fait ån hans huitru lefde i Sverige. Modren
Birgitta kunde, fom billigt var, icke annat ån fafa för et fådan t tilbud;

och
l) Se Lagerbring 1. c, p. 643.
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och bad Gud afvånda denna llyggelfen. Hvaruti hon ock blef börLörd;
emedan Herr Carl llraxt fjuknade och afled på femtonde dygnet: då
Drottningen låt begrafva honom uti S;ti Januarii Kyrka i Neapel, med
famma ftåt, fom hade han varit hennes verkeliga man. Tvenne föner
voro efter honom i Sverige, Ulf Carlifon och Carl CarllTon. Den för¬
re blef död, ung och ogift: den fenare hade Fru Catharina Sture til
åkta; men hck ingen fori, utan allenall en dotter, fom blef Nunna.

Andre fonen Birger, relle efter fin moder ut til Rom. Han blef
tvenne gånger gift : och hade med fin förra Fru, Bengta Glyfingsdotter,
fönerna Ulf och Guclmar, men icke, fom man vet, några barn med den
fenare, Marta Siggesdotter. Ulf Birgerffon blef Munk i Vaditena, och
har, efter gjordt löfte, om en Nunna dår i Klottret blefve frifk, fkrif-
vit iin Fallers S. Catharinas lefverne: Gudmar dog ockfå ogift.

De tvenne fidila fönerne,. Bengt och Gudmar afiede i yngre åren;
och år fåledes ingen af S:t Birgittas manliga bröft - arfvingar ibland ofs.

Mareta var åldft ibland döttrarna: och hade föril Herr Sewed Rib-
bing, och fedan H:r Knut Algotffon Grip. Med Ribbingen ågde hon
föner, fom hafva fortplantat Ribbinge-namnet: med H:r Knut hade hon
tre döttrar; Ingeborg den förfia vigd Abdilla i Vadilena Kloller; Ca¬
tharina, Dr. Philippas Hofmåilerinnaoch en annan, fom ockfå dog ogift.

Den heliga Catharina var aldeles. barnlös, fom vi framdeles få Iåfa.,
Tredje dottren, Jungfru Ingeborg, dog Nunna i Rifeberga Kloller.
Den ynglla var Cecilia; om henne berätta Munkarna en Saga: at

då modren gick hafvaride med henne, och mycket förgde öfver den
åldlla dottrens pållående giftermåls - handel med H:r Sewed Ribbing,
hafver follret ropat i moderlifvet: Kåra Mamma gör icke af med mig.,
Jemvål en annan; at når hon föddes, hade Jungfru Maria, til de när¬
varandes förundran, fjelf kommit in, och lindrat modrens vårkar. Når
hon var upvåxt ville Sit Birgitta halva henne til Nunna, och blef, fall
emot Fm vilja, ingifven i Skeninge kloller: men brödren, H:r Carl,
frållle henne derifrån, och gaf henne til åkta åt en ung Riddare. Den
famme vardt förgifven i Skåne, på Dr. Margaretas bröllop. Sedan fick.
hon en välboren Man, H:r Lars JohaniTon, fom llod i fårdeles nåd hos
Kon. Magnus Smek, för den kraftiga läkedom han hade gifvit Konun¬
gen emot förgift. Sidll fick hon H:r Bengt PhilipiTon, Riddare. Med
denne hade hon inga barn: men med H:r Lars tvenne döttrar: Birgit¬
ta, en Nunna, och Catharina, fom blef gift och fick tvenne föner, dö¬
de i barn-åren.

SåLE-



g BRAHE. Slakten.
SSledés veta vi icke, efter den anledning fom gifves af riktiga

documenter, at af S. Birgittas famteliga döttrars manliga defcendenter
flera nu för tiden åro ofrige, än vålbemåite Herrar Ribbingar.

TAB. Ϊ.

Braher i Danmark.

Werner Brahe,

Nils Brahe til Gjolebo i Skåne.

Thorkil Brahe til Gjolebo och Toftrup,

Thorkil Brahe
til Råndenås och Mogdal.

τ- Λ

Johanna Thorkilsdotter Brahe ■
ägde H:r Magnus Larffon i Sve¬

rige 1456» och blef Svenika
Brahernes ftamraoder.

Peder Brahe, den gamle.
I « i —

Axel Brahe til Toftrup och Vidikofle,
Dan, R. Råd 1419- 1424.

* ■ · " Λ >

Peder Brahe til Toftrup.

Axel Brahe til Toftrup och Vidikcfle,
d. r. Råd 1487.

c1···1 " ' 1 " ' ' * 1 ■ ""

Tyke Brahe den gamle til Toftrup.

Otte Brahe.

Tyke Brahe,
den ftore Mathematicust

Sten Brahe, Axel Brahe, Jorgen Brahe, Knut Brahe,
af dem åro ånnu manlige defcendenter

i Danmark.

Sjlåk-

\;
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Slakten i Sverige.

f. Anders til Mohammar. I»

ΙΓ. Påder Anderflo» til Mohammar. II.

III. Birger Påderfibn til Finftad. III,

IV. S, Birgitta. Ifrael Birgerflon. IV.
— Λ —, { —— r— " " "■

V. Måreta. S. catharina Helena Påder Fru Ramborg til Wijk V.
H:r Seved Ribbings. Wadftenenfis. H:r Carls til Tofta. Ifraelfibn. fom hålles för Helgon.

Γ—-Λ __________ ,

VI. i ,ars Peders- Magnus PåderiTon \T.
fon. til Eka.

" ,

VII. . Magnus Larflon. VII.
VIII. Påder Magnuflbn til Tårna VIII.

kallad Brahe.

IN· Gujiaf Er/cJJon, Jochim Brahe Riddare, IX.
Sv. G. och W. Konung, ågde Fru Margreta Wafe,

K. Guftaf Ericflons fyfter.

x. Påder Brahe, Sv. R. R. och Drotzet, X.
blef Grcfve 1561.

XI. Gr. Eric Brahe. Gr. Guftaf Brahe. Gr. Magnus Brahe Gr. Abraham Brahe. XI.
til Wifingsborg. |

XII. Guftaf Ericfibn. Johan Guftafffon. Gr. Petrus Brahe, Gr. Nils Fru Margareta XII.
Naturlige Söner, adlade 1646 Sv. R. Drptzet. Brahe. , Brahe, g.m.Herrar

med namn Örnvinge, | Bengt och Johan
Oxenftierna.

XIII· Gr. Nils Brahe. XIIL

XIV. Gr. Abraham Brahe. XIV.'

Xv· Gr. Nils Brahe. Gr. Ulrica Juliana XV.
I Brahe.

S"' Gr. Eric Brahe, XVI.
t 1756·

Gr. Påder Brahe, Gr. Fredrich Magnus Brahe, XVII.
f 1771· f. 1756 efter fadrens död.

B S. BIR-
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S. BIRGITTA.

Sancta Birgitta föddes på fin faders gård, Finftad i Upland, årefter Chr iiti bord 1304. Hennes moder i k a. i, medan hon gick haf-
1304. vandes med barnet, hafva lidit fkepsbrott vid Öland; och med mycken

möda blifvit frålft af Hertig Eric, fom federmera fvåltes ihjäl i Nykö¬
ping: då hon om följande" natten hordt en röft af himmelen, fomfagt:
„Tu åft fråifad för thet goda, fom tu bår uti titt qved.,, Åfvenledes
fager man om preften i Förfamlingen, at han haft uppenbarelfe, når

.barnet omhder födt var; och under fina böner fått fe, uti en klar fky,
en Jungfru med bok i handen, och hörclt en röft; „Nuliar Birger fått
„en dotter, hvars tal ikal utgå öfver hela verlden. „

1305". Sedan barnet var tagit ifrån moders-mjölken, trodde man i tre års
tid, at det hade fel på tungan, och fkulle blifva mål-löft; til defs det
på en gång talade redigt, och fade: „Lofvad vare HErren, fom gjorde
,,the tungor talande, fom intet tala kunde.,,

1310, Efter Modrens fränfålle togs hon utur fin faders hus, afMoftren
Catharina, Riksdrotzens H:r Carls til Afpenås husfru, och upföddes
ibland hennes döttrar: dä det icke långe drögde innan hon begynte

1311, hafva fyner. Hvaraf den förfta var på hennes fjunde år, dä hon om
en natt vaknade, eller tykte fig vakna, och fram for fin fång fe et al¬
tare, på hviiket en Fru fatt i fkinande klåder, och ropade Birgitta vid
namn; fom ftod up, gick til Fruen, och fick en koftelig krona på fit
hufvud: men når hon kom tilbaka til fången, mårkte hon förft, at det
var en fyn, faftån hon förut juft tykte lig båra något på hufvudet.

Slika devote tankar hade hon val omgåts med hemma, hos för¬
åldrarna. Ty fom modren var mycket gudelig, och vifte at fåga fin
dödsftund förut; få vinlade lig ock fadren om förtjenande goda verk:
fåfcm,at han, efter löfte, refte 1313 til Compoftella i Spanien, och tänk¬
te fig derifran til Chrifti graf; men blef hindrad för krigets fkul med
Saracenerna, och måfte förbyta denna fm jorfala-fård i böner, allmo-
for, faftor, kyrko - bygnader och- kroppens gillande m).

Af fådana exempel rördes tvifvelsutan den lilla blödiga Birgittas
finne, at hon en gång, efter anhörd predikan om Chrifti lidande, föl¬
jande natten fåg Chriilum full med blod och får hånga på korfet, och
på tilfrågan, ho få illa hade tilpyntat Hans heliga lekamen, fick til fvars:
Thet gör ånnu hvar och en mennilka, fom min bud olydig år. Hvil-

ken

ni) Var derföre billigt, at man ikaflfade konom efter döden en tilbörlig fjåla- rykt: ibland
annat, Aflat for dem fom låfte Fader vår, och hörde Meifan för Birger Pederfions och.
anhörigas fjålar; daterat d. 1 061. 132.1.



S. BIRGITTA. II

ken fyn och ord hon federmcra altid hade i minnet. Plågade eliefl of¬
ta iiiga up om natten, och .falla på knå for et crucinx: hvilket Möhren
trodde vara et barnfligit apefpel, och ville derföre taga til ris och Araf-
fa henne. Men rifet fpräng i ftycker, och öfvertygade den otrogna
fofter-modren, at den lilla dottren fördes af en högre hand. Hvarföre
hon med mera upmårkfamhet an låg alla hennes gärningar, och varcit
en gång varfe, huru Jungfru Maria fatt bredevid Birgitta, och halp hen¬
ne fy på bågaj hvilken och dera omflåndigheter hon upteknade; fom
med tiden tjente M. Olavus Petri, då han Ikulle fammanikrifva denna
heliga Fruens lefverne.

Tadren H:r Birger var altid i Bort anfeénde, och hade förfin tro¬
het emot de rlråpna Hertigarne, af deras enkor lått til Ihåriks et ifört
Jordagods, kallat Augdö. Härigenom o k tes hans. förra årfteliga egen- 1318.
dom, och gjorde dottren ännu tacka re i fr iares ögon. Ulf GudmarlTon,
da varande Rikfens Råd och Riddare (af den fläkten, fom förde i iit
vapen et Hjorthufvud «), begårte altfå den unga Birgitta, och fick hen¬
ne til åkta. Han blef ledan Lagman i Nerike5 det förlta och Iföglfa åm- 133c-
bete, efter den tidens regerings - lått: hvårföre ock främmande, då de
tala om denna vår Fru, kalla henne Nerikes Forifinna.

Detta åktenfkap var mycket fruktfamt: dock fedan de ny-gifte,
mera ån et år hade lefvat famman uti återhåld. Man märkte ock under
den följande åktenfkap s - tiden, huru S.Birgitta tyktes hafva mindre nö¬
je uti giftermålets ljuiiigheter, ån uti Nunne-lefnadens Arånghet. Til
hvilken ända hon alla Fredagar, och emot flora Helger plågade fpåka
fig, och ligga allena på golfvet, i ifålle för en mjuk fång.

Syner ne togo til. En gång trodde hon fig hora S:t Bothvid, fom 1340,
faele: Jag, och the öfrige Guds helgon, hafva förvårfvat tig Guds nåd,
fom med fm anda fkal öfverikygga tig, och uptåncla tin fjål. En an¬
nan gång fick hon Jungfru Maria: löfte, at hon icke ikulle fmaka dö¬
den, innan hon i andanom hade fedt Chriifi mandoms anammelfe, och
hans lidande i Jerufalem.

Ulf Gudmarffon, fom i fm fromhet holt alt detta för Guds fin¬
ger, och ej fom vi tro, för en andäktig men fvag qvinnas uphetfade
inbildning, blef härigenom alt mer och mer andelig3 iå at han affade
verlden och all defs fåfänga, och med fin huilru gaf fig på pelegrims-
refa til Compofiella-. Når de på hemvågen hunnit tri drras, föll H:r Ulf 1343.

B 2 uti
n) Om hans förfader fe Dalin Sv. Hiß. T. II. p. 169, 339· ^ äldre tider var icke ovan¬

ligt, at ändra märket i SigiUer. Man hafver under nägra bref, bäde H:r Ulfs och hans
broder Kols, med et upreft Lejon, Folkungarnes eller deras modernes vapen, afritadt af
Ρering(kicld i Ättartalet p. C/i)· fe ock Stiermiiaris Hofd. Minne ρ· 159 feq. Sonen Bir¬
ger lade aldeles bort Hjorthufvudet, och blef vid Lejonet. Dalin 1. c. p. 574.
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uti en fvår fjukdom, hvilken SL Dionyfius (et hofligt helgon emot främ¬
mande, fom vi mårke) likvål uppenbarade for Birgitta icke fkola blifva
til döds? jemte det hon fjelf för iin ändalykt fkulle få fe Rom och Je-
rufalem. Hon gjorde under ht viftande i Ärras god tjenft til Helgedo¬
mars accrediterande. Ty då någre fritånkare drogo i tvifvelsmål, om
det fanfårdeligen var S. Marias-mjölk, fom upviftes ibland reliqvierna dår
på orten, fick Fru Birgitta fvar af den heliga Jungfrun, fom fade: At,
faftån månge då upkommo i verlden, fom hogmodeligen ville efter de¬
ras egit förnuft döma, och icke i enfaldighet tro, fa vore det få vifft
hennes mjölk, fom det hade varit Fru Birgittas, hvilken hennes barn
dijat. Bevifet antogs för ό ivertygande.

Efter återvunnen hålfa fkyndade de til deras fädernesland: gjor¬
de ftns emellan återhålds löfte: och gäfvo hg in i Alvafira Klofter, dår
Frioren M. Petrus Olai ifrån den ftunden och til död-dagar blcf Fruens
Sjåleförjare.

^344- Icke långt derefter afled H:r Ulf, och hegrofs i Klofter - kyrkan:
emedan han i fjålatoget hade gjort löfte at blifva Munk. Hvaruppå en-
kan begynte en plågfammare lefnad; bar en hvafs har-gjördel på bara
kroppen, och klädde hg i grofva kläder; utan linne, mera ån på hufvudet.

Medan hon var uti ftort bekymmer, huru hon hn våg oftraffeli-
gen gå ikulle, låg hon et klartfken, och utur fkenet hörde Chrifti röft,
fom förklarade henne for hn brud och utkorade redfkap $ med kraftig
tilfågelfe om biftånd·, då hon fkulle ftraffa den fyndiga verlden : hvar-
vid Mafier Matthias, fåfom förfaren i himla -läran, och at åtfkilja andar,,
fkulle vara hennes rådgifvare. Denne Mannen var, efter den tidens
fått, en lärd Theologie Doctor och Canonicus i Linköping, och der-
jemte ilug: emedan han vetat bet jena hg af Fruens böjelie för fyner,.
och tvifvelsutan beftållt den röften, fem talte 11 tur fkenet, och gaf ut-
tryokejigen förffag på honom. Hvarigenom, få vål fom Fru Birgittas
påföljande vitnesbörder, hans egna förklaringar öfver Bibeln, fårdeles
öfver Johannis uppenbarelfe, fingo mera vigt och anfeende.

Til en början anmodades Måfter Matthias at öfverfätta den heli¬
ga Bibel p£ Svenfia, ifrån Latinen: hvilket fpråk Fru Birgitta imedlertid
gjorde hg fjelf kunnig uti, undervift af Nicolao, hennes barns Infor¬
mator, fom fédan blef Bilköp i Linköping, och efter döden et förivar-
ligit Helgon.

Romerska refan låg henne altiel i hufvudet: och inbillade hon hg
få hn Brudgummes uttryckeliga befalning, at begifva hg dit > jemte In-
ftrueftion hvad hon dår Ikulle uträtta. Någre, och ibland dem åfven äl¬
dre Hiftorie - jkrifvare föra hennes bortgång utur fäderneslandet til år

1346*
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1346. Men Meffenius fkjuter dermed up: och, fom det tyckes, på god
grund, for åtfkilliga märkvärdiga omftåndigheter fkul. Ty på det året
blef hon af Drottning Bianca kallad til Hofmäfterinna o); hvilken fylla
hon emottog, och begynte Ifraffa både Hof-Fruentimrets och den ofriga
betjeningens fyndiga lefverne: faftån fforre delen gjorde gäck af henne.

LiKväL blef alfvarfamheten icke derntaf vaklande , utan omgicks
hon med tankar at inråtta en andelig Orden, hvaruti både Munkar och
Nunnor lkulle bo tilfamman uti et Klofter; men dock ifrån hvarannan
ikilde med galler och lardeles byggningar, fåfom fordom S:Bafilius ha¬
de ftadgat. Namnet lkulle blifva den Heliga. Frälfarens Orden; efter han
hade bekräftat famma inrättning i Birgittas finne, och jemvål uppenba¬
rat, efter hväd regio detta kloffer- folket vandra lkulle.

Svagheten var i de dagar, at ock Hof-Fruentimret blandade fig
i Stats-faker. Fru Birgitta gaf K. Magnus råd, at han uti kriget, fom
då begyntes emot RyfFarna, icke lkulle bruka främmande hjelp, utan
fina nationella troppar, få framt han ville vinna feger. Sådant aktade
Konungen föga; och tänkte icke förr, ån han verkeligen hade lidit ne¬
derlag, pä denna heders-fruens ord. Hvarföre han, rörd af ånger och
vördnad, fkånkte henne Wadficna bygden, at där anlägga fit klofter;
uti hvilket han betingade hvilo-rum för lig och fin Drottning: jämte
det at Wadftena-by och Kongs-gård, lkulle få Stads - rättigheter p).
Medan hon låledes var uti politifka fyner, fpådde hon ock om de föl¬
jande fju Konungar i Sverige: hvarutaf folk, fom férftår lig uppå at
uttyda drcmmar, fåger mycket hafva inträffat.

Konungens förlåning tog hon ofördrojeligen i beiittning, och gjor¬de början med fit klofter: låtandes upfätta några tråbyggningar för
Nunnor; fom, utom fam-och ren-lefnad, icke fingo den gången nå¬
gra fårfkilta reglor.

NaR hon härom hade beffållt, och desutan en häftig peft, eller Di¬
ger-döden, gjort villandet i Sverige åfventyrligt, reffe hon til Rom^):och blef vida bekant uti Italien af ffna fpådomar. På tilfrågan om villafakers utgång plågade hon gifva fkriftenga fvar; dem hennes biktfader
utfärdade: och torde vara til befruktandes, at han låtit uti Expedition

B 3 inffy-
0) Formofi pccoris ctiftos, formofior ipfa. Virgil. Eccl. V. 44.
ρ) I üftergothland, dar hon långe bodde, beråttar man, at når hon gatt emellan Vadfie-

na, och fin gård Ulfåfa, i Ekebyborna Socken, ikal hon hafva tagit fit hviloftålle iKålfveften; och at deifore en kammare under Tornet, til i denna dag, behållit natn»af S. Britas^ kammare, En aderkålta icke långt ifrån Kyrkan, hafver ochfå fått namn afS. Britas källa, emedan hon derutur ofta låtit hamta vatten,

q) Om vågen fe Dalin T. II. p. 460.
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inflyta något, fom icke flått i Protocollet. Hon råddé Fåfven .Clemens
VI, at fnart lemna Avignon och komma til Rom, at förbättra Förfam-
lingen. Kejfar Carl nyttjade ock hennes påminnelfer uti åtfkilliga åren-
der, fom angingo Romerika Riket: Flera andra åtvarningar at förtiga,
dem hon fade lig göra på Guds fynnerliga befallning.

Man kan icke.utan förundran låfa, huru Påfvedöinet gäckas med
de fanfårdiga undervårk, fom flå upteknade om Frålfaren, och tillägga
deras Flelgon aldeles dylika. Så hafver ock i mång ftycker fkedt med
Birgitta. Hon fåges hafva utdrifvit djeflar; helat döfva och dumba med

1361. händers påläggande j ja ock upvåckt döda r). Et fådant underverk fkal
hon i Rom hafva gjort på en förnäm yngling, lin faders enda fon, och
fedan budit, at icke fåga det för någon. Mera kunna vi fvagtrogne
icke medgifva, ån at den goda Fruen den gången brukat någon hus-
cur, fom hulpit den fjuka, når andre läkare hade ofvergifvit honom:
och at denna nyttiga tjenft, faftån ej underverk, tilfkyndat henne, få-
fom en defsutan from och gudfruktig främling, en hederlig fkånk,fom
var et litet hus och trägård vid Campus Flora, nu kallad Piazza Farnefe:
hvaruti hon fedan flåndigt bodde,* få långe hon var i Rom. Det var ef¬
ter hennes död et vift herberge för Munkar, fom i Birgittiner-KIoftrens
angelägenheter fökte Påfvifka Hofvet, och för andra landsmän, fom an¬
dakten dref til det landet. Uti våra äldre Kyrko-handlingar nämnas
Munkar, fom varit föreftåndare uti S.Birgittas hus i Rom. Dervid blef
ock bygdt en liten Kyrka, fom refande ännu pläga beföka; och ibland
andra rariteter låta vifa fig några öfverlefvor af den heliga Fruens hus-
geråd; mycket okonillade i fig fjelfva, men af en flor kraft för bar-
na-föderlkor /).

Hon låg dock icke få ftändigt i Rom, at hon ju ibland gjorde re¬
for til andra fläder. Under villandet i Neapel 1365 talade hon välde¬
liga både emot de andeligas och verldfligas fyndiga lefverne; och hölts
af allom i flor vördnad. Den förtjente ock vördas, hvars lekamliga
näfa var få helig, at hon på lukten kunde igenkänna halsflarriga fyn-
dare, fom Legende-fkrifvaren icke blyges at dikta om Fru Birgitta.

Frånvarande, fom närvarande, låg henne Vadflena mycket på hjer-
tat: ty befalte hon fin fon Birger, fom på befök hade kommit ut, at
vånda om til Sverige, och beftyra om Kloflrets fullkomligare och var¬
aktigare byggnad. Sedan arbetet var fatt i gång, lemnade han det til

Bifkop
r) Innan hon vefte ut, kunde hon redan ga torr-ikodd ofver opna Wettern, en längd af

fyra mil, etneljan Ölshammar och Vadftena. Se Rhyzclii Monafterol. p. 249.
i) Af inkomfterna, fom åro anflagne til detta hus, få Svenika fom for Religions ikull

komma til Rom, ånnu något underftod. Se Arckcnholtl Mem. de Chriili/te, 'lönt. III.
p. 466 & fviv. Dalin T, II. p. 607,
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Bifkop Thomas iWexiö at fulfölja: få mycket tryggare, fom ock lyc¬
kan gynnade denna inrättning: dymedelft at K. Albrecht, med Stånder-
nes famtycke på nåfla Riksdag i Stockholm, påbod en årlig Koppfkatt, 1367
til en ortog for hvar och en fom hunnit til fina aderton år, at der- J"1·
med uphygga och underhålla bem:te Vadflena -klofler.

NaR Juncker Birger återkom til Rom, hade han den äldre brödren 1368.
H:r Carl til Ulfafa med fig, fom ikedde på modrens begäran j emedan
hon räknade ut, at Romerfka Hofvet lkulle mera reflektera på henne,
om det fåg, at hennes barn verkeligen vore ftore Mån i deras Land.
Det fkulle tyckas, at H:r Carl icke varit rått mycket kår i fin tredje
Fru t), efter han hade hjerta at refa ifrån henne. Birger återigen var
änkling, och en Man af fromt finne.

Modren förde dem til audience hos Påfven. H:r Carl hade klådt
fig på det pråktigafte, i ridderlig fkrud, med hermelins - kjortel, hals¬
band, filfbålte och annan prydnad: hyilket Påfven märkte, och fade,
at han vore verldenes Son, men Birger, modrens Son. Den omfinta
Birgitta föll då på knä, och bad odmjukeliga om fm fons fynda-afföf-
ning. Påfven tog pä H:r Carls balte och ofriga granlåt, fåjandes, at
den tyngden fkulle vara honom nog at bära til fynda-bot, Hvarmed
Modren icke var fullkomligen tilfredsilåld, utan ropade : O helge FaderJ
fkiljen honom ifrån fynderna: jag vil fkilja honom ifrån häftet.

F'or denna tiden hade Fru Birgitta med fma kropps ögon icke fedt
Påfven, efter fätet var flyttat til Avignon. Nu ägde hon ofta företrä¬
de, och brukade lin vanliga frimodighet, at fåga både Påfve och Kej-
fare, hvad deras plikt fordrade. Hennes allmänt kunniga helighet för-
anlåt ock Urban V. at vilfara henne uti alla gjorliga anfokningar, få at
han icke allenait på en dag låt för henne och dottren utfärda fex får-
fkilta Bullor k), utan ock kort derefter gaf Stadfåflelfe på Vadflena Klo- 5 Ang.
fler, famt defs Andeliga Syl ler - och Broderfkap.

Det år ofvanfore fagt, at Birgitta plågade gora fina Jföner nedan¬
för något Crucifix. Medan hon på det fåttet en gång bad uti S. Pauli
kyrka i Rom, tyckte lion at Cruciiixet fvarade, och talte med henne.
Atminftone tror man ännu der på orten få vara håndt, efter det flår
fkrifvit på en bredevid uphångd tafla.

Ibland annat hvad Crucifixet kan hafva fagt henne, lårer vififerli-
gen jerufalems refan icke blifvit glömd, hålft fom hon då hade nådt

fin
t) Se Dalin Tom. II. p. 607.
ti) i) På fullkomlig Aflat; 2) Tilftånd at låta hålla Meflor for fig hemma i fina hus;

och 3) det for dagningen; 4) At bruka altare povtatile. 5) Skrifta fig hemma, famt
6) Communicera af hvad Preß och få ofta de ville. Samteligen daterade d. 12 Junii 1468.
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16 S. BIRGITTA.

fin åftundan i Vadilena faken. Hon tog redan pafs ut hos Påfven vid
flutet af år 1369; men gingo dock nållan tu år bort, innan det kom
til något upbrott.

Imedlertid befl0t Påfven, at vånda om til Avignon, hvilket var
aldeles emot Birgittas vilja. Och fpådde honom dertore, at han (kul¬
le do, få fnart han vore framkommen: fom ock hånde. Ty kan man
gårna förlåta honom, fom fkrifvit Rudimentum Roviciorum *·), at han räk¬
nar henne ibland Sybillerne eller Prophetifforna. Efterträdaren Grego¬
rius XI, fick ej eller löfte, om mycket godt, där han ej toge iit fäte i
Rom. Men oanfedt Påfven blef vid fin mening, hölt han likväl denna
nitifka Fruen vid godt lynne, och inhämtade hennes tankar i många mål.

Omsider begaf hon fig på den långe tilåmnade Jerufalems refan, i
följe med fina föner, Carl och Birger, dottren Catharina, Prioren i Al-
vallra Måiler Peder, Capellanen Gudmar Fredrikfon, och tvenne tjen-
fle-hjon: in alles åtta perfoner. Sålfkapet var dock icke längre kom¬
mit ån til Neapel, då H:r Carl dog; och upfyltes altfå den uppenba¬
relfen, fom hon hade fått, at alle fkulle lyckeligen komma tilbaka ifrån
denna refan, en undantagen. Hon flod i flor gunil hos Drottningen
af Sicilien, fä långe villandet var i Neapel, och fick recommendations-
bref af henne, och Conilantinopolitanika Kejferinnan til Konungen af
Syrien, fom i anfeende dertil icke nekade fålfkapet iit Refe-pafs. De
flego til fkepps i Neapel, och kommo efter tre veckors feglande fram
til Famagajla, en ilad i Cypren: fom Alphonfm Eremitλ det anteknat, hvil-
ken var med i deras följe. Huru de vandrat af och an i heliga landet,
liar man ingen reda uppå; allenaft at Birgitta fkal hafva fått många up-
penbarelfer, fårdeles i Jerufalem och Bethanien. Låt ock til åminnelfe,
fram för Chriili graf, hänga Riddare-bältet på fin fon Juncker Birger.

NaR de under liemrefan voro återkomne til Neapel, fick Fru Birgit¬
ta höra, at På^en1' ännu icke hade flyttat ifrån Avignon: gaf honom
altfå tilkånna en itererad uppenbarelfe, at han icke längre fkulle ilråfva
emot Guds vilja.

Hon hade redan i Jerufalem haft anilöter af feber och mag-fjuka,
hvilka krämpor tiltagit under fjö-vågen, få at hon nu blef fångliggan¬
de. Dock låt hon uti det tiliiåndet föra fig til Rom, och drog in hos
Nunnorna uti kloilret S. Laurentii in Panispema. Beredde fig ledan til
dödsilunden, hvilken hon fade Frålfaren förutfagt, jemte mycket an¬
nat fom ikulle hända efter hennes död, och de nårilående nu fingo
veta. Hvaribland var, at hvar och en af hennes hus-folk (i Hållet
för redbart teflamente), fick någon fpådom lig angående. Tog fedan
et kårligt affked af fina barn och afied d. 23 Julii 1373. Efter

#r) LuUcx 1475 in
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Efter tre dagars forlopp blef Liket begrafvit i Klofter-kyrkan, och
befants efter fem veckor få bortmultnat, at benen lågo helt bare. Bar¬
nen beflöto ftraxt, at fora dem hem til Sverige, fåfo 111 en dyrbar fkatt.
Senater och Confervätores gofvo et hederligit vitnesbörd 0111 den dödas
lefnad, inträffade fpådomar och underverk j famt derhos recommenda-
tion til alla Länder, där Frocefflon fkulle framdraga, at ej göra dem
något hinder til deras perfoner och bagage, hvaruti var en myckenhet
Reliquier, invigde Kyrko-kåril och Preff-prydnader. Detta uttogs d.
13 Nov. famma är, men refan blef upikuten til det nåfta.

Herr Birger och Fru Catharina lemnade högra armbenen qvar uti
Kloftret, och torde de öfrigä til Fäderneslandet, där de med all heder
nedffattes i Vadftena, vid Pedersmåffo- tiden.

Herr Birger tog hg ftraxt före, at fullborda Klofter-kyrkans bygg- i374,
nad, fom dedicerades til Jungfru Maria. Fru Catharinas göromål blef,
at lära Nunnorna deras reglor. Den hemkomne Mäfter Peder undervi-
fte Munkarne, och fammanfatte Pfalmerna, fom de fkulle fjunga til de
faligas åminnelfe. Han for ock fort med livad han i Rom hade börjat,
under förberörde Alphon fl Ε remite upiigt (hvilken hade varit förman
för Birgittas Svenika fkrifte-fäder, och blef fedan Bifkop i Jaen uti Spa¬
nien) at pä Latin öfverfåtta, kan ock hända med egna tilökningar up-
fpäda fal. Fruens Revelationer: i hvilket angelägna verk Upfala Archie-
Bilkopen Birgerus och Linköpings Bilköpen Nicolaus gingo honom til-
handa. Vidare lkref han hennes lefverne och Birgittiner klofter-folkets
Reglor. För hvilket alt, få långe Påfvedömet varade, han hölts ibland
Vadftena-boerne uti en ganfka vördfam och helig åminnelfe. Men om
det timmeliga och Kloftrets riktande, hafva många Kongelige perfoner,
utom Birgittas egna barn och ilåktingar, gjort hg, fom de trodde, hos
Gud vålförtjente: fåfom, K. Magnus och hans gemål Bianca, K. Älbrecht^
Drotn. Margareta, K. Eric af Pommern, K. Chrifloffcr af Bayern, K. Carl
KnutjJbn och ffere.

Efter Fru Birgittas död tänkte Påfven Gregorius XI. något be- 1375.
kymmerfammare på den Fruens åtvarningar, och flyttade ht fäte ifrån
Avignon til Rom. Sådant var en behagelig tidning för Fru Catharina,
fom, efter det fades at Modrens ben gjorde under i Vadftena, ville haf¬
va henne canonizerad. Reite altderföre, behörigen förfedd med K. Al-
brechts och Riks-Rådens recommendations - bref, til Hans Helighet,
fom högeligen berömde Fru Catharinas ftåndaktighet i trone, och gaf
henne löfte på modrens canonization. Man vet icke, hvarföre det drog- 28 Apr.
de med verkftållighetenj brift pä douceurer för den hel. Fadrens med-
bröder, eller dylikt: ty faken fick få til fägandes ligga på bordet i fy τ

C ra
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ra ar, utan at mera uträttades, ån at de helige benen finge fkrin-låggas.
Hon kunde altfå icke långre uppehålla fig där på orten; men vånde
om til Sverige, likvål förledd med et vackert pafs af Påfven, och til-
flånd at gå in i alla KloRer på vågen.

1380» Nån hon med denna förRa graden af fm fal. Moders helgande var
hemkommen, famlade fig mycket förnämt och fromt folk, at bivifta en
fådan högtid: då benen eleverades, det år, uptogos ur grafven och la¬
des i et helgedoms-fkrin. Birgittas egen fon, Birger, var en ibland de
Riks-Råden, fom vordfammaR på deras axlar båro den nya helgedomen.
Hvarvid han med tårar i ögonen fade: K. Magnus plågade på et begab-
beligt fått fråga mig, i den tiden jag ånnu var hans fmå-drång: Hvad
hafver vår Frånkä, din Moder, i natt drömt? Men lofvad vare HErren,
fom låtit min fal. Fru-Moders fpådomar pröfvas fanfårdiga, få at hon
nu med åra uprefer ht hufvud för hela verlden.

Det hora verket eller Canonization återRod ånnu; ty reife någre
*385· af deffa Munkar til Rom, fingo dar Cardinaler och andra höga Flerrar,

men i fynnerhet Panisperner-Nunnorna, at intercedera för fig: måife
likvål med oförråttadt ärende draga hem igen, efter Påfven, för ofå-
kerhets fkul, flyttade utur Ifaden.

På den tiden voro fex Cardinaler, fom mifstänktes at hafva Råm-
1386. plat emot Påfvens lif, och kommo under Inquifition. En af dem,

Adamus ifrån England, gjorde i fm nöd löfte til fal. Fru Birgitta, at
om han med hålfa och åra komme ifrån denna vedermöda, ikulle han
redeliga arbeta pä denna Fruens förhelgande. Når han omiider var fri-

1390. kand, höll han ord, och fkref til Vadifena-folket, at nu vore tid för
dem at komma, färdeles fom ock det året 1390 var et Jubel-år.

De fkickade om Mich el smello - afton Confefforem Generalem Magnum
Petri och tvånne Munkar ålfad, val utrullade med behöriga documen-
ter och många höga perfoners recommendationer: hinnande Deputation
lyckeligen fram til Rom vid Jule-tiden, och fåledes, til deras enfkyl-
ta nytta, innan Jubel-fatalierne voro alle.

1391. NåsTA året gjordes 30 afikrifter af Birgittas uppenbarelfer, Råteli-
gen präntade och inbundne, fom kollade fader Magnus 20 Ducater Ryc¬
ket, dem de närvarande Cardinaler fingo at låfa och fkårfkåda. Och
fedan ingen ting dervid var at påminna, icke eller vid de öfriga afler-

7 Oft. nas riktighet, fkedde Canonization uti S. Petri Kyrka: då Påfven Bonifa-
cius med alla ceremonier infkref Fru Birgitta uti Helgonens Matrikel,
och förklarade hennes dyrkan för aJimån öfver hela verlden, famt at
hennes dödsdag fkulle hållas helig, och i fynnerhet canonizations - da¬
gen vara en årlig Feih Petri Kyrka var på denna högtid prydd med få

myc-

lésv
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mycket olje-lof, fom tio mulåfnor kunde bara 5 lyfte af 300C0 lampor
och många hundrade vaxljus, til 1, 4 och 8 markers tyngd. Man be-
hofver icke nåmna Prefte-ikrål och rökelfe. Påfven gjorde ock fader
Magnus den nåden, at han bod fig til S. Birgitta gafi: hvilket koftade
en myckenhet matvaror, vin och confedturer, fom Hickades up i Hans
Hejighets kök. Deremot unfågnade Påfven gemene man och afiats-
hungriga fjålar med få mycket indulgentier fom de åftundade, och kun¬
de hämtas i S. Petri och S. Laurentii Panispernse kyrkor.

Om glädjen hårofver i himmelen var ftor, år obekant: men i Vad-
ftena vifte man fåtta värde på denna lycka, och kunde Munkarne icke 1392.
blifva färdige med alla tilredelfer til Tackfdjelfe - dagen, förr ån Trefal¬
dighets Söndagen år 1393. Efter tolf månaders förlopp hölts innom
kloftret en Jiibel-fcfl, hvilken Påfven, på Dr. Margaret-as åftundan, un- 1394·
nade alla vanliga Privilegier. \

Men ofta nämnde Confeffor var likväl icke nögd med hvad han
redan hade erhållit för den nya Orden, utan refte återigen til Rom.
Och efter då ännu icke mera ån tvånne Birgittiner-klofter voro färdi¬
ge i verlden, nemligen Vadftena och et vid Dantzig, famt det tredje
under namn af Paradis, påbegynt i Florentz, fick han lof at bygga fle¬
ra: hvaröfver Bullan likvål icke utfärdades förr ån tio år derefter 1404.
Det år undransvårdt huru dejße Kloßers antal okade fig inom fextio år,
få at man nu vet til at upråkna inemot fyratio, i Tyfkland, Italien, Dan¬
mark, Norrige>Preuffen, Lifland, Polen, Braband, Spanien och England,
utom Moder-kloftret Vadftena och Nådendal i Finland. Af hvilka ftör-
re delen var, efter Baiilii ordning, dubble, det år, för både man- och
qvinkön, och någre allenaft enkle.

Munkarne hade icke nog derutaf at deras Orden vackert bredde
fig uti verlden: de Haffade iig ock förbättring på cara&eren eller Påf-
.vens utflag, at deras andelige Regerings - form, det år, Conftitutioner- 1416.
na, fom den fal. Nicolaus, Linköpings Bilköpen, för dem upfatt hade,
Hulle kallas Regula Sanffi Salvatoris.

Straxt derefter, medan Confilium hölts uti Coßniiz och Martinus V.
var vald til Påfve, drogo fig tjocka moln tilfamman på klofter-folkets
himmel, i det Romerlka Holen årnade minika Birgittinernas Privilegier.
Dock blef olyckan afvånd igenom Vadftena Deputerades ödmjuka före-
ftållningar, famt K.Erics af Pommern och defs Drottnings Philippce
boneffrifter både til Påfven dire&e, och til Kejfer Sigismund, at an- MO-
vånda lina goda offtcier hos Hans Helighet.

NåR faran denna gången var öfverftänden, hollo de fig i några är
ftilla, til defs de funno lågenhet, at tiljkantfa fig en ny formon, fom

C 2 var
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1425". var at kloiler-folket icke fkulle ilrångas til reglornas efterlefnad igenom
några karda v iteη, utan allenalt in virtutc Sanäa obedientia, eller på
Munke-parole.

1428. Icke defs mindre okades mifstankan hos Påfven, at icke få alde-
les rått tilgeck uti de combinerade eller dubbla Kioller: iiåmde derfore
alla deras Confeffores at komma til Rom, och undergå reformation,
årnandes göra dem til enkla, fom de målla af famma Orden i Italien
voro. Forfkråckelfen blef hor ibland de goda fåder, fom ålfkade Fruen-
timmers fållfkap. Confcifor Generalis ifrån Vadllena ikyndade hg, på
hela Ordens vagnar, bort til Hans Helighet, och gjorde alla de inh-
nuationer til intet, fom en ofverföpare, Fräter Johannes5 hade bibrlgt,

S429 til at vanrykta fålllkapets årbarhet. Påfven confirmerade derfore lina fö-
ϊ Jun. retrådares utfärdade åder om canonization, Ordens-reglor, Kloftrens

combination och ofriga Privilegier.
Moder-kloflret (kaffade fig icke långt derefter, på allmän Riks¬

dag i Arboga, frihet for alla Vadllena Stads-boer ifrån Krono-utlagor,
på det de iå mycket villigare vara fkulle til kloher-hufens utvidgande y).

Birgittinerne hade i några år fått vara i god ro, då de å nyo
3442. anfäktades af Conciiinm i Bafel. Det klagades ofver deras combinerade

Klofter; ofver S. Birgittas uppenbarelfer, fom de kringfpridde; och of¬
ver indulgentierna, fom af dem utdeltes på famma fått, fom i Rom vid
S. Petrum ad Vincula. Månge myndige mån togo likvåi deras forfvar.
Cardinalen Johannes a Tur re Cremata uplohe och förklarade alla emot be¬
rörde uppenbarelfer gjorda inkall, och befeglade hn förklaring med egit,
åmbetets och Apoftolifka kammarens Sigilier. Hyniericus- a Campo, en
Theologiae ProfeiTor i Coln, holt många difputationer, och utgaf böc¬
ker til clenna Ordens förfvar. Men med alt fådant måfle dock Birgit¬
tinerne på detta möte ligga under.

De hollo hg derfore flifla til år 1444, då de fkickade hnaFulImåg-
tige til Rom, at hos Påfven Eugenius IV. hvilken de ville icke vara
nogd med Concilii Bahleenhs beilut, foka domens uphåfvande, fom
emot dem på famma Mote var affagd. Dock föllo de Deputerade uti
rofvare-händer vid Lübeck; mille lina Inilruélioner och Adler; kom-
mo derfore tomhåndte tilbaka, I delfas Halle reile Confelfor Generalis,

5144$. Magnus Vnolfon ållad, och låg fåfängt i Rom, efter Påfven icke var
nogd med Svenfka Nation, för då varande Stats - conjundiurers fkull,
och ilridigheterna med K. Chrilliern L Fader Magnus måfle åtnoja hg
dermed, at han under hemrefan ikaifade hg koileliga bevis och Apolo¬
gier, få väl af berörde Hymericus, fom af Abboten Johanne in Bone-

vallis:

y) Se Daliiis Sv, R, Hiß. Tom. II. ρ. fgå.
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vallis: bad ock den förre, fom var en mycket ikrifvande man, at i pen¬
nan författa en utförlig Commentarium ofver alla Birgittas uppenba¬
relfe-böcker z).

Åndtelig afled Eugenius och Nicolaus blef Påfve i hans iiad, 1448.
hvilken hade tagit S. Birgitta til fin Patroneffa, och derföre biföll hen¬
nes kloiter - folk i alt hvad de begårte: cailerade Mötets beilut emot
dem, och ftadfåite alla tilförene erhåldna Privilegier.

K. Carl KnutiTon var Vadftena-boerne mycket nådig, och fkaffa» 1450,
de dem en allmån gård öfver hela Riket, Hvarjemte lian drog förforg,
at uppenbarelferne blefvo, iåfom en mycket trolle lig bok, utaf Latinen
på Svcnfka offerfatte af H:r Clas Ryning. Längre fram blef detLatinfka
Originalet tryckt i Lübeck år 1492; hvaruppå fölgt många uplagor,på
åtikilliga Hållen och tider, jemvål Franfyfka och Tyfka ofverfåttningar. *
dDefsutan et Manuale eller fammandrag af dem utgafs, igenom Joh. de la
Conception Ord. S. Hieronymi förforg, uti Saragolfa 16C0. Meflenius
fåger ock at Birgittiner - Ordens Breviarium tryktes uti Lübeck 1511,
livilket jag aldrig fått fe. Hennes Flores Precum eller böner, dem Va-

C 3 ifovius
ä) Håraf kan man, utan at göra fig möda med deras närmare ikårikådande, redan fluta,

at de måife vara en underlig fammanfåttning, emedan få olårdt folk» fom de andelige
den tiden voro, hafva kunnat infe deras fvaghet. Boken Onus mundi, fom förklarade
dem för vidfkepehga, och Vadficna Munkarnes deröfver förda befvår år 1433, år be¬
kant (fe Benzelii Monv.m. Beel, ρ 175). En ny Skribent af Premonftratenfer - Orden,
P. Ond/n, vil icke en gång erkänna dem for S. Birgittas egna tankar, utan beikyller
Petrus Alvaftrenfis och Aiphonfus Eremita at hafva utgifvit deras drömmar under den
he'iga Fruens namn: hvariger.om bågge defie Auölorer hafva, efter hans tycke, ådra¬
git Catholika Kyrkan alt folks åtlöje och hindrat hennes tilvåxt. Ytterligare bevis, aC
S. Birgitta, fom en erkänd gudfruktig och Pvomerika Stolen ödmjukt undergifven Fru,
aldrig har kunnat tanka fom Boken fåger, tager Pater Oudin utur de många ftållen,
fom deruti finnas emot Andeliga Bandets förderfvade feder. Sådant ikål gåller dock ic¬
ke ftort, och vore det för mycket begärt, at al ta deras vittnesbörd fkulle jåfvas, fom
för Reformations-tiden varit Tcßes Veritatis, och finnas hafva haft 110g förnuft, at
fkönja Prefterikapets handgripcligafte oordenteligheter. Hafver denne och flere Catho-
Hker haft at påminna vid oftanåmde uppenbarelfer, iåfom icke af Gudi verkade; kan
viflt icke förtånkas, at vare Lros-bröder tagit fig famma frihet. M. Chladenius i Vit-
tenberg går alla Tros-artiktarna igenom, och vifar S. Birgittas villfarelfir i hvar och
en, famt huru hon ökar Chrifti och Marite lefvernes hiftoria med oåndeliga fagor och
ofta löjeliga omftåndigheter. Alt fådant emottogs likvål ovågerligen få långe den mör¬
ka okunnigheten varade, och infiiktades ofta Fefter på ingen annan grund, ån hvad en
gumma eller Munk bcråttat. Cardinålen Cajetanus ikrifvef, at Romerika Kyrkan til¬
förene firade en Helgedag kallad la Fete de la ρa?noifo7i (Mariae Svinmings-feft), fom
torde vara denfamma dies Compaffionis b. Maria, på hvilken jag fedt et bref daterat
A o 1490, Och fådant endaft derföre, at S. Birgitta vetat beråtta utur et famtal,fom
hon haft med Jungfru Maria, at den helige Modren, då hon ftådt under Chrifti Kors,
har af forg fignat ned til jorden och legat bortdånad.
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ilovius dragit utur Uppenbarelfe - böckerna och utgifvit i Coln ifoo,
förtjenar redan at räknas ibland de fållfynta fmå-fkrifter a).

15:13. Ko b τ förr ån Reformationen inföll, och Vadilena-folket lefde i god
ro och välmåga, låto de göra et filfver-fkrin för S. Birgittas ben, hvil-
ket K. Johan fedan befalte upfmåltas til krigshjelp år 1573, fail han lik¬
väl efter fex års förlopp gaf dem et jåmngodt igen: hvaruti Påfvifka
Nuncius Pojfevinus med devotion lade reliquierna.

Ehuru vaklande den heliga Fruens myndighet var, fedan Evange-
lifka Läran hördes i Vadifena, få nyttjade dock det af Kon. Johan och
Sigismund hägnade kloifer-folket tilfälle, och låt S. Birgittas hufvud-

*593· fkalle verka et litet under på en mennifka, fom fkulle vara befatt, och
hvarken af böner eller befvårjande kunde ifyras utan allenaif med den
framviile dö dikalien.

1^95 Omsider gjorde Hertig Carl en ända på alla deifa uptåg, öpnade
Nov. doren för Nunnorna och låt dem gå ut. Och på det ingen vidare vid-

fkepelfe fkulle förehafvas med död-ben, låt han taga S.Birgittas, S. Ca¬
tharinas och den fal. Ingrids utur deras Ikrin, och gräfva dem ned i
Stads-kyrkan, på et ifåile fom få ville utaf: förvandlandes fedan Klo-
ilret i et Krigsmans - hus, fom det ännu i dag år å).

NåR K. Sigismund icke kunde få Svenfka kronan, utan lidit neder-
*598· lag vid Stångebro, ville han åtminilone hafva deffa reliquier, och fän¬

de lin Secreterare til Vadilena, fom dem oförmårkt afhåmta fkulle. Men
han fant dem icke: tog med Lars Rålambs tilhjelp, fom för andra brott

år

«) På det Lafaren må veta hvilka ftycker innehållas uti Revelationerna, vil man på detta
rum korteligen befkrifva den åldfta och rarafte Liibtka uplagan, hvilken vid flutet af
Boken förfåkras vara den enda tilförlåteliga; i fall någre villo-andar fkulle upftiga och
utgifva deras egna dikter och tilfatfer for den heliga Fruens fanfkylliga. 1) Titeln fa¬
ger at Boken år af Gud omedelbarligen ingifven. 2) Cardinalen Joh. de Turre Cre-
mata ikrifver förft et bief til alla Chriftna, och beder dem tro, at få år. 3) Lågger
fedan dertil et Foretal, och föker bevifa riktigheten emot de otrognas inkaft. Följer
4) Påfvens Bonifacii Canonizations - Bulla för S. Birgitta, och 5) Martini V. confirma-
tion. 6) Samling af åtikilliga Documenter, fom vittna huru Birgittas låra, för några
Barka utlåtelfers fluil, hafver en tid varit hatad. 7) Efterkommer M. Mathias med fit
förefpråk, fom bc-kråftar at Uppenbarelferne verkeligen åro fkedde. 8) Sjelfve Reve-
lationerne utgöra åtta Böcker; hvaruppå följer 9) Frålfarens regla, fom han munteli-
gen diöerade för fin ålfkeliga brud Birgitta. 10) Angelens tal, hvilket han på Guds
uttryckeliga befallning til henne holt, om Jungfru Maria: förtråffelighet. 11) Böner
ifrån himmelen lagde i Birgittas mun. 12) Revelationes Extravagantes, eller bihang til
de förriga, innehållande ytterligare förklaring öfver några punéter i Frålfarens regla.
13) Utdrag af Birgittas lefverne, jemte en del underverk: hvilket alt flutes 14) med
et vidlöftigt Regifter.
Om Kyrkans och de behåldna klofter-byggnaders nårvarande utfeende och innanrede,

omftåndeligen at låfa uti C. jF. Brooanatis Belkr. öfver Oftergöthland.
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år 1599 blef afiifvad c), både S. Birgittas nya filfverfkrin och de andra
bågges med fig, tåmmeligen nögd, at åtminftone hafva eröfratdet, hvar-
uti andelige klenodier legat. Utfkeppningen jfkedde ifrån Calmar til
Dantzig: dådan de med mycken andakt fördes til Varfchau.

Af detta forfök blef Hertigen föranlåten, på det icke någre löften 1599.
eller mutor fkulle förleda de med-vetande, at uppenbara rummet, hvar-
åft benen lågo, fom ibland de hemliga Catholiker kunnat åftadkomma
flera galenlkaper, at taga dem up, och låta förvara dem på fjelfva Slot¬
tet i Vadftena. Omfider når ingen mera troddes vara qvar i landet, fom
af vidfkepelighet litade på reliquier, befalte Hertigen at alle deffe död¬
ben fkulle gömmas i Klofter-kyrkans Sacriftia: hvaråft de alt fedan le¬
gat ftilla och icke befattat lig med mirakler; få framt man icke vil bör¬
ja tvifla, om de åro de råtta benen, och at dödgråfvarena, fom boro
dem up til Vadftena Slott, kanfke råkat mifstaga fig d). Likväl fom de
uti Sacriftian voro för mycket vårdflöfade, och hvilade allenaft i en
gammal olåft trå-låda, under klockares tilfyn, fom mårktes hafva fedt
igenom fingren, när refande Catholiker putzade bort den ena knotan
efter den andra: ty underftåldes Kongl. Cancellie - Collegio för några
år fedan, om icke anftändigare vore för högtförnåma och namnkunni¬
ga, om ej juft heliga Fruars ben, at låta dem under nyckel, famlas uti
et vid Antiquitets Archivum befinteligit tomt helgedoma-fkrin, veder¬
börligen öfverdragit med röd- fammet och en myckenhet fmä ftlfver-
plåtar: hvilket fkedde; och blefvo benen, fom man tror för fidfta gån¬
gen, uti Vadftena fkrin-lagde.

Uti fednare tider äro uti Italien åtfkillige Radbands-penningar ut~
komne med den hel. Birgittas bild, hvarutaf jag hafver fju tilhands.

Den forfte vifar henne fittande på en fiol, med penna i handen at N:o 1.
fkrifva: bredevid flår et Crucifix. Ofverfkriften ljuder: Heliga Birgitta,
Inflichterjka til heliga Fralfarens Orden. På andra fidan år hennes dotters
Catharina.

Vidare år hon aftagen til midjan, med uplyft anfikte til himmelen N:o 2.och fammanknåpte hånder, emellan hvilka hon "håller et radband. Of-
vanfore låfer man: Helga Birgitta bed for of. På andra fidan år Frål fa¬
ren pä korfet, hvarvid flår Jefti moder och Lärjungen Johannes. Öf-
verfkriften år: Cbrißi lidande ßärke mig.

HåR
ς) Dalins Sv. Hiß. Tom. III. P. 2. p. 449,
d) Sådant oaktadt bod likval Påfven til, at få kopa de qvarhåldne benen af K. Carl XIT,

fom var for famvetsgran at befråmja ofverlefvors dyrkande, och for ftorfint at handla
äiied Nipper,
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N:o 3, Kan foreftåftes hon i fina böner, liggande pä knå, framfor et Cru-

cifix, med titel Dm heliga ankan Birgitta, och hafver til revers, Guds
moder händande i en fky, med ftjernor omkring hufvudet och Månen
"under fina fötter. Orden åro: Den heliga Jungfrun, aßad utan arffynd.

N:o 4. Samma framfida: och deremot Jungfru Marise bröftbild, med bön:
Fralfarem moder, bed tu för of.

N:o 5. Bildsidan, ånnu denfamma; och på reverfen denna bön: Helige
Gud, helige ftarke Gud, helige ododelige Gud, förbarma tig ofver ofS.

N:o 6. Åter år hon Tittande, nålfan fom på N:o 1. med titel: Heliga an¬
kan Birgitta. Våndes penningen om, får man fe den botfårdiga och
heliga Maria Magdalena, med et fmörje-kar i högra handen, pä knå
framför et altare, hvaruppå ffå et crucifix och en dodfkalle.

N;o 7. Samma framfida fom nålf föregående, och deremot den ålfkade
Guds modrens föråldrar: S. Anna och Joaclohni flående bilder.

Alt detta behöfver icke någon närmare förklaring; når man re¬
dan hört få mycket om hennes uppenbarelfe-böcker; kårlek til den
Korsfåila, och förtroende hos Jungfru Maria; til hvilken icke allenaft
Moder-kloifret iVadifena, utan ock lförre delen af famma Ordens blif-
vit invigde. Och at Maria Magdalena åfvenvål blifvit ihogkommen, år
få mycket mindre at undra uppå, fom hon icke allenaft år et förnäm¬
ligt helgon, utan ock at Birgittiner-kloftret vid Dantzig, det åldfta af
alla utlåndfka, blef henne dedicerat, når fyratio qvinsperfoner där i lan¬
det öfvergäfvo deras fkörlefnad, och famfälte fig at blifva kyfka Nun¬
nor é). i Vefterås Domkyrka hade bägge helgonen år 1413 lina altaren
nära vid hvarannan: fammaledes i Gråmunkholm 1453 fj.

Fördenskul fäfte vi ögonen i fynnerhet på modrens och dottrens
klädebonad, fom är Ordens-drägt: den de dock fjelfve i deras lifstid
icke burit. Men befkrifves i Reglorna: at Syftrarne fkulle flita vadmal,
en hvit kjortel eller underklädning, och deröfver en grå, fom fick gå
ned til fotknölen; bälte af fvart läder, med järn-eller horn-följa; Man-
tol eller ofver-råck, ockfå grå, fammanhäftad med en träknapp, och
på bröftet, när hjertat, fydt et rödt korfs, fingersbredt, och ej längre.
Kindlaget (guimpe) hvitt, fom allmänt brukas; Doket (voile) med hvit

linne-

Detta ikedde ar 1394» fedan de redan i tu år uppehållit fig i Förfiaden Gamla Dant¬
zig, och där ångrat fit förra lefverne och bortmifta rykte. Ordens - Måftareii och Bi-
ikopen begick hos Påfven, at de fingo intagas under Vaftena Reglor. Se Dalin II. 460.

f) Om hedningarne låto afledna hjeltar blifva Bånke-Man med Gudarna (Synthroni Deo-
rum), hvarfore fkulle Påfven icke 1111113 nybakade helgon få vara hålftanbrukare vid
famma altare, med de hogtfornåina gamla, af forfta Claifen,
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linne-krona, pä hvilken rocla fläckar fkulle fys, fåfom blodsdroppar,i figur af et kors.

Man vil icke fvara före, at Bilden på fliåde - penningarna liknar S:t
Birgitta, ej eller de många kopparftick, fom henne til äminnelfe åro
gjorde; iammaledes floden, fom Seheffer g) tagit utur en gammal plat-tylkbok: icke en gäng de målningar, lbm hår i landet finnas, uti Vadfle-
na, Sale-flads Slotts - Capell och Antiquitets Archivo.

Den fom hafver lufl at låfa mera om S. Birgitta, kan upflå:
Hennes lefverne, fom flår tryckt vid Revelationerna.
Utdrag utur en Vadflena Klofler-bok, om hennes fläkt och bord, finnes uti

Örnvinges Genealogin Brahsea, fol. 13 & 39.
Abdiflån 'Margareta Clavfa dotters Chronicon, upiagt med Latinflt ofverfått*

ning af Er. Benzelius, Upf. 1710. 4:to.
Diarium Vazflenenie, på många flållen.

/ Surins in Vitis Sancflorum ad d. 23 Julii.
Vaflovius in Viti Aquilonia p. 91 feqq. edit. Benzelii.
Joh. Meflenii Scondiac illuftratas Tomus XXI. feu chronologia rerüm a S. Bir¬

gitta quondam in Svecia & Italia gefiarum: ficut etiam ordinis per illarainflituti. Är en Handikrift uti Kongl. Antiqu. Archivo, hvilken jag til enflor del folgt.
La Vedoua Suecefe, cioe la Vita di Santa Brigida in Bologna; 1648. l2:mo.
S. Caterina di Siena, colla Vita di S. Birgitta; in Palermo 1065. i2:mo.
Miracula S. Birgitta: & Vita S. Catharina; ex antiquo codice. Handikrift i Rå-lambika Bibliotheket; och fidfl
Lagert rings Beråttelfe uti Samlingen af Svenfka Handlingar, Tom. 3.
Om hennes Andeliga Orden i fynnerhet finnes mycket hos de främmande

Auilorer, fom ikrifvit om Munk-Orden: och ibland de nyafle, Helyot furles Ordres Ecclefiafliques & Militaires T. IV. p. 25 - 44. Hvartil kan låg¬
gas Adlerfelts och Rofenftiernas Academiika DiiTertationer de Ord. Equeflr,håldne i Upfala.

Originalet på Latin, eller Regula S. Salvatoris, har fit viiTa flålle efter Re¬
velationerna.

På Italienfka år famma regula fårikilt tryckt i Genua 1652. 4:to.

D
g) De Infign. Regni Svec. p. J07. N:o 20,

S. CA-
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S. CATHARINA.

Catharina V2r i ordningen det fjerde S. Birgittas barn, och föd¬des vid år 13.3h.
Om Modren hade en fin lukt på fyndare, få hade dottren deremot

redan i lindan, en grann fmak: efter det fåges, at hon-kunde göra åt-
fkilnad på kyfka och losaktiga qvinnor. Sin moder och andra dygdi-
ga huttrur didde hon gjerna: men ofta då en främmande bod brottet,
vände barnet ttg bort och gret bitterliga 5 hvartil man efteråt fick veta,
at den perfonens okyfkhet hade varit orfaken.

Så fnart hon var afvänd, fattes hon hos Abdittan i Rifeberga at
upfödas* Om denna Foftermodrens finnelag vet man icke vidare, än
at hon ockfå varit fallen for fyner. Ty då lilla Catharina hade en
matt vältrat utur fången, och låg. gråtande på golfvet, vaknade Abdif-
fan,. och fåg Hin Onde, fom en Tjur, ftånga barnet; hvilket hon ge-
naft uptog, och hörde Fånen fåga, at han gjerna fkulle hafva gjordt
af med det, om icke Gud betagit honom kraften.

Barnen minnas lått fådana fpok-hiftorier, och använda dem fe-
dan på ttg fjelfva. Når altfå Catharina var fju år gammal, och,.åfven
fom hennes jämnårige, lekte med dockor, drömde hon en natt, at en
hop fmå djeftar, fkapade fom dockor, drogo henne utur fången, och
bafade henne brun och blå. Hon lårer vitterligen dagen förut hafva
fått bannor, för det hon med dockorna förfummat fina fmå fyllor. Lik¬
väl hade drömmen, eller fom hon trodde fynen den verkan, at hon
ifrån famma ttund bod all lek farväl, och omgicks med. alfvarfamma:
och andäktiga tankar.

På fit fjortonde år lydde hon fin Faders befallning, och gifte ttg:
med den ädle Herren Eggert eller EicMardt von Kiirnen til Eggersnås F)~
Honom öfvertalte hon likväl, i fjelFva brud-natten, til at göra löfte
om en händig kyfkhet och inbördes återhåll, få at de icke ens fkulle
hål fa h varannan*. med det kära Man-- och Huttru-namnet, utan Sytter
och Bror.. H:r Eichard låt ttg fådant behaga, och famtykte åfven der-
til, at de framdeles icke mera fkulle fofva uti deras med gul! och päll
hederligen prydda brudfång 5 utan valde at ligga pä golfvet, allenatt
med et täcke: öfver, och. et örngått under ttg. Ju mera. frott och köld

ikårp-
h) ΑΓ utlandik (Takt, fom forde til vapn- tv .inne örnfotter i Koris. Män vet icke hurir

nåra. flåkt med Herrar Hernie-och Johan, et par tappra Riddare i Kon; Birgers tid
(om hvilka Dalin nämner uti Hiftoriens Tom.. II. p; 329.), åtmihftone år bekant, a£
han och flcre Tyikar prunkade- i Hertig^rnes Eric: ©ch Waldemars Hof,.
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Mrpte utaa til, ju mera uptånde och hetgjorde dem Guds kårlek in-
nantil, fåger den andeliga Sagolkrifvaren.

SvSgren Herr Carl Ulffon kunde icke tåla fådant, ån mindre at
hans Sylter, Fru Catharina åfven bekymrade iig om andra, och ville
reformera det muntra våfendet och gran la t på kläder, fom hans hultru
brukade: bad derföre, i (tickande ord, lin Sylter, at icke tubba fin hu-
itru til at blifva en fådan beguins och folks åtloje, fom hon nu fjelf
hade gjordt % til. Andakten hade hos delTa fnartrogne qvinnor til ta¬
git, ifrån det de en gång varit tilfammans i Jungfru Marke Chor i Cal-
mar, då någon bedrågelig Munk målte hafva inbillat dem, at Cathari¬
na blef vanligen anfedd af bilden, men Svägerfkan deremot med et vredt
anfigte, för det hon icke lydde de trogna förmaningarna om flyktig¬
hetens afklådande: hvilket var nog at injaga fruktan i Carls Fru.

Modren reite til Rom, och gaf, utan tvifvel, fin dotter en hårlig
befkrifning om de många heliga iåker fom dar vankades: hvarigenom
hon ockfå fick refe-lult, och begynte trånas. H:r Eichard öfvertalte
henne, at yppa fit anliggande, och då han fick veta hvaruppå det gick
tit, var icke fårdeles nögd dermed, efter han ålikade henne rått myc¬
ket, och åfven fruktade, at en ikon och ung Fru kunde råka uti nå¬
gra olyckor på en la lång refa. Men aldenltund hon bedyrade, at hen- *35?.
nes devotion var få itark, gaf han omlider dertil fit famtycke.

Herr Carl lade fig åter emot, och Ikref et fkarpt bref til fin Svå¬
ger, för det han ville låta Fru Catharina på det fåttet flryka verlderi
omkring, tiliåggandes hotelfer om han fådant icke hindrade. Til lyc¬
ka var Mannen icke hemma når brefvet kom, hvilket Fruen öpnade,
fig til nytt bekymmer. Hon tog derföre fin tilflykt til Morbrodren,
H:r Ifraél Birgerlfon, Uplands Lagmannen, fom icke allenalt var en
myndig Herre i Landet, utan hade ock anfats af den tidens helighet:
och, fom man vål kan fåga, var vida gången i förfakelfen, efter han
1363 vägrade at emottaga Sveriges Krona: livarom vi tilförene nåmnt.
Af honom åtnjöt hon tro fl: och upmuntran at fara fort i fit upfåt,
jämte förfåkran at H:r Eichart lkulle ingen ting hafva at frukta afH:r Carl.

RESE-fålikapet, hvaruti ockfå Riks-Marfken H:r Géflaff Tönne-
fon i), tvånne förnäme Fruer och höfvifke tjenare voro, geck fjövågen
til Lübeck, och fedan öfver land til Italien, ankommandes til Rom
uti Augufli månad, på en tid då Fru Birgitta var borta uti Boulogne
och holt flraff-predikningar för Abboten och hans Munkar i Kloltret
Parpenfe, fom voro råkade i mifsfåmja med hvarannan. I det famma
fick Skriftefadren Petrus Olavi fådan orolighet i fin fjål, at han icke

D 1 kunde
i) Af de gamla Sturar, hennes Fafters Man,
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kunde blifva qvar i Boulogne, utan vånde om til Rom, där de Sven-
fke främmande hade i åtta dagar fåfängt fökt Fru Birgitta. Når han
dem funnit, förde han dem til Boulogne, och blefvo de af den redan
omvända Abboten med iför heder emottagne.

Sedan Fru Birgitta hade uträttat alt hvad hon årnat derpå orten,
förfogade de fig allefamman til Rom, och voro flitige at göra deras
Stationer til Kyrkor och Helgons grafvar.

NåR fäledes intet mera öfrigit var af dylika Gudaktighets (fnin-
1356. gar, och något lidit på följande året, ville Fru Catharina begifva hg

til lit land igen: men modren bad henne blifva qvar, efter få vore Fråi-
lårens vilja. Hon låt ock öfvertala fig, förfåkrandes at vilja lemna
hus, hem, och alt hvad hon uti verlden kärt hade, for en fä helig orfak.

Frestelsen eller hemfjukan hade likväl någon tid derefter oiver-
vunnit henne, om icke Jungfru Maria lagt iig emellan, och talat, för-

*357· modeligen i fömnen, til Birgitta: "Såg Jungfrune, thin dotter, at hon
"nu år blefven åncka, och at hon icke behofver refa, utan at jag vål
"fkal draga förforg for henne.,, Dock voro retelferne icke låtte at
dampa, ehuru gjerna hon det åflundade, måife fåledes modren anmo¬
da Skriftefadren Petrus, at i all andakt lyfta up kjortlarna på den unga
ånkan, och gifva henne ris. Sådant undergick hon med villighet, be¬
djandes jämväl at flå bättre, emedan hennes hårda hjerta icke ville
blifva mjukt, til defs at hon omiider fjelf gaf tilkånna, at begärelfen
var utdrifven.

Et ungt och vackert Fruentimmer, fom man derhos äger anled-
*358r ning at tro, hafva varit vältalig, upvåkte likväl luft hos många förnä¬

ma Romerika Herrar, at fä äga henne: men de måife alle bortgå med
korgen, efter hon fade iig redan hafva Fm enda Brudgumme i himme-
len, Härmed mente hon fordom Martyren och Riddaren S. Sebaftian,
uti hvilkens våld hon fig hade gifvit, fedan den jordifka Riddaren Eic-
hardt var henne ifråntagen.

Dock var en ibland de unga Romare mera tiltagfen, fom nyttjade
det oifraffade ofverdädet fom gick i fvang uti ftaden och på landet,
under Påfvens frånvaro i Avignon. Han fattade et fkamligit upfåt, at
med våld röfva henne bort. En dag, då hon årnade Fig til S. Sebaifia-
ni Kyrka på landet, låg denne otuktige Romerfke Grefven i förvåg,
med en hop lika Finnade ifalibröder. Aftalet var, at når Catharina med
ima följeflagare kommo, fkulle de rufa fram och taga henne faft. Men
det hände i detfamma, at en hjort blef upikråmd, hvilken alle bröder-
ne efterfatte och glömde kärleks-jagten, få at Catharina fick utan an-
fäktning gå Fin väg fram. Någon tid derefter anftåltes vall-fart til S.

Lau-
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Laurentii kyrka, och men te Grefven at han icke fkulle förlora fit rof.
Då vardt han åter ilagen med blindhet, och kunde icke få fin fyn igen,
innan han gjordt bot, och förmått modren och dottren til förböners
fållande.

På denna håndelfe marker man at fkådepenningen pekar, ioro fö- Tab. I.
refiåller denna kylka ånkan med en hjort, åpt af Gud lkickade medlet N:o 1.
til hennes befrielfe, framfor lig, och med en Lilja i handen, rena Jung¬fruers vedertagna finnebild. Öfverfkriften: Den helga Catharina, helga
Birgittas dotter, En jungfru: kunde ock låfas, en ånka, eller, ifrån Vad-
ftena (Vidna vel Vazfienenfis).

Efter deifa lyckeligen öfverftåndna farligheter holt hon fig meren¬dels inom ftaden Roms murar, til defs hon med fin moder vandrade
til Chrifti Graf.

Om Modren hade uppenbarelfer fom upteknades, ville Catharina
icke heller vara fåfång, utan Ikref några andeliga betraktelfer, dem hon
kallade Sjcilina Troß; hvilke dock icke blifvit igenom trycket allmånf
gjorde.

Hon plågade ockfå hvar afton, innan hon gick til fångs, ligga inågra timar på knå för et Crucifix, at betrakta det heliga lidandet ochlåfa Bot-Pfalmerna.
Under fina böner uti S. Petri Kyrka i Rom fick hon en Syn, af

en obekant qvinna, fom bad henne ockfå fålla et godt ord för en Norik
Sjal. Icke långt derefter kom Ingevald Amundfifon ifrån Sverige medtidningar, at hennes broders Hrr Carls andra Fru, Gödha, bördig afförnam Norik ilåkt, yar död blefven; och öfvergaf et Ånnefpann afgull, fom Fru Gödha hade i fin lifstid altid burit och lemnat i tefta-
inCnte. Detta var få dyrbart, atFru Catharina, hennes Moder och he¬la hushållet kunde iefva derpå et helt år öfver. Ty de voro icke myc¬ket granne i kläder oCh husgeråd; behöfdes derföre uplyife ögon, atpå dem finna något annat ån enfaldigt och fattigt. Särdeles var Catha¬
rina rådd, at i öfrigit bruka något prål, emedan hennes naturliga fä¬gring redan hade ådragit henne mycken ftrid.

SåDANT oaktadt blygdes^ock icke de ilolta Romerika Fruarna fö¬
re, at hafva henne i deras fållfkap. På en fpatfergång med fådana uttil de^nåftliggande vingårdar, hånde, at de ville plocka några öfver mu¬ren hängande drufvor, dem de icke kunde hinna åtj budo derföre Fru
Catharina, fom var läng och val våxt, at taga dem ned. Da blefvode andre varfe, at hon under fin grofva öfverklådning var klådd i ko-ftelig purpur : Iupo til, och frågade, hvarföre hon nu ville vara f§

D 3 grann.
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grann. Dock vifte Catharina fjelf intet annat af, ån et gammalt trå-
hart lifftycke. Dylikt tildrog hg ock, når hon en gång låg fjuk på et
halmbolfter, med en rya ofver lig, at en vifs vån i hufet, H:r Baron
Ludvig, befökte herme, och icke fåg båttre, ån at fången var bäddad
med präktiga kläder af gull och cramoih: vände fig derföre til de när¬
varande, och frågade i tyfthet, huru det hängde tilfamman, at et par
qvinfolk, fom man fade lefva i armod, kunde hälla fig få ftålt, och
hvarföre de icke håldre fålde dylik ofverflodighet och köpte fig det
nödvändiga. Men, fåger den fnartrogne Legende-ikrifvaren, deife kots-
iige menniikor vide icke utaf, at hennes himmelfke Brudgumme var
den, fom gjorde henne vål-fmyckad.

Efter Modrens dod forde hon benen til Sverige, och hade, jåmte
fina egna följeflagare, et par förnäma Romare med hg. Når de kommo
til Preußen och Dantzig blefvo de med ftor heder emottagne; hållan¬
des man dar Fru Catharina til godo, at hon med ifver beftraffade Creutz-
Lierrarnes lofa och oandeliga lefverne, och låt dem veta hvad hennes
Moder hade om dem förutfpådt. Ifrån Dantzig gick hela Lik-proces-
fen fjovågen til Söderköping, då Pater Petrus, fom altid varit med uti
alla fläder och byar dem de igenomforo til Vadftena, holt hårliga pre¬
dikningar om de ftora under, fom verkade voro af falig Frun.

Vid annalkandet til Linköping kom Bifkop Nicolaus med hela Kler-
keriet, och alfa fromma Lekmän, dem emot, och under klocke-klang
och fång förfogade hg til Domkyrkan, där åter predikan hölts. Hvar-
uppå Fru Catharina tröftade Bifkopen fjelf, fom af ångilan öfver verl-
dens ondfka hade tagit hg före, at lefva i enrum och i fafto, utan at
ikjota Forfamlingen5 men blef nu igenom hennes förehåilningar åter
upmuntrad, at vifa hg i verlden och hrida emot det myckna onda.

Omsider hunno de fyra dagar efter Pådersmeflo fram til Vadfte¬
na: och begynte Fru Catharina at lära de famlade Nunnorna de reglor,
fom hon, igenom få många års fammanlefnad med fin Moder, fjelf
grundeligen fattat hade; dock utan at hon dä, eller framdeles låt viga
hg til Abediffa.

Den goda bojelfe fom fpordes vara hos Påfven Gregorius XL up-
muntrade Fru Catharina, at gora en refa til Rom, och anhålla om fin
fak Moders canonization. Påfven anhorde Supplicanten med benägen¬
het, och låfvade at hennes begäran Ikulle föredragas uti Cardinalernas
Sammankomft. Imedlertid refte hon och den vördige Fader Petrus til
Neapel, hvaråft de uppehöllo hg någon tid, fom han använde at ftålla
up en Fortekning på alla Birgittas underverk, ikaffandes hg dertil be¬
höriga verificationer.

Saken



S. CATHARINA.
Saken togs följande året å nyo up, och hade efter all liknelfe vun- *377·

nit godt utflag, om icke denne Påfve hade för haftigt med döden af-
gått. Ty de befullmågtigade Bilkopar voro redan färdige med under-
fökningen i Vadftena, och hade fkrifteligén betygat, at de på den or¬
ten fkedde underverk hade fin fullkomliga riktighet. Dock gaf Påfven
en Interims Refolution, och confirmerade Urbani V. Bulla om Kloftret.

Gregorii efterträdare Urbanus VI. var icke Fru Catharina få aide- 137g,
les benägen: förutan det i Förfamlingen upkomna bulret af den Preten-
derade Påfven Clemens, fom gjorde honom mycket bekymmer. Hvar-
före hon, igenom fina vänner i Sverige, förmådde K. Albrecht, famt 1379-
Rikets Prefterfkap och åtfkillige Klofter at fkrifva til Påfven. Adelen
vände fig til Kejfer Veneeslaus, och med henne bådo, at han fkulle
bruka fm credit hos Påfven: hvilket han ock gjorde. Drottning Jo¬
hanna af Sicilien fkref i famma ärende Hans Helighet til, och utbred¬
de de förtråffeliga underverk, fom fal. Fru Birgitta hade gjort under fit
viftande i Neapel. Men få må det ock hafva varit en drifvande orfak,
at någre förnäme Fruar i Rom lade lig ut för Fru Catharina, och vit¬
nade om det fom dä nyligen fkedt, at då Tiber -ftrömmen var ftigen 9 Nov..
tre famnar öfver den vanliga brädden, hade Catharinas böner förmått
bemålte ftröm, at gä tilbaka inom fm rånneh

Uti en audience, fom hon vid famma tid hade hos Påfven, tala¬
de hon om de många dråpeliga och heliga faker, fom hon fedt och er¬
farit hade, med den zirlighet och bevekelighet, at Påfven utropade,
och fade: Vifferliga, min dotter, år det din moders fpenar, fom dig
hafva dija gifvit..

Alt detta uträttade få mycket, at han til en början utgaf en for- 3 Dec;
melig conftitution,. och bekräftade Ordens - reglorna: hvärj ernte han
ock tilftadde at Fru Catharinas fal. Moder fkulle eleveras och njuta nå¬
gon vördnad, til defs ovåfendet i Kyrkan afftadnade, och den vigtiga
Canonizations - Acften kunde företagas. Med detta utflag refte hon nä- nSp
gorlunda nögd hem til Vadftena, efter hon för penninge-brift icke lån- Mär-tioi.
gre kunde uppehålla ftg uti Italien, och de förflutne fem Sollieitations-
åren redan varit henne nog koftfamma: dock i et annat affeende kom
hon til fin ort, at tala med Legende - fkrifvaren, fom et idogt Bi,, la-
ftat med många klafer af helga-manna ben och andre helgedomar,;med
hvilka hon blifvit begåfvad i Rom. Påfven gaf henne fit Recommen-
dations-bref til alla Herrfkaper i Italien och Tyfkland, där hennes väg
låg igenom: jemvål en Romerik Rådsherre, fom fkulle ledfaga henne
öfver Alperna. Pä många ftållen i Tyfkland holt hon predikningar emot
högfärd, fom ock förnäme Fruar lade på hjertat. Ifrån Dantzig for hon
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*580 fjovågen ofver til Söderköping, och blef derifrån med et anfenligt och
Julio. ilort följe håmtat til Vaditena. Fader Petrus berättade nu for fina Lands¬

män i alla Byar, om de iför-verk fom Fruen under refan gjort hade,och voro merendels lika med dem, fom förra gängen fäges når hen¬
nes fal. Fru Moders ben hemfördes.

Så långe Fru Catharina hade hålfan ofvade hon Syttrarna och he¬
la Conventet i Ordens-reglornas efterlefvande. Men kort derefter at
S. Birgittas fkrinlåggning var öfver i Vadftena, begynte hon blifva fjuk:
befallen af många krämpor, fom-gjorde ånda på hennes lefnad, dagen

1381. för Marios Bebodelfe år 1381.
Vid begrafningen gick Junker Erik, K. Albrechts fon, fjelf under

lik-kiftan; förutan många andra andelige och verldflige höge Herrar.
Dock var en fådan diftinétion ringa til aktandes emot det fom Mun¬
karna, i fynnerhet Jöns Budde i Nådendal A), federmera hafva fkrifvit
på många Guds vänners edeliga intygande 5 at når hon fjålades, gude-
iiga ljus l) uptåndes öfver hennes lekamen, fom i klarhet öfvergingoalt det i verlden fkina kan. Sammaledes då liket bars til kyrkan, fågs

■ uppenbarligen otaliga ljus baras både för och efter ProceiTen; ofynligelikväl för dem fom boro. De höllo iig ock någon tid i luften öfver
grafven, där liket nedfattes. Derjämte kåndes få fot lukt öfver all kyr¬kan och Klotter - byggningen at allom var uppenbart, at den dygdiga
Gatuboden, fom var hennes heliga lekamen, var uptåpt och öpnad,hvadan Himmelrikes Apothekare Jefus Chrittus hade uttagit fit dyra lig¬
gande Få, fom var hennes heliga fjål, och henne infört och inplantat i
himmelrikes Rofengärd, fom en vånafte ros, at hon dår växa och me¬
ra frukt bara ikulle, hvilken frukt aldrig fallnar, utan evårdeliga blifveroch gronikas.

Må man då icke förundra fig, at med en få helig perfons canonize»
*47)· rande drögdes in til gamle H:r Sten Stures tid? Då Upfala Caniken D:r

Ragvaldus Ingemundi fkickades til Päfven Sixtus IV. at ödmjukeligenanhålla om Catharinas introdutttion uti Helgonens tal. Påfven utnåmn-
1476. de Deputerade af Cardinalerna, fom Ikulle gifva deras betänkande öfver

meriterna, eller den ifrån Sverige öfverfånda underverks-längden. Def-fe åter igen funno faken af den natur, at hon borde remitteras til en
Commillion af några viifa Prelater i Sverige, fom borde anftålla ranfak-

ning
k) Hvars Bok Manufcript i Antiqu. Archivo.
i) Andre nåinna allenaft en ftjerna fom ftod ofvcr hufet, natt och dag, och folgde medFroceflen in i Kyrkan. Man var i denna tiden icke få fparfam på ftjernor at tiena ii-

na vänner med. Når Doöor Matthias, Canonicus i Linköping, fom hade värit S.Bri¬
tas och Catharinas Skriftefader, dog i Stockholm, iåg likväl S. Brita, dår hon fatt iRom, huru hans fjål upfor fom en ftjerna.
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ning på orten. Hvarmed få tilgick, at i alla Domkyrkor hår i landet
pålyftes, at eho iom vifte något med eller emot fal. Fru Catharina fkul- U77-
le fådant hos vederbörande andeliga Forman angifva. Och aldenftund
ingen farits, fom vitnade annat, ån det fördelaktigt var, inkom Com-
miilionen med ht vitnesbörd til Cardinalerna, om Fru Catharinas til-
förlåteliga helighet. Altil beflöt Påfven i Tittande Coniiflorio, at Fru 1479,
Catharina ikulle hållas helig i Sverige, Danmark och Norrige: hlifvandes
hennes årliga äminnelfe utfått til d. 24 Martii fom varit hennes dödsdag.

Ηvar och en kan lätteflgen finna huru ogement detta hafver fag¬
nat Vadllena-boerne. Deras Klofler hade hunnit til god välmågor ty
ville de ock vila prakt når det nya Helgonet ikulle translateras, hvar-
til de beredde lig i tio års tid.

Imedlertid var Påfven Sixtus död blefven, och foktes derfore ert
Confirmation af hans efterträdare Innocentio VIII, fom dem gafs ige- 143g.
nom et Breve til Sveriges Archiebiikop och Biikopar, med tilfäjelfe at 14 Junii.
fjelfva flora Canonizations-adren ikulle, få fnart gorligit vore, gä for
fig. Under afvaktande hårutaf famlade lig Biikoparne, Rikfens Fore-
flåndare och Råd, famt en oåndelig myckenhet af andelig och verlds-
lig Allmoge i Vadllena, och tilfäge huru, under all uptånkelig flat med
ljus, rokelfe och fång, S. Catharinas ben uptogos utur gvafven, lades
i Ikrin och upflåldes på altaret. Detta ikedde d. 2 Aug. 1489? och alt- 1489.
få 108 år fedan hon var död.

Til yttermera viffo utfärdade Påfven Julius II. fin bekråftelfe på 1506.
hans Företrädares Sixti och Innocentii utgifna helighets Privilegier för
Catharina, fom med detfamma fkulle gälla uti alla Birgittiner-kloiler
öfver hela verlden.

Men livad fjelfva Feilen angick, pröfvades i Påfvens Leonis Χ. 15ί3.
tid, at den hvarken beqvåmligen kunde begås på hennes dödsdag d. 24
Martii, för Faillagens fl^ullj icke eller når hon var blefven translate-
rad, för fkörde-tidens, utan blef dertil utfedt d. 25 Nov. m).

Ånnu uti några är fedan Evangelii ljus var upgångit och Helgo¬
nens dyrkan affkaffad, hölts Gudstjenll på deffa Fruars dagar. Pä Mo¬
drens predikades utur Luc. X: 21; på dottrens utur Matth. XIII: 44,
til defs at all öfverflödig och för den arbetande mannen hinderlig kyr¬

kogång
Denna omftfmdighet hafver icke varit bekant f6r dera, fom på K. Sigismundi befall¬

ning, efter gamla Breviaiiers anledning famlade Officia propria S.S· Patronorum Regni
Sveda; Antverp. 163:. 8'.va, emedan de fatta hennes Feft i Martii månad. -Dock föres
den helga Birgittas rätteligen til Canonizations-termin in OÖobri, och ej til dödsdagen
j Julio, hvilken af Påfven i början var beramad til årlig Helgcdag. x

Ε
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kogång blef indragen. Nu mera åro inga andra fpår derefter, ån des
årliga Brites - meiTan, eller Marknaden i Vadilena-ilad och Åtved, d. 7
Oélob. och Karins - meiTan i Linköping d. 25 Nov.

Utom hvad i föregående fagt år om det nya helgonet Catharina
finner man icke något vidare uti hennes fak hafva varit åtgjordt, når
Reformation kom, fom öfverånda kallade all fådan dyrkan.

Dessförinnan had icke S. Catharina fått et nytt anllåndigt ikrin,
efter iland och varde: utan alt det iilfver fom i flera år dertil var fam¬
lat, och hvaraf redan fem ilora plantzor voro utfmidde, tog K. Göilaff

' 3524. ErikiTon bort, at mynta penningar til fit krigståg emot Severin Norby.
Hennes ben blefvo derföre qvarliggande i det gamla, och hopen fom
ålfkade Kyrko - granlåt fick åtnöja fig med at fe på hennes vackra bild,
fom var gjord til den förila högtiden, och hade kollat 100 Rhenfka
Gylden.

Vita five Legenda, cum Miraculis D:nas Katherinas Sandas Memorias, filias
S. Birgittas de regno Svecias. (Hvarom kan låfas Benzelius ad Vailovitim p. 73.
jämför Gjorwells Sv. Mercurius 1757. Aug. ρ. 170. och Kongl. BibJioth. Tid¬
ningar I. Del. p. 161 och 177). Denna af hennes broder-fon Ulf Birgerllon
fkrefna och i Stockholm trykta Hifloria, år källan hvarutur de fenare hafva
hämtat hvad de kringdelt, fåfom:

Surius in Vitis Sandorum.

J. Vailovii Vitis Aquilonia, p. 107.
Ada Sandorum, Antverpias edita. Menfis Martii Tom. III. p. 503.
Fr. Hilarion de S. Antonio, Augufiinianus discalceatus, fom uti S. Birgittas Jef-

verne på Italienika, trykt i Neapel 1641, hafver mycket infordt om dottren.
Finnes ock et Lefverne vid vilfa uplagor af Revektionibus.
Cfr. efiam Diarium Vazilenenfe.
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Magnus. BRAHE.
*TiDD iks-Drotzen Peder Brahe, den förfle Grefve i denna Slakt, åg-

de til hus-fru Fru Brita Stenbock, Friherre-dotter til Torpa och
Lena. Han var fader til tretton barn, hch ibland dem til Magnus
Brahe, fom föddes d. 25 Sept. på Tynnelso i Södermanland, hos fin »564.
Fru MoHer, Enke-Drottningen Catharina Stenbock: vid tilfålle at Gr. Pe¬
der hade dar lemnat fin Fru, medan han ljelf var på en beikickning i
Pohlen.

Om Gr. Magni yngre år och tjenfter finnes intet upteknat: dock
år liknelfe, at fom Grefvarne i gemen ville den tiden vara långt ofver
annat folkj ja få högt, at de ock på Riksdagen i Söderköping handla¬
de fårikilt med Hertig Carl, och fkaffade fig hans löfte, at blifva ära¬
de med fäte nåit Drotzeten i Riket: få lårer icke eller denne Grefve
velat börja med liten behållning. Hans fader var K. GoHaf den förhes
Syflerfon; hans moder, fom fagt år, Dr. Catharina: fyfter; och hans
modermoder, Dr. Margareta Lejonhufvuds fyller.

Det fkedde honom ock mångfaldig heder i K. Johans tid. Ehuru
helt ung, var han med uti befkickningen til Drottningen af Engeland 15S2·
och Konungen af Skottland «): hade ock, i anfeende til berörde för¬
näma fkyldfkap, väntat fig någon verkelig befordran under följande re¬
geringen. Men K. Sigismund tog en annan våg; hägnade allenail dem,
fom fmickradé honom, uti iitfa tiltagfenheter emot Riks-lagarna: hvar¬
emot månge unge Herrar och Adelsmän lemnades oförförgde, hvilke
en del hade ituderat och vandrat i främmande Länder, en del flitigt up-
vaktat K. Sigismund fjelf och defs afledne fader, i hopp at vid Rege-
ments - fyllorna komma i de gamlas och frånfallandes ilålle: ty var ejunder at fådane, och ibland dem Gref Magnus Brahe, då varande Kam¬
marherre, togo ifrån Konungen affked och Hällte lig in hos Hertig Carl.

Uti Gr. Abrahams, Gr. Magni broders, handfkrefna Dagbok fin¬
ner man, at de bägge varit ganfka väl ledne hos Hertigen, och fåfom
hemma i hans Hob De fölgde ock honom til vågs, och togo affked
vid Vaxholmen, då han förlla gängen relle til Finland. I anfeende til 15-97hvilken Händiga tilgifvenhet Gr. Magnus blef uphogd til Hofvidsman of- ^US·
ver Örebro och Nerike, famt kort derefter befullmågtigad, at, under
Hertigens frånvaro, föra befälet ofver Arboga Had, Konungsor, Norre-
fkoga och Lindes-Bergslag och Skinfkatteberg.

Etter Stångebro-flag fände Hertigen denna Grefven med tvenne
andre deputerade, Grefve Axel och Moritz Lejonhufvuder, til K. Si-

Ε 2 gis-
n) Se τ. Dalins Sv. R. Hift. Tom. III, Del. 2* fid. 145 ach flereßades,

t
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15-98 gismund, at gora fred, fom dem ockfå lyckades, at~de andre dagen

28 Sept. kommo m£d goda tidender tilbaka.
1599· Följande aret blef han forordnad til Lagman i UPland och alt

Våftre Norlanden.
t6oo. Riksdagen i Linköping år i(5oo år nog bekant, fårdeles af den

råttegång, fom då holts ofver de brotiliga Riks-Råden: uti hvilken
Gr. Magnus åfvenvål, och hans broder Eric, voro Domare. Det halρ
dem icke ifrån fortal, at Hertigen frikallade alla dem, fom i Ratten fu-
to, ifrån den Ed, hvarmed de honom, fåfom Rikfens Foréftåndare, vo¬
ro förbundne; och deremot bod dem efter famvetet ranfaka och fålla
en rättvis dom: gifvandes fin fkrifteliga förfäkring, at låta hg noja
med deras utflag. Fru Margareta Brahe, H:r Johan Sparres Enke-fru,
rejfte i forg och ondfka, iiraxt om fommaren med fina barn til Polen,
och fupplicerade til K, Sigismund, at han ville hämnas hennes Mans,
och hennes fyfter, Fru Ebbas Mans, H:r Eric Sparres döds-dom. Hon
fkonade uti ht anklagande ingen, minft fina egna broder.

Samma år for Hertigen ofver til Ehland med fm krigs-hår. Af
de Herrar fom honom fölgde förordnades fomlige til Gouverneurer i
Ståderne; andre til Generaler; men til Räds-perfoner hos hg fjelf bru¬
kade han Gr. Magnus Brahe och H:r Nils Bielke.

Nån Hertigen var blefven Sveriges utkorade Konung och kunde
friare belöna dem, fom igenom redelighet och fkickelighet gjordt hg
vårda til hans nåd, tänktes ock på Gr. Magnus, och gafs honom Con-

12-Dee. firmation på Greffkapet Vihngshorg: få mycket mera, fom både Gref
Guilaf, och federmera jemväi Gr. Eric hade affallit til K. Sigismunds
parti, och förverkat deras rättighet til Lånet: dock måfte han förbin¬
da hg at gifva fina Syfkon någon afdrågt. Hvilken för«bem:te Gr. Abra¬
ham i fin Dagbok anteknat hg alla år riktigt hafva fått betald med 70a'
Riksdaler. En fådan minlkning oaktad, förbåttrade likvål Gr. Magnus
fit Grefve-fåte Vißngshorg anfenligen: och då Fadren, Gr. Peder, alle-
naft hunnit med at upbygga våftra delen af Slottet, upiorde Sonen den
fodra tillika med Kyrkan. Af famina luft til Architedur hade han re¬
dan förut gifvit vedermålen, då han 1593 var ågare til Axholms Såterie
i Veftmanland, dår han på en liolme i fjon upförde et Slott, omgifvit
med Trägårdar.

r6oi, Sedan Konungen var hemkommen ifrån Lifland och Riksdag holts
i Stockholm, blef enhålleligen beilutit, at nye Riksråd fkulle antagas:
ibland dem var Gr. Magnus. Med det famma fants godt at införa fem
höga Ämbeten, Gr, Moritz Levenhaupt blef Drotzet, och H:r Svante

Bielke
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Bielke Cantzler: rummet emellan dem gafs åt Gr. Magnus, fåföm Marfi>
jemte befallning at bitråda deite bagge Herrar uti Cantzli - årender.

Åter i annat affeende ville icke Konungen, at hans välvilja for
viiia af fina underfåtare fkulle fkvdda något fom lande det allmänna til
laft. Och fåibm det befants, at Ak - härad y Alfvinna gård och gamla
todefe, hvilka Gr. heder hade i Kon. Johans tid fått til förbättring pä
Greffkapet, icke kunde miftas ifrån Kronan j ty blefvo de indragne, 1602.
och til vederlag gifvit Etacka-gård, och några Socknar i Vartofta Hå- 29 °ct·
rad i Väftergo thland, famt Linero och Frimro Socknar i Småland. Det¬
ta byte var få mycket mindre fkadeligt, fom Greffkapet fick fina under¬
liggande· Gods närmare intil Vettern och hufvud- fätet Viiingsborg.

Fortro-endet til Gr. Magnus var oförändrat, få at når Konun- ιβθ).
gen år 1605 gick med en flor flotta ofver til Lifland, och en Regering,
fom under defs frånvaro fkulle vårda Riket, blef utnåmd, belli ende af
Drottningen, Hertig Johan af Öftergothländ och nio Rikfens Råd 3 räk¬
nades denne Grefve ibland de tilförlåteliga.

Uti råttegången, fom äter uptogs ofver den affatte Årkebiikopen i6c6.
M. Abraham Angermmnus, förde han ordet: men den anklagade, fom Jul.
hade i nio år varit fångilig, dog är 1607 innan domen var aifagd. AllS*

Honom, fåfom Marfk, tilkom ock at i K. Carls kröning båra Svår- 1607.
det nåft framför Konungen; varandes då ånnu icke fallflålt i Ceremo- 15 Majk
niellet, at Kronan går nårmafl til Konungens perfon.

En ej mindre hederlig förrättning var, at refa til Lifland och hand- 1608.
la om fred med Polackarna. Commiiiarier på Svenfka iidan blefvo, 4 StPf-
jemte Riks-Marilien, iåfom Caput Legationis utnämnde5 Riksr.Hir Nils
Bielke, Måfler Petrus Kenicius Bifkop i Skara* Måffer Laurentius Pau¬
linus Bilköp i Strengnås, Otto Morner Ståthållare i Åbo, och Philip
Scheding i Narfven. De kommo fj ovågen til Revel, och hngo dår 15 Sep t.
oförmodade tidningar, at Grefven af Mansfeld, fom hade befälet ofver
krigsmagten i Lifland, vågat utan befallning och emot Konungens vil¬
ja, göra et långt ftilleitånd med Pohlia Generalen Koftovitz. Håröfver
blef Konungen förbittrad 5 befalte at ftilleftåndet fkulle brytas, få at än¬
nu Bunamünde och Kockenhufen i det tåget blefvo eröfrade. Freds-hand¬
lingen kunde altfå den gången icke begynnas, utan Legaterne komma
med oförråttade årender til Stockholm. 13 Nov.

Grefven lårer fördenfkul hafva gått til fina vanliga åmhets- fyRor ;
och år allenaft på et ftålle upfkrifvit, at då Konungen red fin Eriks¬
gata, och var med Öftgöthom fmom kommen til Midian-fkog och Ho- 1609.
iaweden, har Drotzeten tillika med Riks-Rådet Hans Ulffparre, famt

Ε 3 det
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det Smålåndika Ridderfkapet och Adelen, varit Rontingen til mötes och
fölgt honom til Jönköping. Gr. Magnus, fåfom en af de båft befutne
Adelsmän där i Landet, böd Konungen komma til fin gård Lyckas, där
han med hela fviten, på det präktiga/le unfågnad, blef öfver natten.
Ifrån Jönköping upbröt Konungen til Junabåck, hvareft Grefven och
Smålånningarne togo underdånig!! förlof.

1610. På Riksdagen i Örebro gjorde Gr. Magnus, jämte andra föreftåll-
0&. ningar til Rikfens Ständer, en grundelig förklaring emot några löfa

munnar, fom utfpridde at Konungen af Sverige vore orfakeri til ftri-
digheterna med Danmark; bevifandes utur framlagda Documenter, at
de Danfke hade gjordt ofs flor oförrätt.

Det fidfta fom K. Carl IX. för denna Herren gjorde, var at flytta
honom til det högfta, fom är Riks - Drotzet - ämbetet, efter den afledne

1611, gamle Gref Moritz. Efter Konungens död fants han uti Teftamentet
vara utnämnd til en af den unga Konungens Förmyndare, fom likväl
allenaft påitod några veckor, emedan K. Guftaf Adolph blef erkänd för
ftark nog, at kunna bära Riks-bördan.

I den tiden qvicknade åter den gamla tankan up hos Riks-Råden,
at de vore et medel -itänd emellan Konung och underfåtare: ty låt Gr.
Magnus blifva fin del, at til fina medbröder, de andra Herrarne af Se¬
naten aflefverera få väl Adelens, fom Prefterfkapets upfatte Poftulater
och befvårs-pundter, öfver hvilka de begårte den nya Konungens Gu¬
ftaf Adolphs förfåkran. Han gjorde fedan på Riks-fålen, i famtelige
Ståndernes namn, Konungen lyckönfkan til iit antagna Regemente: och
fåfom Drotzet hade den åran, at i K. Carls Lik-procefs, hvilken hölts

i6i-2. vid början följande år, bära den Kongl. Kronan.
K. Guftaf Adolph gick kort derefter i fält emot de Danika, och

holt fit hufvudlåger vid Jönköping, dit han ock kallade Gr. Magnus
och Riks - Cantzelern Oxenftierna; ombetroendes dem hvad fom der
på orten var til förråtta, medan han fjelf refte up til Stockholm, at
möta de Danfke, fom fpordes med fm flotta vilja beföka Skjårgården.
Defie Herrar gjorde déras båfta at fullborda Fällningen, fom ännu icke
färdig var. Men Grefven fick i commiflion, at längre der på orten re-
iidera, fåfom Landshofding ofver alt Smaland. Under hvilken tid han ic¬
ke allenaft bevakade fåkerheten i Landet, utan ock igenom fina utikic-
kade hade ögat på fiendens rörelfer til fjöfs, och fådant Konungen be¬
hörigt tilkånna gaf.

Efter fluten fred förfogade han fig åter til Stockholm, och kal-
1614. lades til Prefident i den nyligen inrättade Svea Hof-Rått, eller fom det

16Febr. hette, Konungens Domhafvande at befitta och bekläda Konungs¬
domen
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domen i Stockholm: En fylla fom altid fkulle höra til Drotze-t7vär¬
digheten.

Vid denna tid har Skåde-penningen blifvit guten, på hvilkens ena 1614
fida föreilålles bilden, med namnet Magnus Grefve til Vißngsborg: och 1 Fete.
på den andra Vapnet, med detta tånkefpråk: Om Forfynen tig fa leder,
annars icke: til at antyda, huru han vördade Guds ikickelfe och Öfver-
hetens behag, fom kallade honom nu til krigs, nu åter til Domare-
fyllor. Tab. I.

Uti famma månad fick. han ockfå fullmagt, at hafva befälet i Stock- 26 Febr.
holm under Konungens frånvaro: och var Hans Majefiåt vid fin åter-
komil Tå väl nögd med denna Herrens mandom och vakfamhet, at han
når Krönings-feilen federmera inföll, och Grefven åter hade officierat
fom Drotzet, gaf honom fem dagar derefter et nytt prof af Kongelig 1617
nåd, och dubbade honom til Riddare. 17 Oä.

Ingen högtidelighet för glädje eller forg firades i defia åren, at
icke Gr. Magnus hade fråmila lläJiet. På K. Guilaf Adolphs bröllop 1630.
var det denne Grefve, och hans broder Abraham Brahe, fom ledde
Konungen in i bröllops-fålen. Når Anke-Drottningen Catharina var
död, hämtade han Liket i Hor Procefs ifrån Strömsholm til Upfala, 1622.
der begrafningen Ikedcle. Sammaledes vid Hertig Carl Philips, Konun¬
gens broders, begrafning i Strengnås, blef det hans lott at leda den
Kongl. Modren, Ånke-Drottningen Chriilina. 1623.

NSgot annat af fårdeles betydelighet hafver jag uti hans lefverne
icke igenfunnit, utan allenaif förmåles, at han både i vanliga och ex-
traordinaire förrättningar, fåfom då en urtima Hofrått år 1623 hölts Scpt.
uti Örebro, hafver altid och alleifådes brukat en berömvärd llrånghet
och fromhet, efter fom omilåndigheterne det fordrade* Uti miniileriel-
le mål pröfvades hans råd åfvenvål mogna: hvadan Konungen kallade
honom, med några andra förtrogna Herrar til fig i Upfala, at öfver- 1629,
lägga om Tyfka kriget. Deras meningar, med och emot, ila uptekna-
de i K. Guilaf Adolphs hiiloria.

Under fidfta åren lårer han oftare ån förr hafva fökt fin hvila pålandet. Medan han var på Sundholm i Veilergöthiand fick han veta
fin ålfkade Konungs frånfålle, hvilket honom berättades af Broder-fo- 1633
nen Gr. Peder Brahe, fom då reife ut til Ånke-Drottningen i WolgaiL Ja».
1 y for han ilraxt up til Stockholm, men kunde icke längre öfverlefva
forgen ån til d. 3 Martii 1633.

Liket fördes d. 4 Maji med flor ilåt til Veflerås, och begrofs i
Domkyrkan d. 12 derpå följande: då Likpredikan hölts öfver 2 Sam. 19:

31-40.
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31-40. af Bilköpen J. Rudbeckio, forri vid det tilfållet, ibland annafe,
berömde den dödas flera gänger betygade frikoftighet emot Stadens
Fattig-hus.

Gr. Magnus hade tvånne gånger varit gift. Förft, med Brita Lejon-
liufvud, Gr. Sten Erikflons dotter til Rafeborg. Deras Bröllop flod
d. 19 Nov. 1594 på Gråfsnås, utan mycken prakt, och allenafl i få per-
foners nårvaiO. Med henne hade han icke mera ån en dotter, Ebba
Brahe, Fältherrens Gr. Jacob de la Gardies hus-fru. Senare ågtenfka-
pet ingeck han på Strömsholm, vid Michaelis tid, år 1618 med Elena
Bielke, Friherrens Clas Bielkes dotter til Wijk: då Ånke-Drottningen
Catharina gjorde deras bröllop. Med denna lin Fru hade han aldeles
inga barn. Hon fkånkte åtfkilliga dyrbara faker til Weflerås Domkyr¬
ka, i anfeende dertil, at hennes ålikade falige Herre var dår begrafven:
men få trådde hon likväl år 1638 uti nytt gifte med Riks-Amiralen H:r
Clas Fleming5 hafvandes med honom ej eller haft några barn, då hon
1Ö51 d. 18 Aug. förgicks på fjön, icke långt ifrån Waxholmen.

Det förnåmfta af hvad nu fagt år o) flrår upteknat på den i Marmor
uthuggna iköna Grafvård i Weflerås Domkyrka, få ljudande:

D. T. O. M. -

ut et

immortali memoria

Divi Herois

MAGNI BRAHE Comitis in Wisstngsbxjrg

qui NATUS

V. Septembris, Anno MDLXIV.
Pätre PETRO BRAHE, Comite in Wissingsborg,

Regni Archidapifero

Matre BEATA STENBOCK, filia Gustafvi Olai,

Baronis de Lena, Marschi
PRI-

0) Se Brahe-Famillens Handlingar Mfct hos Landshofd. Tilas; ofvannåmde Gr· Abrahanie
Dagbok, tryckt i Sv, Archivet Tom, 3. οφ Kon, Carl IX, Hiftodef,
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PRIMAM MOX yETATEM PIETATI ET STUDIIS LlTERARÜM INNUTRITAM

AnNIS MAJORIBUS SURGENTIQUE AD MAJORA FORTUNVE DESTINAVITj

itaquε

postqvam invtsisset pr^ecipua europai regna

Regi SIGISMUNDO constituitur Cubicularius.

Verum enimvero

RELIGlONIsPATRIiEqUE SU^,QVAM EXTERARUM DIGNITATUM AMANTIOR

VlNDICI NOSTR/Έ LIBERTATIS CAROLO ΝΟΝΟ

fidelissime se addixit,

FACTUSQUE EST AB EJUS MAJESTATE
primum Anno MDCI Regni Senator

deinde Anno MDCVII Regni Marschus.

Tandem

NE QVID HONORUM TANTiE VIRTUTI DEESSET

Anno MDCXI Regni Archidapifer.

In sublimi hac dignitate

Regum nostrorum maximo, Orbis Christiani Spei Delicioqué
Labantis Germania Statori, GUSTAVO illiMAGNO fuit charus

DEFINIENDO

noxiis poenas, innoxiis präsidium.

SlBIQUE SEMPER dévinxit

Collegas et Regni Senatum comitate,

Ordines et Imperii Status ./EQvitate.

Haeuit autem conjuges binas i

F QtA-
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qvarum prior

BIRGITTA LEIJONHUFWUD
pro gnat a Anno MDLXVII patre STENONE LEIJONHUFWUB

Comite in Raseborgh; matre EBBA LILLJEH6K:
QVJE ex X. anngrum conjugio illi enixå est

uni cam filiam j ut magnarum virtutum hieedem,

ita magni herois conjugem , mult^qüe prolis parentem
Excessit dicta Comitissa Anno MDCXI.

et hoc tumulo est condita.

Posterior HELENA BIELKE

ΝΑτΑ Anno MDXCII patre ; CLAUDIO BJELKE
Lib.Barone inWik?Domino inBiörno; matre ELSA Axelii BJLEKE»

Hmc venit illi in thalamum Anno MDCXVIII,

conjunctissimoque amore ad XV. annos

senilem ejus jetatem fovit.

Ubi vero

illustrissimus heros

vltiej aulje , honorum satur,

Anno Christi MDCXXXIII. .etatis su^ LXX,
placide PIEqUE excessisset

carito ορτιμο

optimo parenti

fioc monumentum posuere

Vidua, Gener, Filia.

OXEN-
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Slåkteu. OXENSTIERNA.

Intet år vanligare at fe, ån egennyttiga Slåkt-råknare, fom fram¬träda for höga Herrar med Stam-tråd, at vifa huru deras befor-
drare åro uprundne af Konungar och Förftar, fom iefvat i de åldfla
tider; ja ock i heden -tima: men hvaråft dygd och egna förtjenfler ic¬
ke tryta, varder af dylika fmickeraktiga Skrifter intet bruk gjordt.
Således har icke fports, at Kongl. Rådet och Cancellie-Prefidenten,
Gref Bengt Oxenftierna hafver högmodats öfver et honom gifvit ät¬
tartal, uti hvilket Kejfer Carolas Magnus år Stamfadren: utan liar, efter
bemålte Herres död, blifvit funnit å fldo lagt ibland odugeliga papper.

Författaren håller fig fnart vid manliga, fnart vid qvinliga linien.
Juditha, Caroli Calvi dotter, gifte fig med Balduine Grefven til Flan¬
dern: en af hans efterkommande, Robertus Frifius, var fader til Adela,
K. Knuts Danmarks Konungs Gemål: Knut, Svårfader til Folke Jarl i
Öftergothland j af hvilken Ulfåfa-fläkten kom; och få vidare. Detta
kan alt vara fant, faft ån verificationerne felas.

Man fkulle nåftan falla på den mening, at Au&orn gjort ånnu
båttre, om han tagit en annan våg, och gått up til Oden: hvilken ju
år åldre ån Carolus Magnus. Mera behöfves icke dertil, ån at råka
pä någon af Förfäderna, fom varit född af en Svenfk Konunga-dot¬
ter. Och aldenflund Måretta, K. Erik KnutiTons dotter var gift med
Nils Sixtenffon til Toffta p)·, ty kunna Sparrar och Oxenftiernor, med
alla deras Mågars barn oklandrat komma ifrån Oden5 om de fjelfve
fa vilja.

Dylike krokvågar åro dock mindre nödige: emedan af Handlin¬
gar bevifas kan, at Oxenftiernifka Släkten, om ej förr, dock ifrån bör¬
jan af i2oo:talet, varit i högt anfeende, och intil defia fidfta tider be-
ftändigt framfödt Rikfens Råd och andra flora Mån. Likväl måfle man
bekänna, at hon en gång hafver utflocknat på fvårdsfidan, och blifvit
uplifvad igenom en dotterfon: få at egenteligen tvänne hus varit,
ibm efter livarannan fört Oxenfliernifke vapnet.

Uti det förra vet man ännu icke namn på några äldre än Bengt, Tab. i. n.
fom lefde i de åren 1230 och 124.5, och var Herre til Langsrum, en
Sätesgård i Småland, Wedbo Härad och Swenorum Sokn. Hans Son
var Nils Bengtfon i Langsrum, Svea Rikes Råd intil 1291, fom hade en
Dotter och flera Söner j hvilke fuller blefvo gifte, men deras efterkom¬
mande gingo dock ut vid flutet af fjortonde Seculo. Fjottren trädde Tab. I. iv.
i äktenikap med Abiom Sixtenjfon til Saleftad och Ängsö, Riddare, K.

F 2 Bir-
f) Jåmfor Lagcvbring uti fiu Svea Rik. Hiit. T. II· p. 311.



1111

ι 111

ι Η ni

ι

11η
il

ηtå μη'
Hl ΗΒΗ
ΗΜ

: IΗ

44 OXENSTIERNA. Släkten.
Birgers Råd, ock federmera Hertigarne Eriks och Waldemars Drotzet,
vid år 1310; blifvahde fåledes en Stamfader for den yngre Oxenilierne-

Tab I. i. fläkten. Denne Abiorn var Sonefons-fon af Sixten Sixtenffon til Toff-
ta, Väpnare och Riks-Råd in til år 1220, och förde Händigt fit an-
borna Sparre-vapn; hvilket då var i rödt fält en Sparre af guld.

Tab. i. v. Yngre Oxenflierne-flåkten började med bemälte Abiorns fon Nils
til Saleftad, Riddare, Riks-Råd och Lagman i Weftmanland:, vid år
1355. 'Han lemnade fit Sparre-vapn, och uptog foril iin Farmoders,
Fru Ingrid Abiornsdotters til Waxtorp, hvilket var i guld-fält, en
röd Sparre och tre Rofor. Pä ålderdomen, och i fämråcl med lin Son
Bengt, utvalde han fit mödernes, eller Herrarnes af Langsrum, fom
formodeligen dä redan voro döde, eller utan hopp at få fiera manliga
ar fvingar; när deremot ingen fara var, at Sparrarne, fåfom ganfka tal¬
rike, Hxulle gå ut, och deras vapn följa dem i grafven. Han torde
ock fått hafva ärft en del af Langsrum Herrarnas Gods: nya vapnet
vari guld-fält en röd oxenPiierna, eller pannan, oronen och hornen
af en röd oxe ; hvilket tekn ockfå vifar fig ofvan på tornerhjelmen.
Detta ikölde,märke forde Nils Abiörnfons efterkommande med mycken
heder: men var icke långt ifrån at aldeles blifva nedlagt, då K. Chri-
ftiern den omilde lät i Stockholm halshugga Riks-Rådet och Riddaren
Chriftiern Bengtfon. Hans Son Gabriel ChriiiierniTon, til Mörby och
Steninge, undkom blodbadet, och fortplantade fläkten. Sådant erkän¬
ner man gjerna för Guds förfyn: och lemnar en (krock-faga til dem
fom äro älfkare af dylika Anecdoter. Nemligen, at Hin Onde brutit
halfen af Herr Gabriel ChriilierniTons äldre fyikon, medan de lågo i
vaggan; men icke haft magt med detta barnet, när han i famma upfåt
kom, och på tilfrågan fick höra, at det hette Gabriel: hvårföre han i
vredo mode ikal hafva flagit igen barnkammar-dörren, få at hela hu-
fet darrade, och tagit foritufvu-taket utaf vid afrefan. Deremot når
de gudfruktige qvinnor, fom hade fkotfeln, någon gång blefvo tunge
af iomn, ikola fmå änglar, i Elfvars liknelfe, kommit fram och med
fpäd röft ropat: Al vagga Gabriel lilla q).

Detta utur farligheter fråliie barnet blef med tiden en Man, fom
for egna och Förfädernas gjorda tjeniler hcxlts värdig til flora ämbe-

Tab.I. Xu. ten, Riks-Råd, Marikalk och Lagman i Södermanland ; famt at på K.
Erik den fjortondes kröning i Upfala, år 1561 for lig och fin. poiteri-

tét
q) Berät tö fen aniåg Peringfltidld for trovärdig, efter han fick benna af Hogvalborna Fra

Karin Bielke, hon åter hade flera ganger hört det fa mma af fin moder, Fru Ingeborg
Oxenfticrna. Vackra källor! Mera härom at låfa i Duét. Wallius Sigtuna Stans & ea~
dens p. 430. och i Allehanda 3 Del. pag, ga.

/
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tet uphojås i Friherre-iland. Brefvet utfärdades i Wadflena d. 15 Aug.
famma år: hvaruti honom dock icke tillades något Friherreikap af
Kronans Gods, utan allenait tililånd, at få behålla fakören. Vid den
nya värdigheten ändrade han icke fit anborna vapn, eller ökte det-
famma med flera falt, fom i fednare tider hafver brukeligit varit.

SlIkten var nu Friherrlig, och begynte Gabriels barn jemväl,
at i anledning af vapnet taga et tilnamn, och kalla flg Oxcnfiierna. Af
äldfte Sonen, Erik Gabrielflon Oxenftierna härflamma de nu lefvandeTab. Ilxm.
Friherrar, fom på Barone-bänken hafva främfla rummet ; och gifva
hopp, at deras namn icke få fna^t lärer gå ut. Af de andra Sönerna
Bengt och Guflaf, äro i förra Seculo trenne Grefveliga Famiiier up-
rundne.

Gabriel Bengtfon, Riks-Råd, Amiral och Lagman i Wermfand, xv.·
blef författ i Grefve-flånd d. 26 Martii 1651 och fick til Lähn Kors¬
holm och Wafa i Öflerbotn, famt det åttonde rummet ibland Gref-
varna. Af hans manliga afkomnad lefver nu General Majoren, Gref
Göran Oxenftierna, med fyra välartade unga Söner. xvn.

Axel Guftafflbn Oxenftierna, om hvilken vidloftigare kommer xiv.
at handlas, var redan år 1645 blefven Grefve til Södermöre, och ha¬
de fått det fjerde rummet pä Grefve-bänken; nu mera iedigt, fedan
hans Sonefons-fon, hvilken var i falt med Kon„ Carl XII. dog barn¬
lös, vid början af detta Seculo.

Cantzlerns Broder Gabriel Guflaffon Oxenftierna, Riks-Råd och xiv.
Drotzet, var .väl år 1640 d0d fom Friherre, men Drottning Chriftinabehagade dock, at år 1651 d. 10 Nov. göra honom til Grefve, uti finabarn, och tilftädja at de fkulle fkrifva fig Grefvar af Croneberg. Afden fläkten lefver aiienaft en ung perfon Gabriel Oxenftierna. xix.

STAM-Taflan gifver om Släktens utgrenande et tydeligare begrep.

Tab.
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JTab. I.

Slakten.

k Sixten Sixtenffon til Toffta
(Sparre), Sv. Rikes Råd

I200- 1220.

« ' * ' " · t
Π. Nils Sixtenffon til Toffta,

S. R.R. 1224-1240. g.m.Måreta
K.KnutErikiTons dotter.

* —1

III. Sixten Nilffon til Toffta,
Sv. R. R. 1260 -1295.

c · A »

IV. Abiorn Sixtenffon tilSalilad,
K. Birgers Råd 1295, m. m. v

C— 1 · ' ■ 1 ■ ■>

v. Nils Abiornffon til Salefbd,
Sv. R. R. och Drotzet 1320-1355

uptog fit modernes vapn.
t Λ . , . , t

vi. Bengt Nilffon til Saleilad,
Sv. R.R, 1360.

< Λ ' "i

vii. Jons Bengtffon til Saleflad,
Sv. R.R. 1393.

c ,

VIII. Bengt Jonffon, Marfil. 1442.

ix. Chrifliern til Saleilad, R.R.

x.

xi.

xii.

Bengt til Morby.
» ——

Chrifliern til Morby.

Gabriel Chriiliernilon,
Friherre. Se Tab. II.

Gamla Oxenftiernor
ifrån Langsrum i

Bengt i Langsrum,
vid år 1230 - 1245.

Nils Bengtffon i Langsrum,
Sv. R.R. lefde 1270-1291.

N... Nilsdotter, Giurdo
gift m. Abiorn Six- Nilffon.
tenffon til Salilad,

Torilen
Nilffon.

IL

iii,

IV.

Nils. Giurder. V.

Giurdos Kierilin, Sonerne VI,
Sonaföner Riddarens döde
ntgångne Herr Jon barnlofe.
på fvård- Hiårnes

ildan. Fru 1379.

Tab.
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Slakten.

OXENSTIERNA.Tab.
II.

41.

•_/L.

Gabriel

Chriiliernifon
til

Mörby
och

Steninge,
blef

Friherre
1561.

Frih.
Eric

Oxenflierna
til

Arflad
och

Lindö.

Frih.
Bengt

Oxenflierna

til

Mörbv
och

Lindholm.
Frih.
Guflaf

Oxenflierna
til

Fiholm.

Frih.
Carl

Oxenflierna
Frih.

Gabriel

Oxenflierna,
Bengt

til

Lindö.

blef

Grefve
til

Korsholm
Oxenstierna

och
Wafa

1651

d.

26

Martii.

Frih.
AxelOxenstierna,

Gabriel

Oxenflierna,
Sv.
R.

Drotzet:
blef,

uti

XII.XIÖ,XIV.

XV.

4

4

Frih.
Eric

Oxenflierna
c~—

:

Gr.

Gabriel

Oxenflierna

til

Eka.
*

*

XVI.

Frih.
Ake

Oxenflierna.
v

""

.......
.a

Gr.

Gabriel

Oxenflierna.
t

<

11

1

"
*

*

·

->

C—

n

■->

Riks-

Grefve
til

Södermöre
fina

barn,
Grefve
til

Stallmdflare.
1645.

Croneberg
1651

d.
10

Nov.

C·"
"

'

11

.—
II
ii

ι

I

«II
«I

I

I

>■

Μ

|·

III

II

I

,1
I

III,

P.l·.·
II

i

Gr.

Johan
Gr.
Eric

Oxenstierna
Oxenflierna,

R.R.
o.

Marfk.
R.R.

o.

Cantzl.
Gr.

Ture.

Gr.

Gabriel.
XV.

Elisabeth
Gr.
Carl
Gr.

Gabriel
Fru

Sigrid
Gr.

XVI.

Oxenstierna.
Guflaf

Turefon
Oxenflierna
Gabriel

Oxenfl.
gift
i

hufet
g.

m.

Bernh.
Gabrielff.

Södermöre.
vonLieven.

Oxenfl.

Frih.
Eric

Frih.
Äke

Oxenflierna.
Oxenflierna.

t

t

Gr.

Göran

Oxenflierna,
Gen.
Major.

Sönerne
dödebarnlöfe.
Gr.

Axel

Oxenfl.
död

ogift
1755,

Gr.

Carl.
χνπ.

XVIII.
Frih.
Carl
Frih.
Frih.
Eric
Gr

Johan
Axel

Georg
Jacob

Oxenfl.
Axel.

Guflaf.
Gabriel.
Fredr.
Ludv.
Guflaf.

Gr.

Axel
Carl,

XVIII,

f

1760.

XIX.

Söner.

Gr.

Gabriel.
XIX.

rf

3

>

>

·>



v

45 φ

OXENSTIERNA. AxeL

15:83. xel Oxenftierna fodcles ar 1583 d. 16 Junii på Fänö i Upland.
Λ-L^Xß, Fadren var, fom uti Slåkt-Hiilorien redan fagt år, Friherre Gu-
ftaf GabrieliTon Oxenftierna til Fijholmen och Rinkeflad, Svea Rikes
Råd och Cammar- Råd} Modren, Fru Barbro Axelsdotter Bielke til
Herrfåter.

Han blef i barndomen faderlos: men beholt dock, til fin lycka,
en Moder, fom var ganfka om om hans och de yngre brödernes go¬
da upfoftran. Til den åndan, och at hafva fina Söner långt ifrån det

1598· inrikes bullret, fkickade hon dem, igenom Danmark, til Tyfka Uni-
verfiteterna i Roftock, Wittenberg och Jena r). Axel vinlade fig un¬
der iit utrikes villande, få val om färdighet i Latinfka och Tyfka
fpråken, i hvilka han federmera fkref och talte, fom hade de varit
hans modersmål, fom ock om Politifka vetenikaper och fådana öf-
ningar, forri pryda en ung Adelsman. Han inhämtade ock en grun-
delig kunikap i Theologien: hvartil han fuller mycket drefs af egen
böjelfe, och dageliga omgånget med den tidens berömda Theologis,

1601 Gefnero och Rungio i Wittenberg, under hvilka han ock publice for-
& fvarade fyra Theologifka Difputationer: men få var det likväl'hans

1602. Anhörigas hemliga arbetande, at öka denna luften; på det at om et
få qvickt ämne trädde i andeliga ilandet, fkulle hans börd och an-
feende mycket bidraga, at fkaffa ro i Förfamlingen, och utrenfa den
Liturgifka furdegen, fom ännu gåfte på många Hållen. Och ehuru-
vål Konungen fann godt, at vid hemkomilen håldre bruka honom i f
verldftiga fyllor; behölt han dock i hela fin lifstid en ftor nit för den
Evangelifka Lårans oförfalfkade vid magt hållande, fom i längden kom
våra Trosförvanter i Tylkland til goda : förutan at han ock gjerna
hölt brefvåxling med främmande Theologis; och hos fina egna llod i
det anfeende, at en berömd Man fade efter hans död, at denne Her¬
ren i fvåra årerider och famvets-fall, eller eljell de ftycker fom angin-
go Kyrko-Regementet, blef ofta åtfrågad, och funnen af den vishet,
djupiinniga förftånd, färdighet och benägenhet til at gifva fådana Svaroch

r) Oxenftierna hade i barndomen haft til Informator en fattig, men flitig och fnall
Smålänning, Ifaac Rothoviiis, fom år 1627 blef Bifkop i Äbo. Henna tog han med
fig på refan, och iinderftodde både. honom och Brödren rikeliga til deras Studiers och
vidare vandrings foitfåttawle. Bilköpen arbetade hos fin fordna Difcipel, och nu
hos Öfverheten mycket gällande Patron, Axel Oxenftierna, at Äbo Trivial-Schola
blef förvandlad til et Gymnafium, jitféd åtta väl-lärde Leöorerj och feäan 1640 til
et Kongl. Univerfifet. . ·
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och Råd, at man dermed aldeles kunde fig behjelpa och nöja; ofta
öfver alt hopp och formodan.

Efter fluten Academiik lefnad · befökte han de förnåmfta Tylka
Hofven, och lärde känna deras feder och forfattningar, for hvilka
Gud hade befkårt honom, at i ålderdomen blifva en fkiljesmaa och
underftöd.

På Kon. Carl den Niondes Kalleife- bref af år if)02, at alle utom¬
lands viftande Adelsmän fkulle komma hem, och göra Kongl. Maj:t
deras trohets- ed , infann fig åfvenvål följande året Axel Oxenftierna. 1603.
Han antogs ock, icke långt -derefter i Konungens tjenft, -och befants 1605.
aga all åftundad ikickelighet. Hvarföre han ock blef fåfom Sånnin-
gebud fkickad til Hertigarne af Meklenburg. Hvad ändamålet varit 160$.
vid denna beikiekning (på hvilken Oxenftierna haft en Doélor Juris,
Philip, med fig) har jag icke kunnat utfinna: gillar allenaft, at det an¬
gått giftermålet, fom et par år derefter vant fm fullbordan i Stock¬
holm, emellan Hertigen af Meklenburg och Kon. Carls Syfterdotter.
Detta fit vårf {kal han hafva uträttat til Konungens goda nöje, fom
vid återkomften vidare brukade hans tjenft uti åtikilliga angelägna for¬
rättningar inom Riket.

År ibo8 ingick han äktenfkap med Fru Anna Båät, för detta *608.
Hertig Carls Förltliga Råds, Herr Åke Johanflbns dotter til Tidön;
med hvilken han lefde tillämmans i fyratio et år, och aflade Sex Sö¬
ner och Fem Döttrar; af hvilka bam dock allenaft 2:ne Söner och en
Dotter lefde til mogen ålder.

NäR han hade fyllt fit tjugu fjette år blef han gjord til Svea Rikes 1609.
Råd; och fåledes i lin Släkt den fjortonde, fom i en orubbad ord¬
ning, Son efter Fader, fetat i Rådet. At ej räkna det 1111derftun dom
Sex af den ätten på en gång beklädt famma höga ämbete, och någre
kommit til Riks - Förftånderlkapet.

Första märkvärdiga förrättningen, ifrån den tiden, var i Eftland;
där några Landets Adel och Staden Revel emellan upkomne mifshäl-
ligheter lyckeligen af honom bilades. Hvartil koin, at dä Konungens
krafter med åren forfvagades, Axel Oxenftierna blef förordnad til
Rongeliga Barnens Förmyndare och Hufvudman för Regeringen.

Han var en af de få, fom vid Kon. Carl den Niondes dödsfång i *'6h.
Nyköping voro närvarande; och förde vid den til famma Stad, emot 3° o&.flutet af året, utikrefna Riksdag, ordet i Enke-Drottningens namn;
då hon inför famteliga Ständerna affade fig FörmynderJkapet för den 13 Dec.
unga Konungen; fåfom Hertig Johan af Öftergöthland det ikrifteligen

G gjort
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gjort hade: Begåranctes af Ständerna, at anfe fin Herr Son för en myn¬
dig och fjelf regerande Konung; emedan hvad fom fattades i åren var
af Gud upfylt med vishet och förhand.

Kon. Guftaf Adolph var icke få fnart uphigen på fin Faders Thron,
fom Fienderne vide vända den fkedda forändringen til deras fördel,
och trängde hårdare til på alla fidor: få at Konungen rnåhe lemna
mycket inne i landet ogjordt, och fjelf fkynda fig ned til gräntfen.
Dock beilälte han förh om åtikiliiga högh angelägna ämbeter, fom då
ledige voro: hvaribland Riks-Cantzlersikapet gafs åt Oxenhierna. Den
förha Ceremonie-förrättning i den nya värdigheten, behod uti at bä¬
ra Riks-Åplet, när Kon. Carl XI. begrofs. De andre fyllorna fom ålig-

1612 ga en Cantzler, fårdeles under en ung Konung och uti få bullerfam-
6 Jan- rna tider, fom då voro, hade mera betydeliga fvårigheter med fig: men

Oxenftierna var dem dock vuxen,.

Sedan han hemma befåhat enigheten emellan Konung, Råd och
Ständer, var han få mycket mera betänkt uppå, at fkaffa fit Fäder¬
nesland fred med Grannarna, Ryfsland, Polen och Danmark, fom at
emothå få mägtiga fiender fants hvarken tilräckelige penningar eller
krigsfolk i Riket.

Konungen i Danmark hade om Sommaren, medan Kon. Guhaf
var frånvarande, vågat fig med fin Flotta up til Svenlka Skärgården.
Och fall han icke fick tid at göra någon flkada, utan måhe med oiör-
rättade faker vända fin kofa, få fattes dock inbyggarne i Stockholm
och kringliggande Länder i bekymmer. Hvarföre då Konungen lät åt-
varna Enke-Drottningen och fina Kongeliga Syfkon, at lemna Nykö¬
ping och föka någon fåkrare ort, aktade ock Cantziern fin fkyldigheü
vara, at inpacka alla Cantzli-handlingar, och dem, på vådelig händel¬
fe, fora ifrån Nyköping til Gripsholm: rehe åter ned til Småland, at
med Gr. Magnus Brahe hafva upiigt på Landets förfvar, medan Ko¬
nungen for up at fkydda fit Reiiclence.

Sedan ankom til Stockholm Hr. Jacob Spentz, fom redan i Kon.
Carls tid hade bevakat de Svenfka årenderna i England, och af Riks-
Cantzlern fått en fullkomlig underrättelfe om krigets fammanhang
emellan Sverige och Danmark: hvarigenom ock Konungen af England
var blefven föranlåten at åtaga fig Mediation ; {kickandes nu denna
Spentz til Sverige, i detfamma at et annat Bud ifrån honom afgick til
Den Engelike Befuiimägtigade trädde i underhandling med de Rikfens
Råd, fom voro närvarande i Stockholm; hvavöfver Oxenhierna upfat-
te fina tankar for Konungen, hos hvilken ock Sändebudet fig inhalte.

Hvar-
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ΗvarUppå folgde at bägge de ftridande Magier bety g ide gemenfam bo-
jelfe til Fredj och komino ofverens at fyra af hvart Rikes Rad (kul¬
le, til Tra&atens hutande, motas på granlien vid Knäryd. Axel Oxen-
liierna blef Caput Legationis på Svenfka iidan, och hade Herrar Nils
Bielke, Guftaf Stenbock och Henric Horn tii Med-Commiffarier. Ige¬
nom hans forgfållighet och forhgtighet vant ock underhandlingen et
godt utfiag, få at Freden d. 16 Januarii derpå följande blef fluten. 1613*

DiiRUPPå for han fort, at förbättra Rikets invärtes tilftånd: däm¬
pade med mycken varfamhet det vidt utfeende iiploppet i Småland, då
Allmogen uti 2:ne Socknar i Wefsbo Härad hade flormat Tingftufvan,
tagit fatt på Skrifvaren och dräpit honom.} for det han och Härads-
höfdingen, i de uprdrifkas tankar, hade utkraft ftörre utlagor, än Ko¬
nungen påbudit. När detta var underfökt, flillat, och de brotflige
dragne til välförtjent flraff, lät Cantzlern vara fig angelägit at ockiå
bringa vänikapen til ftånd med Polen och Ryfsland.

Til belöning för fådant bemödande förlänte Konungen honom
och hans manliga bröft-arfvingar et rätt brukeligt Friherreikap, med
fådana vilkor, loin andre famma Stånds perforier här i Riket fina Fri¬
herreikap befutto. Detta beftod af ådkilliga Bol, liggande i Kimito
Sockn och Härad i Äbo Län, fom alle upräknas uti Donations-bref-
vet, gifvit på Riksdagen i Örebro d. 5 Febr. 1614.

Ibland de vigtiga mål, fom på detta allmänna Möte förehades, 16.14.
var kriget emot Ryfsiand; hvilket Konungen beflöt at i egen perfon
utföra. Vid afrefan befalte han Riks-Cantzlern at beförja Krigs -Mu-
nitions och Soldaternas fortfkyndande, få at alt komme på en tid til
Narva. Oxenftierna inftälte hg ock fjelf; men blef icke länge hos 25 J«i
Konungen innan han åter affärdades til Sverige, inflruerad at handla
med Chur-Förflens af Heydelberg Commiifarier om Heyraths-Contra-
diet emellan Printfeifan Catharina och Pfaltz-Grefven Johan Cahmir.
Hvarjemte Konungen tiltrodde hans forhgtighet, at hålla underfåtarne,
fom af det Ryika kriget mycket utmattade voro, uti go cl t förflåncl och
enighet, famt at lämpeligen utfordra den beviljade Landstågs-hjelpen.

Följande året gick Konungen åter i fält emot famma Fiende, och 1615,
företog Plelkows belägring, til at få mycket mer tvinga RyiTen til fred,
när Englands bemedlande icke tyktes vara tilräckeiigit. På detta tåg
var Oxenftierna med, at inarare kunna biträda med mogna råd, om
det komme tii fredshandel. Men aldenftund et få angelägit verk, for
mänga i vägen kallade hinders (kul, icke hant i detta året tii mognad;
utfkref Konungen til d. 22 Jan. 1616 et Möte i Heliingfors med de Fin- 1616.

G 2 fka
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fka och Morländfka Ständerna: hvilket innom få dagar aflopp fcil Ko¬
nungens välbehag, fåmedetil at en anfenlig gärd famtyktes til Finlands
förfvar. Och torde man icke fara ville, om man fade, at den närva¬
rande Cantzlerns kloka förefdällningar mycket dertil bidragit. Några

1616 dagar derefter fkref han til Plints Radzivil et åtvarnings-bref, om de
■ e r* verkeiigheter, fom man märkte at Polackarne ärnade bruka emot Sve¬

rige, innan det tvägge-åra Stillidåndet ännu var ute; hvilke äfven der-
genom yppades, at åtfkillige Polfke Patenter i Sverige kringfpriddes,
fom lockade underfåtarne til affall ifrån Kon. Guidaf. Sedan fölgde
han Konungen öfver til Sverige, och brukades hela det året i de an-
gelågnaide Inrikes årender.

1617 På Riksdagen, fom hölts i Örebro år 1617, hade Öxenidierna, ut-
ϊη Jan. om gera f1{; ämbete rörande förrättningar, mycket at fkaffa med en ny

Riksdags-ordning*, hviiken framftåltes efter hans upfats, och led nå¬
gon genfåjelfe, innan Ständerne omfider dertil jakade. Kort derefter
hade han det nöjet, at fe fit arbete, i anfeende til kriget, hinna til flut>

1 Maji. och en för Sverige hederlig fred ingås med Ryffen i Stolbova. Hvar-
izOå. uppå fölgde Konungens högtideliga Krönings-Feld i Upfala; då Cantz-

lern bar Riks-åplet, och officierade uti alla hans ämbete tilhöriga acler.
Var ock på Konungens befalning Promotoi* i Theologien, och creera-
de fyra vålförtjenta Män til Doftorer. Sjelf blef han fedarr, för lina
idora förtjenider foienniter, pä Riksdalen, ilagen til Riddare.

1620 NäR Kon. Guidaf tog fig Gemål fkal han obekänd hafva reft til
κ» Maj® Berlin, och dår i egen perfon med Chur-Brandenburgfka Enke-För¬de Junio. p-jnnan aftalt giftermålet emellan hg och Printfeffan Maria Eleonora.

Dock, för lin Kongl. höghets fkul, fkickade federmera fin Cantzler,
fåibm Legat, at iluta Giftermåls-contraödet. Oxenidierna, med flera

9Ang. Herrar i lit följe, for på en Flotta af åtta fkepp til Rügen: och när
han uträttat fit värf i Berlin, tog den Kongl. Bruden med fig, och feg-
lade lyckeligen til Sverige.

Men den Store Konungen lät icke nöjet öfver fig råda, få länge
hans Rike ännu var i ofåkerhet. Stillfdåndet med Polen, fom var gjordt
1618, led til ända, och ingen liknelfe til en Idadig Fred med Republi-

i6zi. quen. Ty fatte han med fin krigsmagt öfver Oiderfjön, och intog Ri¬
ga. Under fin frånvaro lemnade han Regeringen uti Oxenftiernas och

sÖ22. några få af de andra Herrarnas händer. Det följande året blef dock
Riks - Cantzlern fåfiom en omifdelig Råds-perfon afhämtad, at följa fin
Herre på den Lifiåndfka Expedition.

HåR kom folier til et års idillefdånd med Polen: men innan tiden
var förlupen, och få fnart Polackarne famlat krafter, hade Konung Si-
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gismund före, at ifrån Dantzig löpa ut, och angripa Sverige. Sådan
ftämpling kunde icke blifva fördold for Kon. Guftaf, fom affårdade
Cantzlern hem til Riket, och updrog honom Direktion öfver Militien
til hamnars och gräntfors förfvar: feglade fjelf med Flottan för Dant¬
zig, och gjorde Polackarnas anflag til intet.

Medan Oxenftiernä var hemma, hade Danmark tagit iig några ikäl 1624,
til Fredsbrott: ty refte denne få väl i krigs- fom freds-faker itore
Mannen, med några andra utur Rådet, til Sjöred vid Danfka gräntfen,
och talte få alfvarfamt och förfigtigt, at han återbragte vänfkap och
enighet bägge Riken emellan.

Sedan var han andra gången med Konungen i Lifland, och äfven 16#·
på tåget in i Curland och Littauen, där hans klokhet och vänlighet i
fynnerhet pröfvades, til at i godo bilägga den ofämja fom var upkom-
men emellan de Polike Deputerade och Generaler på den ena, och vå¬
ra på den andra fidan. Kort deruppå refte han norra vägen hem til
Sverige, at beftälla om Kon. Carl den IX:s efterlemnade Drottnings,
Chriftince, anftändiga begrafningj och at anikafta hvad fom behof gjor¬
des til det föreftående PreuiFika Fälttåget. Så fnart han detta verkftållt
hade, gick han med de Finika Regementerna öfver til Konungen, fom 1626,
då redan iiod i Preuffen: och förordnades til General-Gouverneur,
Höfvidsman för krigsfolket, och fullmyndig Legat i alla de eröfrade
Länder. Denna börda bar Oxenftiernä til Konungens fullkomliga nöje
i några år, och til des han på befallning inftälde fig hos Hans Maje-
ftäts perfon, mot flutet af förfta Tyfka Campagnen.

Imedlertid då de Kejferlige kommö in i Pommern, at gjöra iig 1628·
mäftare af ftranden vid Öfterfjön, och fåledes hindra, at ej de Evange-
Iifke fkulle få någon undfättning ifrån Norden, låt Konungen fin Cantz-
ler refa til Hertigen af Pommern, at handla om Svenfk Garnizons emot-
tagande i Stralfund, i ftålle för den Danfka, fom der var inlagd: och
fedan gå öfver til Köpenhamn, at förmå Konungen af Danmark at låta
fig nöja med fådan ändring. Når Oxenftiernä alt fådant, til Staden
Stralfunds och Sveriges ftörre fåkerhet, lyckeligen uträttat, vånde han
tilbakaoch bragte, igenom Franfka och Engelike Hofvens bemedlan- Jan;
de, den med Polen ofta förgåfves påbegynta Fredshandlingen få långt, 1629.
at likväl på fex års tid, eller til d. 1 Julii 1635, alla fiendtligheter Rike¬
na emellan fkulle uphöra. Oxenftiernä fade om denna Tradlat, at han
på alla de föregående icke hade få mycket lårdt, eller blifvit tilöfvad
i konften at negotiera, fom med Polackarne: hvilka fnarare ftodo til at
öfvervinna med vapns kraft, än at de ville gifva förnuftiga föreftållnin-
gar rum. Hvaröfver de fom kände Mannen, få mycket mer iig för-
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undrade, fom hans manliga och bindande vältalighet var ogemen; icke
allenaft när han haft tid at fatta fin mening på papperet, utan ock då
han oberedd fkulle befvara de inkall:, fom uti fammanträden honom
gjordes: ehuruväl, när fig få fkickade, han icke gjerna gaf fig i famtai
om vigtiga mål, utan at äga god tid, och hos fig väl hafva öfver¬
lagt faken.

Sedan et närmare förbund var flutit med Chur-Furflen af Bran¬
denburg, Hertigen af Curland och Staden Dantzig, ftyrkte Cantzlern
dertil, at de Svenlke National-tropparne fkulle öfverfättas til deras Fä¬
dernesland, och deremot en förftärkning ike i de Tyfka och Engelika
Regementerna, fom följande året kommo at tåga til Tyikland. Kejfa-
rens fnara, at igenom til anftällande Traélat i Dantzig, under Danmarks
Mediation, förekomma de Svenfkas deltagande i Tyika fakerna, var få¬
fängt upfatt för Oxenftierna: få at Statskloke i följande tider hafva ak¬
tat bemålte Tra&ats afbry tände för ej mindre prof af en flor Minifter,
än om den fvårafte Freds-handel blifvit utförd.

Konung Guftaf yar redan i Pommern, och Planen faftfiåld til alla
Krigs-operationerna emot Kejfaren, då han fkref fin Cantzler et hand-
bref til ifrån Golnow, fom vittnar om den ftörfia kärlek och förtroen¬
de, fom en Konung kan hyfa til fin underfåte. Han fager: "Jag haf-
"ver bekommit Edert bref och rådilag på tilkommande århs örligj feer
"ther af eder trohet och flijt emot mig och Fäderneslandet. Then lei¬
der varder feendes fakernes framgång, och efterkommande varder pri¬
sandes eder roos; fårdeles om J eder hälfofamma råd tilfogen eder
"vanliga flijt och ifver fakerna at igendrifva - - - åtlkilliga fehl,
"hvilka jag hos en part i Rikfens faker få flora befinner, at jag .ofta
"måtte förtvifla på fakernas goda utgång, om icke Gud af Himmelen
"gåfvo under tiden råd, ther man eljeft ingen feer. Giörer förthen-
"fkul väl, och tröttes intet vid, at arbeta til min och Rikfens tienft,
Särdeles til at fulborda edert råd om Kornhandeln;· ty jag heller af
"Eder än andras flit min välfärd låter tillita - - - men fördy jag
"ingen vifte, fom icke fielf fkulle äta miölet, och fpifa mig med ag-
cnarna. Men fedan J eder tiltro, fådant på Eder at taga, glådies jag,
"och hoppas derigenom flor ftödfel under denna tunga bördan, fom
"jag bära måfte. Gud fom alt i värjo hafver hielpe ofs vintern väl
"igenomgå; få förmodar jag, at igenom Eder flit och forgfåilighet fom-
"maren ofs lättare fallandes varder. - - - Jag famlar mitt folk här
"vid flrömmen, och har i mening friart vapnen och qvarteren med fien-
"den fkifta. Och ändock faken i fig fielf år god och rättvis, få år
"dock krigens utgång för fyndenes ikull, ovifs: ovifs år ock menni-

"fkians
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"ikians lifstid. Ty formanar jag Eder, och beder Eder for Chrifti ihull,
"om alt gingo efter vår vilja, at J dock icke flåppa modet. Min amin-
"nelfe och de minas vålfård låta Eder til det båfta vara anbefallatj och
"at J få gioren emot mig och de mina, fom J velen at Gud emot Eder
"och de Edra, om jag efter Guds vilja lembnades få långe, at J mig
"behofven på fådant fått - - - jag i verlden ingen annan ikatt
"fokt hafver, ån allenaft fylleft giora mit ftånds plikt, deruti Gud haf-
"ver låtit mig födas. The mine äro for min fkull, om mig något vid¬
kommer, och eljeft i många måtto, medymkan värde: åre qvinkohn:
"Modren är rådlos och Dottren ofvermaga Jungfru: eländige om the få
"råda, och i fahra om andre öfver them råda få. ςοςγή naturalis tryc¬
ker theffa linier utur pennan. .. „

NIr kriget federmera var flyttat långre up i Tylkland, profvade
Konungen at Oxenftiernas når\rarelfe var oumgångelig: ty lemnade han
de Preufliika angelägenheterna åt fin efterträdare, Carl Baner, och in-
ftålde iig hos Konungen, fom då hade fit qvarter i Franckfurt am Mayn.
Så fnart han var ankommen gafs honom en fullkomlig myndighet uti 163-1.
alla Krigs - och Civil -faker vid Rhenftrömmen: medan Konungen fjelf
gick in i Francken och Båyern.

Han tog fit hufvudqvarter i Mayntzj och dels upmuntrad fom
han var af Konungens fynnerliga fortroende til honom, och det åre¬
fulla vittnesbördet: "Så ffamt Wij icke vore få forfåkrade om Eder
"flijt til våre Medels fortfåttande, då ville Wij heldre reflgnera Scepter
"och Krona, än continuera i detta våfendetj dels ock forfedd med få
einfkrånkt myndighet, fom fagt år, grep han de allmänna fakerna med
ftorfta ifver an: emottog och befvarade alla Sänningebud: rykte emot
den Spanfka krigsbären, fom under Don Philip de Sylva hade bemåftrat
iig Pfaltzj och dref honom på flykten: dertil med gaf Chur-Forften af
Trier lin Stad Coblentz tiibaka, hvilken Fältherren Guftaf Horn hade
återvunnit ifrån de Kejferliga.

Under det Konungen flod vid Nürnberg, och trodde fig blifva 1632.
omvårfvad af fiendernas myckenhet, befalte han Cantzlern at draga trop¬
parna utur Sachfen, Helfen, Francken, och ifrån Rhenitrömmen, famt
komma i g til undfåttning. Oxenitierna utråttade befalningen $ och for-
itårkt med Hertig Bernhards och flere Tyfka Foritars, enkannerligen
med Generalen Johan Baners Corpfer, förde Armeen, fienden förbi, Aug.
och Konungen tiihanda. Under marchen tog han bort fiendens Ma¬
gaziner i Hertzogen-Aurachj och bragte fåledes god fordenikap med
iig til hufvud-lagret. Hår hade den ftore Guftaf gjerna velat komma
fienden at lefverera fåltilag: dock aldenftund han icke var at få til ftånd,

beilot
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beilot Konungen at gå in i Bayern och Kej fårens Afftånder. igenom
denna forfattning var icke utan, at ju Nürnberg råkat i någon fara for
Wallenftein, fom hade luft, få fnart de Svenfke voro borta, at ofver-
falla denfamma, och fkaffa fina Soldater et rikt byte: Ty begårtes at
Oxenftierna ikulle fä blifva qvar. Hvilket Konungen unnade denna
goda Staden, och lemnade fin Cantzler derinne, med åtta Regementer,
fom commenderades af Generalen Kniphaufen: Krigs - Direéiorium i he¬
la Öfver - Tyfkland Oxenftierna likväl obetagit. Et fädant föranftaltan-
de hade den verkan, at fienden mifströftade at kunna få denna feta be¬
tan, och vände håldre fina vapn til Meiften.

Kon. Guftaf Adolph ändrade ftraxt derpå fit forfta upfåt, at tvinga
Kejfaren i des egit land, och lät de Evangelifkas böner gälla at komma
dem til et kraftigt forfvar; då han ock omfider, for til at hjelpa Sach-
fen, holt ilaget vid Lützen, och föll en Segervinnare.

Men innan Konungen lemnade Öfver-Tyfkland, kallade han Riks-
Cantzlern til fig, och gaf honom abfolut Fullmagt at dirigera Arméer¬
na i Francken, Schwaben, och bägge Kreitferna vid Rhenftrömmen;
famt derjemte at pä det i Ulm utfatta Mötet med de Evangelifka Stän¬
derna uti bemålte fyra Kreiffer, ingå et nytt och ftarkare Förbund emel¬
lan dem och Sveriges Krona. Förutan, at Cantzlem ock hade at tilfe,
huru penningar kunde upbringas at tilfredsftålla Soldaterna , hvilkas
mifsnoje och murrande var af få mycket farligare påfölgd, fom Fien¬
dens magt mårkeligen tiltog. Såfom prpf af Konungens iföra förtroen¬
de til Oxenftierna, år ej otjenligt at infora hvad han under denna fam-
"manvaro fade: "Jag vet full er intet, Herr Riks-Cantzler, om en Her-
"re borde fåja emot fin Tienare, thet jag icke kan förhålla Eder. Men
"efter jag hafver tagit få många och ftora prober af eder , och J af
"mig, och vet thet j eder theraf icke låta transportera: Så fäger jag
"Eder, at åfven fom J, utan mitt fåfom eder benägne Konungs hand-
"hafvande, icke hade kunnat edre Aélioner få väl utföra, eller emot
"edre vedervårdigheter beftå: Så hafva J ock i många måtto lättat min
"börda, och underfiödt det ftora verket.,, Uti en fadan tanka flod
P_iks-Cantzlem hos fin Konung, hvilken han aldrig mera fick fe, fe-
dan han dennapgången tog affked af honom, och med fin ftora Full¬
magt refte in i Öfver -Tyfldand.

Af de icke alienaft för hans egen perfon, utan faft mera för det
allmanna verket hogft beklageliga tidningar om Konungens dod, ång-
ftades fuller Oxenftierna övermåttan, men låt dock ej modet falla:
icke eller af det talet fom gick iTylkland, at iienderne ftåmpiade emot
hans egit lif. Han fammandrog krigsfolket til Bundtförvanternas och

de
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de Svenfkas dörre fåkerhet: ocli gjorde en refa til Dresden och Ber- Dec.
lin, hvaråft ban rädlade med Chur - Fö rftarne af Sachfen ocli Branden¬
burg: och låt til en början af lina tagna mått. Hertig Georg af Bruns¬
vik gå, med det båfla Svenfka manikapet in i Welipialen.-

Oxenstiep,na hemfånde vid denna tiden en Regerings-Form,
fom han hade redan några år tilförene, medan han ånnu var i Preus-
fen, upfatt, och ofverlemnat fal. Konungen: hvilken ock fkulle hafva
vunnit Hans Maj:ts fullkomliga bifall; men for andra mellankomman-
de förrättningar icke hade ilute ligen blifvit fi:årfkådad och af Konun¬
gen underikrefven. Detta förflag underilållte nu Cantzlern Ständernas
egit beprofvande. Alle funno de det mycket godt; tiden tililadde lik¬
väl icke, at firaxt gä det fä noga igenom, at det kunde antagas fom
en Händig Lag: hviiket icke Ledde förr ån d. 29 Julii 1634. Imedler-
tid funno Stånderne tjenligit, at Regeringen hemma fkulle bruka det
fåfom et råttefnore. Och updrogo tvenne af Rikfens Råd, Herr Ga- 2633.
briel Oxenftierna, Drotzet, och Herr Matthias Soop , at refa ut til Riks-
Cantzlern; gifva Honom fullkomlig efterråttelfe om det inrikes tiiftån-
det5 famt göra hg kunnige om alla de författningar fom han for det
utrikes verket hade tagit, eller årnade taga. Hvarjemte honom ofver-
lefvererades en oinfkrånkt Fulimagt, at vårda Rikets båfla få val uti
Negociationer, fom vid Svenfka Arméerna i Tyfkland. ϊ kraft hvaraf
han efter egit gocltfinnande, trådde i underhandling med främmande
Herrfkaper, och gaf lina Creditiver til Sånningebuden, dem han i Sve¬
riges namn affårdade. Sjelf relie han til Heil brunn, dit Mötet, for
itörre fåkerhet emot de Bayerfkas ftrofvande, förlades; i ftålle for Ulm,
ibm af Kon. Guilaf Adolph var i lifstiden utfedt til en Sammelplats för
Fulimagtiga ifrån berörde fyra Kreifier. Deffe ingingo nu, på Riks-
Cantzlerns föreflällningar Förbund med Kronan Sverige, och erkände 13 Apr.
honom för Birccieur at derαϊ allierade Magter, fom nu kallades Evan-
gelifxa Förbundet; famt at han fkulle vara Prtefes uti Coniilio formato.
Sådant bekräftades vidare, någre månader derefter, på Frankfurtfka Con-
ventet, då Bunds-broclerne ό iverens kommo, hurudana vilkor de Lulle
betinga hg, innan de lade ned vapnen. Men at Cantzlerns myndig¬
het, fom dock var ganfka flor, igenom bemålte Conlilium på vift fått
infkrånktes, fådant iilLrifves Franika Hofvets, eller fnarare Richelieus
afvundfjuka. Ty fom han icke kunde tåla en Rival i få Kort anfeende,
fom Oxenftierna; få förfummade han aldrig tilfåile, når det i tyfthet
låt hg göra, at ruinera denna Herfens credit /).

Uppå
y) Franflee Skribenterne fjeifve mena at det var Cärdinnlen, fom for Kejfaren uptakte

Wallenfteins hemliga anläggningar; utaf afund derofver, at fedan Franfke Ambafiadeu-
ren Feuquieres gjort Gt forfok at debauchera Wallenftein och des förande Annee ifrån

Η
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UppS berörde Sammankomft i Heilbrunn låt han vifk-leken gå
ibland Franfoferna, och dem fom fatte tro til deras ord, at Oxenftier-
na ville vara en abfolut Diktator: men uppenbarligen fades dock få
mycket af Feuquieres, at Svenfke Cantzlern kunde omöjeligen alle¬
na utftå med få ifört arbete, utan at, om val fkulle gå, han nödvän¬
digt måfte hafva en Confeil. Hvartil Tyfka Förftarne få mycket me¬
ra lyftrade, fom det hemligen frätte Deras Durchlåutigheters finne,
at en Svenfk Adelsman fkulle dirigera Evangelifka Förbundet. Agget
til Oxenltierna okades ock hos Franfoferna derutaf, at nåit for Sam-
mankomifen i Heilbrunn hade Feuquieres varit til tals med den Sven¬
fke Cantzlern i Würtzburg, och proponerat et nytt Forbund emellan
Sverige och Frankrike3 hvars vilkor vore få konitigt, och til Frank¬
rikes förmon upftälte, at Oxenltierna dem aldeles utflög. /Det bedå-
rade honom icke, at Ambafiadeuren forfåkrade om Konungens af
Frankrike högaktning for Cantzlern, fom ginge få långt, at Hans Fran-
fka Maj:t ville derpä arbeta, at Cantzlerns Son fkulle blifva den unga
Svenfka Drottningens Gemål. Oxenltierna kände nogfamt Feuquieres
upriktighetj hvad han bidragit til Conjilium formatum; och at Frankri¬
ke med en fådan lock-mat ville vinna Cantzlern och Svenfka Kyrkan,
at komma til itåndig beiittning af några våibelågna Länder på denna
fidan af 0fver-R.hein: hvilket fkulle hafva pafiat fig rått illa uti den
flora Planen for Tyfkland. Han låt dock icke märka iig förftå aflig-
ten; utan gjorde en tjenlig Compliment, at en underfåte borde känna
iig fjelf, och icke hyfa iå höga tankar om fin ilågt t). Hvad hufvud-
faken angick måfte AmbaiTadeuren låta nöja fig dermed, at Alliancen
kunde få flutas på famma fot fom hon varit medan Konungen lefde
och päftå til krigets fl ut.

1634 yID följande årets början var Cantzlern til mötes med Neder-febr* Sachfifka Ständerna i Halberftadtj och fedan i famtal med Chur-För-
iten af Brandenburg, at göra det i Frankfurt knutna bandet ännu ftar-
kare. Denne Chur-Förften vifte fig ock nog benägen för de Sven¬
fka fakernas befrämjande 5 emedan han hade hopp at en gång fe fin
Son, Chur-Printzen Fridrich Wilhelm, gift med den unga Svenfka
Drottningen: en Alliance hvilken troddes redan af Konungen hafva
varit påtänkt, och Oxenltierna fick i befallning at, under vifta vilkor,
icke göra omöjelig. Men

Kejfaren, han fetfan markte at den Kejferlige Generalen nåftan var mera hugad, at
fluta med Oxenftierna.

t) Hårutaf år Jikligcn det ryktet kommit, fom Oxenftiernas fiender gjorde fig möda at
kringfprida om denna Mannens omåtteliga hogmod, fom intet fyftade til mindre, ån
at kunna bortgifta Drottningen til fin fon Eric: hvilken, ehuru oikyldig, blef ibland
Famillens ovänner hemma begabbad» låfom den dår friat, och fått korgen.
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Men aldenftund Engelika Hofvet tyktes vara vacklande, eller min¬
dre ifrigt, at förfvara Pfaltziika faken, och biträda de Evangeliika,
fände han fin Son Johan Oxenftierna til England; Grotius .vid famma
tid til Frankrike, och en annan Man til Venedig, for nigra på den
orten angelägna fakers ikull.

Sedan han med deffa och flera Magter fatt fig i godt itänd, qvaf-
de han det Donawertfka uproret, och hindrade at det ej fick gripa
vidare omkring fig. De Kejferligas framgång hämnade han i Weftpfa-
len, de Lothringfkes i Elfafs, och de Båyerikes famt Spanfkes uti
Schwaben: där man ock, befynnerligen vid Pfaffenheim och Olden¬
dorp hade hårliga Vi&orier; få at deffe Kreifer, med fiendens Slott och
fafta Städer, drogos under de Confcedererades lydnad. Uti hvilka af
honom anlagda Expeditioner han brukade Generalerna Guftaf Horn,
Joiias Ranfow, Hertig Georg af Brunsvik, och Lars Kagg.

Medan alt honom på detta fåttet lyckades, år liknelfe at de Skå¬
depenningar hafva kommit i dagsljufet, fom vi fe afritade, på et
fårfkildt blad.

Af hvilka den ene föreftåller hans broftbild, med ofverfkrift:
Den Hogvålborne Herre, Herr Axel Oxenftierna, Friherre til Kimitho, Herre
til Fiholm och Tidon, Riddare, Sveriges Rikes Cantzler, Legat til Tyjkland,
och Öfvcr - Direcior vid Evangelijka Ständernas Forbund u): nedanföre år
det Oxenftiernifka vapnet. På andra fidan år et krönt Lejon afbildat,
fom håller med ena foten en Krona, och med den andra et bart Svärd;
famt varder ofvan ifrån beftrålat af den eviga Gudens namn; med deffa
ord: Det med Guds kraft ftårkte och krönte Svenfke Lejonet hafver feger x).

Andre Skådepenningen, ockfå gjord af någon utlåndfk Stämpel-
fnidare E. G. år 1634, har på framila fidan Bilden; och på den andra
Tyfkland, uti en Qyinnos geilalt, med Frihetens hatt på fit hufvud,
och Tråldomens fjettrar löfte ifrån hennas fötter. Til högra handen
ilar Forfigtigheten, och til den vånftra, Tapperheten. Derofver vifar

Η 2 fig
u) Af Godfen, fom han har ikrifves Herre til, var Kimitho Sckn, ikånkt af Kronan A:o

1614. Fiholmen hans Fådernes Gods, belågit i Södermanland; och Tidon i Weft-
manland, igenom gifte honom tilfaliit.

.v) Denne rare penning, fom år efter Specie Riksdalers ikrot och korn, har blifvit Ha¬
gen i Ofnabrück, eller någon annan af de Sverige tilgifne Städer i Tyika Riket;
hvaråft ännu i dag Hiftoriike håndelfer fom oftaft plåga af Myutmåftarena upteknas på
det gångfe Myntet. Ar fåledes allenaft en los fågn, at penningen blifvit rar derige-
nom, at Oxenftierna fjelf låtit fonderHå Stämplarna, fåfom mifshagelige for Drottnin¬
gen, emedan Krona och Lejon derpå vore använde til finnebilder. Cantzlern hade ic¬
ke beftållt dem; och Drottningen brydde fig mycket litet om, når någon uti Adeliga
namn och ikolder ville hafva Lejon och Kronor.
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Tab. I. fig Kon. Guftaf Adolph i en fky och fåger: En fädan päfolgd borde mi~
N:o ... na bedrifter hafva. Omfiniiterna på bågge fidor göra tiliammans den¬

na mening: Jxel Oxenftierna, ru Atlas eller underftod for de Sven/tia och
Ty[ka Sakerna; och nafl Gußaf den Store, formedelfi fin å daga lagde fov·
figtighet och frimodighet, vår Frihets dterfiällare.

Te ε υ je penningen år flu eken af farrmia utland il: a Måftare: foreftåi-
Tab. II. ler å ena fidan Cantzlerens bild och namn j och a den andra hans
^,;ο 3· vapn, både fkoid och hjelm. Vid iidcrna flå uti qvinno -liknelfer Tro

och Rättrådighet. Öfverfkriften år: For Religion och Fäderneslandet. Or¬
den inunder: Mattclighet hafeer befand.

Ehuru årefulla deffe minnesmärken åro, kunna de dock ej anfes
for annat, ån tekn af enfkylt vördnad. Men något befynnerligit år,
at Theologifea Facultetén i Erfurt, en under Chur-ForilendömetMayntz
liggande Univerfitet, erkände Oxenftierna, på detta året, iåfom Cantz-
ler i Chur-Fcrftens flålle, och begårte af honom tilftånd at creera
Dolorer: h varupp å ockfå Meifartus bl ef befullmågtigad at promovera
i Theologien. Det lärda Sållfkspet i Weimar, fotn bar namn af Die
fruchtbringende Gefe!fe haft, kallade honom vid farnma tid til Hcders-
Ledamot, med titel der GeXvunfchte.

Ännu mera var, at Evangelifke Stånderne, foni Fleilbrunfka Pro-
tocollet utvifar, då de fkildes åt, och tackade Oxenftierna, tilbödo
honom Clinr-Forftendornet Mayntz, och fjelfva Chur - värdigheten.
Håröfver ville han fig dock ej utlåta, innan han tillkrirvit ίιη Broder,'
Herr Gabriel Guftafffon, och begärt af honom at confulera med Rå-
det. Mentes få vara båft, om Herr Gabriel ville i iit egit namn Riks-

15 Apr. Cantzlern derpå fvara: Ät man honom det gjerna unnar? dock at han
derigenom icke diftra lieras ifrån Fäderneslandets oinforg; utan förft vin-
lägger fig, at Sveriges Krona far någon recompeniej fedän at andre
Fair il ler, fbm kunna gora fig fortjente, måtte beneficeras med Cano-
nicater.

Detta hopp forivan dock kort derpå, når de Svenfkas lycka be-
gynte vända fig} Ty dä Axel Oxenftierna, fom til den tiden haft fä
flor framgång i alla lina anflag, var i begrep at til det geme.nfamma
våfendets ännu ftorre ftyrka, förena fig med Sachfifka Kreiflerna? haf-
vandes redan, at gifva denna Sammanfattning vigt, låtit Generalen Ba¬
ner tåga in i Schlehen och Böhmen: kom det olyckeliga flaget vid

Ang. Nord-lingen emellan. Hvarigenom, få väl fom den påföljande Pra-
gifka och Pirniflta Freden, alle ting blefvo förvirrade, de Allierade
Η ingrade, och en del dragne pä Fiendens fida: få at, ehvad Cantz¬
lern deremot arbetade, dock alsintet fick gälla. Han blef fördenikuli

nöd-
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nodfakad, at lemna Hertig Bernhard af Sachfen-Weimar med en Ar-
mée vid Franfka gråntfen, til at kunna bjuda fienden fpetfen, och i
nodfall förftårka Garnifonerna.

Sedan reife han til Neder-Sachfen: men tog en krokvåg öfver t^a
Frankrike och Holland, i Compiegne hade han Audience hos Konun- Maro

en, och fedan fammantråde med Cardinalen Richelieu, uti hvilket han
Sveriges vågnar bekräftade det Forbund med Frankrike, fom·, hvad de

fyra Öfver-Kreifferna angick, redan var med bemålte Krona aldeles ftad-
gat i Frankfurt. Under viftandet i Frankrike dref han ock igenom, at
Grotius blef erkänd för Svenfk Ambaffadeur vid Franfka Hofvetj hvilket
den högdragne Richelieu til den tiden hade vägrat, under föregifvan-
de at Grotius var allenaft accrediterad af Cantzlern. Sådant vederlade
Oxenftierna dermed, at fåfom han ägde Fullmagt af Sveriges Regering
at fluta Tracftater och fkicka Sånningebud,, få borde ock Grotius er¬
kännas i Ambafiadeurs caraclere, fom Creditivet honom tillade 5 med
mindre Cardinalen åfvenvål ville anfe fom kraftlöft, hvad Oxenftierna,
å Sveriges vågnar, redan med Kronan Frankrike afhandlat. Richelieu
måfte altfå emot lin vilja erkänna Grotius för Ambaffadeur. Oxen¬
ftierna gick längre, och, tor hända af mifstycke deröfver at han fjelf
icke åtnjutit den heder af Cardinalen, fom han fkåligen kunde vänta
fig, befäl te Ambaffadeuren at taga fit Embetes höghet i akt, och icke
gifva Cardinalen högra handen. Svenfke fakeme vid Franfka Hofvet
ledo dock verkeligen igenom detta alt for ftrånga Ceremoniel: alden-
ftund Grotius aldrig kom til öfverlåggningar med Cardinalen fjelf,
utan måfte negotiera med de mindre Stats -Miniftrerna.

IfrSn Compiegne refte Oxenftierna öfver Paris til Dieppe, och 30 Apr.
fteg på fkepp, fom gick til Holland. Honom fkedde fuller af General-
Staterna mycken heder: men uti hans andragande, at Republiquen fkul- in Majo
le gripa lig närmare an til Öfterrikifka öfvermagtens förfvagande, fick
han icke få redigt Ivar, fom han förmodade: emedan månge af Rege¬
ringen trodde at Sveriges ledna förluft var aldeles oboielig. Dock län¬
gre fram blef Republiquen mera förtrogen, få at hon ock låt vara fig
högt angelågit at få de några år derefter upkommande ftridigheterna
bilagda emellan Sverige och Danmark.

Vid fin framkomft til Neder-Sachfen fant han oredan derpå or¬
ten icke mindre än den han reft ifrån i Öfver-Tyfkland: bod altder-
före til, på alt fått at uphjelpa de Svenfka fakerna. Främmande Gene¬
raler vaklade i deras tilgifvenhet för Sverige, och lyftrade efter Sach-
fens tubbande: gemene krigsfolket var uprorifkt öfver uteblefven fold,
få at Cantzlern blef qvarhållen i Magdeburg, och hade at tacka Gene-

H 3 raien
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ralen Baner for det han kom lös, och detta bulret blef Aillat. En flor
del af de Allierade, fom blifvit modfålte igenom Norlingfka ilaget, dro-
go iig ifrån det gemenfamma verket. Och det fom fkamligare var, at
Chur-Förilen af Sachfen helt oförtånkt förklarade fig Sveriges ovån,

Julio. få at han icke ilod igenom fkåliga föreflållningar til Svenfka fidan at
återvinna: utan tvårt om fökte intala Oxenilierna, at fjelf antaga fred,
fådan fom han kunde få.

HIrigenom blef Riks-Cantzlern föranlåten, at fedan han å ena
fidan fkaffat fit Fädernesland fåkerhet for Polackarna, igenom Stillilån-
dets förlängande på 26 år, å andra fidan, i fin Drottnings och Sveri¬
ges Kronos namn, antyda krig både emot Kejfaren, och alla dem fom
höllo med honom. Hviiket oförikråkta beilut hade den påfölgd, at
Fienderne blefvo flagne vid Demitz och Wittilock, i Weflpfalen åtikil-
lige Segervinningar erhöllos, och fåledes de Svenfka vapnen återkom-
mo i deras förra anfeende.

1636. Han gjorde likväl ytterligare tilbud, om ej Chur-Sachfen fkulle
in Jan. kunna bringas til råtta, reile fjelf til Chur-Forilen i Hufvudqvarteret

Bernau, och rådde at taga fådana fleg, fom förde til en gemeniäm och
hederlig fred: men alt var fåfängt hos en Herre, fom alt for mycket
hade låtit förkjufa fig af Öfterrikifka Hufet.

Apr. Cantzlern flöt derföre uti Wismar med Franlka Ambaffadeuren
Chaumont, om det gamla Förbundets prolongerande bägge Kronor
emellan, på fyra månader: inom hvilken tid det var liknelfe, at Tra-
ölaterne fkulle begynnas i Lübeck, och åtminilone grunden låggas til
Fred med Kej faren.

Sedan begaf han fig, fjövågen ifrån Stralfund, til Sverige, hvar-
äil Regeringen hade ailundat, at af honom fjelf utförligare blifva un¬
derrättad om fakernas tililånd. Men innan han anträdde refan utdelte
han deTyika angelägenheterna på det fåttet, at Herman Wrangel fkul-
le hafva Pommern, och Alexander Leile Weilpfalen at förfvara. Huf-
vud-Arméen och krigets utförande lemnades til Johan Baner, och om-
forgen for Freds-Traélaterna til Sten Bjelke SvanteiTon: dock fkicka-
des honom icke långt derefter Salvius til hjelp uti underhandlingarna.
Omfider efter tio års viftande utomlands, under Händigt bekymmer

*4Jul. och granlaga förrättningar, kom han om Sommaren til Stockholm: då
han utan för iladen, med florila fågnad och heders-betygelfer, emot-
togs af Rikfens Råd och mycken Adel, famt Preiler och Borgerikap,
hvilke då på Riksdagen famlade voro. Sjelf ville han icke komma i
något famqvåm, icke en gång vifa fig på et Bröllop, fom i de dagar¬

na
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11a råkade ftå i hans egit hus y), innan han hade aflagt fin Legation,
och gjordt beråttelfe for Öfverheten.

Han lemnade del af alla fattade Beilut och anlagda Planer; gifvan-
des derjemte fina Medbroder i Rådet at betrakta, hvad åfventyr det
vore for Riket, om någon Privat (kulle i framtiden få en få oinfkränkt
magt i krigs - och freds-årender, fom han haft hade. Han viiie våi
huru han kunnat ikaffa fig oåndeliga rikedomar z), och magt at dem
forfvara, om icke Gud nådeligen hade uppehållit honom vid redelig-
het och kärlek til Fäderneslandet. Han nedlade nu Fin förra myndig¬
het, och intoge allenalf fit fåte ibland dem, fom Riks - Cantzler, och
en af de fem Drottningens Förmyndare.

KIrleken för den unga Fröken var hos honom lika brinnande,
fom den varit hade for Fadren. Tre eller fyra timar om dagen var
han innciluten i hennas kammare, at lära henne Regerings-konilen:
altid efter djupfinnigare reglor och maximer, fom hennes förftånd til-
tog : en nyttig och flera års tjenfl, fom Drottningen i fin myndiga
lefnadstid, och äfvenväl fedan hon nedlagt Kronan, med mycken he¬
der plägade omtala.

Under fit hemmaviftande och fittande i Rådet blefvo Fädernes¬
landets Inrikes ärender hans fornämfla göromål. Hvartil kan läggas
det Förbund, fom han, och tre honom adjungerade Rikfens Råd, flöt
i Stockholm d. i Sept. 1640 med Förenta Nederländerna: hvilka ej min- 1640.
dre än Sverige vore angelägne om, at, jeinte Fred til lands, fä äga en
obehindrad Sjöfart, hvaruti de af Danmark lede intrång.

Dock hade han fedan, fom tilförene, mäfta arbetet vid Tyfka kri¬
get, hviiket de ofrige i Rådet låto på honom ankomma. Och fom
han önfkade at fnart fe det ändadt: dock på et for Religions - Förvan-
terna, Tyfka Rikets frihet, och äfven fit Fädernesland fördelaktigt fätt;
ty affårdade han, med de andra Herrarnes af Regeringen famtycke, fin
Son Johan Oxenftierna, fåfom fullmyndig Legat, dock icke utan Sal-

vii
y) Et litet oanfenligt krype, fom nu år nedrifvit; ty det fförre på famma tomt, hvii¬

ket i många år hetat gamla Banken, tyckes hafva blifvit upbygt efter hans hemkomft.
z) Huru han föraktade at famla penningar med fnikenhet kan man döma af et hans bref

dat. Franckfurt d. 5 Julii 1635 til Fåltmarikalken Åke Tott, fom begårte Cantzlerns
goda förord hos Hertigen af Meklenburg til någon douceurs erhållande, fom Totten
trodde fig hafva förtjent; "Det fynes mig ej vara til Fäderneslandets reputation, at
"jag vid denna min charge någor fråmmande fkulle om eder recompenfe interpellera;
"lika fom mitt Fädernesland dertil ej vore fufficient. Ginge det min perfon an, få
"ville jag, hvar Hertigen af egen courtoifie icke dertil propenderade, akta mit Stånd
"i Riket få högt och nobelt at jag hvarken den eller någon främmande för något"beneficio fkulle göra mig obligerad.
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vii med-råd, at fluta fred; om den kunde träffas utan fvek och med
hederliga vilkor. En fådan underhandling ikedde med itörre eftertryck,
då Gud väiftgnade de Svenfka vapnen, under Fältmarfkalken Lennart
Torffenffon, hvarigenom Fienderne omiider lemnade freds-tankar rum,
fom hos dem, vid Carl Guftaf Wrangels och flera Svenfka Generalers
tappra och kloka upförande, ffundeligen blefvo alfvarfammare; få at
omiider kom til det märkvärdiga Weftpfalilka Fredsflutet.

Och fåfoin Sveriges Krona hade lidit hvarjehanda oförrätt af de
Danfka, äfven i anfeende til Tyfka kriget, hvilket gjordes fvårare för
Sverige, med Danmarks hemliga ftämplingar, under det at för fyn fkul
en hop blinda och ofäkra förflag upgillrades til Fredshandling, fädana,
fom ibland andra, det var i Schlehen 1633; hvaruti Danmark trodde
hg fåkert kunna fnårja Riks-Cantzlern, på det at Sverige fkulle, vid
et naturligen följande afflag, likväl tros vara vållande til det fvåra kri-

1643, gets utdrågt: Fördenikul aktade Axel Oxenftierna och Regeringen drä-
geligare vara, at med detta Konungarike lefva i uppenbar feigd, än un¬
der fken af vänfkap på få många fått förolämpas.

Medan Danfka kriget föres, och Sverige öfver denna Grannen
1644. är fegrande, hinner Drottning Chriftina til fina myndiga är: dä Oxen¬

ftierna å egna och fina medbröders vägnar öfverantvardar Henne Riks-
ftyrelfen, fom de i tolf års tid, til Drottningens och underfåtarnes
fromma fördt hade.

Kronan Danmark holt hg ännu hårdt, och, om hon ej uti öppet
Sjö-ilag kunnat uträtta något, fökte dock, igenom Handelns och Seg-
iatzens hindrande i Sundet, tilfoga de Svenika mänga förtreteligheter.

164?. Derföre befullmägtigades Riks-Cantzleren, med några flera af Rådet,
ai Jan- at handla med Nederländerna om Execution af den icke långt tilföre-

ne flutna Alliance-Traktaten. Sådane, och flere alfvarfamme fleg ha¬
de den verkan, at ftridigheterne med denna fiende omhder blefvo ige¬
nom Bromfebroiika Tracftaten bilagde, där åter igen Cantzlern var Ca¬
put Legationis på Sveriges vägnar, och fkaffade ht Fädernesland myc-

13 Aug. ken heder och tilvåxt.
I anfeende til alla deffa höga förtjenfter varder han, vid fin hem-

3 Sept, komft ifrån Traélaten, mycket hogtideligen på Stockholms Slott, i Rå¬
dens och många Förnämas närvaro, af Drottningen gjord til Grefve;
då hon, ibland annat til hans beröm, fade, "hg. icke veta, hvilken
"hon borde räkna lyckeligare, antingen fin Herr Fader Kon, Guftaf,
"fom fått lefva på en tid, at han kunnat vid fina dråpeliga bedrifter
"bruka en få ftor, vettig och förnäm Miniiter; eller Riks-Cantzlern,

"fom
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<cfom varit erkänd for en få oförliknelig Konungs Scci'ur Conßiiorum,
ÉCocli at med rad och dåd hafva hnipit honom i fina flora defleiner. „
Grefve-brefvet år af d. 20 Nov. hvaruti honom, och hans åkta man¬

liga lifs- och Låns-arfvingar ikånkes til Greflkap et Kronones Hårad
i Småland, Sodermore benåmt j jämväl ock en förtrollning och ex-
fpedance på de Gods och Gårdar, fom i famma Härad kunde tilfore-
ne vara bortgifne under Läns-rätt, och Norköpings Beiruts vilkor.
Utom detta ärliga Grefikap var han tre månader förut, eller d. 20 Äug.
ihogkommen med donation pä Kongsberg, och derunder liggande
Gods i Södermanland, Gripsholms Län.

Vid famma tid blef Oxenflierna Cantzler för Äcademien i Upfala. 15N0V.
Han hade redan mycket bidragit til denna Högfehoians upkomft i K.
Guftaf Adolphs tid, medan Skytten var Cantzler a); få at ej allenaft
den tiden, utan ock federmera deile bägge Herrar Rikfens Råd blifvit
anfedde fåfom Grundläggare til nyttig lärdom både i Upfaia och öf-
ver hela Sveriges Rike b). Man behöfver allenaft litet fe på det icke
iångefedan af trycket utgifna Protocoilet vid Vifitation, fom defte fto-
re Män hollo uti Upfaia 1637;' då man fjelf lärer kunna döma om de¬
ras djupa infigt i Informations-verket Altfa var det nya Cantzlers-
Åmbetet för Oxenflierna icke blott at förlånga Hans Excellences "titel;
utan omforgen för Äcademien ilråckte hg fä långt, at han ville kan¬
na de unga Studerandes dugelighet? och når han, under anilälte för¬
hor, råkade på några fårdeles ämnen, upfatfe han fjelf Luftrudlioner
huru de fina. Studier drifva fkullej gaf dem, om få behofdes, af egna
medel et tilräckeligt underhåll vid Äcademien, och fedan fä mycket
fom fordrades at göra en nyttig refa utomlands. Prof af fit Snille-Val
hade han redan lemnat, då han ftyrkte Kon. Guftaf Adolph at taga
Salvius til Stats -faker, uti hviika han befants kunna göra god tjenft;
i ftålle at han eljeit hade blifvit en, tor hända, medelmåttig Läkare.

At andre och extraordinarie förrättningar blifvit honom de föl¬
jande aren updragne hafver jag icke igenfunnit5 få framt man icke vil ^47
antekna Gatornas jufterande i Weilerås, och dylika mindre årender. 3° Jun-
Något mårkeligare var det fordom hederliga Lagmans-ämbetet, hvil¬
ket han ifrån början af Kon. Guftaf Adolphs regering Händigt haft ha¬

de
«) De hack ifrån många ar tilbaka varit förtrogna vänner. Då Oxenflierna var utrikes

ftackl underhölls dem emellan en flitig brefvåxling, bade uti Riks-angelägenheter och
Literatur; ftundom på Svenfka, ftundom på Latin; ak fom det föll flg.

b) Sammaledes keflade han mycket på Gymnafii-Hufets upbyggande i Weflerås (tör hän¬
da efter hans Gods Tidön låg dar i Stiftet) och fkånkte til xtefs Bibliothek en anfen-
lig Samling af Böcker, fom han hade fått i Mayntz.

I
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de öfver Weiler-Norrland och Lappmarken 5 men efter Brömfebroifka
Fredsflutet blef ökat med Härjedalen och Jemteland. Stats-fakerne
fyflelfatte honom nog, och kollade mera möda än tilförene: fedan ål¬
derdomen hade inflällt lig med ofta tililötande fjukdomar, förutan
hvarjehanda vedervärdigheter, fom hans ovänner for honom infkänkte.

Uti Rådet hade olyckeligen tvänne partier upkommit, det De la-
Gardifka och det Oxeniliernfka. Gref Magnus Gabr. De la Gardie,
fem hade fått Braherna med fig, var af det förda. Som de Fraiifka
principierna mycket hos honom rådde, och äfven Drottningen oge-
ment var intagen för den Nation, och ållundade Freden i Tyfkland;
hvarpå Franika Hofvet för lina då hafvande affigter på andra Länder
mycket yrkade, få hade denne unge och lyfande Rådsherren icke få
fvårt at göra den gamla Oxenilierna och hans Familia illa anfedd, ef¬
ter de ville gå varfamt til väga, och icke öfverila fig med Traftaternes
Hut, innan en fåker och för Sveriges Krona nyttig Fred kunde erhål¬
las. Det fick heta, at Oxenftierna fruktade före at ie fm myndighet
minfkad, fom fkuile ike om Tyfka kriget affladnade, hvilket, med alt
hvad dertil hörde, merendels låg på hans lkuldror; at han ville hafva
fin Son Erik til Drottningens Gemål > eller ock aldeies hindra Hen-
nas giftermål j på det om Thronen en gång blefve ledig, at antingen
införa en Arillocratie, eller åtminilone, vid upkommande Konunga¬
val, at hans Familia, fä fnart fom någon annan ikulle komma til den¬
na högheten. Hans fiender ville at behändigt infinuera alt fådant,
och vunno få mycket, at Drottningen hade alsintet förtroende til
Cantzlern. En regerande Drottning och begåfvad med iå uplyll för-
flånd, fom hon trodde lig vara, kunde icke tåla dem, fom kunde
mifstänkas för åtrå at dela myndigheten med Henna. Til Hennas
viljas verkilällande fant Hon ock hos många af Rådet en Ror foglig¬
het at altid conformera fig med Hennas. Majeilåts mening; fedan de
under minderårigheten kommit i vana at Iikafom flå uti fubordination
under Cantzlern; och nu funno huru den regerande kunde igenom
donationer och befordringar hjelpa dem och deras anhöriga. Men vid
denna förfallna Crediten Itnöt likväl Oxenilierna alla utvärtes heders·»
tekn: emedan Drottningen icke kunde utplåna åtankan af hans förra
flora tjeniler, och hela Landet Händigt har vördnad for honom. De
utrikes Miniilrerne voro. bekymrade huru deras underhandlingar kun¬
de inrättas, at hvarken röja mifstroende til Drottningens egit begrep,
eller förbigå Cantzlern, fom jämnt fatt vid Hyret af de utländika åren-
derna., Flera år gingo förbi på detta fått, utan at Oxenilierna fällde
modet, eller afvek ifrån ht ögnamårke, at oaktadt alla i vågen kallade

fvårig-
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fvårigheter, arbeta på Drottningens och Rikfens fanikylliga båfta.
När omfider hände, at Gref De la Gardie hade förgått hg, och Drott¬
ningen tagit fm nåd ifrån honom, begynte hon ä nyo vifa vånfkap
för°Riks-Cantzlern. Straxt kom Frankrike, fom tilförene medan De¬
la Gardie var gällande icke rått mycket vårdat Oxenilierna, och låt
igenom fin Minifter bedyra, huru ogemen högaktning Konungen hy·*
ite för Cantzlerns perfon. Mazarin gjorde det med et fmickeraktigt
handhref, efter Hof-manna vis, och deras fom vårdera tolk efter lyc¬
kan. Defsutan var ock angelågit för Franfka Kronan, at då halva en
Itark iföd i Svenfka Rådkammaren, når Drottningen hade åndrat fit
tånkefått, och ville hg monare om Spanien ån Frankrike.

På Drottningens kröning förde Oxenilierna det gyllene Åplet 165;·
eller Riks-Globen, och förrättade alla delar af ht Cantzlers-ämbete,
til de närvarandes fynnerliga fågnad. Vid Riksdagen, fom då holts i
Stockholm, upkom en för Rickierikapet och Adeln hogil farlig fak5
fom var de tre ofrige Ståndens fammanfåttning, at pållå Redudlion af
alla Kronans Gods, fom til Adeln voro bortfkånkte: aldenllund för-
farenheten klageligen lårde, at ånfkont Riket anfenligen tiltagit i Län¬
der, få hade dock Kronan ingen inkomil, efter det målla var gifvit
til private perfoner: utan mälle Öfverheten, til Statens uppehållande
och oumgångeliga tarfvor, pråifa underfåtarena med Hora pålagor och
utgårder, fom aldramåll betungade Pråil, Borgare och Bonde, då den
rike Frålfemannen hade deraf nållan ingen känning. Cantzlern tänk¬
te helt annorledes om den allmänna hushållningen, och hade under
de förra Regeringarna ilyrkt til Bergverkens båttre vårdande och Han¬
delens utvidgande; hvarvid, jämte underfåtarenas enfkylta vinil, Kro¬
nan kunde af Tull och Accifer hafva en Horre inkomil, ån af Hem¬
mans brukande: hälft den jord altid fåmlt fkottes, fom var Publico
förbehållen. For den orfaken hade han ock aldrig velat afråda hvar-
ken Kon. Guitaf Adolph eller Drottning Chriitina ifrån Donationer;
hvarigenom delfe bägge Regenter trodde gora Adeln hg mera förbun¬
den, båttre upodla landet, och hafva en vifs Rofstjenil: ehuruvål man
vil tro, at han icke gillat de många mifsbruk fom förelupo vid oför-
tjenta gåfvor och alienationer. Emedan han altfå väl kunde förutfe,
at om de tre Ståndens tilbud vant framgång, ßmlle Adeln och hans
Familia lida en obotelig fkada; ty gaf han hg all moda, at vinna Drott¬
ningen, och gjorde få kraftiga foreltållningar om Rikets ilyrka af
Adelns, fåfom det ypperlla Ståndets vid magt hållande, Konunga-ords
och Infegels obrottilighet, med mera: at klagan icke blef anhörd,
utan famtel. Stånderne tilfagt, dels med alfvarfamma dels vänliga ord,

I 2 och
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och löften om. en tilgo rande jämkning, at inneha ha med fådant, fora
kunde åftadkomma oenighet ibland Rikfens inbyggare. Såret blef der-
fore icke belatT utan frätte djupare, och fordrade på flutet en deffo
mera fvidande läkedom. Imedlertid hade Adeln mycket at tacka Oxen-
itierna för belittningens förlängande $ men Prefterfkapet deremot, fom
var ordförande för Contra-partiet, kunde icke fmålta at Cantzlern ha¬
de uti et famtal med Drottningen liknat dem vid Påfvifke Prelater,
fom höilo % berättigade at ku 11 ka Aa Konungars beflut och författnin¬
gar hvarfore ock de håipdgirigafte i deras famfund fokte at fvärta
Cantzlern, få fom en Preit-fiende.

NIr Drottningen yppade fit beflut, at utnämna en efterträdare på
.Kongeliga Thronen, var Cantzlern en ibland de Riks-Råden, fom fig
aldramlit bemödade fådant at afboja, och holt til. Henna et prydeligt
och bevekande Tak Men når intet halp, och Ständerne redan farn-

ckt til Succeflionen, mäfie han jämväl underfkrifva Aélen; icke utan
de tid· rita Protefiationer emot Kof-Cantzlern Tungel, at hela denna
faken var åridande emot Rikfens Stånders förra beflut, och at deras
barn fom nu underiiodde verkfiälligheten flculle en gång onfka at den
aldrig hade: varit påtänkt.

IfrS'n. den tiden begynte Chriflina at omgås med tankar om ab-
dication ock fin Kronas nedläggande, hvillta hon omfider gaf tilkånna
i Rådet vid början af år 1654. Inge forefialfnlngar, fom henne gjor¬
des på det bevekeligafte, kunde ändra en forefats, fom hon fa de vara
oryggelig. Ty bielvo Stånderne fkyndefammaft kallade til en Riks¬
dag i Up fa la.

Drottningens, omforg for det tillkommande gick få långt; at
hon ock ville, på all yådelig håndelfe, om den tilkommande Konun¬
gen Carl Guilaf afiede utan manliga- arfvingar, halva en efterträdare
utnärn-d, fom honom följa kunde på Svenfka Thronen.. Hon tänkte
på Gref Tott, fom var henna mycket angenäm; uphcjandes ibland
flera hans forrnoner den, at han var Defcendent af Wafa-Släkten, ige¬
nom Kon. Erik den Fjortondes dotter. Men när hon märkte at Rådet
aide!es var emot et fådant forflag, holt hon fig ifrån, at dermed kom¬
ma fram för Ständerna. Dock på det Totten likväl fkulle, innan hon
lemnade Kronan, få något lyfande tekn af hennas vänffeap for honom ,
ville hon infora Hertige-värdigheten i Sverige} få at det egenteligeii
var för hans fkul, och på det faken mätte finna få mycket mindre
genfäjelfe,. at hon förefiog tre nya Hertigar,. Riks-Drotzen Brahe,
Axel Oxenflierna och Gref Tott Hvaremot Oxenflxerna fuller på det
vördfammaile tackade Drottningen for en fä hog åra; men föreflållte

derhos?
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derhos, horn man fnarare borde minfka ån oka deiia titlar, Rvilka vo¬
ro Kronan til mycken laR: önikandes at Adelen i Sverige vore åter¬
fått på den foten, fom han var innan Grefve- och Friherre-namn
upkommo. Han, for fm del, ville hålre ån at emottaga Hertige-namn,
gifva Kronan tilhaka både Grefve - och Friherre-titul, och låta fig åt-
noja, at få fom blott Adelsman tjena fit Fädernesland, utan någon an¬
nan ån den dygden honom i andras tankar kunde tillägga. Gref Brahe
förklarade fig af famma mening; altfå blef detta förflag til intet, Oxen-
Rierna var eijeft aldrig emot Adelens Fmallg a anfeende och vid magt
hållande, fom redan fagt år. Han hade gifvit Kon. Guftaf Adolph,
vid defs antråde til Regeringen, många goda råd, huru han Ridder-
ikapet och Adelen hägna, och annorledes dermed omgås Nulle, ån
Kon. Carl IX. hade gjordt. Likväl vilja någre Stats-kloke i fenare ti¬
der finna, at oaktad t denna Herrens djupa infigt i andra mål, han på
vifit fått mifftagit fig, då han författade Riddarhus-ordningen, och
delte Adelen i tre Clafier, at derefter votera: hvilket var fro til en
Randigt upvåxande ofåmja i Ståndet.

Det åro de fom vilja veta, at aldenilund Oxenfiierna var en ibland
dem, fom aldramåft arbetade på Drottningens ofvertälande at blifvä
qvar vid Riks -Ryreifen; iå Nal Pfaltz-Grefven hafva låtit hota ho¬
nom, om han vidare lade fig emot abdication. Ty om ock få varit,
Rod denna ogunften icke långe uppå, emedan Carl GuRaf var icke
få fiiart krönt, fem han gaf OxenRierna fit fullkomliga förtroende,
kallade honom fin Fader, och bevifie honom mångfaldig heder. Re¬
dan for kröningen, och lä fnart Pfaltz-Grefven var kommen til Up-
fala fåg man deras goda forRånd fins emellan; få at ock Cantzlern
yppade fin hjertans mening om det, fom han af liknelfer giffade Drott¬
ningen hafva i finnet. Härom fick hon någon fpaning, och utbrail
emot Cantzlern i hårda ord: hlef honom ock ogunftig den öfriga
korta tiden, fom hon var qvar i PJket.

SIdänt rörde honom dock ganfka litet; utan af nit for fm nya
Konung och Fäderneslandet upfatte han i Rådets och Ständernas namn
en Skrift, hvilken han ville at Drottningen Nulle underNrifva; af in¬
nehåll : Åt hon Nulle blifva i landet, eller åtminfione icke bo på nå¬
gon ort, fom kunde gifva Sverige mifstanka; icke underhålla någon
iortrolighet med Sveriges och defs Allierades Fiender; vid vite at Ko¬
nungen fkulle kunna affkåra hennas underhåll. Men Konungen ville
det iqke begära, utan förklarade på et ädelmodigt fått fig vara négd
med Drottningens gifna forfåkran i Abdications-InRrumentet, at in¬
gen ting vilja begynna emot Riket: hvarfore hon, fom affade all prae-

I 3 tenfion
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tenfion. på Kronan for evårdeliga tider, måtte fom en privat Perfon
få uppehålla fig hvareil hon ville.

Til bemålte Riksdag refle Oxenilierna ej allenaft för den inilun-
dande Abdications- och Krönings-högtidens, utan ock för den En-
gelfka AmbaiTadeurens fkuli; med hvilken flöts en Handels-Tra&at;
då Riks-Cantzlern, och hans Son Johan Oxenilierna, på Svenfka fi-
dan voro Commiifarier. Desutan låt han öfvertala iig, at utföra
mångfaldigt och fvårt arbete; hvaraf hans krafter få afmattades, at han
i Upfala måile några gånger lågga fig til fångs. Det var likväl en an¬
tagen opafslighet, at han undandrog fig ifrån at ofiiciera fåfom Riks-
Cantzler, når Drottningen pä Riks-fålen nedlade Regeringen. Hvil-
ket han kort deruppå yppade i et famtal med Franika Reiidenten, fom
förfåkrade at hans Hof gjerna fedt om Drottningen velat blifva qvar
vid Riks - ityrelfen: ehuruvål det dock hade alt godt hopp, at den nya
Konungen fkulle icke mindre vara Frankrikes vån. Oxenilierna, fa¬
de dä, at han ej kunde neka, det han varit en af dem, fom långll llridt
emot denna ändring; aldenflund han vål kunde påminna fig hvad föm
fkedde 1604, då Stånderne befållade Sveriges Krona fåfom årftelig på
Kon. Carl IX. och hans efterkommande: vifierligen uti den mening at
Regenterne fkulle blifva hos fit folk, til defs Gud kallade dem utur
verlden, och icke at de fkulle fliga ned af Thronen når dem beha¬
gade. Och på det at honom, för fin del, aldrig fkulle kunna före¬
brås, at hafva bidragit til denna rubbning, få hade han med flit icke
velat vara ordförande, när hon verkilåltes. Ofver et förbehåll af den¬
na art kan dömas pä åtfkilligt fått: åtminilone finnas dylika exempel
i andra Hiilorier; fåfom då Anton Gaffinara, Kejfer Carl den Femtes
Cantzler för Spanien, icke kunde förmås at underikrifva Acften om
Franika Konungens Francifci den Förilas lös -fläppande.

Vid återkomllen til Stockholm fkonte Oxenilierna fig icke heller,
utan bevakade fit kall, efter förra vanan. Han låt ock vara fig ange-
lågit at fkaffa Konungen en fåker efterråttelfe 0111 Rikets til iland, och
fatt derföre fjelf, utan uppehåld, i Råken - kammaren til defs han fått
en noga förtekning på all Kronans fkuld ; hvilken fants fliga til mån¬
ga Millioner. En ganika bedröfvelig fyn för en få välmenande Herre,
lom Oxenilierna var ; fårdeles fom Riket i nåil föregående åren hade
blifvit ökt med flora Länder, och Handeln famt Kammar-verket, re¬
dan ifrån Kon. Guilaf Adolphs tid var, efter hans förflag, fatt på en
långt båttre fot, ån under de förra Konungar.

IfrSn denna Riks-vårdande omforg kunde han icke afhållas: der¬
före då nägre af hans vänner rådde honom til maklighet, få vål i an-

feende
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feende til hans icke rått ftarka complexion, fom de nu åkomne ål¬
derdoms bråckeligheter, fvarade han fig faft håldre åftunda aflida midt
uti arbetet, fom han hade fig tilvant.

Det hånde ock nåftan få: ty fedan han en eller annan gång fjuk-
nat i Konungens kammar, men kommit fig före igen, blef han der-
fammaftådes d. 12 Aug. angrepen af en hetfig feber, få at han nödgades
taga fit affked, och låta leda fig ned. Han beredde fig ftraxt til dö¬
den, kallade fina barn til fig, och uprepade emot dem fin förr gjorda
vilja 5 hvilket var flutet af hans timmeliga bekymmer. Så framt man
icke vill lågga det dertil, at af verldfliga faker det aldrafidfta han talte<
var om Drottning Chriitina: ty då de närvarande berättade, huru hon
nu färdades omkring, fade den fjuke: Jag har fpådt, at hon en gång
ångrar fig öfver livad hon gjordt; hon måfte vara blefven förrykt;
hvartil han med en djup fuck lade: Hon är likväl den flora Guflafs
Dotter! Sedan omgicks han med intet annat ån dods-betraktelfer, til
defs han affomnade d. 28 Augufli kl. 7 om aftonen. 28 Aug.

Kon. Carl Guflaf hade under fjukdomen befökt Riks-Cantzlern,
och af honom vid affkedstagandet fått til åminnelfe, den flora Diaman¬
ten, många tufend Riksdaler vård, fom Konungen af Frankrike hade
gifvit Oxenftierna, under lit viftande i Frankrike år 1635. Han kom
ock fjelf ned i Sorghufet, och vid Likets belkådande fkattade den lyc-
kelig, fom väl hade lefvat, och med åra dödt. En ej mindre hederlig
Graffkrift innehåll es i det bref, fom Konungen under d. 2 Sept. fkref
til Gref Erik Oxenftierna ofver fm Faders död.

Begrafningrn fkedde med ftorpomp, och i Konungens närvaro: 165"?.
men icke förr ån d. ig följande Martii, fom var Enke - Drottningens
Maries Eleonone dödsdag. Liket fom hade varit bifatt i St. Jacobs Kyr¬
ka, fördes til Storkyrkan at jordfåftas: då predikan hölts af Er. G. Em-
poragrio ofver Efajoe 57: v. 1,2. Sedermera har det blifvit begrafvit i
Jåders Kyrka i Södermanland, hvilken han i lifstiden hade mycket på-
koftat, i anfeende dertil at Fiholm låg i famma Sokn. Hade ock låtit
hvålfva en anftåndig Graf, och bygga et vackert Chor derofver, med
fyra Epitaphier af hvit och fvart Marmor, at hedra de Sina: nemligenfina Föråldrar; fin Broder Chriftiern och Syfter Margareta; ofver fina
i unga åren döde Barn, Guftaf, Johan, Brita och Barbro. Det fjerdé
var för honom fjelf: ftod likväl hela fyratio åren utan påfkrift. For-
modeligen af orfak, at de manliga arfvingarna, hvilkom fnaraft tilkom-
mit, at derom beforja, antingen fnart nog dogo, eller voro utrikes
flådde. Ånteligen, emot flutet af förra Seculo, tänkte hans Sons, Gref
Erik Oxenftiernas Döttrar, Fru Chriftina, gift med Gr. Gabriel Ture-
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fbn, af hu.fet Croneberg, och Fru Eliiabet, fom ågde Gr. Gη ib. Adolph
De la Gardie, at fullgöra en fådan plikt; hålft de voro blefne arfvin-
gar af Gr. Axels Gods; och vånde fig til den vittre Cantzlie-Rådet
von Staude, fom upgaf fmrika Verfer, likväl igenom deiTa Fruars från-
fålle blef verkftålligheten upfkuten ånnu i 50 år; då den forras Son,
General Majoren Gr. Axel Gabriel Oxenftierna til Fiholm, låt, til at
hedra fin Moders Faderfader, riila i Marmor livad få långe lupit hand
emellan på papper.

Grafskriften år nu följande:

D. O. M. S.

Magnus

Sveco.rum Cancelxarius

comes

AXELIUS OXENSTIERNA

sui temporis oraculum

hlc silet.

Abjice, Fama, tubam, fruftra lentavcris alas.
Axelii decus hand axis uterque captit.

Magna gentis honos, a quinis ordine Scclis
ArEloa patriae qua dedit usque patres;

Qiii, quatuor confus regum, moderamine primus
Svéjonia rerum praftitit arbitrium,

Quique, Evangeliet Direffior foederis, aram
Teutonia preja, pileum & ajeruit,

Se
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Se major, fibi par, fibi nullus, & omnibus omnis,
Ox εν s τ rε rν i a des nomine, Diva, cluet.

Die faltem: fvafit, qveis fi majora gerantar,
Aon fuerint hominis, fed, puto, gefta dei.

Natus in FåNoo A:o Che. MDLXXXIII. χ vi. Junii
Obiit Holmije MDCLIV. xxvni. Aug.

Disce Hospes

Patrik consulere.

Multo post funus Herois tempore

scripsit

Tantorum meritorum Admirator

C. von Staude.

Monumento

Proavi materni

Titulum

sine cvv o hactenus steterat

insculpi curavit

AXELIUS GABRIEL OXENSTIERNA
Comitis Gabrielis Thuronis

filius

MDCCL.
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BRAHE. Rår.

I|)ar Brahe, Grefvre til Wifingsborg, Friherre til Cajana, Herretil Ridboholm, Lindholmen, Brahelinna och Bogefund, var Son
af Abraham Brahe, Svea Rikes Råd och Biiittare i Svea Hof-Rått c),
med Fru Eifa Gyllenflierna, Riks-Drotzetens Friherre Nils Gyllen-
iliernas dotter til Lundholmen j född på ht Fådernes-gods Ridboholm

1602. d. 18 Febr. 1602. Dock fom den tiden mycket öfverflöd gick i fvang
vid de Adeligas få vål barnsol, fom bröllop och begrafningar, bief
man i Brahifka hufet icke fårdig med tilredelferna for den folenne
Chriflnings - Aden, innan d. 27 Junii: då Hertig Carl och hans Ge¬
mål voro Faddrar.

Gref Pår fick ifrån fin ungdom all god uptuktelfe: kom ifrån
fpådafte åren nåflan aldrig undan fin Faders ögon; och fölgde honom
åfven på refor, mera at ej få fmå ovanor, under hans frånvaro, ån
at kunna hafva någon nytta af hvad han fåg.

1604. Riksdagen i Norkoping, ehuru mårkvårdig, kunde han viiTerli-
gen icke göra iig något begrep om: knapt något minnes af all den
granlåt han i Uplala fick fe på Kon. Carl IX:s kröning.

Medan Konungen red fin Eriksgata, och Fadren var i följet, lem-
,609, nades den unge Pår hos fm Fru Fadermoders. Syiler, Drottn. Cathari¬

na ; och altfå i goda händer.
1613. En annan gäng, når Gref Abraham hade reff på en Legation til

Danfka gråntfen, var Pår hemma hos fin Moder på Ridboholm > oeh
fick förila anledning at tanka på krigsvåfende och förfvårsverk, når
bemålte deras Slott rnåile befallas emot några hundrade Skottar, oeh
annat främmande krigsfolk, fom voro i Landet, och plundrade hvar
man icke flod i beredfkap emot dem.

Litet mera kunde han inteligen förflå, nar han fick följa fin
Fader til Wåsby Gärd vid Salbergetj dit Kon. Guilaf Adolph hade

1616. fammankallat hela Rådet: åtminflone hade han tilfålle at befe Silfver-
1617. grufvan, och dertil lydande verkftader. Vidare var han på Riksdagen

i Örebro, och fedan vid Konungens kröning i Upfala.
Nu kom den tiden, at han efter hemma lagd god grund i bokli¬

ga konfter och Adeliga öfningar kunde flackas utomlands, och for¬
flod hvad fom hörde til hans vidare förkofran. En Magifler Ifraél

1618· Bringius blef hans följeflagare. De togo vägen öfver Köpenhamn, Ro-
5 0£L flock,. Wifsmar, Lübeck, Lüneburg, Braunfchweig och Caffel, til Gie-

fen*

f) Se Stamtaflan p. 9. ilipra * Leden XI*
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fen. Hår blef Grefven i tu år och tre månader, ibland Profefforer-
na, fom han mäft hörde, voro Mentzerus, Feuerbornius och Hunnius.
Af främmande fpråk lade han fig fornåmligaft på Tyfka och Franföfka:
men, det man minft fkulle förmoda, ockfå på Hebreiika. Kropps-öf-
ningar blefvo dantfande och fåktandej i fynnerhet det fednare: hälft,
under då varande Böhmiika oväfende, mycket öfverdådigt krigsfolk
träffades i Tyfkland, både på allmänna landsvägar och i vårdshufenj
emot hvilka Gref Brahe åtfkilliga gånger hade tilfåile at draga värjan,
och altid kunde med heder fåtta henne in igen. Til någon förfrifk-
ning under (it ffuderande, gjorde han ffundom fmå utfärder til näfta
Städer: var i Franckfurt några gånger på marknaderna, och jemvål
vid Kejfer Ferdinandi II:s kröning. I Caffel upvaktade han Landt-Gref-
ven, och Chur-Förften af Cöln, hvilka bägge Herrar gjorde honom 9
utmärkt heder.

Sepan alt var fulländat, fom han i Giefen hade fig foretagit, re- ιβζι.
fte han til Würtzburg och Nürnberg. Här lät Magiftraten anbjuda
det för ffora Herrar vanliga Åre-vinet5 och gaf på hans begäran åf-
venväl en fånge lös. Vågen togs vidare igenom Augsburg, München,
Ulm och Tübingen til Strasburg, och derifrån igenom Lothringen til
Paris: uppehåflandes fig på deffa orter icke längre, än han hunnit be¬
be det mårkvårdigafte. I fjelfva Paris viftades han icke mer än fyra
veckor, jernte det han använde några dagar pa näftgräntfande Slott
och Kungshus. Til England for han öfver Rouen på Douvres. Vi¬
ftandet var icke eller långt i London, dock underlåt han icke at afläg-
ga fin vördnad hos Kon. Jacob pä Greenwich. Omlider lät han fåt¬
ta fig öfver til Holland, och när han äfven där de namnkunnigafte Stä¬
der befedt hade, gick med et fartyg öfver til Nylöfa, och derifrån
landvägen up til Stockholm. 27 AuS»'

Följande året tilbragte han i Fäderneslandet, och under den tiden
gick fåfom Anförvandt och medförjande uti Lik-procefs efter Drottn.
Catharina, gamla Kon. Göftafs efterlemnade Gemål5 men gjorde fig *622.
färdig til en ny utrikes refa.

Han tog denna gången åter igen fm väg igenom Danmark och 1623^
Tyfkland til Strasburg: en ort, fom han förra gången hade fattat får- 7 Jan.
deles tycke til, och utvalde at fortfåtta fina ftudier och Adeliga öknin¬
gar uppå. Ridande och fåkiande voro hans mäft ålfkade exercitier.

Efter et års viftande derfammaftådes refte han til Italien, befåg 1624.
alla berömda Städer, och lät jemväl fkrifva lit namn uti Matriklerna in Mai®
i Bononia och Padua.

K 2 iFRaN
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1625. IfrSn Italien gick han igenom Tyrolen och Oherrikifka Länder-

I« ^an* na in i Tyfkland. Befökte for tredje gången Strasburg och fina förra
Exercitie-Måhare, hos hvilka han uppehölt iig en rund tid. Rehe
fedan tii Sachfen och til Hamburg. På detta hålle hade han en hård

^ec· duei med en Officerare af Mims feldika Tropperna, hvars öfvermod
förtjente dampas.

1626. Änteligen kom han igenom Danmark hem til Sverige: hade ic-
mMart. pe e|[er länge hvilat i Stockholm, innan han for til Upfala, dar Ko¬

nungen dä var, och blef antagen til Kammarherre.
.12 Majk Kort derefter vid Drottning Chriftinas begrafning i Strengnås,

fick Gref Får, fåfom en af de förnåmha Cavaiilerer, hedern at föra
Fröken Agneta af Holfiein, den ahedna Drottningens Syher.

Samma år blef Kon. Gultaf Adolph, for at tvinga fin halsharri-
ga Fiende, Kon. Sigismund, nödfakad at gå öfver (jfterfjön med en an-
fenlig krigsmagt, och angripa honom i Polfka PreuiTen; ty fick den
unge och hurtige Kammarherren Bralie befallning at följa med på den¬
na expedition. Ethundrade femtio Segel gingo in medio Junii ifrån
Stockholm, och kommo innan månadens fiut lyckeligen på redden
vid Pillau.

Jut, Grefven commenderades, hrsxt efter Ianditigningen, at gå med
några af Lif-Drabanterna in i Landet, at recognofcera och inhämta
kuiifkap om· Fiendens hållning och förehafvande; kommandes fedan med
god efterråttelfe til Konungen, fom hade fiagit fit Lager vid Dirfchap.

8 aug. Åter fick han befallning, at hegifva fig med Fåltmsrfkalken Wrän¬
ge! til Wormitz, til at und!åtta denna orten fom af Fienden häftigt
befkötSr hvilket få väl lyckades, at Fienden i forita angrepet måfte
gifva Rykten. Gref Brahe inlade då hederliga prof af fm tapperhet,
emedan han med Avant-Garden fä manligen chargerade fienden, at
han fältet, tillika med den fördelaktiga orten Gutftadt, hvaråh han fig
åter ρ oherat hade, rymma, famt all trofs och krigs-förnödenhet i flic¬
ket lemna måhe. Sedan vardt han flera gånger affärdad til Polackarna,

öc>. uti vigtiga trender och underhandlingar, dem han til Konungens ful-
i4r 1.9,2i. Ja nöje förrättade, och blef känd för et fkickeligit ämne både tii Krigs-

och Stats-årender. Konungen ville der fö re händigt halva henom vid
30. fin perfonoch tog honom hem med fig öfver vintern.

Icke långt efter ankomhen til Stockholm fjuknade Konungen i
Dec; FroiTan, och ville nåhan icke hafva någon annan i kammaren hos fig

än Gref Pär. De fölio på den tankan, at några dagar å rad tråda
·· ut
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ut i Mat-falen och fakta dubbelt emot hvarannan d)< Grejen var,
fom redan bemålt år, en ftark Fåktare, och befants nu jemvål en god
Läkare 5 ty Konungen mifte iin Frofta.

NåsTA Vår fölgde han åter fin Herre fjövågen til Pillow, och blef 1627
beflutit, at til en början beftorma Dantziger-fkants, hvarifrån de Sven- in Maj©,
ike mycket befvårades. Kon. Guftaf Adolph var häftig, och fteg fjelf
på en båt förut at recognofcera, hafvandes allenaft med fig Gr. Brahe
och några få af fina Drabanter. De rykte Fienden få når, at fjelfva
elden af fkotten dem i anflktet brände: hvilket icke rninfkade Gr. Bra¬
hes mod, fom hela tiden ftod med blottat hufvud, då han lemnat
ftormhatten til Konungen, fom uti en haflig vändning hade förlorat
fin egen. Dock fom lyckan icke altid gynnar fådant driftigt företa¬
gande; få hände ock nu, at Succurfen, fom til detta anfall var utru-
ftad, på ftranden ftadnade, och den tappre Konungen fjelf, fom fig
för mycket framhacle, blef fvårligen blelferad, och trodde fig hafva
fått fin bane. Hvarföre han befalte iin Själ uti Guds händer, och
holt et märkvärdigt tal til Gref Brahe om fit Rikes angelägenheter
och Krigs-Planens fullföljande efter iin död. Grefven, fom under få¬
dant bekymmer icke blef handfallen, drog iig tilbaka med båten, hvil-
ken fpå alla fidor igenomfkuten var, och förde Konungen til fit Lager,
hvaråft Hans Maj:t lyckeligen blef curerad och kom til hålfan igen.
Icke långt derefter, når Konungen vid Dirfchau åter fick et farligit 30J0L
fkott, fatt Gref Brahe til haft vid hans fida, halp honom ned, och
fkyndefamt i Fåltfkårers händer.

Sedan hela Armeen var förlagd uti fina Vinterqvarter i Preuflen,
hegaf fig Jk>n. Guftaf Adolph tilbaka til fit Rike, och tog Gref Brahe
med fig.

Medan Konungen hår hemma hvilade, inträdde Gref Brahe uti 1628*
aktenfkap med Chriftina Catharina Stenbock, Riks-Rådets Friherre Gu¬
ftaf Ericffon Stenbocks dotter. Deras Bröllop ftod uti Påfke-veckan
1628, och var få mycket högtideligare, fom den yngre Brödren Gref v
Nils Brahe famma gång copulerades med Fru Anna Margaretha Bielke.
Vid hvilket tilfålle Konungen fjelf afhämtade bägge Brudgummarne,
och red emellan dem up til Slottet, hvaråft vigfeln och Gåftabudet
ikedde.

Denna fin Grefvinna fick Gref Pär Brahe behålla uti 22 år, då
hon affomna.de på Åbo Slott d. 14 Junii 1650; fedan de hade haft til-
famman 5 Barn, 3 Grefvar och 2 Fröknar, hvilke alle uti unga åren

K 3 afledo,
4) Se Arckenh. Mem. de Chrißine I; 3.
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afledo, undantagandes Eifa Beata Brahe, Pfaltzgrefvens Hertig Adolph
Johans, Kon. Carl Guftafs Broders, förfta Gemål, fom ock dodde för
fin Fader i fjelf barnlos é).

Gref Brahe drogde, efter Giftermålets fullbordande, icke länge
i Sverige, utan reite efter Konungen ut til Preuifen, at under hans
Ögon vidare med värjan inlägga ära: hvårföre ock Konungen, för defs

17Maji. beprofvade fkickelighet, gaf honom Småländfka Regementet til Hält;
och itällte honom fjelf före uppå fältet utan för Dirfchau, då han än¬
nu famma dag fick tilfälle at fkärmytila med fienden.

NaR Höften kom och inga flere krigs - operationer kunde företa¬
gas, fick han befallning at med fit Regemente gå ofver til Sverige, dit
han, efter utftånden fvår fjö-nod, med alt iit folk ofkadd ankom:
beftyrde fedan om nya utfkrifningar och mönftringar.

1629. Året dernäft utfeddes han til Landt-Marfkalk, på Riksdagen fom
hölts i Stockholm, at med Ständerna rådlägga om de Tyika Krigs-
fakerna. Hvarefter Konungen fant godt, at utan någon publique Ca-
racftere fända honom til Kejferliga Hofvet; men ehuruväl alt dertil var
färdigt, och Inftrucftionen redan underikrefven, kom likväl denna be-

12 Nov. ikickning at tilbaka hållas.
Ty Kon. Guftaf Adolph fporde nogfamt huru Kejfaren icke ville

1630 beqväma fig til fkälighet, och kallade derföre Ständerna år 1630 å nyo
in Majo. tilfamman i Stockholm: då Gref Brahe åter igen förde Landt-Marfkalks-

ftafven, och halp at taga Krigs-Refolution, famt angifva medel til det
Ofterrikifka Rufets vidtftråkta affigters hämmande. Emot flutet af den¬
na allmänna Sammankomft blef han ock nämnd til Rikfens Rad, på lin
ålders 28-'de år; desutan fick han Lagmansdomet ofver Veftmanland,

9Junii. Bergslagen och Dalarne, fom då nyligen igenom defs Faders död var
ledigt blifvit, hvartil några år derefter lades Härjedalen; när den Lands¬
orten igenom Brömfebroiflka Fredsilutet hade kommit under Sveri¬
ges lydnad.

Men denna gången tog han icke fäte i Rådet för den allmänna
krigsruftningen, fom fkedde i Landet; utan Gref Brahe fick förft be¬
fallning at med fit Småländfka Regemente förfoga, fig ut til Pommern,,
och lägenhet at ytterligare vila fin nit under den Stora Konungens
egit anförande, Näfta Vinter-månader tilbragte han dock i Sverige,

*8 Sept. på erhållit tilftånd at hemföra och begrafva fin Broder Gr. Joachims Lik,
e) Sin M3g afvittrade Gref Pår ganflka hederligen, och ikånkte honom tii ytterligare

åtanka 10000 Riksdaler Specie at framdeles betalas, men imedlertid, til underpant?
atfkilliga Gods i Veftergothiand.
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Vid Campagnens öpnande inftälde han fig på nytt hos Kon, Gu- 1631.
ftaf Adolph, lbm efter flera fegerfulla A&ioner pröfvade angelägit at
ockfå gbra fig måftare af Würtzburg. Det lemnades til Gref Pär
at utföra fådan affigt, hvilket han verkftålde med flor tapperhet; an¬
föll Staden, och lade den under fin Herres lydnad, hvarjåmte han fo¬
gade god ordning och frålfte Cantzliet emot Soldaternas våld, fom
där mente en fårdeles fkatt fig vara förvarad.

Medan Konungen fig här uppehölt,. var han likafullt bekymrad
huru hemma i Riket tilgick, och fan t godt, at fånda Gref Brahe til
Sverige, emedan man af hans mogna förflånd icke väntade mindre un-
derftöd i Rådplägningarna i Cantzliet, än han redan gifvit i Krigs-
Aflioner, Til följe hvarutaf Grefven, famma år 1631 uppå fältet vid Det.
Würtzburg lade neder befälet öfver fit Regemente, och förfogade fig
til Sverige. Han gjorde vid affkedstagandet en underdånig påminnel¬
fe om fit rum i Rådets fåfom Grefve mente han fig böra få fitta näft
Drotzeten, eller åtminftone näft de fem höga Ämbeterna. Men Ko¬
nungen gaf honom et nådigt alflag, och föreftålte, at han fom en ung
Man borde åtnöja fig med det rummet, fom dagen til hans utnämnan¬
de gåfve honom: fårdeles fom Hans Maj: t redan hade nogfamt vifat
fin aktning för Grefve-ftåndet, i det at han vid en och famma Riks¬
dag hade förft gifvit Kallelfe-bref åt Grefven, ehuru allenaft Öfverfte,
och fedan åt Fålt-Marikalken Herman Wrangel, och Generalerna Åke
Tott och Johan Baner. För öfrigit fkulle Hans Maj:t i finom tid vi¬
dare tänka på honom; kanfke med fjelfva Drotzet-Ämbetet när hans
gamle Farbroder Gref Magnus med döden afginge.

Efter hemkomften biträdde han Rikets härvarande Råd, och fin¬
nes jämväl tekn, at han flundom fetat i den Kongh Hof-Rätten; fam- 1&12.
maledes at han förrättat en Riddare-fyn emellan Öfira och Våflra Da- Majo.
lame: men få var likväl detta året honom mera mödofamt igenom ÅliS>
en häftig fjukdom fom han måfte utftå, hvarifrän han knapt var kom¬
men til krafter igen, innan han fick en kånbar del uti den allmänna
forgen öfver Konungens oförmodade frånfålle.

Regeringen fände: honom firaxt derefter ut til Wofgafl, hvaråft
Enke- Drottningen viftades hos det KongL Liket, at å Rikfens vägnar
hos Hennes Maj:t afiågga condoleance. Dock hade Gref Brahe ännu
en annan Commiflion, fom var, at med Riks - Cantzlern Oxenftierna 163},
rådgöra om kriget, och de vigtiga beilut, fom fal. Konungen angåen¬
de det verket fattat hade, farnt meddela honom Rådets tankar: hvilket
ock Grefven uppå Berlins Slott, uti Chur-Förftens af Brandenburg

nårva-
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Dec.

1634.
in Mart,

närvaro, med all förfigtighet uträttade, och blef når han hemkom med
I« Martio. tackfåjelfe emottagen af lina medbroder.

Riksens Ständer voro åter famlade, at taga nya mått til Krigs-
Operationernas fortfåttande: då Gref Pär blef anmodad, at for nå-

In Apr. gon tid åtaga iig det angelägna och héga Riks-Drotz-Ämbetet, fom
under påftående Mote råkade blifva ledigt, igenom nyfsbemålte Gref

Julio. Magni frånfålle; och denna gången, igenom Regeringens val updrogs
Herr Gabriel Goftaffon Oxenftierna, Riks - Cantzlerns Broder.

oaob. NIr Konungens Lik federmera hemkom ifrån Tyikland, var han,
med flera af Rikfens Råd, det famma til mötes i Nyköping.

Hit famlades ånnu de ofrige af Rikfens Råd, at afhandla åtfkilli-
ga angelägna mål; och blef enhälligt beflutit at Gref Pär (kulle å nyo
refa til Tyikland. inftrutftionen, fom han fick med fig, inneholt, at
vara Riks-Cantzlern, fom då förde Diretftorium ofver det Evangelifka
Förbundet, tilhanda, och med fin goda infigt underftodja honom uti
et få angelågit verk, famt hjelpa at bevaka Sveriges intereffe på Sam-
mankomfterne ibland Tyika Rikets Ständer, färdeles på det flora Con-
ventet i Frankfurt; med tilläggelfe, at i fall någon dodelig håndelfe
fkulle träffa Riks-Cantzlern, eller han eljefl i Sverige åftundades och
blefve hemkallad, Ikulle Gref Brahe ffraxt intaga hans rum, och vara
bemågtigad at med famma vilkor foreftå det flora Conjun&ions-verket.
Oxenftierna hade uti fina modofamma underhandlingar en flor lifa af
denna Medhjelparen, få långe de voro tilhopa, hvilket påftod til Nord-
linger-Slaget, då fakerne fingo et helt annat anfeende, och Samman-
komften i Frankfurt blef fkingrad.

Regeringen aktade derfore nyttja hans goda tjenft på annat ftål-
Ie, och fullmågtigade honom at vara Gouverneur ofver den delen af
Preuffen, fom Sverige innehade; hvarjemte Freds-Tra<ffaterna med Po¬
len åter foretogos, dem han, fåfom Caput Legationis under fin Gou-
vernements-tid ikötte. Gref Brahes Medarbetare uti fådana underhand¬
lingar voro Herman Wrangel, Johan Axelfon Oxenftierna och Johan
Lillieftrom, hvilka dock icke kunde bringa det vidare efter 26 håldne
Conferencer, ån at Stilftåndet, fom var beviljat på Sex år, och nu til
ända gick, blef forlångat på nya 26 år, och ofverenskommelfen tek-
nad i Stumsdorff, fedan Gref Brahe hade förut ofver åtikilliga vigtiga
mål, fom uti verket inlupo, haft famtal med Chur-Forften af Branden¬
burg och Hertigarne af Meklenburg; och på alla ftållen, til Rikets he¬
der, fort en flor ftåt. Ehuruvål man i Sverige gjerna onlkat at få en
ftändig Fred med Polen, var man dock glad, at til det Tylka krigets

efter-

16 Sept

S Sept.
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eftertryckeligare utförande, hafva på Polfka fidan vunnit en få lång InOä.
friils ty blef Gref Brahe efter liemkomilen ifrån Traölaterna med äre-
betygelfer emottagen.

Han hade icke tvånne år varit i Landet, mera fyflelfatt med Råds-
årenderna, ån Domare- och Lagmans-faker, hvartil honom ganlka fä
ilunder lemnades, innan han åter reile öfver hafvet, fåfom General-
Gouverneur uti -Stor-Förilendömet Finland, Åland och bagge Care- 1637.
lerne. Sådant fkal, fom en obekant Auélor berättar /), (hvilken ta- 27 oa*
git iig före at fvårta Gref Axel Oxenftierna), icke hafva fkedt med
Grgf Pars viljas utan at Oxenftierna, fom under den tid han varit
hemma ifrån Tyfkland och fetat i Rådet, förtrutif det han icke allena
finge refolvera i Rikets angelägenheter för de af Gr. Pär gjorda oför-
fkråckta inkall,, och derfore varit vållande til denna Herrens hederliga
landsi yktighet. Men at få mycket båttre dölja lina affigter, hade han,
failän penningarne väl behofdes til krigs - tarfvor, tillagt Gref Brahe,
fåfom General-Gouverneur, en anfenlig Hof-Stat, med Hof-Junkare,
Trumpetare och annan prakt. Vidare fåges, at då de tre åren voro
förledne, fom en General-Gouverneur efter 1634 års Regerings-Form,
borde continuera uti fit Gouvernement, hade Riks-Cantzlern gjerna
velat forlånga tiden for Gref Pärs men at Grefven kommit hem,
efter han nogfamt märkt huru hans frånvaro varit pnejudicerlig. Åf-
venvål at fedan han var hemkommen ifrån Finland, och hade blifvit
Drotzet, fkal Cantzlern hafva fökt fram en hop angelägna faker, hvil-
kas underfökande och afgorande ingen annan kunde betros ån Drot-
zeten, fåfom den högile Juilitiarius i Riket. Hvarigenom håndt at
Gref Brahe ofta hade måil vara 3 å 4 månader frånvarande ifrån Stock¬
holm, och igenom dageligit umgänge med Drottningen icke fått (lär¬
ka fm redan vundna Credit: alt Cantzlern til godo, fom fick behålla

_friare händer vid Hofvet at ilyra alt efter egen godtycko.
Det år hår icke rummet at underföka dylika tilvitelfer, eller an-

ilålla något forfvar for Axel Oxenftierna: i det (Falle, at tilfe livad
Gref Brahe uträttade i fit Gouvernement. Lian gjorde trenne refor 163S» 1639.
igenom Landet, och med egna ögon fåg livad fom tarfvadess hviiket
han botade igenom nyttiga Politie-ftadgars införande. Han rpönftrade
krigsfolket til Haft och Fot; b rag te förd de ftyfiinte SawoLx-boerna
til knekte-fkrifning efter Gård - talet g), och fatte den öfriga Militien
i Landet uti båttre ordnings fann jemvål utväg at med några tufende

Man

f) I Buciers Samling. g) Se Minnet ofver Finlands Di*ottar uti Abo Salliba-
pets Tidningar 1774, N.o 14.

L
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Man recnitera Arméerna i Tyfkland och Lifland. Sådana orter fom
han trodde kunna vara Landet til forfvar, låt han efter gjoriigheten
fortificera. Sammaledes drog han omforg om Stådernes upkomit och
utvidgande, fSforri Åbo, Wiborg och Heliingfors. Omkring dein for-
ila låt han göra en Jordvall och Stengard, och uplagade hela Åbo Slott,
Hvadan ock efter hans afrefa infördes et talefått i Finland, hvilket fe-
dermera biifvit allni .inη are, at kalla Grefvens sid når all ting vål tilltar.

Hvap den ordentliga Gudstjenften vidkommer, drog han forforg
om hela Bibelns ofverfåttande och utgifvande på Finfkaj om en båttre
Kyrko-Difciplin i de abågfne Wiborgs och Kexholms Lån5 at de flor-
re Soknarne blefvo delte och Kyrkornes antal okat5, fkånkte ock til
Åbo Domkyrka en vacker Summa penningar.

Hvarjemte fom han fjelf var en vål lfuderad Herre, använde han
all möda pä ungdomens upfoitran och vetenfkapernas tilvåxt. Få hans
tilflyrkande inrättade Drottn, Chriitina Trivial-Scholor i Helfingfors,
Biörneborg, Ny-Carleby och Uleå, famt fmårre Scholor i Tawailehus,
Kexholm och Nyflott: den fom redan var Uti Wiborg blef flörre och
gjord til Gymnafium h). Det famtna hade vål Kon, Guftaf Adolph
gjordt med Åbo Sehola, men Grefven bragte verket til ftörre fuilkom-

1640. lighet, och få begec k bos Drottn. Chriitina, at Åbo Gymnafium för-
26 Martii. vandlades til Univerfitet, ökat med Lärare uti aUa vetenlkaper, och

förfedt med famma Privilegier fom Univeriitetet i Upfala i), Alden-
itund nu Gref Brahes bemödande at få alt fådant i itänd varit oför-
trutit, blef han fil fint d. 2 Nov. 164.6 fjelf utnåmd til Abo Aeademia
Cmtzler„ Han låt icke bero vid forita inrättningen, utan hugnade det¬
ta Lärdoms -fäte i hela fin lrfstid, och jernvål til upmuntran för Lå¬
rarena (kaffade dem heders - tekn.

Uti fina egna Herrfkaper vårdade han ungdomens undervifning
på famma fått, fom i Gouvernementet. På Wifmgso underhölt han
en Trivial-Schola, och et litet Gymnafium} hvilket fedan-Greffkäpet
under Kronan- blef indragit har hållits vid magt k). Han anikaifade
ock et Tryckeri l)y hvar ifrån åtfkilhge nyttige böcker utkommo til
allmänhetens tjenli j ibland hvilka man i fynnerhet vil nämna den af
honom fjelf författade Hushalls-Bokan, fom ännu ha fver fit värde, och
vitnar at Oeconomifk. omtanka icke juit år våra nu lefvande Herrars
enfkyita egenfkap.

Sedan

II) Locccnii Hi'ft·. Svee. Lib, IX i) vM. Natales /icad,. Aboenfis. Stiernmans
Aboa Liter. k) Rhyzelii Ejnfcopojp. I; 3.22. I) Alnanders Kiib
Art. Typogr, in. Sveda*
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Sedan Gref Pår Brahe hade med beröm gouvernerat i Finland
och var hemkommen til Sverige, hände det fig at da Riks-Drotzeten
Herr Gabriel Oxenftierna var är 1640 med döden afgängen; hans rum 1641·
ibland de fem höga Embeterna och Drottningens Förmyndare fkulle
befattas, Men fåttet at göra få många til nöjes fom åfiundade et få-
dant hedersftålle, famt at Drottningen fkulle fjelf nåmna fm Förmyn¬
dare, var obeqvåmt; ty begårte hon, fedan Rikfens Råd voterat ofver
de vårdigaile Perforier och ftadnat i paria vota, at låta iotikaftafide
göra decifion. En utvåg fom i dy mal aldrig tilförene varit brukad,
och nu tildömde Gref Pår bemålte Riks-vårdande Embete. 14 Apr.

Ην ad dertil egenteligen hörer, fkotte han med hit och god ord¬
ning uti 40 år: hade ock under famma tid den hedern, at fatta Kro¬
nan på Drottn. Chriftina, Kon. Carl Guftaf och des Gemål, famt Kon.
Carl XI. Ty det tilkom Riks-Drotzeten, at vid Krönings - After hå¬
ra Kronan, iåfom den ftörfta Majeilåts prydnaden, och fåtta den fam¬
ma pä den nya Regentens hufvucl.

Med Riks-Drotzet tituln år hans Bild til at fe på en liten Me- . rrr

daille, förfärdigad af den berömda utlåndfka Måitaren Sebaflian Datler.
Omfkriften på bagge fidorna, få val den hvaruppå anfiktet år, fom
den andra hvilken vifar den Grefveliga, inom vackra zirater influtna
och krönta vapn-lkölden, år tilfammans tagen denne: Peder Brahe,
Grefve til Wifingsborg. Sv. Rikes D rotζet och Lagman ofver Wefimanland,
Bergslagen och Dalarna. Grefven år uppå denna penning, fäfom en krigs¬
man, i kort hår, köller och axel-gehång; hvilket honom icke obil¬
ligt tilhörer, emedan han i fina förfta Drotzet-år, fick under Gene- 1643,
ralernas frånvaro bekymmer om Rikets förfvar. Man vet at et oför-
modeligit krig upkom med Danmark, hvilket var Landet få mycket
befvårligare, fom Tyfka Fegden ånnu påffod. Gref Brahe låt intet fak-
nas af hvad han til Fäderneslandets fåkerhet kunde bidraga. Och oan-
fedt han den tiden drogs med opafslighet, förrättade han likväl fjelf
Mönftringarna öfver hela Landet; hölt alleitådes Möten med Allmogen,
och förmante dem til enighet och villighet; famlandes jemvål Troup-
per hvarmed han Poilerne vid Smålåndika gråntfen hefatte, och emot
fienteligit infall förvarade; hafvandes merendels fit hufvud-qvärter på
Wifingsborg, at vara få mycket närmare til hands. En lika omforg
drog han ock för Armeen i Weftergöthland, och gjorde Fiendens in¬
fall utur Norrige fruktlöfe. Han commenderade i egen Perfon, når de 1644
Danfke utdrefvos utur tvänne på Flifingen iipkailade fkantfar; gick fe-
dan om bord på Hollåndfka Flottan, och oivertalte Amiralen Martin
Thyilen at feg la til Öilerfjön, och coni ungera % med den Svenfka:

L 2 hvar-
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Ode. hvaruppå fölgde den mårkvårdiga Segren i Sundet, fåfom et årefullt

ilut på den tid Brahe hade deltagit uti Regeringenj ty kort deruppå
Dec. nedlade Förmyndarne deras Ämbeten.

For fådan möda och flera nyttiga tjenfler, fkånkte Drottn. Chri-
1645: flina honom fyra Soknar i Småland, fom voro Olmeftad, Haufrida,16 Jun. W^irecla och Adelof, under Manlåns-Rått och Norköpings befluts v il-

kor; med hvilka Soknar Drottningen igenom en fenare Refolution (a£
d. 28 Julii 1646) förklarade, at Greffkapet fkulle vara förftårkt, och
framgent tilhöra den, fom vore rätta Låns - arfvingen til Wiflngsborg.

1646 Hon gaf honom vidare tilftånds-bref, at få ombyta naturen af de Strö-
7 oa. gods, fom vål lågo under, men utom Greivefkapet, at göra den· til

fina Frålfegods; hvaremot han fkulle utfåtta de Frålfegods, fom lågo
inom Greffkapets Jurisdiction, hvilke i flållet iklädde hg Donations
och Lånegods natur, dem honom fedan var tillåtit at få behålla un¬
der fjelfva Greffkapet.

All denna Kongliga nåd var icke mågtig at andra Gref Fårs tån-
kefått, utan blef han flåndigt dervid at oförfkråckt fåga Drottningen
hvad henne nyttigt värj ånfkönt fanningen icke torde klinga vål i öro¬
nen. Lian var med ibland de Herrarne, fom ville at Weflphalifka
Freds-handlingarna fkulle föras mera med affeende på Sveriges nytta
och fåkerhet i framtiden, ån efter Frankrikes dåvarande interefle:
hvilka man kallade Oxenfliernas partie. Han tykte derfore icke om,
at Drottningen få mycket rattade hg efter Gref Magnus Gabr. De la
Gardie, utan fade henne: At hon icke borde fatta ht flora förtroende
til en ung Adelsman och en Pråft (det var Gref Magnus och hennes
fordna Pncceptcr, Bifkop Johannes Matthice) j at hon borde hålla inne
med fina flora depenfer, och icke tilflådja Franfofema för mycken fri¬
het vid ht Hof ni).

Det finnas inga fpår, at Gref Par med flik upriktighet ådragit hg
Chriflinas onåd: tv art om at hon haft eftime för honom. Brukade
jemvål hans perfon, at göra föreflållningen om ht Giftermål med
Pfaltz- Grefven Carl Guflaf, medan hon ånnii var villrådig, om hon
fkulle tråda uti åktenfkap eller icke n).

1648 Grefven blef arman^ gången nämnd til General Gouverneur öf-
29Apr. ver Finland, Åland och Öflerbottn, dit han hg ofordrojeligen förfo¬

gade d. 18 Junii, och blef på im Namnsdag d. 29 Junii 1648 af Åbo
Academie gratulerad med en Oration öfver defs återkomft. Til detta
lårda Samfundets anfeende, låt han den förfla Juridifka Promotion gå

för
ni) Arckcnh. Mcm, de ChrifUne I: io§. ti) ibid. p. 164.
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for iig, in Junio 1650, då han fjelf Promoverade Michaélem Wexio-
nium til J. U. Dolorem. Straxt vidtog han fin förra upmårkfamhet,
och under flitiga Vifitationer afikaffade mycket oikick, fom fig in-
fmygt hade. I detta Ståthållerikap var han til år 1650, då han mifte
fm Grefvinna 0)5 hade derfore mindre nöje i Finland, förutan at Drott- 1650
ningens inftundande Krönings-Feil fordrade hans nårvarelfe i Stock- *4 J11»*
holm; ty fom fagt år, hörde det Drotzet-värdigheten til, at under-
ilödd af Årke-Bilköpen fatta kronan på Regentens hufvud: han häm¬
tades fåledes med et örlogs-fkepp til Stockholm.

Vid den tiden blefvo månge af Rikfens vålförtjente Herrar och
Mån ihogkomne med Gods och Gårdar. Gref Brahe hade fuller ikrif- f

vit fig Friherre til fit Frålfegods Ridboholm; men hvarken han eller
hans Fader eller Faderfader fått af Kronan något Friherrefkap til för-
låning; ty blef han bebrefvad med et anilåndigt Friherrefkap, beftåen- jg gept,
de uti Kronones hus Cajanaborg och Cajana Sokn i Öfterbottn, famt
Kuopio och Idenfaimi Soknar i Lilla Savolax; jämte exfpeélancen på
alla de Gårdar, fom i berörde Soknar redan kunde vara bortikånkte.
Och fkulle hans Låns-arfvingar få fkrifva fig Friherrar til Cajana. Sit
Friherrefkap upodiade han på båfla fått, fom af en Låntagare kan ön-
fkas. Begynte flraxt at i Öfterbottn anlägga Städerna Cajana och Chri-
ftineftad, och följande året 1652 Braheflad, fom då det fick Stads-Pri¬
vilegier 5 til tacklamhet tog uti fit Sigill en Ryttare, utur det Brahifka
vapnet. At ej tala om Brahelinna och flera orter i Finland, belågne
inom eller utom Friherlkapet, fom kommo uti vålftånd. Med egen
omkoftnad fullkomnade han Cajanaborgs Fåflningsverk och byggnad,
fom i Kon. Carl IX:s tid var begynt, at det federmera kunde utftå en
hel månads belägring p). Tavafteborg Ikulle ockfå blifva en ny Stad.

Med fin erhåldna Friherre - titel afbildades han , flera år derefter,
på en flor och vacker Medaille, fom den i Svenik tjenil ftående fnålla
Ståmpelfnidaren Johan Rethe öfver honom gjorde. Omkring bröftbil-
den flår: Peder Brahe Sv. R. Drotzet, Grefve til Wiflngsborg, Friherre til
Cajana, och nederfl fodelfe - aret 1602. Öfver vapnet, på andra fidan,
åro Ciceronis <fj ord. Ikrefne: Den fanjkylliga prydnaden beflår i dygd.

Det tyckes fom hade Medailleuren varit mycket lyckelig i likhe¬
tens träffande, och at han derfore blifvit anmodad, at efter famma vax
gjuta en mindre penning; på hvilken intet namn år at låfa omkring
bilden, utan på bak-fidan: Peder Brahe Grefve til Wiflngsborg 1663. Jem-

L 3 val
0) Hon blef efter hans aterkotnfl: til Sverige begrafven i Wifingsborgs Kyrka Ί651.. /

fl) Se Rhyzclii Mo-Gothia Munita p. 36. fl) Epift. ad Famil. X} 12*
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våt ef contournerat Smycke (aldenfkmd i de dagarna var brukeligit at
gifva fina Anhöriga och Clienter fådana fm3 faveurer at hånga pä brö-
ilet) med bokitåfverna P. B. G. det år: Peder Brahe Grefve.

NSgon tid derefter, fedan Riks-Drotzeten var blefven äldre, men
årtalet år obekant, finner man ock at Breuer iluckit en fkådepenning,
på hvilken til finnebild år brukad, en Man fom med en håfvare väl¬
trar en tärning-formig flor ilen eller Cub, med öfverfkrift: Huru du
vältrar Cuben, är han dock Jläende $ til at betekna Grefvens jåmna och
iig altid liknande tånkefått r).

1651 Eeter öfverilånden Krönings-Feil, inflålde Grefven fig i fit Gou-
Jan. vernemenf, och tog den gången vågen Norr omkring, då han uppe-

hölt iig på åtfkilliga ilållen, där hans tilfyn behöfdes? kom likväl om
Fine Sept. Höilen åter til Stockholm.

Sedan Grefven hade uthärdat tre är uti anklinge-enilighet, och
jemvål hans enda Dotter, Pfaltz-Grefvinnan, var honom igenom do-'
den ifråntagen, ingick han nytt åktenfkap med Fru Beata De la Gar-
die, Riks-Rådets Friherre Johan Pontus-fon De la Gardies Dotter,
fom då var Enka efter Riks-Rådet och Falt -Marikalken Gref Lennart
TorilenlTon /).

Med nåila års början flöts hans Ståthällerfkap i Finland, emedan
det befants oundvikeligt til Statens lindring at indraga en få koilfam
Commiffion. Når Drottning Chriilina ilraxt derpå yttrade fit oryg-
geliga beilut at nedlägga Regeringen, dölgde icke Grefven fin veder¬
vilja, talade med mycken häftighet emot Drottningen, och lade, åf-
ven fom Cantzlern, ikrifteligen in fin Proteilation emot en fådan än¬
dring ; hvarföre han icke heller vid Abdications-Ceremonien ville lyf¬
ta Kronan utaf Drottningens hufvud, failån Riks-Marfkalken och Drott¬
ningen fjelf gåfvo honom tekn at tråda fram; utan måile Drottningen
med egen hand taga Kronan utaf fig, fom Riks-Drotzeten då fori!
emottog, och fatte på fit flålle tf

Intet fmickrande tilbud af Hertige-namn och värdighet, fom ho¬
nom vid denna märkvärdiga Revolutionen gjordes, kunde ändra hans
upförande: icke eller at Drottningen nåil förut hade unnat honom ab-
folutare frihet och vilkor på Greiikapet Wifingsborg. Ty fåfom det
var Drottningen trovärdigt berättat, at Grefvens Förfäder hade varit

heråt»

r) Augnftinus in Pf, g6. fåger: Quadrato lapidi iinulis §fle debet Chriftiatius.
s) Deras Brollop ftod på Bogefund, utan någon ftåt; och var faminanlefnaden i 26 år,

dock utau arfvingajr.
O Huru A». Oxenftierna flackade fig vid denna handeln fe pag, 70 fnpra.
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berättigade til immunitet for alla befvår, utfkrifningar och extraordi-
narie hjelpcr, fom hade bordt utgå af Wifmgsös inbyggare 5 men lik¬
väl for de fvåra krigstiders fkul, och deraf flytande Rikets tarfvor, be¬
rörde immunitet godvilligt cederat: unnades då Gref Pär, och den fom
efter Länsrätt blefve Arfvinge til Wifingsö, en fullkomlig frihet för
alla Pålagor under hvad namn de hade varit eller framdeles påbjudas
kunde. Sedan ock en fådan abfolut Jurisdiktion och Halsrått ofver
fina Landtbönder och underfåtare, fom på 0n viftades, fom Ångså
Gård och Såterie af ålder njutit hade. Dock detta icke föritåendes på
hela Gref Pär Brahes Greffkap, utan allena på Wifmgsborgs hus och
defs underliggande, in på fjelfva 0n boende Allmoge. Hvilka flora
Privilegier jemväl af Kon. Carl Guftaf blefvo coniirmerade d. 25 Jun. 1Ö55.

Vid hogbemålte Konungs Kröning och åfven vid defs Gemåls
Drottn. Hedvig Eleonoras ofncierade han äter fåfom Drotzet, hvarom
redan fagt år: blifvandes denna fm nya Öfverhet icke mindre tro och
huld, ån han Drottning Chriftina varit hade. Hon beholt derföre,
åfven i främmande Land, en flor högaktning för honom, och fkref
honom många nådiga bref til, uti hvilka hon titulerade honom Sia
Coufin u).

Sedan Kröningen var öfverftånden, och Konungen emottog hyll¬
ningen på Borggården af Upfala Slott, fkedde Låntagandet på det fät¬
tet x)j at Gref Brahe, fåfom den förfte Grefve i Riket, fteg på Håroi¬
dens kallelfe fram, hafvandes fin Broderfon med fig, hvilken förde
Greffkapets Baner. Han föll vidare på knå, tog Baneret, och fälde
det for Hans Maj:ts fötter, och med et kort tal anholt om Invefiitur:
hvilket Konungen honom förlånte, och til et tekn gaf honom Bane¬
ret tilbaka. Samma Ceremonie gjordes med de öfriga Grefvar och
Friherrar.

Konung Carl Guftaf fvängde fina fegrande vapn i Polen, når Dan¬
mark låt dels igenom Kejfarens och Hollands lockande, dels af egen 1657.
begärelfe at fiika i grumlogt vattn, förleda fig, at begynna krig emot
Sverige y). Sådant hade månge hår hemma förutfpådt fkola fke, når
Konungen vore ftadd långt ifrån fit Rikes gråntfor, och derföre rådt
Konungen at förft fåttja Danmark utom lfånd at fkada. Men Konun¬
gen ville icke hryta, når han ej uppenbarligen förolämpades 5 utan fök-
te at vinna Danmarks fullkomliga vänfkap igenom et nytt Förbund.

Sam-
U) Se Memoires de Chrlftine. χ) Chanut. Tora. 3. p. 428.
y) Utur Pufendorf de Rebus geßis Caroli Guftavi, L. IV. §. 69 & 76· Item Relation

deiTen fo unter des Reichs-Teutfches Graf Pehr Brahens anfiihrimg inj, Krieges-wefe»
>vider DånneuiarcR auf Schwedifcher Seiten vorgelegen 1657« 4:to.
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Sammankomfterne anftåltes i Köpenhamn emellan bågge Rikernas Com-
miffarier, och låto de Danike i början påfkina mycken billighet, til
defs de trodde Kon. Carl Guftaf vara nog fördjupad i Polfka kriget,
och några tidningar hos dem inlupit om Svenfka krigsmagtens fläta til-
ftånd. Då började de Danfke at tala högre, görande få olideliga til-
bud, at Svenfka CommiiTarierne funno fig nodfakade at med oförråt-
tade årender refa hem; förutan at några Svenfka Skepp i Sundet bort-
togos under förevändning af Repreffalier for gammal leden oförrätt.

Under detta var Riks-Drotzen nedre på fit Grefve-fåte Wifings-
borg, och derunder lydande Gods i Småland, få at han dar kunde
fnarare ån någon i Stockholm få tidningar om Danmarks uptåg: gjor¬
de derföre genaff anftalt til det i Landet qvarliggande krigsfolkets mon-
ftrande och fammankallande, emedan han nogfamt kunde aftaga at
Fredsbrottet fnart yppas fkulle. Det drogde icke eller långe innan
Fejgde-brefvet blef ifrån Danmark fkickat til Gouverneuren i Halm-
ilad. Men huru blefvo icke de Danfke be/forte, når de fågo at man
på Svenfka fidan var vakfam, och framgången föll fvårare ån uti Bre-
mifka landet, hvaråfl de, innan Kon. Carl Guftaf kunde få tidningar,
rufade in, och i haft bemäftrade fig många orter?

Gref Pår gjorde början dermed at han vid Marckarid, fom år
gråntfen emellan Småland och Skåne, fatte Pofteringar af få mycket
Dragoner han kunde i haft fammandraga: låt fedan på et lågligit ftälle
vid Tofftaholm upkafta en Skants, til at betåcka Landet, och i fyn-
nerhet Staden Jönköping z); och lade dår in en Lieutenant med 50
Soldater, fom i nodfall fkulle förflårkas med beväpnad Allmoge.

Imedlertid hade på fkedd kungörelfe något Manfkap til Håft och
Fot, och med dem General Majoren Linrot ftott tilfamman vid Ljung¬
by. Härifrån bröt Grefven up, och marcherade til Halland, dels på
det han båttre kunde hålla Invånarne i tygeln, hvilka man mifstånkte
hyfa gammal kårlek til Danmark, dels ock at vara fåfom i en medel¬
punkt, och tillika beförja både Smålands och Veftergöthlands fåkerhet.
Hufvud-qvarteret var vid Laholm, dår han férftårktes af Riks-Tyg-
måftaren Gref Eric Stenbock, fom kom med några Compagnier Fot¬
folk och en del af Artilleriet, förutan at Fålt- Marikalken Gref Duglas,
famt General -Lieutenanterne Guftaf Baner och Henric Horn bragte
honom ånnu mera Manfkap utur de öfriga Landsorterna; men Duglas
affärdades dock ftraxt til Veftergothland, at fkjota Defenfions - verket
emot Norrfka gråntfen.
n-L , Sedan

z) Se Rhyzelii Sv. Gotbia Munitä och Rogbergs DiiT, de atting»
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Sedan Riks-Drotzen hade fått kunikap at Fienden drog fig til

Engelholm, brot ock han med Svenfka Armeen upp d. 17 Julii, och
marcherade in i Skåne, uti hvilket Tåg hans For-troppar på Hallands¬
ås flogo den namnkunnige Parti - gångaren Sven Påfveiion, få at af de
tvånne Compagnier Snapphaner ibm han anförde, ganfka få undan-
kommo. Men fom man alienaft hade otilråckelige efterråttelfer om
Fiendens roreifer, lemnade Grefven Fotfolket, Artilleriet och Troffen
flående inom Skånfka Gråntfen, och allenail med Rytteriet och et par
fmå Fålt-ilycken ryckte til Engelholm. Fienden talte at hans For-
vackt blef fiagen; ville likvål icke komma fram utur fina Forfkanis-
ningar och våga någon drabbning med de Svenfka. Hvarfore fedan
Grefven hade hela dagen flått på Fåltet, och hvarken hade foder for
håflarne, eller, fom han då var utan Fotfolk och Artillerie, kunde
angripa den inom fina fördelar liggande och långt ftarkare fienden; ty
drog han lig tilbaka til den ofriga Armeen, hviiken kort deruppå än¬
drade iland, och fatte fig vid Skottorp.

Medan Gref Pår hår flod, fick lian bref ifrån Konungen, fom
grillade hans nit och kloka författningar, och utom de (Jragande höga
Ämbeten, fom icke voro Militariike, lemnade honom Öfver-Direélion
ofver hela Krigsmagten i Sverige, til Lands och Vattn.

Vid början af Augufli månad gick Riks-Drotzen åter in emot
Fienden, men tog en annan våg. Fienden flod alt iladigt vid Engel¬
holm, och oaktadt de många Skårmytzlar, Canonerande, och hvarje-
handa roreifer fom på bagge fidor gjordes, och varade ofver åtta da¬
gar, kunde det likvål icke komma til något fåltilag: hvarfore de Sven¬
ike, fom begynte lida brift på Proviant, ändrade deras Lager, och dro-
go fig tilbaka til Laholm, på et fådant fått, at Drotzen igenom fin
klokhet i retraiten icke förlorade en Man af de fina. Medan de Sven-
ike på detta lenare ilålle llodo och voro förfkantfade, vifte fig Fien¬
den uti fmå Detachementer, fom efter handen förjagades; dock utan
at honom något mårkeligit' afbråck fkedde. Gref Brahe fåg at den
Svenfka Armeen af et få häftigt arbete, fom han inom kort tid hade
gjordt, var nog afmattad, drog fig derföre d. 17 i famma månad til
Baimftad, och flog fit Låger vid Niffa-rå, at Manfkapet kunde dår båt¬
tre hviia och blifva förfriikat; låtande derjåmte til Arméens foriiårk-
ning komma flere Trouppar ifrån Veilergothland.

De Svenike hade knapt lemnat fit förra Låger och voro komne
til Baimftad, förr ån de Danfke fölgde efter; flogo up deras Tålt bre-
»detid det ilålle, hvaråft de Svenike hade ftådt; men fjelfva Generalite-
tet tog der&s qvarter inne i Staden Laholm. De begynte med aiiehan-

M da



90 BRAHE. Pär,
da Fällnings - arbete fåtta denna Staden i Förfvars-fiånd, och upkafta
Batterier, hvarmed de beiköto fjelfva Slottet; dock til foga fromma,
emedan Svenfke Commendanten fig tappert förfvarade, och med iina
Stycken gjorde et ftort nederlag ibland de belägrande.

Gref Får fortornades mycket af et fådant Fiendens öfvermod,
och, aldenftund han iåg lig vara förftårkt med några Compagnier Ryt¬
tare och Knektar, befiot at vånda om och uphåfva Laholms belägring.
På halfva vågen, vid Elfsbergs By, dår Laga-ä förbi-flyter, kom det
d. 31 Aug. til en ftark drabbning a), Hvardera delen ville hindra den
andra at komma öfver Genewads-Bro, och flodo bagge Arméerne på
ilranderne och fköto ftarkt på hvarandra utur Stycken och Mousque-
terie ifrån kl. 4 om eftermiddagen til kl. 10 om aftonen. De Svenfke
hade fördelen af vädret, hvilket förde krut-röken i anfigtet på fien¬
den, fom utomdefs flod på en högre ort, at merendels alla hans ku¬
lor gingo öfver. Omiider måfle han, efter mycken manfpillan, taga
flykten, då mörkret och natten halp honom at ej blifva långt efterfatt.

NaR altfå Riks-Brotzen hade uti detta Fälttåg haft den lyckan at
flå Fienden och uphåfva Laholms belägring, öfverlemnade han aldeles
befälet vid Skånfka Armeen til Fåltmarikalken Gref Guflaf Otto Sten¬
bock, hvilken Kon, Carl Guflaf hade ifrån Preuflen hemfandt, at va¬
ra Riks-Drotzen til hjelp: i anfeende dertil, at den gamle, välöfvade
och pålitelige Fältherren Gref Guflaf Horn, var, i detfamma fom Dan-
fka fejgden begyntes, med döden afgången. Härifrån vände han fig,
med de fidfl ankomne Troupperne til Veflergöthland, hvaråfl den Dan-
jke var utur Norrige infallen. Och hade Fienden icke få fnart fått
höra, at Gref Par var i an-marche med förflårkning för Veftgötha
Armeen, fom han drog fig tilbaka til Danika Hifingen, och ftadnade
icke förr ån vid pafiet til Inland. Omfider lemnacle Grefven öfver-
Commando på denna fidan til Riks-Tygmäflaren Gref Eric Stenbock,
förfogade fig fjelf til Jönköping at något hvila, innan han refle upp
til Stockholm, och återtog fina vanliga Äm bets-fyflor, förutan at han
på Konungens befallning, i fynnerhet flyrde alla kriget rörande råd¬
plägningar.

Under det Rikfens Råd, fom för den i Stockholm graflerande Pen
ilens fkul, var famlat i Nyköping, kom en Hof-Junkare fänd ifrån
Konungen, fom berättade, at Hans Maj;t efter fluten Fred i Roikild,
hade lyckeligen kommit in i fit Rike, och åflundade et Samtal med
Drotzeten» Gref Pär infant fig ofördrojeligen i Halmflad, blef på det

kärl ι-
λ) Finnes teknaj af Gref Eric Dalberg, och federmera fluchen i hoppar, jemväl ancfrs

gängen i Fußend, Hift. Caroli Guftayi,
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kärligafte utan for Staden omfamnad; gjorde redo for Γι t göromål, och
emottog en nådig tackfäjelfe for fin vifligen förda Dire&ion, under
Konungens frånvaro? låfvades honom ock en anfenlig Summa pennin*
gar ·, men, tii defs hon kunde betalas, at få nyttja någon Krono-Egen¬
dom i Bohus-Län til underpant.

Och efter fom ftraxt deruppå en forfamling af Rikfens Stander uti
Gotheborg ihopkallades, heilt Konungen allenaft et kort tal, och up-
drog Gref Brahe at til Ständerna göra Propofitionen, och vidare un¬
der rådplägningarna förklara Kongl. Maj:ts tankar. Efter fluten Riks¬
dag for Konungen til Tyfkland, och Gref Pär til Wifingsborg. Men
det drögde icke långe innan en ny ruptur med Danmark begyntes,
och altfå Riket på nytt fig til vapen vånda måfle. Gref Brahe com-
menderade åter hufvud-väfendet på den Norfka fidan, fogande icke
allenaA anftalter til en fåker motvärn, utan ock at offenfive gå löft på
Fienden. Imedlertid gaf Konungen honom ftåndiga rapporter om fina
egna Operationer, och infordrade Grefvens råd öfver åtfkilligt angelä-
git företagande j til defs at Elans Maj:t kallade honom til flg, at hafva
honom närmare til hands, och dageligen kunna höra hans utlåtande.

Gref Brahe refte flraxt öfver til Kroneborg, och fölgde Konun- 16^9;
gen ftåndigt, til defs det olyckeliga Slaget på Fiihnen ändrade de Sven-
fka krigs-mefurern.a, och föranlåt Konungen, at vånda om til Krone¬
borg ; hvaräft han efter några dagars forlopp, och fedan han om mån¬
ga Rikfens angelägenheter haft famtal med Konungen, blef fjuk, få at
han måfte låta föra fig öfver til Helfingborg.

Imedlertid biet Elans Maj.t färdig at komma efter, och refa tii
Gotheborg, dit Stånderne å nyo voro fammankallade, då Gref Brahe
kunde göra honom följe. Han fjuknade kort deruppå, och blef i fin
kammare af Konungen flera gånger befokt, och hans råd inhämtat om
de allmänna fäkerna. Knapt var han upkommen innan Konungen
fjelf lades på fm dödsfäng. Rikfens Råd famlades fördenfkul flera gån¬
ger hos Gref Pär, och handlades om åtfkilliga Fäderneslandets vigtiga
ärender, om hvilka Konungen redan tiiförene med Grefven omftånde-
ligen hade öfverlagt.

Efter Konungens död tog Gref Brahe fig5 med fordubblad nit,
Rikfens välfärd an: hade de förnåmfte af Ständerna hos fig? uptåkte
alla vidlöftigheter hvaruti Fäderneslandet var inveklat; anmanade dem
til trohet och enighet, och inom några dagar bragte det flora hufvud-
verket om Riks-flyrelfen, under den unga Konungens minderårighet,
il väl hvad Civil- fom Miiitair-faker angick til et onfkeligit flut:

Μ 2 hvil-
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fivilket på den allmännare Rikfens Ständers fammankomft i Stockholm,
efter Konungens Begrafning y blef ytterligare bekräftat. Til följe af
denna forfattning blef Gref Brahe en af Konungens Förmyndare, Kvil¬
ket kall han. med lika forgfällighet föreftod, fom han hade gjordt un¬
der de fidila åren af Drottning Chriitinse minderårighet,

16S2. SåsoM en vedergällning för defs vid den allmänna hushållningen®8J"n. nedlagda möda, tillade Regeringen honom ytterligare friheter for alla
af Caj ana och Brahe-ftäder gående utlagor, på ännu fem års tid, fe-
dan de förra Privilegierna med året 1663 vorde exfpirerande: alden-
Rund deiTe Ståderhade under näftforvekne Ryfka fejgd, famt igenom
mifsvåxt och andra ölägenheter varit befvårade, fä at de icke hade
kunnat komma til något fynnerligit vålftånd. I lika måtto fkulle han
for Fläcken Grenna i Småland (af honom Brahe-grenna kallad), fom
icke hade varit utlagor underkaliad, och man hoppades kunna uphjel-
pas til den refande Mannens bildand, hafva frihet for alla utfkylder,
in til defs Konungen vorde Regeringen fjelf antrådandes: hvilken ter¬
min, genom et fenare beilut, af d.. 4 Maji 1668, for de bägge forßj-
nämnde Städerna oekfå fattes.

Men når Konung Carl XI. hade fjelf antagit Riks - flyrelfen, lät
han icke clervid bero, utan förlängde friheterna för oftabemålte tre

11672 Städer til liela Gref Pars iifstid, för defs trogna tjenfters fkull, och i31 €C* anfeende dertil, at de bägge, Cajana och BraheRad, voro af honom
npt2gne af édesmark, och hade fordrat Ror möda och omkoftnad til
deras inrättande och vid magt hållande. Grefven var utom defs Γιη-
nåd at rpbygga en Stad uti det under Grefikapet hörande Wartoffta
Jlärad i Veffergöthland. Ty då den anfenliga Byen Lena hade ige¬
nom vådeld år 1669 aldeles afbrunnit, ärnade Gref Brahe förvandla
clenfamma i en Xöpffad, fom Rulle heta Brahe-lena: låtande til den
lindan ntiliska gator och tomter, hvaruppå ock någre hus blefvo up-
förde. Men de kort derefter följande bullerfamma tider, Grefvens död,
©ch hela Gretfkapets Reduftion under Kronan, gjorde en ända på def-
fe forfiag; och Lena fom indeltes til Öfverfce-Boftålle för Skaraborgs--

'

Regemente, vardt hedrat med det namnet Kongslena, til åtfkilnad ifrån
andra Byar 1 Veilergöthland, af famma namn i).

Konung Carl var icke långe en fuflmyndig och laglig krönt Ko¬
nung (hyarvid Drotzeten, fom redan förmält är, gjorde fin Ämbetes
förrättning), innan det drog fg til krig emot Danmark; då Gref Bra¬
ke, ehuruväl gammal och oförmögen at vidare gå i fält, ännu bevi-

fade
b) Rhyzelii Svio-Goth. muniia, och Odhelii Differt, de Wartoffta.
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fade· fig modig och Μ af nit for Sveriges heder; fägandes fin tanka
vara, at man icke borde vänta någon ytterligare utfordran, utan på
Svenfka fidän begynna, efter den forfte örfilen altid vore den båfta.
Sådant behagade den unge Konungen mycket, fom tog harneiket up-
|j|; lemnade den gamle Mannen hemma, hyilken fick ieiva få långe,
at han fåg fin Konung, efter tre erhåldna Segervinningar komma med
en hederlig fred tilbaka til fit Refidentz. Imedlertid hade han iikvåi
infiållt fig hos Hans Maj:t på Riksdagen i Halmilad.- ./678

Når altfä Gref Pår Brahe med heder kommit til en hög ålder,
och det fom märkvärdigt år, aldrig varit under fina göromål klandrad,
eller utfått för lyckans ombytelfer^ fom dock ftore Mån oftaft måfle
förfara: tvärt emot händigt uti fin Ofverhets nåd; affomnade han fak£-·
figen på Bogefund d. 12 Sept. 1680. Liket begrofs med lofliga Cere- 168&
mOnier uti Riddarholms Kyrkan i Stockholm ; närvarande voro Ko¬
nungen och bagge Drottningarna: men år federmera nedfat uti fina
Faders Grift i Ry- Kyrka vid Ridboholm r). Ånke-Grefvinnan éfver-·
iefde fin Herre' allenait några veckor. 20 O

g) Se Perfonalierne MSCt. Cfvannåmde Brahe - Familjens Handlingar och Svenfka Ko-
jmmgarnes Hiftorier, i hans dagar. Puffendorf och flera: Stiernmans Landi-Marik.
Mi&. i Gjorwells Bibi. Åbo Tiefen an, nu

BANER,
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BANER. Släkten.

Be Banerer hafva långe varit namnkunnige, både i Sverige ochDanmark, utan at Genealogifterne riktigt kunnat vifa, om de
Svenike åro af de Danfka, eller deile af de förra hårftammande.

Icke defs mindre hafva någre, fom ikrifvit om de berömde Her¬
rar af detta namnet, på et fmickeraktigt fått angifvit for deras Åtte¬
fader, den Thdmms, fom Hiitorierne förmåla hafva år 1030 varit med
Konung Knut den Rike i Danmark, då han ftridde med de Engelika:
hvilken förvårfvade fig et ftort namn på det fåttet, at dä den Danfke
håren var nåftan ilagen på flykten, och deras Fånika nederlagd, tog
han en gren af trå, och fatte den på fin glafven, ropandes K. Knuts
krigsfolk tilbaka, fom igenom denna frimodiga Mannen vunno feger
ofver fina Fiender; hvarföre ock K. Knut gaf Thåmme frihet d)y och
gjorde honom til fin Baner-herre.

Messenius var en tid af famma mening; men då han vid närma¬
re fkårikådande fann, at det blott var en gifsning, grundad på likhe¬
ten emellan namnet Baner, och tjenflen Baner-herre; återkallade han
fin förra utlåtelfe,

Åtminstone trånga icke de Svenike Banerer til lrjelp af dikter,
emedan deras åttelåggar gå nog långt i ålderdomen, redan til 400
år upföre e).
Herr Elkil, af vapn, fkal hafva lefvat 1359.
Hans Son, Herr Ifaac Eikilsfon, ågde Fru Ingeborg (Lejon på half

Lilja), hvilken, om vifle Slåkt-regifter åro riktige, var hårflamman-
de af Carolo Magno.

Deras Son var Ifaac Ifaacsfon, den åldre.
Efter honom folgde Ifaac Ifaacsfon, den yngre. Sv. R. Råd 1424.
Sedan Herr Efkil Ifaacsfon til Wennegarn, Sv. R. Råd och Riddare,

fom dog 1465, och hade varit tvånne gånger gift; forfl: med Ceci¬
lia

d) Om Tymtno, fom gaf Bauererne namn, fe vidare Suhrn och Schönings Forbedringar
udi Danfke Hift. p. 34. äfven den forras Samlingar, Vol. I. p. 137 feq.

e) Uti gamla Åfchanei Samlingar år anteknat om et Baner-vapen i Byrklinge Kyrka,
hvarvid -flått ikrifvit; Hic jacet D, Styrherms cum conforte fua A. D. MCCCXXXIX-
vequiefcant in pace. Herr v. Dalin går långre tilbaka, och namngifver en Anders Ba¬
ner, fom den forfte, hvilken A o 12S2 kommit til Sverige; och at hans Sonefons So-
nefon, Herr Ifaac Ifaacsfon af Olinge (3 Leden på Siamtaflan), vore Stamfadern til
alla Baneier. Se Sv, K, Biß, Tom« XI. ρ, 292.
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iia Gren, aflandes med henne Fru Sigrid, Kon. Guftaf den Förftes
Moder-moder /J; fedan med Brita Ulf, af hvilken hän hade

Herr Nils Klkilsfon til Djursholm, Sv. R. Råd, fom blef aflifvad i Fki* Vi;
land af Kon. Chriftiern den omilda, år 1520.

Niisfes Son var Axel til Djursholm, åfvenvål Sv. Rik. Råd, fom dog ντί.
1554. Han hade tre Söner;

Gustaf, Sten och Påder. Af hvilka der* yngfle, Pådet Axels- vm.
fon til Hendelö, föll fom en redelig Svenfk Man uti et Sjöflag emot
de Danfka, år 15G5; men de åldre hade et fvårare ode. Bagge hade
de tagit fig det tiinarnnet Baner; bagge voro de Rikfens Råd, men af
Kon. Sigismundi anhang emot Hertig Carl och deras Fädernesland 5
hvårföre de ock bägge blefvo halshuggne i Linköping år 1600. Om
Sten Baner icke hade Barn, få hade Guftaf Baner få mycket flera.

Svante, Pehr, Axel, Johan, den berömde Generalen, hvars txr,
åminnelfe hår firas; och Carl. Allefaniman trogne underfåtare, och
vålförtjente Min, famt derföre uphögde til de hogfla åreftållen i Riket*
År 1651 d. 20 November lefde ingen utaf dem 5 dock blefvo alle deras
Barn af Drottning Chriftina forfatte i Friherre-ftånd, och fingo til
Friherrfkap, alla Kongl. Maj:t ock Kronan behållne Hemman, Bönder,
Gårdar och Mantal i gamla Carleby Sokn i Öfterbottn, famt gamla
Carleby Stad; hvarjemte de fkulle titulera fig Friherrar af gamla Car¬
leby. Deras vapn forbåttrades på det fåttet, at de fingo en fyrdelt
flkoid, och midt deruti deras anborna Baner-märke, fom år en hvit
tunga i röd t fält. Af de fyra nya fälten åro det forfta och fjerde blåttf
och deruti et dragit Svåra och en Ryttare-Fånika lagde i kors öfver
en Silfver-pelare. Andra och tredje är rödt, med en filfver-fårgadl
Enhörning. På Skölden åro tre öpne Tornerhjelmar (når Frihetrlige
Släkter i Sverige gemenligen icke hafva mer ån tvånne), täckte med
deras Friherre-kronor. Utur den medlerfla upftiga tolf Fånikor, ikif—
tevis röda och hvita. Utur de andra bågge en Silfver-Enhörning.

Af ofvanbemålte Fem Bröder, åro Svantes efterkommande utgång-
ne, på fvårdfidan. Axel hade allenait Döttrar; och ibland dem Inge¬
borg, Herr Bengt Horns. Johans Son blef Grefve, men dog utan barn.
Carls Son Guftaf ölverlefde fina. Si at nu för tiden inge andre Fri- χ
herrar Banerer åro, ån de fom komma af Pehrs yngre Son, Clas Baner;
Och i fynnerhet af dennas åldfla och yngita Söner, Johan och Ifaac. φ,Ty den medlerfle, Axel, Sv. R. Råd, dog barnlös; och gick altfå Gref-
veflåndet, fom han d. g April 1719 hade förvårfvat, med honom an¬
dra gången utur Baner-Släkten, I4er_

f) Mera om Familkns ikyldikap med Wafa-hufei uti IhmDifl*. de Adagusj contin, z\ p.6.
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gS B Δ Ν Ε IL Slakten,
Herr Efktl, af vapen.

Herr Ifaac Eikilsfon.
1

Herr Ifaac Ifaacsfon, den åldre.

Herr Ifaac Ifaacsfon, den yngre,
I

Herr Efkil Ifaacsfon.
■Λ.

5. Fru Sigrid Herr Nils Efkilsfo®
Herr Carl Carisfons til Djursholm,

til Eka.
t ■' —^ —■ ■ ·»··} t··" ■« ' .■— *—·—»

7- Fru Ceciiia Herr Axel Nilsfon.
Herr Eric Johansfons.

g; Kon. Gustaf Géhaf Axelsfon Sten-A^elsfou Påder Axelsfoa
Eeesfon. Baner. Baner. til Hendelo.

-Λ_·. ->

Herr Svante Herr Pehr Herr Axel Herr Johan Herr Carl
Baner. Baner. Baner. ! Baner. Baner.

Deras Barn ailefamman Friherrar den 20 Novemh. 1651. .

—»

10, „ Frih. Clas Ingeborg Baner Frih. Guflaf Frih. Guilaf
, Baner. Hr Bengt Horns. Baner blef Baner

, . Grefve 1651. dod barnlos.
barnlös.

ii. » Frih. Johan Frih. Axel Baner Frih. Ifaac
Baner. Grefve 1719. Baner,
t t barnios. f

IZ. Utgång- Frih. Johan Mauritz . Frih. Guflaf Frih Paul
ne. Baner, f Baner. Baner.

13. Frih. Johan Gabriel Mauritz Axel Svante
Baner. Baner. Baneij|

jjrmn' ιιιι.Κϊ.ιι· ;4. «ί.umW h

Johan»
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Johan. BANER.

Johan Baner til Mulhammar, Morby och Werder, Riddare, Sveri¬ges Rikes Riid, General och Fåltmarfkalk, famt General Gouver¬
neur i Pommern, föddes på Djursholm, icke långt ifrån Stockholm,
d. 23 Junii år 1596.

Om hans Fäderne år redan handlat; och var Modren af icke min¬
dre namkunnig hårkomft, Svea Rikes Förehåndares, Flerr Sten Sture
den yngres Sona-dotter, Fru Chrihina Sture, boren Grefvinna til
Stegholm och Weilerwik.

Annat hvad honom håndt i hans barn- och ungdom lemnas
ti tan affaknad borta, fom gemenfamt med många andra barn, och den
omforg fom förnäma föråldrar plåga hafva, når man allenail behåller,
huru han i de lpåda åren underligen blef frålit utur en ftor lifs-fara.
Han var på ht Mödernes-Gods Hörningsholm, belågit i Söderman¬
land vid Hafs-iidan, och hade utan tvifvel fedt Båtar eller Skepp;
hvarföre han i iin barnflighet roade hg med at binda et klåde i fön-
ilret, fom, då vädret dåri blålle, var i hans tankar det famrna fom et
fegel, hvarmed han ville refa til Tyfkland. De honom vakta fkulle
voro vårdslöfe och gingo bort. Tvifvelsutan hade den lille oförfarne
Båtsmannen velat refva ht fegel, då han föll öfver bord, eller fön-
ller-karmen, ned på klippan, dår hufet var bygt, utan at i aldrarin-
gafte måtto fkada hg, gråta, eller vara förfkråckt. Barnpigan löper be¬
hört ned i Trägården, och trodde honom ligga död, fom"hadeTulUt
ifrån tvånne våningars högd, men i det hållet går han frifk och glad, χ
vetandes intet annat at berätta om ht fall, ån at han hade hoppat i
famnen på Trågårdsmåftaren, fom hållit up ht hvita förkläde. Ingen
lådan Trägårdsmåhare var dår til finnandes; utan vördade alle Guds
Förfyn, ibm flackat hn Ängel at bevara detta barnet; hvilket tiden
lårde hafva varit et utkorat redfkap til hora verks utförande i Tyfkland.

Han upvåxte hemma hos hn Moder, och var henne til mycken
hugnad i ht Anke-händ; til defs at åldrén rögde hans fynnerliga bö-
jelfe til krigs-våfendet, men vidrighet deremot til at fåra galanta Exer-
citier, fom pryda en Hof-Man. En gång hånde, at han fölgde hn
Moder til Kon. Carl den IX:de, hos hvilken hon hade at afgifva en
bönefkrift, då Konungen fattade tycke til den unga och muntra Jo¬
han Baner, och frågade om han icke ville tråda i Konungens tjenh;
hvartil Baneren (varade: Fånen tjena Er, fom har hagit ihjål min Fa¬
der. Konungen hudfade, och låt ej märka hg förtornad af denna ut-

N latef-
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låtelfe, fom icke fult var mycket höflig, men dock upriktig, och fä-
dan fom Sonen af den förjande Modren tvifvelsutan ofta hört hade.

i6i>. Pä fit nittonde år folgde han Kon. Guilaf Adolph til Ryfsland,
och under Brödren, då varande öfveriten, Svante Baner, biviilade be-

1617. lågringen for Piefkow, fom Volontaire. Konungen gjorde honom ful-
ler, et par år derefter til fin Kammarherre, men at tillika få flå qvar
vid Armeen, fåfom Cornet under Lif- Regementet > hvarifrån han, för

3620. fit välförhållande, flyttades til Capitains - behållningen under Gardet.
NIr kriget federmera angick i Lifland, och Staden Riga ftormades,

gaf Banern et nytt prof af tapperhet.5 i det han föril befleg vallen,
dref Cömmendanten tillika med Soldaterna in i Staden, och faeilitera-

Ϊ621 de denna importanta Fällnings erofring: hvilken gjerning Konungen
ilraxt deruppå belönte med en Öfverfte Fullmagt för Öflgötha Rege¬
mente til Fot.

1622. Vid Mitow, i åfyn af hela Fiendens Armee, bemåilrade han och
Öfverflen Guilaf Horn, tig lyckeligen en Skants,. den af Fienden be-
fatt värj hvaruppå kriget i Lifland för tre år blef fufpeiiderat. Denna
hvila nyttjade Banern at, til Konungens goda. nöje reformera den in-
låndfka Militien.

1625. NaR vapnen, efter Stifleflånclets förlopp, åter uptogos, flackades
han, jemte andra Officerare, och några Regementer ifrån Riga, at in¬
taga Kockenhufen och flera orter, til at fåmedelit bana vågen för Ko- *
nungen in i Cur! and och Litthowen» Var fedan på denna Expedition
ilåndigt vid Hufvud-Armeen, och lade uti alla occafioner mycket be¬
röm in, färdeles vid Birfens erofring j få at ock Konungen, efter fe-
gren· vid Wallhoff i Litthowen, tilbetrodde honom på någon tid Gom¬
mendantikapet i: Riga.

1626. Den Store Guilaf gick fedan til Preuflen, och brukade Baneren
vid många falla orters inkräktande, och 1 alla forefallande ikårmytiTarj
ibland hvilka den åiVentyrligaile näftan· var vid Meva, då Konungen,
fom af Fienden råkade blifva kringhvårfd, igenom Banerens och an¬
dras klokhet, fom formerade. Bataillen, fall underligen b rag tes dertfrån.
Kort deruppå förordnades han til Gouverneur uti Skantfen Haupt,
hvarigenom Dantzig och det omliggande Landet förfvaradesj ehuru-
vål han nåilan dageligen blef anfäktad af Fienden..

Hvad återilod af Preufliiha kriget, och pä hvad fått han vidare
å daga lade fin tapperhet, går man hår förbi:, fåfom, uti Slaget for
Dirfchaii5 vid Strasburgs erofring j och den ilarka retraite derifrån, då.

han
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han i unge Grefvens af Thnrn itålle commenderade fom General Ma¬
jor, enår de Kejierlige, under Fåltmarikaiken Arnheim, conjungerade
med Polika Armeen, angrepo Kon. GuRaf Adolph? farnt vid Monto-
wer-fpitzes de fen hon. I det ftålle förtjenar at omtalas huru Rort för¬
troende Konungen hade til hans klokhet och mogna eftertänka; ^ då
honom committerades, at jemte Riks-Cantzlern Oxeniherna och Fålt-
Marfkalken Herman Wrangel tråda i underhandling med Republiquen
Polen, och gjora et fex-årigt StilleRånd.

Sedan, i följe af denna Tra<flat, Skantfen Haupt var lemnad til
Chur-Brandenburg, kallades Baner hem til Sverige, at undfå belöning
for fina redeliga tjenRer. Konungen behagade at på Riksdagen, fom
då hoits, iolenniter ila honom til Riddare? taga honom ftraxt derpå i
Rikfens Råd, och tillika at nåmna honom til General af Inianteriet.

Samma år tog Konungen honom med hg på Amiral-fkeppet, når
han gicx öfver til Pommern. Ifrån den Runden blef Tyfkland för
Baner och flera Svenfki Generaler en årefuli fkådeplats: dä Kon. Gu-
ftaf Adolph , efter LandRigningen, brukade förR denna Generalens
tappra arm, at occupera många angelägna Fällningar och platfer i Pom-

Marck-Brandenburg och Meklenburg. Til det iidRnåmde varmern.

ifiagj
1 Julin

{630;

Demmin fom en nyckel? och, til Rorre fåkerhet emot den Kejferliga
Generalen Perufis tilbud, lemnades FåRningen med behöriga trouppar
i Banerns hånderj imedlertid at Konungen fjelf med Hufvud-Armeen
vånde om til Stettin. Förut hade Generalen varit ibland dem, fom på
Sveriges vågnar i Berenwald teknade Alliance-Traétaten med Frankrike. 1651

13 Ja".
Vidare, når Konungen tågade til Frankfurt an der Oder, at då-

dan drifva de Kejferliga, folgde Baner med, fom Befålhafvande ofver 25 Mart*
Referven och Artilleriet. Sedan Staden var intagen fick han och Ge¬
neralen GuRaf Horn befallning, at gå förut och infpårra Landsberg.

Sin Rora Hjelte var han federmera föl jäktig uti defs ytterligare
marcher, och biviRade Slaget vid Leipzig, dar han commenderade an¬
dra linien af högra flygeln, och vant det berömmet, at Konungen til-
ågnade honom en Ror del af denna mårkeliga feger.

Konungen gick, fom bekant år, igenom Meiflen och Thüringen
in i Francken, at fullfölja fina vundna fördelar, men Baner fick befall¬
ning at blifva i Sachfen; kringrånna Magdeburg, dår fienden ånnu låg,
och upråtta en fårfkild Armée. Når den Kejferlige Generalen Pappen¬
heim federmera^drog fig utur Magdeburg, bragte den Svenike både Sta¬
den och. hela Årche-Bifkopsdomet i fin Konungs våld? och med fin
Armee, fom då var blefven tåinmeligen Rark ^ nalkades_ til Wefer-
ftrommen. Ν 2 Imed-
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Imedeertid hade Kon. Guflaf med fegerrika vapen dragit mänga

Lånder och Stader på fm lida, och frålfat de betrångda Evangelifka
Stånder: aktandes for godt, at fortfåtta kriget i Båyern, hvars Förfte
var hf'jfvudman for Catholifka Ligan. At fådant med få mycket
flörre eftertryck måtte fke, kallade Konungen til fig Generalen Baner
och Hertig Bernhard af Sachfen-Weimar, med deras anförtrodda Ar¬
méer. Donawerth, Paflagen öfver Leckftrömmen, Augsburg, Mün¬
chen, och i gemen hela den Båyerfka Expedition, vitnade om deras
mod och kloka upförande. Ty lemnades de ock qvar i Landet, at få
mycket mera diflrahera Fienden, når Konungen marcherade utur
Båyern, och flog ht Låger vid Nürnberg.

163a. Men efterty Fienden famlade hela fin fvårm emot Konungen, blef-
vo Baners och flera vid Rhenftrornmen flående Troupper kallade til
förftårkning, dem han under tågandet conjungerade, och utan lidit
motftand lyckeligen framfkaffade til Konungen. De Svenfke prefente-
rade fig til Bag, men de Kejferlige ville icke fram utur deras fördelar,
faft ån Kon. Guflaf låt canonera dem i deras Låger. Vid hvilket til-
fålle et af deras gen-ikott fargade och nåfian aldeles kroffade Banerns
arm, få at det behöfdes lång tid innan han kunde helas.

Sedan nu Chur-Sachfen bevekeligen anropade Konungen af Sve?·
rige om hjelp emot Fienden, fom drog hg neder åt Meißen; fkyndade
fig Konungen denna fin Bundsförvant til undfåttning ? lemnandes,
ibland annan difpohtion i de fyra Öfver-Creyfferna, befallning til Bä-
ner, at med hn Armée blifva qvar, och fkota verket i Båyern och

hl Schwaben; hvaråft åfvenvål en hop fammangaddade Bönder, fom ha¬
de tagit hg före, at plundra Landet, blef af Bauern och Hertig Bern¬
hard upfokte och kufvade.

Icke långt derefter hånde den olyckan, at Konungen föll uti ila-
get vid Lützen, då bördan i de Landsändar, dår Bauern var, blef fä
mycket fvårare. Båycrfke Generalen Altringer hck hor förftårkning,
och begynte at mycket trånga de Svenfka; hvarföre ock Guftaf Horn
med hn Armée, fom flod vid Öfver-Rhein, kallades til hjelp. De
Båyerfke blefvo fåledes jagade in i deras Land igen, och Baneren lem-
nade befålet öfver bågge Arméerne til Horn, refandes fjelf til Neder-
Sachfen och Magdeburg, at vårda hn hålfa. Han var ock hnnad at gå

*633- öfver til Sverige med Konungens Lik, fom affördes ifrån Wolgaft,
^ Ί" · men fick befallning af Riks-Cantzlern Oxenftierna, at blifva qvar, få-

fom omiftelig för Sveriges och de Evangelifkas tjenft.
Efter den updragne krigs-planen borde, han föra befålet öfver

den Corps, fom fkulle agera vid Donau-ftrömmenf men fjukligheten
'

· him
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hindrade honom, få at Prints Chriftian af Birkenfeld måfte dar göra
tjenft. Banern åter.holt fig ftilla vid Magdeburg hela den Sommarn,
och en del på Höften g), til defs at Wallenftein, med hvilken de
Chur-Sachfifke colluderade, hade vid Steinau ruinerat de Svenfka
Troupperna, fom anfördes af Schlefilka Öfver-Commendanten Jacob.
Duwalt.

SånANT gaf anledning til nya författningar; at Banern Ikulle up-
fåtta en ny Armée, och med det öfriga krigsfolk, fom han· utur Ne-
der-Sachfen kunde förfamla, ftålla lig emot Fiendens vidare framgång.
Wallenftein och de Kejferlige anfågo detta med fruktan, hålft Hertig
Bernhard af Sachfen i det fammä gjorde fig måftare af Regensburgy-
och drogo fig derfore tilbaka up åt Böhmen.

Nu fant Axel Oxenftierna, fåfom det Evangeliika Bundets Dire¬
ktor, för nödigt, at utfkrifva en Sammankomft i Halberftadt, hvilken 1634.
Baneren jemvåi biviftäde; och blef, med närvarande Forftars öch Stån- .
ders confens, erkånd for Sveriges Kronos och den Neder-Sachfifka
Kreyfens Fåltmarfkalk, famt adjungerad til famma Kreyffes General,
Hertig Jöran af Brunswig-Lüneburg.

Emedan intet årtal finnes på den Skådepenning fom i Tyfkland.
blifvit gjord öfver Banern, få kan han tjenligaft vid detta tilfålle be- >
fkrifvas, då denne Herren var icke allenaft af fina egna, utan ock,
främmande erkånd för en ftor och pålitelig Höfvidsman.* På förfta
fldan år hans bild och namn: Johan Baner, Herre til Mulhammar F), Sve¬
riges- Rikes Rad och General af Infanteriet. På andra fidan år Bibeln lig¬
gande på et Altar, öfver hvilket en hand håller en bar vårja, hvars
klinga år omffåtad med en lägerkrants; hvarmed beteknas, at hans.Ho- Tab.IV.
gra hand forer Svärdet, uti Guds och de Svenfkas fak.

NIr nu berörde öfverenskommelfe var gjord i Halberftadt, aflåt
ock Chur-Förften af Brandenburg fina Troupper til Fåltmarfkalken.
Hertig Jöran anförde en fårfkilt Armée vid Wefer-ftrömmen, och Ba¬
nern, med 8000 Man til Fot och 600 til Haft, Svenfkt och Branden-

N 3 bur-,

g) Vid den tiden blef Fältherren for fin kärlek til Vitterhet intagen uti Ρahnen - Orden,
allmänt kallad, Die früchtbringende Gefelfchafft, under namn af der Haltende.

/?') Mulhammar eller Målhammar, ligger i Weftmanland. Stenhufet (fom ftår afritat i
Gref Dahlbergs Verk) är byggt 1620, och ägdes tillika med Godfet af Sonen Guftaf
Baner. Kom fedan i främmande händer, fädanes fom voro häftande for ikuld hos
Kronan; hvarfore det reducerades, och hafver ifrän 1083, fom en Kongsgärd varit
lemnad i Arrende, Norby, hvartil Fältherren ockfä ikref fig ägare, ligger i Ofter-
gothland, vår honom af Regeringen donerat A;o 1637. Kom åfvenledes under redu-
ction; blef öfverfte-Boftålle vid Öftgotha Infanterie, och heter nu Kongs-Norby.
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hurgifkt folk, fi6It fig vid Odern, til at recuperera Frankfurt och

( Landsberg. Hans upfåt lyckades, få at defle bågge Orter återkommo
13 Maji. i Brandenburgs våld.

Märchen fortfattes til Schlehen, at göra fig måftare af Grofs-
30 Maji. Glogau, hvilket Stålhanfken imedlertid med Rytteriet fkulle berånna.

Men Arnheim kom förut, och tog den Orten for fina Sachfer. Så¬
dant måfte Banern låta fig behaga, efter man d§ ånnu icke ville platt

ζ Junii. uphåfva vånfkapen med Sachfen 5 gick derfore och bemåftrade fig Crof-
fen. Längre ville icke Arnheim at Banern fkulle komma in i Schle¬
hen, hvilket Land han gjerna ville hafva til Qyarter for de fina: der-
emot at Banern fkulle lemna alla de fafta orter, fom han innehade, och
gå til Mähren. Men detta fyntes for den Svenfka vara mycket ofå-

Jul. kert; vände % derfore igenom Laufsnitz til Böhmen, at underftodja
Hertig Bernhard, och ikaffa det belägrade Regensburg någon luft. De
Sachiifke ville fuller icke, at han fkulle angripa Leutmeritz, hvareft
deras Fullmågtige lågo inne, och handlade om en fårfkilt Fred med
de Kejferliga; men fådant frågade Banern icke efter, utan fkrämde Ge-

11· fanterna bort och tog Staden. Sedan flog han i ftorfta haft en bryg¬
ga ofver Elben, at komma nårmafte vägen til Prag: och fom affigten
var, at få fnart han derofver blifvit måftare, gå loft på fjelfva Wien.
Sachfifke Armeen, fom ville fynas vara god allierad, folgde honom
fuller efter, men gjorde dock mera hinder ån hjelp i hans forehafvande.

Han ftod derfore 1 Böhmen, utan at kunna uträtta något efter-
tryckeligit, til defs at Nordlingfka Slaget timade. De Svenfkas Bunds¬
förvanter i Tyfkland begynte blifva vaklande. Chur-Sachfen fkilde fig
ifrån Banern; Chur-Brandenburg drog ock fit folk tilbaka. Hvaruppä
Fåltmarfkalken fick befallning af Axel Oxenftierna at gå til Eger; och
fom han då hade måft paflera Prag, hvariitur de Kejferlige hade kun-

13 Sept. nat gjöra anfall på honom^ gick han ofver Pirna, igenom Vogtland,
til det Magdeburgiika, och ftadnade i Thüringen, dår han lade lin Ar-

©& mée i godt qvarter. Nyttan var derjemte, at Fienden fom fpelte må¬
ftare i Öfver-Creufierna, icke fick tränga in ofver Thüringer-Wald,
och impatronera fig der i Landet.

Medan Banern hår låg, hade han mycket at utftå. Magdeburgfka
Cantzlern Stahlmann traktade honom efter lifvet, fom dock i tid blef
uptåkt. Hela Svenfka Armeen, fom ftod i Sachfen, gjorde fig upro-
riik; få at det koftade honom och Oxenftierna icke liten moda, innan
Soldaten kunde tilfredsftållas. Men den aldraftorfta fvårighet, fom vid
Evangelifka våfendets upråtthållande lades i vågen, var då Chur-Sach-
fen, oaktadt Banerns åtvarningar ifrån underhandling med Öfterriki-



Johan. BANER. 103

fka Hufet, gjorde fin particuliere Fred i Pirna, och Kronan Sverige, i£*5[
emot båttre förtjeniier, hemligen förklarades för fiende. Arnheim
brukade i början icke uppenbart våld, utan begynte at trånga Banern
i fina qvarter, få at Arméen, om möjeligit varit, ikulle aldeles för¬
tryckas. Likväl bibehölt fig den Svenfke, til in på Sommaren; at
Fienderne, med deras ilåmplingar, livarken fingo afikåra honom Stif¬
tet Magdeburg, eller fjelfva Sjökanten.

Då bortlade Chur-Sachfen åfven fjelfva Ikenet af vånfkap; drog
en del Officerare ifrån Sveriges devotion; utflög alla anbudna medel
til förlikning, och gick med hela fin magt löft på Banern. Det blef
altfå fvårt för Svenika Arméen, at längre flå qvar i det Magdeburgika,
fårdeles fom tilförilen på alla fidor blef affkuren. Men innan han up-
bröt, ville han hvad en behjertad Anförare kan göra når myteri up-
kommer i en krigshär. Plan lät taga några af de Tyika Generalerna
och måff oroliga Öfverftarna i arrefii, hvilket jagade en fruktan i de
öfriga. Upilålte fedan hela Arméen, och holt til henne et Tal, hvar-
uti han med mörka fårgor afmålade Sachfens fkamliga affall; upvåc-
kandes derhos et förakt for det Hertigdömets biilånd, fåfom hvilket
de Svenfke icke allenaft fullkornligen kunde umbåra, om de blefvo
trogne, och åtlydde en välmenande Generals commando, utan ock
hafva krafter nog at taga håmnd af den trolöfa. DeiTa föreilållningar
flöt han i ifver med de orden: Eho fom år öm om den Evangelifka
Låraris förivar, om Sverige, och fin egen åra; han följe mig efter,
igenom detta alfvarfamma tiltal bragte han Tropparna på förnuftiga tan¬
kar igen, fom nu enhåileligen lofvade följa hvart inan dem förde.

Baner lemnade altfå något Manikap til Staden Magdeburgs för-
fvar, och fatte öfver Elben vid Boitzenburg, hvaråll han både var Sjö¬
kanten nårmare och lharare kunde blifva förilårkt ifrån Sverige.

haröfver blef fienden modig, trodde at Banern lopp af fruktan,
och ryckte altfå efter med tio ilarka Regementer. Men ånikönt de
Svenfke redan merendels voro ofverkomne på andra fidan, och Banern
var i den fidffa Colonnen, icke mera med fig hafvandes ån tre Efqua-
droner, vande han dock om med fin lilla magt, repouiferade Sachfer¬
na, och, i alla de 10 Regementernas åfyn, borttog deras Generals Vitz-
thumbs Standart, och förde fåledes Svenfka Arméen utan någon £ka-
da öfver Elben. Straxt derpå, når Fienden vid annat ilålle var gången
öfver famma Ström, och begynte belägra Dömitz med 5000 Man, fit
båila fotfolk, hade Fåltmarfkalken Baner den lyckan, at igenom Gene¬
ral-Lieutenanten Patrich Redwin uphåfva belagringen > llå hela Infan- 22 O&ok
teriet, och jaga Generalen Baudifs, med alla fina Sachfer, hufvudflupa
öfver oftabemålte Elbftröm, Chur-
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Chur-Försten ville nu'gjora fit ytterfta forfok, dragandes ifrän

alla orter fk folk tilfamman, med hvilka han pafierade Arommen vid
Werben, och tågade ned til Parchumb. Emot denna magt befant Ba¬
ner fig icke vara nog flark, retirerade fig derfore närmare til Pom¬
mern, at förena fig med TorfteniTons Armée, fom kom utur Preus-
fen, efter flutit 2fi:årigt ililleitånd emellan Sverige och Polen. Ηvar¬
efter han ftraxt gick emot fienden, och vid Goldtberg flog honom
tre Regementer af. Når Chur-Forilen, for hvilken denna forluft var
nog kånbar, vek undan til Hawelberg, folgde honom Banern; råkan-

9 Dec. des vid Kyritz at få faft på hans bäfta Cavallerie, hvilket til ftorre
delen ruinerades. Sedan intogs Hawelberg i Sachfernas åfyn; Wer¬
ben erofrades, och Baner gick öfver Haweln.

Denne gång fåg farlig ut för Chur-Forften, fom til at få de
Svenfka ned tilbaka, vånde fig åt Uckermarck och Pommern; hvaraf
Baner dock icke låt irra fig, få. mycket mindre fom ock Axel Oxen-
ftiernas fredliga tilbud i Pernau varit fruktloft; utan gick igenom Al-
'temarek och Stift Magdeburg up åt Halle, fom han tog i befittning;

1636 tvingandes fåledes Chur-Forften at afftä ifrån fina defleiner, och vara
Jan' betånkt på fit egit Lands forfvar.

Medan Baner icke få haftigt kunde blifva Slottet Moritzburg mäg-
tig, hant Chur-Forften hem til Meiflen, dår han maintenerade ftg på
den ena fidan om Sale-ftrommen och Banern på den andra. Ehuru
ftark den Sachfiika Armeen ock var, driftade hon fig dock icke at nå¬
got foretaga, innan hon fått ny hjelp ifrån Kejfaren, under General
Hatzfeld. Baner var icke mindre omtånkt når han det fåg: heftålte
derfore om Forfvars - verket i Magdeburg, och retirerade fig åt Wer¬
ben; hvareft han låt flå et faft Låger, at defs bättre accommodera fol¬
ket, och forvånta Recriiter utur Sverige. Fienden, fom mårkte at
emot de Svenfka, uti den pofiture de ftodo, ingen ting kunde uträt¬
tas , med mindre Magdeburg vore dem foril ifråntagit, lade fig at be¬
lägra denna Stad på tvånne,fidor, och fingo honom igenom accord in,
•förr ån Baneren med nya utfkickade Tropper kunde komma honom
til undfåttning.

Af denna ortens ofvergång hade Svenfka Arméen tåmmelig olå¬
genhet, få at Baner fant fig föranlåten at gå til Lüneburg, hvilken

„ Stad, jemte Slottet Kalkberg, han intog, och befatte med Svenfk Gar-
Aug. nizon. Drog fedan til fig den i Weftpfalen, under Lesle, flående

Arméen: och når Fienden var i antåg til Meklenburg, gick med de fi¬
na ofver Elben vid Boitzenburg; kallandes åfven til fig få mycket man-
fkap., fom utur Pommerfka Fåftningarna miftas kunde; hvarmed han

loge-
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logerade fig vid Parchurnb: men Fienden flod vid Perleberg» Tvenne
få ftarka Arméer kunde i längden icke finna deras uppehälle i et ut¬
armat land: ty refolverade Baner at ioka Fienden, och nödga honom
til bataille. Dock faft de Svenfke flera gånger prefenterade fig i Slakt-
ordning, ville Fienden icke gå utur fina fördelar» Baner grep förden-
ikul til det Krigs -puffet, at, fedan han ruinerat Sachfernas Skepsbryg-
ga ofver Elben, flålde han fig, fom ärnade han å nyo belägra Wer¬
ben. På detta fättet blef Fienden låckad utur fina qvarter, och brot
upp ifrån Berleberg: då de Svenfke fkyndade fig at ertappa honom,
och funno honom redan upftäld til Fåktande vid Wittflock. Här gafs 24
altfå det mårkeliga Slaget; uti hvilket de Svenfke erhöllo en fullkom¬
lig Seger ofver Chur-Forften. af Sachfen, och den Kejferliga Generalen
Hatzfeld*, erofrade alle Stycken, Munition och Trofs; nedlade det hä¬
fta Fot-folket; och bräkte Rytteriet i fådan confufion, at den infallan¬
de natten var det endafle fom kunde falvera de ofverblefna.

Efter denna Viétoria, fedan all nödig förforg var, dragen om de
fårade, tog Baner bort Werben ; och folgde Fienden ända up til Sale-
ftrömmen: derifran in åt Helfen, och på andra fidan om Caifel. Hvar-
uppå han i åter-marchen bragte Erfurt i Sveriges devotion igen; och
befatte det med Garnifon. Några Troupper lemnade han ock i Thü¬
ringen under Lesle: och med de ofriga gick han in i Meiflen, at an¬
gripa Leipzig» Men med denna Stadens belägring ville icke fort; 1637,
dels for flemt väder och vinterdag; dels ock at Fienden famlades ut- Jan»
ur alla fina qvarter, och hela den Kejferliga Anjiéen, under Gallas,
fom då tåmmeligen viétoriferade emot Frankrike och Lothringen, blef
tillika kallad. Ty fokte Baner fig et beqvåmare flälle, fom var Tor-
gau: hvilken ort han intog; och formerade där et godt Magazin: fpe-
landes fedan mäflare i Meiifen, hela vinteren ofver; och följande Vår.

Medan han hade fit läger i Torgau fläckade Konungen af Frank¬
rike en M:r Beauregard til honom, med forfåkringar at en diverfion
fkulle ihart göras vid Rhen-ftrommen af Weimerfka Armeen. Bemal¬
te Konung gjorde Banern en fkånk af 12000 Riksdaler, och i fkrif-
vande titulerade honom Coufin. Likväl räknade icke Baner rått myc¬
ket på det fom ikulle vara hufvudfaken vid deflå hofiigheter, eller den
utlofvade diverfion; utan fatte alt iit hopp på Wrangels få länge elter-
våntade ankomfl med frifka Troppar. Utgången lärde ock at til det
almånna verket foga åtgjordes af Frankrike; innan lyckan iå Jogade,
at då Gallas med hela den Kejferliga Magten, fom fedan blef forokt
med Sachfer och Brandenburgare, trängde til Baner, hvarkenA id Rhen-

O flrom-
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ftrömmen, eller i Elfafs å andra fidan tants något motiiånd: få. at
Frankrike då föril fick luft at impatronera fig Brifach.

Som nu denne ftore Svårmen föll Fålt-Marfkalken Baner for fvår^
få rykte han vid Midfommars-tiden 1637 ^ låger up vid Torgau;
och gjorde, icke utan at fom ofta il hafva Skårmytzler med Fienden, i
god ordning fin. retraite til Landsberg i Marek-Brandenburg. Afiik-
ten var ,at komma denna vågen i Pommern5 om icke Fienden, fom.
pafferat öfver Cuilriner - bryggan hade fådant förebygt. Baneren bru¬
kade dä et ftratagem, och iiålde fig fom vore han tvungen, at taga
vågen igenom Polen. Begårte och fick pafs for fin och Generalernas
Fruar, dem han låt refa förut. Gaf fig ock i förtroende med en
Brandenburg:fik Cornet, fom han fikånkte penningar, och lofvade göra
til Ryttmäilare, om han (kaffade några om landets belägenhet väl kun¬
nige ledfagare, fom kunde föra Armeen igenom afiågfna vägar in iPolen. Detta kunde Baner val finna at Chur-Forilen fikulle llraxt få
veta, famt at Corneten vorde berättandes, huru han låtit fprånga nå¬
gra Fält-ilycken, och fätta elden på bagagen: hvilket dock var intet
annat ån odugligt fkråp j ty hvad fom var brukbajt förilod han valat behålla 5 och de dyrbaraite effeéler voro redan i fruarnas coffertar.
Men i det famma at Fienden, förledd af deffa anilalter hade dragit figi förväg, och i fina tankar redan reparterat hela Svenfika Armeen, få-fom viffa Fångar, emellan Chur-Föriten och Gallas, vände Banern hä¬
ftigt om til våniler och nyttjade lågenheten af det låga vatnet, fomden Sommaren var i Oder-ftrömmen, på et ilålle vid Göritz, ofvanfor Cullrin, med alt Krigsfolket och Stycken vada igenom: bringan¬de.? iåledes hela Armeen, utan förluil, til Stettin5 dar han cönjunge-ra_.de lig med Herman Wrangel.

Fienden blef icke litet förrykt i fina auflag, då han fåg Banern,
emot förmodan, behändigt vara undfluppen: gick derföre tilbaka of¬
ver Cullrin, och formerade på någon tid et Läger vid Sveet: men be-
gynte fedan at tränga på Pene-ilrömmen och Ancklam. Wrangel vän¬de fig föril emot honom: men efter han var för fvag, kom Baner tithjelp. Hyaruppå de bägge hela den Hollen förfvarade Pene-ilrömmen >

tvurigo Gallas at upbåfva belägringen för Demmin, och draga fig un-dän Meklenburg: dit Baner fölgde, och vid Roilock bod honom
Fåit-ilag. Deruti ville den Kejferliga icke inlåta fig: ty giek Banertilbaka in i Hinter - Pommern; fårdeles fom hans nårvarelfe var ange¬lägen at utdrifva de 5000 Brandeburgare, fom där voro infalne.

Imedlertid, fäfom Fienden af en Perfon, hvilken kände ortenshelagenhet, blef underviit huru lian kunde komma ofver Penenj an¬

grep
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grep han en del af de Svenfka Troupperna o forfeendes, och bemågti-
gade iig Loitz, Dem min, Tribfees, Wolpll öch Gartz. Hvarfore Ba¬
neren b ief mera bekymrad, huru han mätte förfvara hufvud -platferna,
ån gå offenfive på Fienden : til defs han kunde få Recruter ifrån
Sverige*

Emot Sommaren af följande Aret fåg han fig förftårkt med 8000
Man nytt folk ifrån Sverige, och comménderade då en Armée af 26000
Man goda Trouppar; med hvilka han tilbaka tog Gartz, Loitz och «Ju!·
Tribfees; låtande rafera Fällnings-yerken på det förflnämde: men
Wolgail och Demmin holt han bloquerade. Fienden, fom hade fått
det nyvårfvade Chur- Brandenburgika folket med iig, årnade ocK.fä in-
fpårrä Bauern, och lade iig vid Malchin. Fält-Marikalken, fom vid
denna tiden ockfå blef förfedd med General Gouverneurs Fullmagt i
Pommern, kunde efter fin ågande Krigs-klokhet val aftaga, at Fienden
fkulle igenom den befvårliga forilen ofver land, och briil på föda, dår
han ilod, fjelf matta iig: gjorde derföre icke mera, ån at hålla Sven¬
fka Armeen innom och bak om Pen-ftrcmmen; dår hon i några vec¬
kor förfrifkades. Uträkningen var aldeles riktig: ty Fiendens tililånd
begynte blifva ju långre ju flatare; at hän omfider måfte bryta upp
och taga vägen til Havelberg. Konungen i Danmark, fafom Sveriges
hemliga Fiende, fökte fuller at hjelpa de Kejferligä i deras trångmål,
och bemedla en Vapen-hvila. Til fådant ville icke Baner lyilra, om
icke vilkoren blefve defs fördelaktigare; utan betalte Gallas med fam-
ma mått, fom han hade brukat vid Torgau, dår tiden ockfå utdrogs
med et iålångt hopp om flilMnd. När Gallas var aftogad, logerade
Baner lig i Meklenburg, och nalkades Fienden närmare: hvilken imed-
lertid lade iig i Lentzer-vifche; och når han iig ej eller dår kunde up¬
pehålla, gick ofver Elben, at förlägga ht Folk i Vinter-qvarter; fö-
kandes at någorlunda repa hg i Böhmen och Schlehen.

Et fådant tilfålle låt Baner icke fåfängt förbigå; utan då han tåm-
meligen fatt hn Armée på fötterna, rykte genaile vågen igenom Lü- g
neburger land, Halber/ladt och Magdeburg in i MeiiTen.

Det bekymrade icke litet Hertig Georg af Lüneburg at il fåda-
na Refande på lina ägor. Konungen af Danmark, hvars Son hade
gift hg med Hertigens Dotter, ville ockfå genom Salvius förmå Ba¬
ner at blifva långt ifrån Neder-Sachfen, och på andra hdan om Elben.
Det högila fom man kunde viilfara Konungen af Danmark uti, var at
icke fkida Hertigens land; utan nyttja allenail et fredligt Durchtog:
ehuruvål bemalte Flertig kunde vara nog mifstånkt; fom alle de hvil¬
ka ila i fullt gevär, och, få långe faran är dem når, fkydda hg under

O 2 neutra-
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neutralitet, men lågga ftraxt bort det namnet, når något tilfålle yp¬
pas. Hertigen gjorde garna hvad han kunde til at afboja alt mifs-
noje hos Bauern, och (kaffade fram nödig provifion på routen: hvil-
ket var den Svenfka Soldaten få mycket kårare, fom han någon gäng
fått fpifa fig med onaturlig mat, på de haffiga marfcher och vändnin¬
gar med Baner, utan at deröfver murra.

Det förda han uträttade, fedan han kommit in i Chur-Förftens
land, var at icke långt ifrån Zwickau ruinera några Kcjferliga Regi¬
menter, fom hade i upfåt at intaga Eyfsfeldj fick deras anförare Ge-

2flarti neral Fålt-Tygmåftaren Salis til fånga5 eröfrade 40 Standarter och Fa¬
nor } jagandes fedan de Chur-Sachfifka Troupparna fram for fig, in
under Dreiselem

LiKvåt når Marazini hade conjungerat alla fienteliga Troupperna,
ville deffe göra hg modige cch gä loft på Banern. Men han famlade,
i haft iit Infanterie, fom låg i Halberftadt och deromkring; hvaruppä

4 Apr. han vid Kembnitz flog Fienden, fa at af Infanteriet faft intet, men
utaf Cavalleriet et ringa p undkom.. General Majoren af Cavalleriet

„Bucheimb, jåmte. andra Qfverffar och många Officerare, få ock 3000
gemene Soldater biefvo. fångnej fex Fålt-ftycken, 65 Fanor och Stan-
darter och alt Bagaget eröfrat.

Etter Staden Pirnas intagande med ftorm, var Baner i beråd at
Hicka elden deruppå·; emedan han nåftan kunde tro, at ikottet med
det famma fkulle· komma i brand, hviiket han eljeft fåg hg icke kun¬
na blifva må-ftare utaf. Dock aiftod han derifiån på Chur-Forftin-
nans bevekeiig-a interceffion· for de arma Invånare, och nögde fig at
kalla ned Stads-murarna, och fprånga Tornen. Under det Belägrin¬
gen påftod, ville Chur-Förften af Sachfen fjelf komma i tyilhet til
undfaining med några tufend Man. Sådant fick Baner veta, och
gjorde en dags marfche emot honom., Men Chur-Förften tofvade icke
längre, ån at han fick hora Svenfka Löfen fkjutas, och gaf fig ftraxt
på flykten.

De Svenfke gingo- in i Böhmen,, gjorde' fig måftare af Leutme-
19 Majh ritz och Melnick j Mendés åfvenvål det Kejferliga Cavalleriet, fom ftod

vid Brandeifs j hviiket forfolgdes på tre mil når Prag. General-Lieu¬
tenanten. Hofkirck, Gr. Montecuculi, och månge andre af Kejfårens Of¬
ficerare biefvo då fångne.. ' Vidare prefen,terade. Banern hg for Prag:
mera at förnöja dem, fom ville dit och taga byte, ån at honom var
obekant, at Fienden hade nog val fatt fig i Forivars-ftånd, oeh at dar
ingen ting den gången kunde utrattes- Hvarfore ock, både Torftens-
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fon och fiere Generaler, förutan den på iköflande begiriga Knekten,
fingo helt andra tankar om Fiendens defenfions-verk; och lydde Ba¬
ner, fom heldre ville bruka deras anfall på fådana ftållen, dår nytta
kunde fkaffas for de allmänna fakerna, genom fåkra pallagers under¬
hållande, och dylikt. Vände fedan om til Brandeifs, hvars Slott han
intog. Låt ock Majoren Zabeltitz med några Regimenfer gå bort, och
bemåftra fig Konigsgråtz.

Näß Generalen Baner fåledes hade gjort Fig faft i denna och fle¬
ra ρöfter vid Elben, och dårfammaftådes en rund tid fubfifterat, åro
fuller emellan honom och fienden ätikillige fkårmytzler förelupnej
fårdeles når de Ungerike Troupperne blefvo ruinerade: men likväl in¬
gen ting, fom kunde göra utflag i hufvudfaken. Derefter famlade Fi¬
enden fin makt i Prag: dit Banern ock rykte. Dock aldenflund åfven
Gallas, och Kejfarens Broder, Årke-Hertig Leopold, vid famma tid
kommo til förftårkning, med mycket manfkap 5 holt den Svenfke Fålt-
Herren betänkeligt, at med våld angripa en få våt befatt ort, och låt
i det ftålle ruinera negden deromkring: fä at Fienden af briit på lifs-
medel icke långe fkulle kunna blifva dår qvarftående: gick fedan med
de fina tilbaka uti de förra qvartercn vid Elben. Imedlertid gjorde
han fig måftare af några orter i Schießen;. och, igenom H:r Lennart
Torftensfon, uphof belägringen for Bautzen.

ΙγιΗν det at Pirna öfvergick, trode mången at Baner hyfte Freds¬
tankar, til at befegla fina ftora Krigs-bedrifter med vånfkapens Hutande
emellan Sverige och Kejfaren. Banerns Fru, boren Grefvinna af Er¬
bach, var nåra fiäkt med Gref Schlitt, Prefidenten uti Bohmifka Krigs-
Rådet, Denne brukade en för Banerns ^Barn efterfkrifven Medibus,
fom fkulle infinuera Ffeds-tilbudet hos Grefvinnan, hvilken man vifte
hafva mycket at låga hos fin Herre. Det feltes icke på fmickeraktiga
löften, at Kejfaren vorde, til belöning för en få mårkelig tjenft emot
Öfterrikifka Hufet, uphöjande honom i Riks-Förfte Stånd 5 med för-
låning af Förftendomerna Gfogau och Sagan i Schlefien. Kan likväl
hånda, at fådant tilbud varit af Gr, Schlitt allenaft gjort til at inlöfva
Banern, och hålla honom ifrån ytterligare operationer, til defs at Pie-
colomini kunde ankomma. Dock blefvo Fraritzofeme illa til mods 5
och fruktade at lemnas allena emot Kejfaren: fkrefvo derföre til Sveri¬
ge at hindra Fullmagten för Baner til negocierande; och fkaffade fig
ytterligare förfåkran, at ingen Separat Fred fkulle ilutas,

Omsider kom Piccolomini med fin Armée utur Nederländerna:
efter Kejfaren redan nogfamt profvat, at han med alt det folk han i
Böhmen och Schießen hade, icke kunde uträtta något emot Banern.

O 3 t>*
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Då uphörde aldeies Frankrikes fruktan for Freden: men den Svenike
Fältherren kunde derföre icke förgåta, huru litet Frankrike och de of¬
rige intereßerade varit mone om at göra diverfion i råttan tid. Han
fag omojeligheten at emot få mycken på denna kanten förenad Magt
långre kunna uthärda, faß han i några fmå drabningar hade ofverhand:
beflot derföre, med Generalernas famtycke, at retirera fig utur Böh¬
men, och taga vågen ät Thüringen och Erfurt : fom ock ikedde, utan
någon förluil.

Den förfiårkning för fin Armée, fom han ofta tilförene hade
åfiundat, fick han ånteligen: då Fraiifyfke Regimenter af Weimarifka
Armeen, och någre af de Lüneburgifka och HeiFifka conjungerade fig
med honom; och utfäfte alt biftånd, til at hälla Fienden utur deras
fand. Med deffa nya krafter fruktade han icke, at vånda om, och gå
emot Fienden: hvilken han ock fant vid Salefeit.

Det var fuller något, at Fienden drefs in i fit Lager, och blef
dår på fjerde veckan ipårrad; men man kunde icke få honom fram
utur Fin fåkra belägenhet. Hvarföre Baner tog Fin återmarche ifrån
Sal-firommen til Erfurt; i affeende at gå en annan våg in i Francken,
igenom Meinungen; och tilfe, om han ock kunde nyttja den Francki-
fka Creyffen, at dår på något fått afikåra Fiendens innellafvande för¬
delar. Ifrån detta upfåt blef han igenom många infallande fvårigheter
hindrad: och Bod någon tid qvar imellan Francken och Thüringen;
til defs at Fienden bröt up, och gick in åt Heilen, i tanka at fedan
paffera Wefern til Brunsiviger och Lüneburger land. Svenike och
conjungerade Krigshåren kom då i rorelfe; gjorde et fiarkt motftånd
vid Fritzlar; och fatte Fig dår falk Fienden ville icke inlåta Fig i nå¬
gon hufvud-adtion, eller lemna Fm goda poftering, innan han blifvit
forfiårkt af Hatzfeld och Gleen; med hvilka han i haft marcherade til
Wefer-ilrommen, at om moieligit varit, komma in i Brunswigika län¬
derna. Baner gjorde detta förilag til intet, och dref Fienden tilbaka,
fom redan hade begynt flå en brygga: hvarigenom bemålte lånder fri¬
ades ifrån härjande; och han fjelf fick tilfålle at efter fvårt utftåndit
arbete förfrifka fin Armée vid Wefern. Sedan tilbudet iåledes mifs-
lyckats, gick ock Fienden uti Winter-qyarter; kringfpridande fit folk
Fiår och dår i de Kejferliga Arf-ίänderna. Sådant tog Baner i agt, och
efter gjort aftal med Hertigarne af Brunswig och Lüneburg, gick til¬
lika med de Weimarifka Troupperna in i Meißen; icke utan mycken
genfågelfe och fvårighet af Mr. Guebriant, fom gårna ville nyttja detta
manikapét på fådana Hållen, dår Frankrikes färfkildte intereße fordrade.
Ifrån Meißen togade -han til ofver-Pfaltz: hvareil han nodfakade det
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Kejferliga och LigiRifka krigsfolket at gå tilhopa igen; fedan det nap-
pail hade begynt få någon hvila i qvarteren. Hän logerade hg vid 164t
Chamb, ocb fkickade några Troupper in utofver Donau - {kommen 5 Ja»·
injagandes Kejfaren ocb de i Regensburg föriåmiade Ständer ingen rin¬
ga fruktan.

Men aldenilund Vintern af detta Är 1641 gick bittida bort, och
Donau - ftrommen blef ren, fingo de Kejferliga lägenhet, at famla
deras Magt ifrån alla orter; ilogö fkyndefamh bryggor, ocb ärnade at Mart
på tre fidor angripa de Svenfka, dem inhäftga och aldeles ruinera, incunte.
Hvaremot Hanern, fom härom fick tidig kunfk-ap, fant rådebgt at lem-
na den vid Chamb fattade poh, at taga hn retraite igenom Bobmen:
hvilken ock, oaktat Fiendens ilarka påföljande väl ahopp; få at han
med hela Armeen och alla Stycken (undantagandes at Öfverifen Schlangmed tre Regimenter, fom låg något vidt ifrån hufvud-qvarteret, blef
borta) lyckeligen, och til Sachiernas flora forfkräckelfe, ankom i
Meißen.

NäR Svenfka Armeen hade hunnit til Zwickau, flotte Guebriant
dertil med den Franfka: men vann dock icke mycken tack af Baner;
fom medan han ännu var qvar i ofver-Pfaltz, och under retraiten der-
ifran hade träget, men fåfängt, påkallat Franfofernas bifland. Likväl
ville defie fynas hafva mycket bidragit til retraiten och Svenfka Ar¬
méens confervation. Någon ofämja var ock bägge hdors Generaler
emellan, för qvarterens fkui, fom Arméerne nu ikulle intaga. Baner
avancerade närmare til Sale-llrommen; och låtte fig med de fina om¬
kring Merifeburg.

Men af den fvåra utilåencle marche i en obeqvämlig årstid varhan redan blefyen fjuk, och befallen af en tärande tertian-feber; hvar-til flog gul-fot. Lät altfå på Läkarenas inridande flytta hg ifrån Mers¬eburg til Haiberfladt, där han efter några få veckors fängliggande af-led d. 10 Maij 1641. Innan han dog, holt han et bevekéfigit Tal til £641närvarande Generalerna; Pfuel och Wittenberg af Cavalleriet, och
Wrangel af Infanteriet; recommenderandes dem Sveriges angelägenhe¬
ter, och enigheten i Armeen; til defs de finge en ny Fältmarikalk:bad ock Mr. Guebriant biilå med goda råd; och til vänfkaps teckn,gaf honom fin Värja.

Liket félgde ännu med Armeen, då den härliga Segren vants 19 Jun.vid Wolffenbiittel ofver de Kejferliga och Bäijerfka. Så glorieufe ut¬färd fortjente ock den General, fom händigt viéloriferat, och varitfåfom en Pater Caflrorum. Hela den Svenfka, och conjungerade Fran¬fka Armeen ilälde hg upp i ordre de bataille, och med dubbel Salva
tog
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fog affked ifrån Banern; fom nu fördes ifrån Valplatfen til Stettin, och
efter hållen Utfärds-predikan där i Staden, til Sverige j hvareft han blef
d. 19 Sept. begrafven i Stockholms Riddare - Kyrka /).

Graf-Choret vid fodra fidan af Kyrkan, hvaruti denna Hjel-
tens Lik var nedfatt, hade inga emot hans fortjenfter fvarande pryd¬
nader, och var Grafven jemväl igenom Broft-arfvingarnas utilocknande
kommen i främmande händer5 då Riks-Rådet Gr. A. ,J. v. Hopken,
ehuru ofkyld, lät fig vårda om hans åminnelfe. Lik-kiftan flyttades up
utur den underjordifka källaren, och fattes på golfvet inne i Choretj
omgifven med en flor Kifta af Marmor, fom hafver deila påikrifter;

Vid hufvudet, är Banerfka Vapnet uthuggit.
Til höger:

H. S. E.
JOHANNES BANER

in Mulhammar Norby et Web der Erltes auratus
Regni Sveci^e Senator Polemarchus

et pomeraniab cum summa potestate pr^efectus
[natüs- in avito castro Diursholm MDXCVI. d. xxiii. Junii

extinctus Halberstadii MDCXLI. d. x. Maij.

Til vänfter:
si lapis corpus condit nomen vix orbis capit
VlRI et consilio prudentis et manu fortis.

qvi Gustavi magni in Russicis Liv. Bor. Germ,
laboribus comes et fidus dum licuit achates

mortui manibus multo et freqventi
hostium sangvine parentavit.

Vid fötterna:
Reli^vias diutius latuisse dolens

transtulit et decentiori sepulchro donavlt
And. Joh. v. Hopken R. S. Senator

qvo memoria rerum gestarum
pr^tereuntibus forsan animos

ad virtutem accenderet.
A:o MDCCLIX.

FRäM-

f) Proceflen vid defs Begrafning. fom ikedde med alla tilborliga Heders· betygelfer, af
införd uti SVenika Fatbureny, 1 Delen, 4 Stycket, p. 287 - 290.
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FrImmande fom tala om Baner k)^ göra et med hans Landsmän,
at råkna honom ibland de iförffa Generaler i det förra Seculo: eme¬
dan han var en måifare at vål lägra en Armee; at hålla henne i ilakt—
ordning; at låta henne marchera; och åfven, når påträngde, varfamt
gora en retraite. Få kunna jåmnforas med honom i konilen at vål
recognofcera et Fålt; betjena fig af ortens belägenhet, och fatta en
ruinerad Armée i Mnd igen. Retraitterne ifrån Torgau och Chamb
vitna fa mycket om hans vakfamhet och klokhet, fom vundne Fålt-
ilag hade kunnat gora. Jåmte Hufvud-aélionerna vid Wittlfock, Tor¬
gau och Kemnitz &c. finnes ingen enda någorlunda märkvärdig drab-
ning, fom forelupit på öppet fålt, uti hvilken han icke varit Seger¬
vinnare. Och i anfeende clertil, at tre anfenliga Arméer, fåfom Gal¬
las i Pommern, Piccolominis i Heffen, och Chur-Forilens i Sachfen
af honom ruinerades, kan det ej vara otroligt, fom någre vilja hafva
efterräknat, at 80000 Man af Fienderna blifvit lagde på platfen, och
600 Fahnor. och Standarter hemfånde til Fäderneslandet, Deremot var
han icke fä jämnt lycklig i belägringar: hviika han dock gjorde fig foga
bekymmer ofver at uphåfva, når de blefvo for fvåre : och i det iiålle
upfoka Fienden på fältet. Konung Guftaf Adolph värderade icke alle¬
na/F hans tapperhet; utan var ock fulkomligen ofvertygad om rede-
ligheten; hvilken han bevifade til fin död. Synnerligafte profvet var
uti fidiia tåget i Öfverpfaltz, når han af Kejfare och Ständer, fom då
voro ifadde i iför fruktan, fick tilbud af Riks-Förffelig Höghet l), och
at blifva commenderande General emot Turkarna, med ifört trakta¬
mente, om han ville lemna fma allierade, och forma Sverige til en
enfkylt Fred: hvilket han ädelmodigt afilog: ty egennytta var ibland
de lalter, hviika han måif bar iky före; förvårfvandes fig derigenom en
iför kärlek hos Soldaterna. Han var outtröttelig i fatiguer och de
modofamaife förrättningar; få at den, fom under hans bild på Leckö-
Slott låt måla en Hercules, med ofverfkrift: Tu ne cede malts, icke
kan fågas hafva gjort en orimlig jåmnförelfe. Och faif ån, efter den
tidens bruk, Generalerne drucko hvarannan tappert til, når de erhållit
några fordelar ofver fienden; kunde dock Bauern bära fit vin, och
blef aldrig ofkickelig at i egen perfon recognofcera och befor ja alt det
fom en varfam General bör taga i agt. Men få år likväl liknelfe, at
det ifarka drickandet förfvagat hans hålfa; fåfom Landt-Grefven Chri-
ifian af Heffen, Hertig Georg af Brunswig, Gref Otto af Schaumburg,
och fiere hans Kamerater, nåifan vid famma tid deraf iingo deras bane.

Och
k) En Utomlands upfat Eloge ofver honom, flår uti Sv. Mercur, 175Ί, Mardi M.
i) Cfr. Efpion Ture. T, 1. Lettre 88·

Ρ
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Och torde til denna {Vaghetens öfverfkylande vara updicktat, at en Franik
Munk gifvit Banem et tårande gift in. Uti omgånge faknades hos
honom något af den belefvenhet, fom de Herrar plåga hafva, hvilke i
ungdomen b iviftat Hofvet, och fedt andra folks feder. Til fm kröps
geftalt var han väl fatt och fyllig; och hvad anfigtets delar vidkom,
mycket lik Kon. Guftaf Adolph; få at månge i häftighet togo den ena
for den andra; hvilket ock någorlunda kan ikonjas på Skådepennin¬
gen: men i ftadig och ftark håifa ofvergick honom Konungen.

Han hade tre gånger varit gift.. Förft År 1623 med Catharina
Elifabeth Pfuhlin, af en förnam och gammal fläkt i Mark Brandenburg,
Drotning Marke. Eleonorae Kammar-Jungfru. Hon dog 1636, om Vå¬
ren, uti Magdeburg. Vid flutet af famma År ingick han, uti Lagret
vid Werben annat giftermål med Fru Elifabeth Juliana, Ånke-Grefvin-
na til Löwenftein, boren Grefve-Dotter til Erbach; en Fru af ftort
förftånd, fom under alla Fålt-togen fölgde fin Herre, och gick ho¬
nom med goda råd tilhanda. Deras fammanlefnad hade. varat i fyra
.År, då hon afled uti Lägret vid Salefelt in Majo 1640. Når allenaft
en kort tid af tre Månader var förlupen, tog han til fm tredje Hus-
Fru Förftinnan Johanna Margaretha, boren Mark-Grefvinna til Baden-
Durlach , Mark - Grefven Friedrich den femtes Dotter af Höchberg.
Kårleken var hos honom få ftark til fin unga Brud, fom icke var me¬
ra ån 17 År gammal, at han ofta gjorde farliga refor ifrån Armeen
til henne, pä Slottet A ro Ifen: hyaröfver Mr. Guebriant, fom var ho¬
nom conjungerad, icke vifte. fig aldeles nögd. Under Glädje-måltiden
öfver fin Svärfaders gifna Ja-ord, låt lian i fit Läger fkjuta fä ftarkt
med Camoner, at de i Gaffel trodde et blodigt Fålt-flag påftå; och
gjorde al manna böner. Lika martialiikt gick ock Bröllopet til: våga.
Straxt Vigfein var öfver, re (le lian med fin Brud til Lagret, och holt
dar Brudfång; under· dubbet Salva af hela Armeen:, men följande· da¬
gen var Baner fika munter, at marchera efter Fienden. Denna fin fä
högt ålfkade Gemål lemnade. han,, innan Året var omlupit i Enke-
fiänd m)«

Meu

m) Hon gifte fig fedän· Är- 1648 »- metf den Ϊ Svenffc tjénff ßaendb- Generalen Gr; Hen¬
rich Matthias von- Thum :; efter hviJ&en. hon blef Enka 16565, och. afled: fjelf 166
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Med c?e tveηne fednare Fruarne hade Falt-Herren inga Arfvin-

gar; men med den for/la hade "han haft fem. Af hvilka vid Fadrens
frånfäiie allenaft en Son nj och en Dotter voro lefvande.

ft) Guftaf Adam Baner var, for den Bora Fadrens fluil, på fina refor i godt anfeendc?
och då han ftuderade i Padua, gjord til Pro-Reöor: fom hans derfamtnaftådes nprefte
bild och infcriptionjer intyga: fkal ock fom några fåga, hafva blifv t flagen til Riddare
i Venedig. Under fin frånvaro på utrikes refor, blef han d. i6 Martii 1641. åfven«
ledes for Fadrens mårkeliga tjenfters fknl uphögd i Grefve-Stånd, och fick til et Gref-
veikap, Söderwalla Pogoft och Stad i Kexholms Norra Låhn. Hvarjemte han iknlle
fora en fyradubbel fördelt Skjöld, och dår mitt uti hans gamla Banere-vapn. Det
éfverfta Fältet på högra fidan blått, och deruti et krönt Lejon, liggande på en hop
Fahnor och Fånikor af åtikilliga fårgor» Det nederfta på vånfter fidan ockfå blått, och
demti et rödt Slott med tre Torn: hvaröfver två Granater eller Fyrbollar. Det 6f-
verfta til vånfter och nederfta til höger, Gull, med et Svård och en Commanclo-Staf,
korfsvis om hvarandra i en Lagerbårs-krants. Ofvan på Skjölden trenne öpna Tor»
ncrhjelmar med Grefveliga Kronor. Utur den medlerfta voro uprefta de tolf Fahnor,
Banerernas gamla Hjelm - prydnad; och på de andra bågge låg et fådant Lejon, fom i
förfta Faltet. Vid hemkomften blef han Ofver-Kammarherre, fedan Ofverfte för Gar¬
det både til håft och fot; och omiider Riks - Stallmåftare. Men var för öfrigit icke
lyfande af några pcrfonelle egenikaper: tvårt om ådrog han fig för fina fållfamma in¬
fall, det öknamnet Dulle-Baner. Var tvenne gånger gift; lenmandes icke barn eftec
fig, då han afled vid flutet af År 168U

OXEN-
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ϊ6ιι. |ohan Oxenstierna Axelsson föddes i Stockholm på Johannisdl) dag, År iöir. Huru hans barndom blifvit vårdad behöfver man
få mycket mindre efterleta, fom det år lått at föreltålia fig, at en klok
och derhos rik Fader ingen ting. lårer hafva fpart pä fina barns goda
tipfoitring.

Sedan altfå denne Johan både hemma och vid Upfala Academie
hade lagt grunden til en nyttig lårdom, fölgde han lin Moder och
yngre Broder ut til Preußen, at beföka Riks-Cantzlern, fom då hadeίit fåte i Elbingen.. Efter et noga forhor hvad framlteg han i Studier
gjort hade, fick han läf at någon tid vara vid Armeen, och fe huru
där tilgi.ek: hvaruppå Fadren tog honom i en eMkylt undervifning och
forberedelfe til en nyttig vandring i främmande land.

Han talte ock med denna i verlden nu inträdande Yngling om
de publique fakerna; och huru Confulationer fkulle anftåtias: hvilke
borde gå methodice til våga, och alla tvetydigheter granneligen und¬
vikas, få val i tal fom fkrifvande. Til hvilken ånda den gamle låt fin
Son upfåtta Svar och Utlåtelfer öfver åtikilliga den tiden fig yppande
snål j fom han fjelf fedan öfveriag och corrigerade. Hvar och en fom
tänker på Riks-Cantzlerns flora kunfkap, och oförtrutenhet at arbeta,,
hvilken fkonjes af de i Arehivet ånnu förvarade nåltan oräkneliga-
Bref och grundeliga betänkande i angelägna mål, fom han med egen
hand upfatt, lårer fjelf döma, at aldrig Johan Oxenltierna hade kun¬
nat få ilorre och trognare Måilare„ Icke eller någon fåkrare anled¬
ning huru han fig på utrikes orter upföra ikulle. Det anhefaltes ho¬
nom, at altid hafva ändamålet af fin refa för ögonen: förlt låfa de
ftycker, fom han fjelf årnade obfervera, til at utfinna hvad fom felat
vore: och fkafia fig kunikap om lagar och almånna förfatningar i hvad
land han villades.. Ofver hvad han fåledes anmärkt, eller vid Hofven
föreföll, (kulle han til fin Fader infånda beråttelfer, med bifogade om¬
dömen. Ingen kunde båttre urfkilja om de voro funda, ån Axel
Oxenltierna} fom få väl kände Europeifika Makternas ityrka, fvaga,
©ch anläggningar på den tiden: ty Hippolithus a Lapide om Öfierriki-
ika Hufets hemliga affikter, Chemnitz om Konung Gultafs krig, och
det inalta fom Widekindi om famma Konung utgifvit, år diöterat af
denna itora Mannen.. Ofver detta hade Johan Oxenltierna at inhämta
fundamenterna i Commerden, och äfven at öfva fig i Bokhålleriet, Rå-
kenfl^aper och Våxelfaker:: ikolandes icke låta irra lig om någon oför-
ftåndig honom förebrådde j, at fådaut icke. anftode en Adelsman.. Til

"·
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den ändan blef Spiring (Silfwercron) anmodad, at göra honom be¬
kant med några Handels-kloka i Leyden. På hvad ort han hg uppe-
holt, fkulle han föka lärda Måns omgånge; hos en del af hvilka han
hck tiltråde igenom Fadrens egna Recommendations-bref. Ludovicus
Camerarius var ibland andra, fom en ung perfon med nytta kunde
beioka: men deremot Daniel Heinhus, hans vetenikap oaktad, at un-
fiy; fåfom mycket oordentlig i fina hemfeder oj. Jemte hna ofriga Stu¬
dier fkulle han vinlågga hg om Språken, Franföikan och Tyfkanr La-
tinen icke til förgåtandes, fom båh: underholles och upofvades der-
med, at han flitigt låfte och imiterade Ciceronem. Men uti hvad
fpråk han talade eller fkref, fkulle han eftertrakta ljuflighet och godt
fammanhang. Uti ht omgånge hnge han icke afgå ifrån de på hvar
ort antagna och brukeliga ceremonier 5 utan borde hg derefter råtta:
dock få, at han uti hn kammare och enrum al tid hade nyttiga och
alfvarfama occupationer. Om han forman tes til en anhändig iparfam-
het, hade han likväl låf, at gora omkohnad når tilfållet fordrade, och
någon nytta var at hämta. Sådane voro de Lårdomar och Forefkrif-
ter, fom Riks -Cantzlern gaf hn Son, innan han hackade honom ut i
verlden ρ).

Resan anträddes 1631, vid Midfommarstiden, fjoledes ifrån Pillow
til Nederländerna: fedan til England q) och Frankrike. En vid namn
Chrihian Doringh var den unga Herrens Gouverneur: men hvad vå¬
gar han tagit, och huru långe han hg på hvart halle uppehållit, hnnes
icke igen.

Eeter fulländad vandring ville Fadren at hans Son fkulle göra
hg ytterligare kunnig om Krigsfaker; och för den orfaken lemnade
honom til Generalen (federmerä Riks-Marikeh) fom han tilförene, År
1628, hade gifvit hn Dotter Chriilina til hullru; och derföfe hade
mycket förtroende til. Under denna fm Svågers anförande hck Johan
Oxenllierna txlfålle, ej ailenail at biviha, utan ock förut lära anlågnin-

P 3 garna
«) Man hafver nagra fpar, at Johan Oxenftierna i ungdomen ålikat goda drycker: ovift,

0111 han icke fått den iinaken fedan han kommit i bekantikap med en hop luftiga Krigs-
buflar. Hvarföre ock Fadren (fom man fer) i fina famtal framdragit exempel på dem,
fom igenom oraåttelighet i drickande blifvit odugelige til flora faker, hvartij de eljeft af
naturen lyckeligen varit åninade.
Hvilka jag fedt upteknade uti Johan Oxenftiernas egenhåndiga Dagbok öfver det "fom fö¬
reföll, och honom i fynnerhet angick, medan han viftades i Elbingen; år fedan jag detta
ikref, intrykt uti Allehanda,. 3 Del. p. 64· feqq.

q) Om hans viftande i England ikrifves: 1631 d. 3 Martii Johannis Oxcnßierna L. B. de Ri~
mitho Dom. in Fyho/m et Tidån j et Gußavus Horn Dom. in Kankas et Furkala gradiu
tnagißeriali ornahemtur Oxonia·, praßntati per Dom. Gnil. Fleetwood Eq. Am. et M. A*
le ånnu mera til defla bagge unga Herrars heder uti Hiftoria & Antiq. Uiuverf Oåod.
1674 Ho, Lom, II. ρ. 43y.
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garna til åtfldlliga förelöpande aftioner. Han kom ock få vida, at
han, fom Öfverite, comisienderade det Röda Regementet til Fot.

Nu trodde Riks-Cantzlern, fom uppehölt fig i Frankfurt am Mayn
och dirigerade det Evangelifka våfendet, at hans Son hade fått få
mycket begrep om Krig, fom det behöfdes, icke juit at fjelf vara
Fältherre, dock at en gång uti rådfrågningar fundare kunna dpma om
det fom til Krig hörer, ån andre, hvilka endaft läft beråttelfer i böc¬
ker: ty kallade han honom til fig ifrån Armeen, och begyrite bruka
hans tjenft uti åtfkiJiiga angelägna ärenderj hvilka til Fadrens nöje
utfördes.

ö Johan OxenilZerna blef vidare Legationsvis flackad til England;
at hos Kon. Carl den Förfla negotiera, få vål uti de Evangeliika Bunds¬
förvanternas, fom uti den Chur-Pfaltziika faken. Vid Engelfka Hof-
vet hånde honom i början detfamma, fom Grotius vid det Franfka; at
man gjorde fvSrighet at acceptera hans Faders Creditif. Dock erkän¬
des det fedan för godt; men en tydelig utlåtelfe öfver fjelfva värfvet,
och et eftertryckeligit deltagande var af den vacklande Konungen icke
at erhålla. Återvägen tog han öfver Haag, och hos General - Staterna
af det Förenta^ Nederland fiyrkte til Spanfka Magtens förfvagande ige¬
nom en diverfion på deras lida. Båggeftädes gjordes honom mycken
heder, för de Svenfkas och hans Faders namn fkul. Kan ock hända,
at det ringare folket grundat deras högaktning på hans ffåteliga upfö-
rande: ty de fom tala om Franfka Ambaffadeuren de Mesmes intåg i
Stockholm famrna Ar, utmärka ibland de til mötes flackade vagnar H:r
Johan Oxenfliernas fåfom mycket präktiga; hvilka han ifrån hna Am-
baifader fört in i Sverige, jemte annan öfverflöd, fom hans Landsmän
tilförene icke vetat af.

På Tra&aten med Polen, form hölts^ uti Stumsdorff, var Oxen-
ilierna en af Commiiiarierna på Sveriges fida; och bidrog at et Stille-
ftånd på 26 År blef beviljat. Hvaruppå han reite hem til Fädernes¬
landet, och förordnades til Cammar-Råd.

Han hade icke långe varit hemma, förr ån han ingick Åktenlkap
«636. mec| frohen Anna Margaretha Sture, boren Grefve-Dotter af Wefter-

12 vik och Stegeholm; den fidfta af det namnet och Riks - Förftåndarens
Sten Sture den yngres Efterkommande. Med henne lefde han uti myc¬
ken härlighet til £ 26 Julii 1646, då hon uti Olsnabruk afled; och
förgdes få mycket mera, fom han med henne inga Lifsarfvingar haft
hade.

, År 1639 kallades han til Rikfens Råd och Cantzli-Råd. Och fom1
den tiden mycket brukeligit var, at Rådsperfonerne tillika hade något

Domare-
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Domare-embete; få blef ock Oxenftierna Håradshöfdinge i Iwanogo-
rods, Jama och Coporie Låhn. Utom defs trodde man ock honom
aga god kunfkap i de Tyfka Riksförfattningarna: hvilket gaf Regerin- 1641.
gen anledning, at nåmna honom til Sveriges Legat vid den allmänna
Freds - tra&aten. Det kan man på mycken fannolikhet tro, at Riks-
Cantzlern, fom måft bedref fin Sons utnämnande, hos fig fjelf icke
hållit honom for den ftorfta Negociateur i Sverige. Hvarföre han ock,,
då Sonen, i anfeende til de fåkert motande fvårigheter, at pafta tilho-*
pa få många Herrfkapers olika in tereilen, ville undanbedja fig denna
beikickning, och råda at någon annan fkulle gå i hans ftalle, lade: du
vetlf då icke, min Son, med huru liten klokhet de behjelpa fig, fotm
likväl ityra verlden.

Men i den tiden, fäfom följande, torde hafva varit tvenne flags
Minifter-ämnen >. dels kunnige, rådfame, och arbetandej dels figureran¬
de, och i fådant affeende tviflade den Gamle ej, at når en Salvius var
den andre Legaten och bar den tyngda delen, deras gemenfama Arbete
ju fkulle vinna en god utgång. Forfynen fogade at få fkedde; faft
endråktigheten icke var flor emellan de bagge Svenfka Legaterna: hvil¬
ket man på många Milen marker i Drottning Chriftinas Bref; äfven-
väl uti Fadrens egna ikrifveifer til fin Son r), hvaruti han förmanar
honom, at flitigare inkomma med beråttelfer, faft ån ej altid något
högviktigt gåfves at fkrifva om. Han fkulle flacka fig med difcre-
tion, och hålla godt förtroende med Salvio. Om denne hade några,
defebtus, af humeur och egenkärlek, dem man väl icke kunde beröm¬
ma j. fa borde Johan Oxenftierna icke taga fig före at fvedja alt hvad
fom vore ludit, utan med mera modération och föriiktighet hantera,
verket. Med fina fvagheter ågde Salvius goda qvaliteter, goda merita
in rempiblicam; och en god intention. Derföre, om Salvius gifvit
några varningar, hade de viflerligen icke fkedt i en ond mening, och.derföre icke bordt uptagas Superciliofe af Johan, fom var en ung Man,,
borde lära i tid, och taga vid goda råd, om han en gång ville biifvaiit Fädernesland nyttig.

Nugon grund til mifsfämjan torde ock hafva legat deruti, at Oxen¬
ftierna fölgde fin Faders, Riks-Cantzlerns plan; och Salvius var Drot-
ningen aldeles tilgifven s)„ Når nu Chriftina ville hafva en fkynde-
iam Fred och deruti var lika finnad med Franfoferna, fkref hon et

duηdran-

vj Af Ar 1642·. intryckte uti Gjorwelis Hi&- och Politilka; Mercur· 1774· JaHi P· 95k °ch
Febr p. 129.

i) Sammaledes gick det emellan de bagge Franika ArabaiJadéiirerna f at de voro jäJöux och
upuiårkfåme pa hvars annars itegGr. d'Avaux hade fit ftcd af Enke- Drotnhigen, och
Mr. Servien af Cardinalen Mazarin,
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dundrande BreF til bagge fina Sånningebud: men låt derhos Salvius får-
fldlt förftä, at det hårda tiltalet allenaft angick Oxenftierna, fom drog
ut tiden, efter defs Faders förefkrift. Oxenftierna fvarade frimodigare
ån man kunde vänta af honom 5 bedyrandes at han icke toge andra
ileg ån dem fom ledde til Drotningens, Fäderneslandets och Bunds¬
förvanternas nytta och fåkerhet: och fkulle väl tiden uptåcka och låta
dem ftå med fkam, fom intalt Hennes Maj.t at kafta fin onåd på ho¬
nom. Hvarmed han, efter all liknelfe, velat peka på Gr. Magnus
de la Gardie, och det Franfyika partiet: förutan at han, och det ej
utan grund, hade Salvius mifstånkt för hemliga inftrucftioner af Drot-
ningen. Den gamle Oxenftierna gjorde dock faken god 5 få at Drot-
ningen förklarade fig icke hafva låtit upfåtta Skrapan at något hyfande
hat,° utan allenaft på det ej Legaterne måtte hålla hg altför hårdt i de¬
ras påftående, och hindra Freden, hvarefter man både hemma i RiKet,
och hos de Evangelifka utomlands almånneligen och af hjertat trång-
tade. Mycket må dock hafva bidragit til Oxenftiernas båttre anfeende,
at Franfoferne pä deras fida, för egna uträkningars fkul, icxe mera få
ftarkt yrkade på et haftigt Freds -flut. Ifrån den tiden betedde Drot¬
ningen hg nådig emot honom; falt ån ej få långt, at han fick fkada
Salvius, fom altid af henne blef underftödd; dem til harm fom voro
höghnnade. Vid den några år derefter ändrade Syftemen, at Riks-
Cantzlern begynte mera gälla, ökades ock välviljan för Gr. Johan
Oxenftierna. Derföre då Fältherren WrangeJ, i anfeende dertil, at be¬
malte Grefve var utan hopp at få Lifs-Afvingar, begårte af Drotnin-
gen Exfpeéfance pä de Läne-gods, fom Oxenftierna hade fått i Pom¬
mern, gaf Drotningen honom tilftånd, at fjelf nämna fin Succeifor;
heldre ån at villfara Wrangel, fom hade gjort hg illa luktande derined,
at han befökt den ifrån Hofvet bortvifta Gr. M. G. de la Gardie.

Så fnart Gr. Johan Oxenftierna var denömlnerad til förfta Legat,
fom redan fagt år; begaf han hg på refan til Tyfkland. Men alden-
flund Preliminarierne ännu icke hade hunnit til riktighet; ftadnade han
i Pommern: hvilket land, efter den ftdfta Hertigens död, var råkat i
et interregno. Af Svenika Regeringen anfågs det redan, fom et vid
nåfta Fred Kronan Sverige fåkert tilfallande Hertigdöme, och förtjenan-
de at imedleriad råddas ifrån de oroligheter, fom tygelfrie invånare ha¬
de kunnat åftadkomma. Ty drog Oxenftierna förforg, at Hof-Rätter,
Conhftorier och andre Domftolar upråttades och bibehöllos vid deras

1642. Jurisdiction: låt ock alla Ledamöterna hylla Drotningen af Sverige, och
Jan** i hennes namn utfärda deras Domar; enuruvål nägre få perfoner, me¬

ra hugade för Brandenburg, deremot protefterade.
Sidan
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Sedan flöt han den långe utdragna, och igenom många fvårighe-
ter hindrade Neutralitets-handeln med Chur-Brandenburg5 och gjorde
ofverenskommelier med de angråntfande Chur- och Förfteliga Hus.

Åndteligen, då Preliminarierna, efter många jemnkningar, hun- 1643.
nit til riktighet, begaf fig^Oxenftierna, fåfom Caput Legationis til Ofs-
nabruck; och holt fit intåg vid början af Året 164.4, "bief dår ock ila- 27 Martii,
digt til År 1649; at Freds-Traéiaten var fluten, Inilrumenternie utväx¬
lade, och någre fmå öfverblefne irxål fullkomligen afgjorde.

Under iit viftande på denna ort, hade han, fom ofvanformålt år,
miftat fm Grefvinna: dock lefde han icke långe i Enklinge-ftånd j utan
tog år 1648 i andra giftet Fru Margaretha Brahe, Riks-Rådet Gr. Abra¬
ham Brahes Dotter, fom var enka efter Riks-Stallmåftaren och Gene¬
ral Gouverneuren i Pilland, Frih. Bengt Oxenftierna. Franfofer haf-
va fkrifvit, at Drotningen icke val varit nogd med denna Alliance:
aldenftund hon fruktat, at fom Oxenftiernorne nu begynte komma i
Svågerlag och nårmare förbindelfe med Braherne (Johan med den nu
nämnde, och hans "broder Eric, nåftan vid famma tid, med Gr. Nils
Brahes Dotter) fkulle deras redan nog ftarka partie få ånnu mera in-
fiuence i aftairernaj hvilket hon efter iit då varande tånkefått gärna
ville förfvaga. Deras Bröllop ftod i Wifsmar: och få fnart det var
förbi, vände han, med fin Grefvinna, om til Ofsnabruck, dår den lån¬
ge utdragne Freds-Tradlaten, famma år, omfider biet underfkrefven. 164g;

Åminnelsen af denna vigtiga förråtning år uplifvad på en i Nü-
renberg nyligen gjord Skådepenning, pråmfta iidan afbildar Grefven,
med öfverfkrift: Johan Oxenftierna Axehfon, Kongl. Majits och Sverigei *paj, jy y
Rikcc Rad 5 famt forfte Fullmyndige Sänningehud til den allmänna Freds-
Handlingen. Pä andra fidan år Grefve-Vapnet, och deröfver: Freden,
haft af alt. Nedanföre: fodd 1601, (bör heta 1611) dod i6gj.

Vapnet år fådant, fom det några åt förut gafs hans Fader: en
fyrdubbel fördelt Skjöldj dår mitt uti Oxenftierna Vapn, fom han och
hans Förfäder af ålder alt dit intil burit hade. På högra ofvan, och
vånftra fidan nedantil, en beväpnad arm af filfver, hållandes i handen
et gyllene åple med upråkt korfs uppa (Riks-Cantzler teknat) alt uti
et blått fjäll. På vånftra ofvan, och högra iidan nedantil, en boga
med ftålfårg, i gult fjåll (fom år Södermöre Härads-vapn). Ofvanpå
har Ståmpelfnidaren til zirat utfått allenaft en Grefvelig Krona: men
når Vapnet år fullt utmålat, bör dår vara tre öpne Tornerhjelmar,
hvar med en Grefvelig Krona uppå: utur den högra upftiger en beväp¬
nad arm, med det gyllene åplet i handen: på den micilerfta år Oxen-
ftieman; och på den vånftra, tre upråkte pilar.

Drot-



OXENSTIERNA, Johan,
^ Brotning Chriflina hade , då hon gaf Riks - Cantzleren Grefve-

Iigit Stånd, och berörde Vapn, ihogkommit honom med et änilåndigt
Gréfveihap, fom vi redan hört. Sonen Jolian rönte hennes Nåd yt-

•οΝον. terligare, och fick efter Freds -Traélatens flut, under Mans-Lån, det i
For-Pommern, på Infuln Ufedom, belägna Amptet Fudegla, och God-
fet Melentin, med hvad derunrier lydde. Hvilken förlåning Drotnin-
gen några är derefter (1653) renoverade, och ok te med exfpe&antz på
Dorffen Cafeburg, Wutfche, Weit-Schwine, Kalkugnen och Cafani-
fche Kieperey.

1650. Sedan alt i Ofsnabruck var öfverilåndit, fick Gref Oxenitierna
Brotningens befallning, at förfoga hg til Pommern igen, och (kaffa
ratta gråntfen emellan det fom var St etige och Chur-jBrandénburg til—
fallit i famt federmera inråtta Lands-Staten. TJti hvilka hågge årender

1651. han arbetade in til följande aret, då han hemkallades at aflågga berat-
telfe om de förrättade eommiffioner, och med fina råd och bearbeian-

*653* de hjelpa at underilödja Rikfens tunga. I ftålle för Håradshöfdings-Au£* Syffan gafs honom ock Uplands Lagmansdöme: hvilket Riks-Mariken
Gr. Jacob de la Gardie haft hade.

1654. Vid- Kon. Carl Guflafs an trade til Regeringen, blef Gref Oxen¬
ilierna förordnad til Gfverfle Marikalk5 eller fom det dä hette, Riks-
Marfkalk. Han beklådde detta ht nya Embete med en anitänéig ilat,
både vid Konungens Kröning i Upjala, fäfom ock vid Bilägers -Fälten,
om Höften derpå följande. Sid ila gången var det vid Riksdagen 1655:
aldenftund han famma är reite til Tyfkland, och kom ej, lefvande
tilbaka.

Konungen var mycket man derom, at Weftphalifka Freden, uti
hvilken Sverige hade tagit få mycken del,, fkulle blifva orubbad5 och
utfäg: fördenf! ui Gr. Oxenilierna, fom under ht viftande vid Trakta¬
terna hade fkaifac hg kunfkap om jämiivikten i Romerika Riket, och,
Koj fårens få val fom Förflarnes tilkånde rättigheter, at vara Extraordi-
naire Fullmäktig Legat i Tyfkland, och hafva et vakande öga på Fre¬dens obrotshga hållande.

Vjdari inftruerades han, at hos de Tyfka För/lar, fom han kun¬
de komma i famtal med , i fynncrhet de Lüneburgika, betaga all mifs-
tanka, fom vidrigt imnade ville upvåeka, at Konungen af Sverige den
tiden ilårkte fin Krigsmakt, och I t vårfva folk, uti något upfät emotTyfkland: aldeaitund fådant vore fjerran ifrån Hans Maj:ts fafta förefats,,
at iemna Tyfka Riket i ro, och icke ens taga del i Romerika Konunga¬
valet* Och kunde Tvfke Stauderne nogfamt fe hans fmnelag och

vähne-
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välmening for deras allmänna Fädernesland, at han dragit Fin Makt
ifrån Bremen, fom dock med ringa möda hade kunnat underkufvas.

Utom detta blef honom anförtrodt at fora Praefrdium i det Konge-
liga Tribunale!" i Wifsmarj famt fullborda hvad i den Pomirterfka Sta¬
tens inrättning ännu fela kunde: fåfom han ock då redan ifrån förra
året, eller d. 23 Juiii 1654, hade varit Gripswalds Academie Cantzler,
och vid Hofvet underfiödt detta lärda Samhållets angelägenheter.

Gref Öxenhierna var icke af ftark hål fa, men använde likväl
alla fina krafter pä arbetet, at väl uträtta hvad honom befaltes, och
vinna fm Öfverhets goda ätanka. Han hade icke mer ån tvenne är
denna gången varit i Tyfkland, dä han kände Fig betagen af en hor
fvaghet, hviiken han anfäg fom et dödsbud, och dä han i tid hade
behält om fit hus, affomnade efter en Månads fångliggande d. 5 Dec. 1657. 1657.

Liket fördes nåfta Sommar, med mycken Solennitét, och efter 165:8·hallen Utfärdspredikan, fjövågen til Stockholm, och blef med ytterii- *7 Jul
gare ilåtp och ny Predikan ned fatt i Stadiens Stor-Kyrka, d. 17 Apr. 1659.fick omfider en händig hvila uti Fin Faders Graf i Jåders Kyrka.Fah ingen annan Griftvård öfver honom finnes, ån et Hufvudbaner,med namnet, tituln, födelfe- och dödsdagen-, behäller han fin heder,
at hafva varit ömare om Finn aflidandes ihogkomft t). Nåh för F111
död behalte han om et vackert Marmor-Epitaphium öfver fin forha
Grefvinna: och tillika at göra bägge fin Svårmoders Mån bekanta.
Hvilket år til Feendes uti det Grefveliga Sture Graf-Choret i UpfalaDom-Kyrka. Påfkriften fom fä nära rörer oftanåmnde Herre, fkalhår Fluteligen införas:

t) Enke-Grefvinnan, kanfke efter, foregifyande en högtbedröfvad, atminftone ej lange be-dröfvad Etika, föriofvade fig ar 1661, med Furft Ludwig Henri c af Naffati-Beilfiein,
en Herre fom i ålder kunde vara lagom Man för Grefvinnan: han född [594, och hon1603, d. 23 .Jun. Men nar Förfiens Sånningebud redan voro i Stockholm, och ikullo
med anftåndiga ceremonier bekräfta hvad ikrifteligen var afgjort, föll det Grefvinnan in,■at en ung Man kunde göra henne mera nöje, och gaf fin hand faitmia år ififii d. 12 Majiat Landt-Grefven Friedrich af Hefien-Homburg, fom var trettio Sr yngre ån hon. H.iröf-
ver var hennes ilukt mycket mifslynt: ty fom några hafva uträknat, tiiikyndacle hon fin ungaG ernå! öfver tvünne tunnor Guld: förutan at en hop vackra Svenfka Handlingar, fom ha¬de varit Oxenftiernas, konnno i fremmande händer. Naffau åter förtörnad öfver Korgen ilåt trycka et litet Manifeft in 8:0 under tit«! r die untreue Margareta Brahe, Gråfvin von
Wifingshurg. Hon, dödde 1069; och hennes, ånni; unge Herre kom i frihet, at iluta etfruktfamt Aktenikap med en Prinfcfia af Girland.

EPITA-
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EPITAPHIUM

Anna Margareta Sture.

Ultima fceminei Sturorum nominis hceres,
Quce nuper in rofeo viva colore fui,

Unica Svantonis Soboles generofa parentis,
Bic focio cineres ojflbits ipfa meis.

Oxenßierniadum claro conjunEla Johannis
Qiii flierat magni filius Axeln,

Marscalcus regni, et Summa gravitate per orbem
Teutonidum Seclo maxima Suada fm,

Pacis viva etjam patriae virtutis imago,
Atque Senatorice Ludda fiella domus,

Moribus Anna fui knie fimilis Margreten venußis
Prcedita, et α ffano femper amata meo,

Ccetera β qvceris, et corpore et indole mentis
Grata fui, ma fui, et ultima ηata fui,

Sic inquam ißα fui; fed qvce fim Sehe reqvhis ;

Ultima fum, exiguus quid niß pulvis hers,
Νam vix Zodiaci tricies Sol egerat orbem

Linea Zodiaci cum fuit adla meL
Ultra β rogitas; nullam feeClinda relinquens

Progeniem; gentis opruo fata mece*
Tu quicunque legis non afpermbere fari%

ingentes vertunt imida fata domos*
Keto-
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Nedanföre, pE högra taflan;
Salvete

Illustres Domini Conjuges
Pars dimidia mei

Tu primo SvANTO sture CoMES DE

Stegholm et Westerwik, Consiliarie
et Singularis amor Principis tlji

JOHANNIS
ac ultime tant^e familie pro pag o.

Et tu secunde Claudi Horn de

Kånkas, Regni Senator et Magni Regis
Gustavi II. honos, comes ac Legate tui.

Post qv a μ mortalitate intercepti me ih
Squallores et gemitu reliquistis
Vobis lapideam hanc destinavi

Memoriam
Ebba Leyonhufwud Comitissa

in Raseborgh vestra dilegta

conjunx
qvm νατα anno domini MDXCV

defuncta MDCLIV die xxv Januari*
hic meum pulverem vestris misce®

cineribus et exspecto magnum

diem resurrectionis.
På den vånilra»

Monumentum
hoc post fata absolvi fecit

Pius gener, Maritus unicae et
liXTIMAi EX ΤΑΝΤΑ PROSOPIA VILl&

Ann,® Sture Dn. Johannes
Oxenstierna Axelii filius

Comes de Södermöre L. Baro
de Kymitho et NynISs,

Dominus in Fyholm, Hörningsholm &c«
Regni Svecias Senator,

Marescallus, Supremus Judex
Provincialis Uplandias, Praeses

Tribunalis Wismariensis et Extra
ordinarius per Germaniam 1egatus

JMDCLVU.
ä&0q0cxx>o0o0<w

ö.3 oxen-
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Bet var långe, fom jag icke trodde mig fkola fa tilfålle at tala omBengt Oxenftierna, Friherre til .Mörby och til Ekebyholm, Fierre
til Söderbo och Rappin, Sv. Rikes Råd, Riks-Stallmåftare och General
Gouverneur öfver Lifland: men jag har på fiditone funnit hans Vapn
på en flor Skådepenning, hvilken Tyfka Riks-Staden Augsburg låt flå
ofver det goda tilftånd, hvaruti man hoppades bemalte Stad fkola kom¬
ma, fedan de Svenfke derofver blifvit rådande.

Professor Köhler uti fma Muntzbeluftigungen for Är 1738, p. 41.
afritar och beikrifver denna penning. Pä förfta iidan år Augsburgika
Stadsvapnet fder Stadt-Pyr) en Grankottj beprydd öfverft med Guds
namn jehova, och inunder med 12 fmå Vapn-fkjölder: hvaraf 2 hora
til Herrar Stadtpfiegere, 5 til Geheimen, 3 til Baumeifter, och 2 til
Zeugmeifter. Omkring Stadt-Pyrn flyger en Sedel, hvarpå ilar flkrif-
vit: Pofi nubila Phaebur. Emellan bemalte Grankott, och foten hvarup-
på han hvilar, år åter en annan fkrift, med ord: Crefcit fiorefcit 1632.
Nederft på foten fer man tvenne fmå Vapn 5 hvilke förmodeligen åro
nagre andre Herrars af Regeringen. Pa hvardera iidan flå bokilåfverne
G."och A. det år Guflava, och per anagrama Augufta ,· Konungen til
åra. Når penningen omvändes, vifar fig Stadens Grundritning, med de
nya Fåilningsverken, fom (kulle anläggas: hvilket fcrflag likväl iedermera
afftadnade, dä de allmånne fakerrie togo et annat (kick. Ofver ritnin¬
gen år Sveriges Vapn, takt med en Kongelig Kronaj och har på c-mfe
lidor om iig ofvanbemålte bokilåfver G. A. j hvilke få vida de åro
krönte, jag fnarare tror vara Konungens egit namn, ån Stadens nya
Guflava Augufta; fom (kulle brukas i (hållet för det gamla Augufta
Vindelicorum. Under detta år (krifvit på en Sedel: Guftava et Augufta
Caput Religionif et Regionis. inne uti grundritningen åro fyra krönte
Vapen, tilhörige 1) Bengt Oxenftierna, Gouverneur ofver Krigsfolket.
2) Georg Friedrich, Greive til Hohenlohe, Ståthållare. 3) Hans Georg
aus dem Winckel, Commendant, och 4) Frantz von Traytorrens, Ge¬
neral Qyartermåftare och Ingenieur; hvilken hade gjordt denna grund¬
ritning.

Vi lemne til dem', fom vilja göra fig närmare kunnige om Sta¬
dens Augsburgs då varande tilftånd, at låia hvad Köhler, pä ofvanbe-
rörde ftålle, utur Tyika Krigets Ffiftoricr fammandragit: och handla
allenaft korteligen om den förflnåmnde Svenfka Herren.

1591. Bengt Oxenftierna föddes på Fröfswiks Gård d. 19 Oåob. 1591,
någre Månader efter det Fadren var död: i lifstiden H:r Bengt Gabri-

elsfon
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elsion Oxenftierna, Hertig Carls Råd, Marikalk och Gubernator of-
ver Södermanland, Nerike och Wermelanch Han hade utom denna
olyckan, at aldrig hafva fatt fe fin Fader, åfvenvåi den, at i unga aren
mifta fm Moder, Fru Brita, Knuts Dotter Poffe. Dock blef han på alt 1602,
anftåndigt fått vårdad och upfoftrad hos fin Förmyndare och Fader¬
broder, Riks-Rådet Frih. Johan Gabrielsfon Oxenftierna til Lindö.

På fit fextonde år fåndes han ut til 'Tyfka Academler: och blef 1607.
liggande, tven ne är i Roitcck, och åter tvenne, dels i Jena, dels i Wit¬
tenberg. Hvaruppå han behöfde, at för fina angelägenheter refa ned
til Lübeck 5 men, under då varande krig emellan Sverige och Danmark, 1611-
räkade at i Hallten blifva bortfnappad, och malte någon tid fitta i fän-
genikap, til defs han hunnit anftalta om fit utlöfande.

NäR han omfider var fri, gaf han fig på vandring up åt Tylkland,
och befåg de förnamfta Stader och Hof i Francken, Schvaben och
Wirtemberger land. Efter nåitan et års viftande på deffa orter, gick
han in i Italien; med famma forgfållighet at göra fina anmärkningar 1612.
öfver de mångahanda Regeringsfåtten, lamt tillika at låra itaiienika fprå-
ket, och vidare öfva fig i de päbegynta exercitierna,

Baxon Oxenftierna hade fram för alt en fårdeles luft at fe Öfier-
landen: tog 1ig derföre en refa uppä til fjöfs, ifrån Neapel til Alien. 1615
Under vågen iteg han i land på Sicilien, Candia och Cypern. Ifrån 3 Febr.
Jaffa, där han lidit landade, gick han ti' Jerufälem och fiera i den Hel.
Skrift, fårdeles i Chriiti Hiitoria, orntalta Stader och flackar.

Hans tanka var, at gå längre in i Alien; men måfte derifrån af~
flå, dä han råkade falla i några Arabifka röfvares händer, fem honom
plundrade och illa färgade. Emedan inge gode Fåltfkårer voro til
hands, nödgades han iäta föra fig til Jaffa, och derifrån til Cypern.
Hår hade han dock fnart malt lätta lifvet til, emedan hans följe och
egne betjenter, fom honom fl^öta {kulle, af fmittofam fjukdom bort¬
ryktes ; dar icke en Nederländik Köpman hade förbarmat fig öfver ho¬
nom, och förd t honom til Venedig.

Så fnart Oxenftierna hade återvunnit fin hål fa, fick han luff at
låra huru man til fjols krigade emot Turcken. Til den andan reffe 1614.
han förft om Våren 1614 til Livomo, och iteg på Stor-Hertigens, lamt
andra Itaiienika Flerrfkapers famlade Gaiere - flotta j hvilken gick ut at
krytfa i Medeihafvet. De komma om fid-höften tilbaka, fedan de åt-
flklliga ganger faktat emot Turcken, eröfrat några ftenteliga Fartyg och
et ftort byte; jemvåt under famma tid många gånger varit i land 5 dä
Oxenftierna haft tilfålle at befe mer än en märkvärdig ort, få vål pä
Luropeifka, iom Äfncanfka kullen.

Käh
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Han tog då fk affked ifrån Ammiralitetet , at ofver Vintern be-

föka de förnåmifa Italienika Hof. Det itod honom få val an, at han
tilbrakte hela det följande året, och hälften af 1616 uti Florentz, Par¬
ma, Rom och Venedig.

1616 Återigen kom honom i högen, at refa til Afien: tagandes fin
3 J«l. våg ofver Morea, och de namnkunnigaite Öar i Archipelago, til Con-

ffantinopel. På denna orten låg han några månader ifilla; til at göra
fig kunnig om Turkiika Staten, och låra fpråket.

c Uti årets begynnelfe 1617 begaf han fig ifrån Conftantinopel til1 I?' Alexandria, Antiochia och Aleppo i Syrien: vidare til Anna uti Ara¬
bien vid Euphrates: derifrån til Bagdad, och omfider til Ifpahan. Men
aldenitund Konungen i Perfien icke då var i fit Refidents, utan i Fålt
emot Turcken; reife Bai/on Oxenifierna ffraxt til Lägret, och blef af
Konungen våi undfången: hvilken ofvertalte honom at blifva vid Lä¬
gret hela Sommaren ofver, och in Novembri med Hofvet vånda om
til Ifpahan. Hår blef han dock denna gången icke långe; utan gaf
fig på vågen til Ormus.

En fvår fjukdom, hvaruti han och hans medfölje, til 20 perfoner,
inföllo; hvilken ock var dodelig för ftörifa delen; hindrade honom
at komma långre in uti Indien. Dock aldramåil den olågenheten, at
han på en Turcks falfka angifvande blef fångflig anhållen, och på iid-
ifone icke utan iförffa befvår kunde undkomma. Han vande al t få
om, och hant efter 47 dagsrefor tilbaka til Ifpahan. Detta Hofvet
var honom väl bekant, och behagade honom: hvarföre han ock dår

1618 drögde in til nåifa Sommar, då han reife til Konungens i Perfien Fa-
U Jun· derbroder, hvilken refiderade i Casbin. Oxenifierna åtnjut ock hår

mycken höflighet; fårdeles fom han var få. vida kommen, at han tåm-
meligen färdigt kunde tala Landets tungomål. Han färdades vidare
til Bagdad: befåg det i negden liggande gamla Babylons ruiner, och
flera fordom berömda Städers: hinnandes omfider den vågen, fom han
året tilförene igenom Armenien tagit, tilbaka til Aleppo, vid flutet af
Höffen År 1618.

Sås oμ detta år en berömd Handels-ort, hvaråff något kunde lå-
1619 ras i de fakerna; få uppehölt han fig hår någon tid; och reife fedan

25 L». andra gången in i det heliga Landet. Når Refe-fålfkapet kom til Jeru-
falem, blefvo de ailefamman qvarhåldne fåfom Spejare, och måife löfa
fig med penningar. Oxenifierna vandrade fedan igenom Arabiika
ödemarkerna til Cairo, Alexandria, och et ifycke in i Egypten: vån-soMart. (fe ånteligen om, och fölgde Sjökanten til Sidon, dår han ifeg til
ikeps och feglade til Genua,

DE
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De ofriga denna Herrens refor uti de Europaeifka Lander och

Konungariken, fåfom mindre ovanliga for en ung Adelsman, går man
för korthetens ikul, med Rillatigande förbi.

Vid hemkomRen til Fäderneslandet, År 1620, blef han af Kon. 162a
GuRaf Adolph antagen för Kammarherre: famt icke langt derefter uti AuS·
et vigtigt årende aflkickad til Venedig: .hvilket han både föyndefamt i6zt.
och val uträttade, inilållandes hg hos Konungen, medan han var be-
grepen uti Rigas belägring.

Han upvaktade fedan fin Herre, de följande åren; få val uti Fålt-
tog, fom hemma i Riket 5 och var mycket vål leden: emedan han, je in¬
te fp råken, hade inhämtat vacker kunikap om nyttiga inrättningar uti
de Länder fom han igenomvandrat. Konungen lemnade honom ock
at föreRå fit Hof, når det hände at Marikalken var frånvarande.

Sedan Kon. GuRaf Adolph var förifa gången ofverreR til Preus- 1626.
fen, och blefven Raden Elbingen mäktig, förordnades OxenRierna der-
inne til Gouverneur; hvilket Embete han något mera ån et år fortrå¬
da månde. Fick fedan Konungens tilRånd, at uti fina egna angelägen¬
heter på kort tid refa hem til Sverige.

Efter återkomRen blef han gjord til Öfver-StallmåRare; men
återvände dock icke, at fom tilförene Rådigt upvakta Konungen, in til
Ar 1631·. Då honom förtroddes at taga Konungens Hof i fin diredfion;
emedan Marlkalken Didrich von Falckenberg var Råndigt fyffelfatt med
andra honom pålagde faker, Krigsvåfendet angående.

Och aldenRund famma Ar en Alliance Rots emellan Kronorna 1631.
Sverige och Frankrike, blef Bengt OxenRierna Legations-vis affårdad,förR til General-Staterna af Förenta Nederländerna, och fedan til Kon.
Ludwig XIII. af Frankrike ; at befegla det nya vånfkaps förbundet.
Ilrån denna befkickning kom han med något penningar, och mycket
löften om hjelp- trouppar; jemte beråttelfe om den mångfaldiga lföf-
lighet, fom honom viel Franfka Hofvet var betedd. Konungen var då
i Würtzburg, dådan han fölgde Herren Rådigt efter; in til defs lyc¬kan fogade, at Kon. GuRaf Adolf blef Staden Augsburg mäktig: dåOxenRierna lemnades qvar, at vara Gouverneur både ofver Augsburg "
och alla de andra Städer och orter uti Schwaben, fom de Svenlke påden tiden innehade. Hit horer derföre Skådepenningen, om hvilkeni bårjan talat år.

I detta anförtrodda Gouvernemente continuerade OxenRierna icke
allenaR uti Konungens lifstid, utan alt fedan; in til defs en ny Alli¬
ance, emellan Sveriges Krona och de fyra Öfver-Kreyiier i Tyföland,

R blef
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blef upråttad uti Heilbrun, och fakerne kommo i något båttre lag, ån
de voro tilförene.

Af deiTa omftåndigheter tog han hg anledning at hos Riks-Cantz-
lern Axel Oxenftierna, Sveriges da varande Fullmyndige Legat, an¬
hålla om cUmifllon; fom honom ock beviljades.

Han hade någon tid varit förlofvad med Margaretha Brahe, boren
Grefve Dotter til Wifmgsborg, och längtade at fullborda detta påbe-
gynta Agtenfkap: hvilket kunde nu få mycket beqvåmligare fke, fom
hans Fåftmö hade kommit Enke-Drotningen til mötes ifrån Stock¬
holm. Oxenftierna lemnade fördenfkul Öfver-Tyfkland, och fkyndade

*633. % til Sjökanten, at omfamna fin kåra Brud. Deras Bröllop fiod i
Stralfund, d. 8 Julii 1633, några veckor ifrån det han hade uti Konun¬
gens Utfärds-Procefs ifrån Wolgaft, burit Sorgefanan.

Kort efter reite han, med fin unga Fru, til Tolkemit, en Stad
och Lån i Preuflen, fom honom for vålbevifte tjen iter voro af Sal
Konungen donerade. Wiftandet på denna ort varade til defs hogbe-
målte Konungs Begrafning ikulie iiä5 dä de lig hem til Fäderneslan¬
det förfogade.

i6*j ^ID ^en hölts allmän Riksdag; hvaruppä faftftåltes huru
. Regementet ikulie föras under Drotningens minderårighet, och åtfkil-

lige nya Embeten inrättades. Bengt Oxenftierna blef Riks-Stallmåftare,
famt General Gouverneur öfver Lifland och Ingermanland. Deffe

16 Sept. bagge tjenfter beklädde han til Öfverhetens goda nöje, och vant det
lofordet, at väl vårda de honom anförtrodda Provincier, göra många
goda ordningar, hantera LandfSterna på et mäkta fogligt lått, och dock
ej underlåta, at i alla tildrageliga måtto befordra Kronans gagn och

5641, välfärd. HvarfÖre han ock Är 1641 d. 12 Apr. år til Riks-Råds Em-
betet kallad vorden.

Man kan väl tro, at han icke mindre på detta ftålle ikulie hafva
lernnat prof af et berömligt upförande, ån han hade gjort pä de för¬
ra; åtminftone finnes ingen ting ifrån den tiden om hans Råds-För¬
rättningar; icke en gång at han kommit hem til Sverige. Han var
mycket fiuklig År 1642; ibland med något tekn til bättring: men la¬
des uti Riga med allone på förfången, vid flutet af O eko ber Månad;
och låg til d. 9 Junii 3643, då han i Aillhet affomnade: Liket blef

1643. hemfört, d. 6 nåftföljande Augufti med all heder begrafvits uti Stock¬
holms Riddare - Kyrka x).

tt) Se de trykia Perfonalierna vid Lik pr; dikan, hallen af Ol Laurelio ofver Hebr, ΧΓ. 23· hvar-
utur ock tagen år den lilla Lefvern beflkrifn. fom H:r Lonboin icke iångefedan låt trycka.

χ) Ar federinera nedfatt uti Oxenftiernfka Grafven i jåders Kyrka: doch utan annat Minnei-
märke, ån et Hufvud-Baner.

<£rtXX>C<XXXXXX&
Slåk-
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Släkten. TORSTENSSON.

Ben Adelige Slakten, fom til Mårke förde en blå Skjöld, medtvenne upråkte fparrar af Guld, och et deruti hängande grönt
Sjöblad, har ifrån några hundrade år tilbaka, beklådt hederliga Embe-
ten, få val i Krigs- fom Civil-Ståndet. Åldre Herrarne uti denfamma
brukade dock icke· något tilnamn, utan uptogo allenait deras Faders 5
och fkrefvo iig til de Gods, fom de befuto, fåfom Todene, Saleby,
Håggetorp, Walftad, eller Bronås. Sedan tilföll dem Foritena igenom
gifte, och begynte ibland Rikfens Adel at kallas, af Foritena Slakten:
til defs omiider den liore Fältherren Lennart Torftensfon gjorde fig
känd öfver hela verlden. Hvarföre hans efterkommande räknade för
en åra, at bära det namnet Torftensfon.

På de åldita Åttelågger år ingen redighet: ty går man icke längre
tilbaka, ån til Hanfs i Todene, en Weitgotha Freifeman; hvars Son
Sven Fiansfon i Todene lefde vid Ar 1440. Brun Svensfon til Håg¬
getorp, i famma Landsort belägit, finnes hafva lefvat vid 1480. Tor-
iten Brunsfon til Håggetorp, och hans broder, Lindorm eller Lennart,
vore bågge Rikfens Råd, uti Kon. Guitaf Eriksfons tid: fom gaf deras
defcendenter, når Adeln federmera begynte på Riddarhufet at fitta ef¬
ter Clafier, intrade uti den andra eller Riddare -ClaiTen. Bemålte H:r
Torften Brunsfon var gift med Fru Anna Slätte, Arfvinge til Forite¬
na, ockfå i Weitergöthland: hvilket fedan blef Stamgods för Efter-
kommanderna. Lennart Torftensfon til Foritena, Ofverite för alt
Weitgotha infanteriet i Kon. Erik den Fjortondes tid, var gift med
Margreta Ekeblad, och föll i itrid emot de Danfka År 15(33. Hans
Son, H:r 1 oriten Lennartsfon til Foritena, Ståthållare på Elfsborgs
Slott, och Landshofding ofver defs underliggande Lån, var Fader til
H:r Lennart Torftensfon, Grefve til Ortala, om hvilken Skådepennin¬
gen gifver tilfålle at handla.

Gref Lennart Torftensfon hade fex Barn; fyra Söner, och tven¬
ne Döttrar: dock öfverlefde honom allenait tvenne af Sönerna. Men
når ock den äldre, Gr. Guitaf Adolph Torftensfon afled ogift; uppe-
hölts namnet af Gr. Anders Torftensfon, Kongl. Råd, och Prefident
i Abo Hof-Rått. Liknelfe var fuller, at det icke få fnart ikulle utgå;
emedan bemålte Grefve hade i fit Åktenfkap varit begåfvad med åtta
böner, och fex Döttrar. Fyra Söner kommo til mogen ålder och heders
nallen: tre dödde likväl i ogift itänd; och den fidite, Gref Carl Ulric
roritensfon, Ofverite för Nerike och Wermlands Regemente, fom var
gift med Grefvinnan Anna Margaretha Oxenitierna, lemnade icke

R 2 eller
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eller Barn efter fig, då han dog i Bruifel, År 1*727; livarfore ock Vap¬
net, efter vedertagen fed, då den fidfte Manlige perfon af en Adelig
Slåkt> nedfåttes i jorden, vid hans begrafning i Stockholm År 1729
ionderflogs. Hans Sylter, Margaretha Magdalena Toritensibn, hennes
Maj.ts Kammar - Fröken, var det fidila Fruntimmer af famma namn,
och dog År 1747.

1;

II.

312.

2V.

V.

vn

VII.

ynx

XX

Hans i Todene (den någre kallade Bryngel, det år Bruno!·
I phus eller Brun.)

Sven Hansfon i Todene. 1440.
1

Brun Svensfon til Håggetorp. 1479-81.

Torilen Brunsfon til Håggetorp
Sv. R. Råd, 1534.

t
Lennart Torfrensfon til Forilena

ßagen 1563.

Torffen Lennartsfan til Forilena.
\

Lemtart Torfiensfon»
Grefve til Ortala 1647.

Lindorm Brunison
Sv. R. Råd.

Gref Gnflaf Adolph Gref Anders ånnu
Torflensfon, Torfiensfon, tvenne

död 1652. Kgl. Råd oehPreiident Söner.

och tvenne

Döttrar.

Gref Carl Ulrie Torfiensfon,
död Barnlös 1727.

Fröken Margaretha
Magdalena Torilens feBj

död 2747.

Len-
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Lennart. TORSTENSSON.
ennart Torstensson, Grefve til Ortala, Friherre til Wireilad,

Herre til Forilena, Reilad, Rafik och Ulffunda, Sveriges Rikes
Råd, Fältmarlkalk och General Gouverneur ofver Weilergotland, Wer-
meland, Daal och Halland, föddes d. 17 Aug. 1603, på fin Fådernes- jggj
gärd Forilena. Hans Fader var, fom redan fagt år, Torilen Lennarts-
fon; Modren Fru Märta PofTe.

Medan han ånnu var helt fpåd, och allenail ellofva veckor gam-
mal, hämtades han utur fina Foråldrars hus til fin Fadermoder, Fru
Margreta Ekebiad. FIos henne blefvo honom ifrån barndomen dygdi-
ga och Chriileliga tankar bibrakte; få val igenom ord, fom dageligit
efterdome. Hon antog ockil för honom, når han intrådt fit fjette ^60$
Är, en god Låromåitare, fom underviile honom i låfande, och hade
en närmare upfikt på hans feder; medan hon förnåmligail vårdade
hans ofriga goda fkotfel. Efter hennas död, fom timade År 1616, kom 1616
han til iin Fallers Man, Riks-Rådet H:r Boo Ribbing; hvilken, fom
den omyndiga och fadcrlofa Lennarts Målsman, använde all forgfållig-
het på denna Ynglingens uptuktelfe i dygd, jernte Bokvett och Aae-
liga ofningar.

Herr Boo Ribbing märkte hos fin Pupill en fårdeles längtan at
få komma in vid Hofvet; och anmålte honom derföre til det båila 161B
hos Kon. Guilaf Adolph, fom var iladd på en refa igenom Jönkö¬
ping. Konungen befant ock Lennart Torfiensfon af et muntert vå-
iende; tog honom fåledes til fin Page, eller, fom det dä hette, Kam-
niardrång.

Han upvaktade flitigt i fyra famfålta År, och okte på lediga Run¬der hyad han tilförene hade lårdt. Under den tiden fick han ock
vara fin Konung ioljaktig åt Lifland, famt med honom bivifta Rigas 1625
och flera orters intagande. Där den Store Guilaf red fram, fölgde
Lennart Torilenslbn med, och förde uppå fig Konungens Lifharnefk,
i fall det fkuile behofvas.

Han var jemvål, med fin Herre, på Skepsflottan för Dantzig; ,625kommandes flageligen i alt fförre nåd: få at han ock, jemte et par an¬dra unga Adelsmän, fick penningar at med Generalen Guilaf Horn
gcra en refa til Holland; där han med upmårkfamhet igenomvandradede förnåmila Städer och Fällningar, famt tillika ofvade fig i Ridderli¬
ga exercitier. Men det varade icke längre ån et år, innan Konungenhonom hemfordrade. Vågen togs igenom Weftphakn^ Hamburg och j^4

B 3 pan-



TORSTENSSON. Lennart

a} oa. Danmark. Vid hemkomfien gjorde Konungen honom til Wåraktig y)
på Gripsholm Slott, och til en början af Krigstjenft gaf honom etFendricks-iiålle vid Gardet och Konungens egit Lif-Compagnie. I
denna poft tjente han både hemma i Landet, och fedan på Liflåndika
Fålt-toget 1625, då han vid åtlkilliga tilfållen, fårdeles uti Slaget for
Wallhoff, manligen gick fram med Lif-Fanan.

j626. Konung Guftaf Adolph fatte följande Året ofver til Preuffen,
och H:r Lennart fick Fullmagt at vara Capitaine vid Gardet. Hans
välförhållande gjorde honom fnart värdig något lförre befäl; fom var,

1627 Öfverfte-Lieutenant ofver fyra Compagnier Norrlåndika Soldater: dem
han likväl icke längre anförde ån et Är, innan han fick ännu fyra
Compagnier, och blef utnåmd Öfverffe. Med detta fit Regemente var
han för Marienburg; men fom et Stilftånd pä fex Är blef träffat, lem-
nades Polen i ro, och måfte H:r Lennart Torftensfon med fit Man-
fkap, lika fom ftorfta delen af det Svenfka Krigsfolket begifva hg hem
i Riket igen.

Så fnart han hade beftålt om Regementets förläggning i qvarter,
, refte han at göra fin upvaktning hos Konungen; fom, för det at pe-

ften grafferade i Stockholm, då hade flyttat til Upfala. Hans Maj:t
emottog honom mycket nådigt, och gjorde honom til Öfverffe för
Artilleriet.

I detta nya Commando brukades han af den Stora Konungen vid
1620. inträdet på Tyfka botn, och under hans höga anförande bevifte lin

tapperhet til Landets och Fällningarnas intagande: fårdeles uti de for¬
melle belågringarne för Greiffenhagen, Demmin, Franckfurt an der
Oder, och Landsberg. Bataillen vid Leipzig, då den Kejferliga och
Ligiftifka Armeen blef flagen, Tilly med de ofverblefne måfte rymma
fältet, och lemna de Svenfka en fullkomlig Seger, gjorde hans fértjen-
ffer ännu fynbarare; och Segervinnaren lag klarligen hvad biffånd han
hade haft af Torffensfons vålriktade och ouphorliga canonerande: be-

jö-2 1 falte honom derföre beffåndigt blifva vid Hufvud-Armeen fom då Hai¬
de lin marche til Öfver-Tyjldand. Man hafver fåfom något ovanligit
anmärkt, at någre åro likafom af naturen danade til Generaler; de dår
redan vid tjugu års ålder hafva en djupare infigt i Krigskonften, ån
andre kunna hinna til igenom flera års ofning och förfarenhet. Så¬
dana kände man allenaft tvenne i förra Flundradetalet; den ffora Con-
d#·, och Generalen Torftensfon zj.

NåR

y) En gammal hederlig Ceremonie, da en Ädling förklarades for Manbar, at vSrja fig fjelf.
z) Siecle de Louis XIV, par Voltaire? c.
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NåR Erfurt och Konigshoffen lades under Konungens lydnad, var
han med, lig til fårdeles beröm; fåfom ock når Wiirtzburg erofrades.
I andra belägringar vid Rhen - ilrommen, Donau och Leck-ilrommen
holt han icke för nog, at vara tililådes och befalla; utan upmuntrade
ock med iit efterdome: vifandes iig på Batterier, i Lopgrafvar och
anlopp på Vallar. Derutaf hånde, at han uti Stormen for Creutze-
nach blef af en ilen, fom Fienden nedkallade, få illa Ikadd i hufvudet,
at han af ilormflegen föll ned i Grafven, och för halfdod bortbärs:
kom likväl, efter någon tid, til fin fullkomliga hålfa igen.

Konungen hade % förefatt, at gå utur Schwaben in i Bayern;
hvilket Fienden bod til at förhindra: fom gaf anledning til en fkarp .

Skårmytzel vid Leck - ilrommen. Torilensfon fick befallning at ofver
vatnet Canonera Fienden, och gjorde det med fådant eftertryck, at de
Kejferlige malte rymma fältet, och fjelfve Generalen Tilly af en Stycke¬
kula drabbades; hvarutaf han någre dagar derefter afied. Längre in
på Sommaren lät Konungen göra vid Nürnberg et ftarkt anfall på Fi¬
endens famlade Magt, under Chur-Forilen af Beyern och Generalen
Wallenilein: hvarvid FI:r Lennart Torilensfon förholt fig mäkta väl;
men blef dock efter et fkarp t fåktande fången och bortförd til Ingol-
itad i Bayern. En fådan håndelfe gjorde Kon. Guitaf mycket ondt;
i fynnerhet, fom han nålt förut hade förordnat denna tappra Mannen
til General af Artilleriet, och hos iig redan räknat på den nyttiga
tjenil han i de loreitäende A (Tonerna af honom hafva kunde: ja det
fom värre var at ingen var til hands, fom det ftållet fullkomligen
kunde upfylla. Torilensfon blef tre fjerdedels Ar hållen fången i In¬
go litad, och ville Fienderne icke tililådja at en få angelägen Officerare
fkulle utbytas. Men da de lidit det flora nederlaget vid Lützen, ly-
ftrade man mera til hvad Riks-Cantzlern Oxenilierna påilod om Ge¬
neralens losgifvande. Dock ville Chur-Forilen af Båyern icke miita
for intet hvad han hade fångat; utan låt gifva fig en ilor Summa Pen¬
ningar af Wallenitein, förr ån han låt Torilensfon fös; ännu med be¬
tingande, at Walleniteins Svåger, en Grefve af Harrach, fom fatt
fången i de Svenfkas Läger, emot honom fkulle utbytas.

Nån altfå Torilensfon var kommen på fria fötter igen, fick lian 1633.
af Riks -Cantzlern några Troupper, hvarmed han ilraxt rykte för Lands¬
berg, en Stad och Pafs ofver Leck-ilrommen, in i Bayern; erofrandes 13 Apr.
famma Stad efter tre dagars befikjutning.

Håituppå erholt han Riks-Cantzlerns tililånd at refa hem til Sve¬
rige: då han lemnade fin anförtrodda Corps til Fåltmarfkälkén florn,
fom commenderade Hufvud-Armeen i Tyfkland. Han uppeholt iig lik¬

väl
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vål något litet i Wolgaft, til defs at Kon. Guftafs Lik fördes derifrån,
med hvilket han kom Sjövägen til Nyköping. Några Månader deref-
ter ingick han Ågtenikap med Fru Beata de la Gardie, Friherre-Dot¬
ter af Ekholmen a).

Under fit viftande hemma i Fäderneslandet, beftålte han om alle¬
handa Arcli- och Ammunitions-faker, förnåmligen til det angående
Polika Kriget j emedan Sexåriga Stillftåndet då fnart lopp til ända. Re-

1634 geringen var mycket nogd med hans bedrifvande, och bod honom
a&Dec. vara Rikfens Tygmåftare. Hvarjemte han fick befallning at följa Ar¬

meen, fom Riksmarfken Grefve Jacob de la Gardie förde til Preuffen.
Men aldenftund fakerne den gången icke utbrufto til et uppenbart Krig
emellan Sverige och Polen, utan et nytt Stillftånd på 26 Är flutit
blef} ty beordrades Torftensfon at med ftorfta delen af Armeen gå in
i Tyfkland, dår de Svenlke få mycket mera behöfde forftårkas, fom
de ifrån alla kanter hårdt tilfattes} hade då lidit nederlag vid Nordlin¬
gen, och voro, efter den Pragifka Fredens flu t, af de flåftaTyfka För-
ftar och Stander öfvergifne. Märchen togs igenom Pomeretlien och
Caffuben; icke utan at af Fienden blifva oroad. Vid Wollin kom
det til en häftig drabning, då Generalen Marazini blef flagen på flyk¬
ten, och förfölgd in öfver Stargard. Ånteligen vid flutet af året 1035,
kom Torftensfon fram til Armeen, fom Johan Baner hade, för Fien¬
dens öfverlågfne Magt, dragit tilbaka in i Meklenburg, och lägrat vid
Malchin.

Nu voro återigen de Svenlke få ftarke blefne, at de kunde gå
löft på Fienden, hvilken hade fåft flg vid Parchum i Meklenburg, un¬
der Chur-Förftens af Sachfen General-commando. Fienden måfte vi¬
ka och retirera flg närmare Hawelen; då ock för godt anfedt blef, at

—x honom vidare förfölja. Fåltmarikalken Baner detacherade på den mar-
chen en del af Armeen, under Torftensfon; fom gick på fldan, och
vid Kyrits råkade fju Regementer Cavallerie, dem han ruinerade, ja¬
gade reften på flykten, och eröfrade 11 Standarter. Några dagar der-
efter träffade och flog han åter 3 Chur-Sachflika Regementer vid Oolt-
berg. Igenom deffa förlufter, men fårdeles igenom det nåft förut
fkeffda nederlaget vid Dömits, var Sachfens Magt mycket förfvagad,
®ch måfte Chur-Förften aldeles lemna Pommern och Marek-Branden¬
burg} då Baner och Torftensfon gingo på bägge fldor om Elb-ftröin-
tfien in åt Chur-Förftens egit land. Hans båfta råd var altfå, at fkyn-
da flg hem, och fe huru han kunde få hjelp af den Kejferliga Gene¬
ralen Marazini. Under detta reife Banern på en liten tid til Magde¬

burg,
a) Hvilken honom ofve riefds, och trådde i nytt giftermål med Riks - Dr. Gr. Pehr Brahe.
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burg, hvaråft hans Husfru var med döden afgången, och Iemnades öf-
verbefåiet til Torftensfon, fom det förde med mycken förfiktighet, at.
Fienden icke kunde komma öfver Sale-ftrömmen, utan målte hålla fig
inne i Meifen, och fit egit land.

Sedeiim.ee a delade åter Torftensfon arbetet med Baner, då Lüne¬
burg och Winffen eröfrades. Uti det anfenliga flaget vid Witftock,
dur de Kejferlige och Chur-Sachfifke blefvo öfvervundne, hade Fålt-
Marikalken gifvit Torftensfon commando öfver För-troupperne, med
hvilka lian få manligen fäktade, at det Svenika Hinderhalclet föga blef
angripit af Fienden. Den öfvervundne jagades öfver Elben alt in i
Heilen.

Vid början af följande året belägrades Leipzig, och tre Regemen-
ter Sachfifke Ryttare nedhugne. Baner, med Hufvud-Armeen, flog fit
läger vid Torgau: då Torftensfon vid åtfkilliga tilfälleri gjorde Fien¬
den afbråck. Men når hela Kejiärens Krigsmagt var famlad, fåmt ftårkt
af Chur-Sachfifka och några af de Chur-Brandenburgilka Troupperna,
gjorde Baner med flört beröm och fördel fin retraite på Odern, och
ledan ned i Pommern; hvaråit han fatte fig och uppehölt Fienden
hela det Året, at han intet hufvudiakligen emot de Svenika kunde ut¬
rätta, vidare ån at lian borttog Wolgalt, och plundrade något litet i
För-Pommern.

Sä fnart undfåttning var kommen utur Sverige, bröt hela Svenika
Armeen upp. Torftensfon gjorde fig måitare af Garts; tog Gommen-
danten med heja Garnifonen til fånga, och nedbröt Fåftningsverken.
Fältmarfkalken Baner fant för godt, at i åtta fig vid Tribbefees, och
gifva akt uppå Gallas, fom med hela Kejfarens Magt hade formerat et
falt Läger vid Malchin. Vid detta tilfålle underlåt icke eller Torftens¬
fon at oroa Fienden; fårdeles når han en gång föll in i hans Qvarter,
ruinerade några Rcgementer, tog den åldfta Ofverften och en hop Of¬
ficerare til fånga, famt eröfrade 10 Standarter. Igenom dylika tilflöter
blef Gallas tvungen til at bryta upp, och falvera fig på Hawelberg,
famt omfider at aldeles gå öfver Elben up i Chur-Sachfen och Kejfe-
rens Arfländer.

Under det Baner förfölgde den flyktiga Fienden, vid andan af detta
och bör jan af År 1639, Iemnades Torftensfon qvar i Stiftet Halberfladt,
at belägra de faita platfer derfammaftådes, fom Fienden med flna Gar-
nifoner hade befatt. Når de voro intagne, conjungerade han fig ftraxt
med Hnfvud-Armeen: gjorde fig måitare af Pirna; och derigenom öjp-
Rade dören til Böhmen.

S Sedan
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1640, Sedan Fålt-Tygmaftaren hade fatt fig med hela Armeen vid Leut-

meritz, och där et helt År utöfver hållit Fienden i hans egit land,
markte han huru de Kejferlige i begynnelfen af År 1640 begynte blif-
va förftårkte utur de Spanfke Nederlanden: drog fig altfå utur Böh¬
men ned til Erfurt, och conjungerade fig med de Heffiike och Liine-
irurgffke Arméefne. Fienden hölts al tid i adion och förhindrades, at
han icke kunde inbryta, öfver Wefern, in i Braunfchwiger och Lü¬
neburger Land. Meclan Armeen här flod, fick Torfiensfon KongL Re¬
geringens tillåtelfe, at för fin mer och mer tiltagande fjukdoms fkul,
fä komma hem til Sverige : då han vid Buckenburg, i Greffkapét
Schaumburg, tog affked af Fåltmarfkafken Baner och den Svenfka Ar¬
meen; men forn det var fent på Aret, blef Vintern ofver liggandes i
Stralfund.

1641. Vid förda öppet vatn fatte han våt ofver til Sverige, och intogs
flraxt ibland Rikiens Råd; hvartil han för afrefan ifrån Tyfkland biif-
vit nämnd: men utbad fig,. innan han til trådde Rådsärenderne, at for
fin hålfa få bruka åtfkilliga eurer; fom dock fnart blefvo afbrutne.
Ty Fåkmarfkalken Johan Baner dödde, och Armeen flod utan Huf-
vudman. Fördenfkul låt H:r Lennart Toritens fon, på Regeringens
ftarka anmodan, öfvertala fig, at oaktadt fm fjuklighet, emottaga befå-

31 Aug.. ofver Svenfka Krigsvåfendet på Tyfka botn; med tillagd Fåltmar·»
fkalks titul och General Gouverneur ofver Pommern. Inftrudtionen
fom honom gafs,- var y at handla med Chur-Förifen af Sachfen,· och
Ländtgrefven Georg, fåfom med Fiender; efter de varit orfaken til
Pragifka Freden: dock at Sverige garna (kulle fe, om de ville blifva
vänner igen. De andra Proteftantifka Länderna, fom han mäfte hålla
fig uti, til Arméens Subfiftence, (kulle han vänligen omgås med,, och
bruka en god difcipline. För de Catholifka fkulle han aftid vara benä¬
gen til Fred; 0111 de trlbodo drågeliga vlikor. Han fick ock anfenliga
Penninge-fummor, och laf at taga i Hamburg, hvad Salvius kunde hal¬
va upnegotierat; på det at han vid fit nya befäl måtte itraxt vinna Offi-
cerarnes och de Gemenas kårlek, når de funno honom benägen at
fkaffa dem deras fordringar. Han gick derföre i Sept. Månad ifrån
Stockholm fjöledes til Stralfund; och då han i Pommern och Meklen-
burg förit hade gjort nödig anitalt til Landets och Fåftningarnes fåker-
het, fortfatte han refan ofver Elben in i det Liineburgifka Landet^ hvar-
åit Armeen då ftod. På det halfva Aret, fom hon varit utan Fåltmar-
fkalk, hade hon lidit många anfföter, och varit i farlighet, icke alle-
nah för Fiendens öpna Magt, utan ock af illviljares hemliga' ffåmplin¬
går, hvilke upväkt inbördes oenighet:' men igenom den nykomne'
Fältmarikalkens goda lämpa och dertil tjenliga niedel',. blef Manfkapet

, · Λ tilfrids-
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tilfridsflålt, och bulret dampat. Sådant rubbade Fiendens uträkningar,
fom hade gjort fig hopp at något vinna igenom de Svenfkas. oro;
och drog Tig derföre långre up i landet.

Nu hade fuller Toritensfon årnat itraxt fåtta honom efter; men
dels for Franfyfka Generalen Guebriants bortgång med de Weimariika
Troupperne, dels ock for det han fjelf föll in uti en fvår fjukdom,
kunde han icke förr ån i Martii Månad 1642, anföra Armeen. Han 1642.
gick igenom Marek-Brandenburg in i Schlehen: dar han efter tre da¬
gars belägring eröfrade Grofs - Glogau, och fick öpning at vidare gå
och agera i Fiendens Arflånder. Straxt derefter råkade han vid
Schweidnitz det Kejferliga Cavalleriet, under Fåltmarfkalken, Hertig
Frantz Albreeht af Lauenburg; hvilket han flog, och fick anföraren
fjelf qwetztan til fånga, fom ock fedan ftraxt blef död. Intog derup-
pä Städerna och Fällningarna Neifs, Olmiitz, Eylenberg, Neufladt och
Oppeln: dem han med itarka Garnifoner befatte. Sedan han Somma¬
ren öfver hade agerat i Mähren, belägrade han Brieg, til at förfåkra
hg ryggen. Men emedan han icke kunde blifva denna orten mäktig,
innan de Kejferlige kommo til undfåtning; gick han in i Laufsnitz,
förmodandes fåmedelft kunna bringa Chur-Sachfen til fkål. Hår gjor- Sepf.
de han hg måftare af Zittau, och träffade med Kejferliga Generalen
Ficcolomini en öfverenskommelfe om Fångarnas utbytande. Vidare
tog han hn marche öfver Elben in i Meiffen, fåfom til at gå löft på Leip¬
zig. Når han altfå märkte, at Fienden, fom han det åffundat, fölgde
honom efter, låt han iin Armée d. 23 Odt. vånda om, vid Breitenfeldt,
en. liten mil ifrån Leipzig, och lefvererade Kejfarens Broder, Arke-
Hertigen Leopold Wilhelm och Piccolomini en Fåltflaktning; då Fien¬
den, efter et fkarpt fåktande måffe rymma fältet, med förluff af ht In¬
fanterie, och til en del af Cavalleriet, 46 Stycken och all Ammuni¬
tion, i2i Fanor och 6g Standarter. Årke - Hertigen och Piccolomini
kommo med ilörffa nöd undan; och det öfverblefna Cavalleriet falve-
rade hg i Böhmen. Efter denna mårkeliga Seger, belägrade Fåltmar-
ihalken Toritensfon Leipzig; hvilket efter kort tid gick öfver, och
emottog en itark Garnifon af Svenfka.

Hit hörer Medaillen, fom i Tyfkland blifvit flagen, och föreftål«ler pt förita fidan: Et af tvenne Lejon uprått hållit krönt Svärd, öf¬
ver hviiket Lagerqviitar ifrån Guds hand nedfalla. Den yttra omfluif-
ten år på Latin, af innehåll: at

Chrißinas Segerpalm pa deffa falten flod, .

Som hennes fora Far har fuktat med fit blod. 1642, d. 23 Odt.
S 2 Den
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Den inre år på Tyfka, tagen titur Ordfpråks Bokens 21 Cap. 31 vers:
Haßar varda tilredde til firids, men fegren kommer af HErranom. På an¬
dra Kdan år Staden Leipzig afbildad, och utan for denfamma et Falt-
flag. Latinfka verferna fom flå deröfver vilja fåga:

Sen du bröt up din port0 min kära Leipßg-, Jag j
Om for Chrifiinar magt infpärras nägon väg. 1642, d. 27 Nov,

Nedanföre år fkrifvit til Fåltrnarfkalkens åra:
Man tror nu, Leipzig, at du vet
Den Torficnfonßta tapperbet.

Sedan denne Herren låtit ht Folk något hvila, och heladt de f§-
28 Dec. rade, tager han hg före at belågra Freyberg: hvarmed det icke gick få

aldeles fort, dels för hans egen fjuklighets fkul, dels ock för de inne¬
liggandes tappra motftånd, at ju de Kejferlige fingo råderum at famla
fina fkingrade trouppar, och ånnu mera förifårka fig, til at göra de

1643. Svenfkas anilag på denna orten til intet. Når Fåltmarfkalken fådant fåg,
7 Febr. fiölt han för nyttigare at uphåfva belagringen j och taga fin våg öfver

Elben in i Laufsnitz. Huru fvårt Freyberg varit betrångd, kan alclrabäil
dömas derutaf, at Invånarne År 1743 firat Hundradeåriga åminnelfen
af deras befrielfe, igenom en präglad Skådepenning.

Sedan vande Toritensfon fig emot Böhmen: tågade den Kejferli¬
ge Armeen förbi, och kom in i Måhren, hvaråfl han camperade hela
Sommaren öfver. Under den tiden undfatte han Olmiitz, och holt
Kejferliga Generalen Gallas uti iiadigt arbete 3 oroandes jemvål Fienden
några gånger inom Öiterrikifka gråntfen.

Men emedan man i Sverige fåg, at Kriget med Danmark icke var
til afböja, fick Fåltmarfkalken Toriiensfon befallning at (kicka fig til
upbrott utur Kejfarens Arflånder. Han befatte förft de angelågnafte plat-
fer med iiarka Garnifoner, och kom igenom Schlehen, Marek-Bran¬
denburg, Sachfen Lauenburg och Meklenburg oförfummat in i Holflen,
Jutland och VvreniTyfTel bj. Hår inkräktade han hg landet och några
falla orter j fårdeles Chriftian-prys. Under Coldingen flog han et par
tufende Ryttare, och et ilarkt partie af Fotfolk: bemåktigade hg fedan

1644. Skantfen och tog befattningen til fånga. De öfrige Daiiike troupperne
flydde undan in på Fyen. Altfå var Jutland och Wenffyflel bräkt til
ro och hörfamhet? då Fåltmarfkalken tog ht hufvudqvarter i Haders¬
leben. Armeen blef på denna ort itilla liggande, in til des Sveriges
Örlogsflottor, förit den fom i Holland blef vårfvad, och fedan Kro-

nones

b) Detta Tåget år fårikilt beikritvet 3f Fr. Pryfs in diif. de irruptione Svecoruin
tim duce Torftenfonio. Abo» 176X. 4:0.
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nones flora Flotta, nncier H:r Clas Flemings commando, ankommo,
Imedlertid completterade Torilensfon Regementerna; dels med manfkap
fom han låt vårfva i Lübeck och Hamburgs dels ock med Danfka fån¬
gar, fom togo tjenft. Förutan at Mortaigne, fom var gången til Hol¬
land, at yrka på Flottans fkyndefama utrullande, fkuile dar antaga 2000
Man Knektar. Når Fåltmarfkalken fedan uphröt, tog han fin marche
pä Chriftian-prys ; dar han ruinerade 1000 Danfka Knektar, och eröf-
rade några halfva Cartauer. Derefter lemnade han befälet i Hollleiu
til Helm Wränge1, fom likaledes holt fig rått val. Sjelf gick han
emot Gallas, hvilken med några och trettio tufend Man kom utur
Tyikland antågandes, til Danmarks undfåttning. Torilensfon gjorde
en behändig diverfion, och lockade Fienden utur Holften, genom Mek-
lenburg, Lauenburg, in åt det Mägdeburgika ; dä ock den Svenfka Ar¬
meen iatte lig uti Anhalt vid Bernburg. Här gaf han Fienden fult
arbete, igenom Skårmytzler och andra Krigs - occafioner, at Gallas fä
afmattades, at han icke längre kunde flå i Fält, utan retirerade fig med
det cfverblefna Infanteriet in i Magdeburg} lindandes Cavalleriet ige¬
nom Laufsnits up ät Böhmen. Torilensfon var då icke fen, at med
hela fit Rytteri bryta upp, och efterfåtta Fiendens; hvilket han vid 23
Guterbach handt och ruinerade, at fä undankommo; tagandes Gene¬
ralen Enckefort, famt några Öfverftar och Officerare til fånga. Gal¬
las hade fedan ilörila nöd at kunna falvera lig utur Magdeburg.

Den Svenika Armeen rykte båttre in i Meißen ; och blef, efter
något railande, färdig til et nytt Fält-tog. Hon avancerade in emot
Böhmen til Kariän ; ;dä Kejfaren fom var til Prag ankommen, hade
famlat alla lina Trouppar, de Hatzfeklifka, de Götzifka, de Sachhfka,
och femtufend Man af cle Båyerfka; med hvilka alla han årnade gä
löil pä de Svenfka. Men Fåltmarfkalken fparde honom mödan, och
marcherade' pa Jankowitz, tre mil ofvan för Labor. Fienden Rod hår
uti et fördelaktigt Läger emellan bergen, och trodde nog vara, at alle-
naft på fidan incommodera Torilensfon, och förhindra honom at ej
komma in i Mähren och Öilerrike. Svenfke Anföraren deremot an¬

lag denna belägenheten fåfom fördelaktig; och kallade Krigs-Rådet tii-
famman, hvaruti blef refolverat, at taila Fienden an, och komma ho¬
nom utur poiiture och i aélion: hvilket ock lyckades; få at det ena
berget intogs efter det andra. Begynnelfen fkedde pä Fåltmarfkalken 164^
Götzes flygel, hvilken ilraxt blef på platfen: continuerades fedan alt 24 Febr*
fort uppå de andra Brigaderna och Regementerna i Armeen til Haft
och Fot; ifrån morgonen in til aftonen: dä Torilensfon omfinglade
Fiendens Infanterie, och fick dervid fjelfva Fåltmarfkalken Hatzfeld#
fem andra Generals perfoner, en ftor hop Öfverflar och mindre Offi-

·
» ■ · S 3 cerare,
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cerare, famt 4000 gemena Knektar til fånga; eröfrade *79 Fanor, och
9Mart. 26 Stycken, med annan ammunition. Efter denna Seger gick han fn i

Mähren; tog Iglau och Zeaim, dem han befatt med goda Garnifonér;
och låt jemvål å nyo providera Olmiitz, Eylenberg och Neuftadt.
Märchen fortfattes utan upfkof in i Öiferrike; hvaråff Crembs, Stein)
Drendorff, Tyrnau, Chor-Neuburg, Wolfsdorff och många andra plat-
fer måffe gifva fig, och tilfkynda den fegrande, utom annat byte, en
myckenhet fammandragen ammunition. Härifrån vande Torffensfon
ti i baka in i Mähren, och belägrade Brinn; conjungerandes hg med
Printfen af Siebenbürgen Ragotfki; hvars biffand han brukade in til
defs at Printfen hade gjort iin Fred med Kejfaren, och drog med ht
Manfkap hem til Ungern. Dock aldenffund Torffensfon hela denna
Sommaren var mycket fjuklig, formåtte han icke i belägringen for
Brinn taga alla faker fjelf i ögnafikte; och bröt derföre helare upp;
hällandes fin marche pä Öiferrike igen: hvaräff han låt befäifa Chor-
Neuburg, och förfe detfamma med en ftark Garnifon och andra nöd¬
torften ' *

Nu fkred de få månaders Stiliffånd fnart til ända, hvilket i Augu-
fto tilförene med Chur-Förften af Sachfen flutit var. Fördenfkul gick
Fältmarfkalken med fin Armee igenom Mähren, Böhmen och Laufsnitz
in i Meiden.

Medan han ffod i detta landet, anhölt han om fin demiffion ifrån
Armeen, för lin ffändiga opafslighet fkul $ hvartil Drotning Chriifina

1646 famtykte igenom et mäkta nådigt Handbref: „berömandes hans förfik-
oMaji. 9,hga conduéle och ftora valeur, fom med ftora, lyckeliga och mirä-

„culeufa progreffer hade varit af den Högfta comblerad. Hon, erkän-
,,de, at han i Konung Guftafs och hennes tid hade endafl fökt at trå-
,,da på den råtta och fanna, dock af fä trampade vågen til en folide
„och ren dygd. Och fom han derfore åtnjutit ringa frugt, ikulle få-
„dant vid hemkomften erfåttas med meliorerande af hans condition
„och ftänd, fä ock andfa märkeliga beneffcier, och all particular nådes
„och eifimes betygningT Torffensfon lemnade med denna heder Ar¬
meen, och öfverdrog befälet forff til Riks-Tygmåffaren H:r Witten¬
berg, och fedan til den nyligen ankomna Fältmarfkalken Carl Gufiaf
Wrangel: läggandes fig fjelf i Leipzig, til at något hvila. Men innan
han aldeles for utur landet, låt han igenom fina deputerade förlånga
Stilliiändet med Chur-Sachfen, in til ändan på Kriget. Sedan reffe han
ned til Pommern, och blef Sommaren öfver uti fit General-Gouver-
nemente; förvaitandes de faker fom farnma hans Embete angingo: un¬
dantagandes at han några veckor var borta vid Håifobrunnen i Horn-
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bürg. Om höften begaf han fig fjöledes hem til Sverige; feclan han
denna iidfta refan hade öfver fem Är, med ftörfta beröm, haft befälet
öfver det Svenfka Krigsvåfendet i Tyikland. Drotningen iåt vid hem-
komften gratulera honom; och, emedan han for iin bråckelighets fkut
fjelf icke kunde komma til Hofvet, gjorde denna fm trogna tjenare
feefök uti hans egit hus.

Icke långt derefter behagade hon uphoja honom i Grefveligit 1647
ftånd. Han fick en iexdubbel fördel t Sköld; och dår mitt uti fit gam- 5 Ftt>r.
la anborna Vapn. Det öfverfta fältet pä högra, och nederfta på vän-
ftra helan, var blått, med et upreft Lejon af naturlig färga, med utråkt
tunga, forn holt med framfötterna en fvart Ornevinge. Det öfverfta
på vånftfa, och medelfta på högra iidan, Silfver; och deruti et Skytt,
eller Canon, med brännande låga, flående på fm lada och hjul. Det
nederfta på högra, och medelfta på vänltra ftdan, Rödt, med try Lods.
Ofvan pä Skölden voro, efter vanligheten, tre öpne Tornerhjelmar,
med deras Grefl. Kronor. Utur den medelfta Hjelm -Kronan, ftod,
fom Släkten det af ålder fördt hade; nemligen emellan åtta Fanor eii
upråkt grå Ulf, feendes hg til haka; utur den högra, et halft Lejon,
hållande i högra foten en fvart vinge, och i den vånftra en Fyrbåll,
eller Bombe; och åndteiigen öfver den vånftra Hjelm-Kronan vifte hg
en hvit Haft, med en derpå hittande Kari i fult Harnefk, ibm fvlngde
öfver hufvudet et bart fvård.

Och på det at Gr. Torftensfon måtte få mycket båttre kunna
uppehålla ftf förvårfvade anfenliga ftånd, fkånktes honom och hans
manliga Lifs- och Låns - Arfvingar, et Kronones Hårad i Upland och
Roflagen beläget, kalladt Lyhundrad, med dertil hörige Soekner -och
Skepslager, famt Ortala Bruk: dertil med Förtröftning pä alla i bemal¬
te Hårad, för den tiden bortdonerade Gods och Gårdar, når de förra
Donatariers manlige aiföda vore med döden afgångne. Defte Grefvar
Torftenföner fkulle nåmna och fkrifva hg Grefvar af Ortala, och Fri¬
herrar af Wireftad. En annan gång hek Gr. Lennart Torftensfon,
under årfteligit Frålfe, åtfkilliga Kronones Gods och Gårdar i Elfsborgs
Lån, Ale Hårad och S:t Fehrs Sokn. Deffe Donationer biefvo okrånk-
te i Kon. Carl Guftafs tid; då likväl en reduclion företogs af fådana
gårdar, fom voro bortfMnkte undan Kronan, och omöjeligen kunde
miiias.; Ty dem, fom vid handen gäl v o at ock något fådant hade
kommit.til Torftenfonfka fläkten, fvarade Konungen; Om ån Gr. Len¬
nart^ hade fått jord in på fjelfva Konungens Borg-gård, borde intet
klander deruti göras; emedan han hade gjort hg alt för vålförtjent af
ht<Fädernesland, och åfven Konungen enfkylt, fom ihn ungdom af

i ' ' denna.
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denna kloka Generalen hade lärt Krigsvetenfkapen c). Sammaledes er¬
kände ock Franfofernas flora Turenne vår Torftensfon for fin Låro-
mällare.

Ändock denne Herren efter Fin aterkomft i Fäderneslandet fällan
var frifk, och fkulle hafvä fcehöft någon frihet ifrån arbete: dock ville

1648 Drotningen ytterligare nyttja hans tjenfl, och anförtrodde honom Ge-
5i Maji. neral Gouvernementet oiver Wellergöthland, Dahl, Wermeland och

Halland; hvarvid han fit fäte i Gö-theborg hafva fkulle. Detta Kall
fö re flod han til Drotningens nöje och Invänarnes fromma, fem han
nied en fynnerlig lampa vårdade; in til defs han blef befait at komma
iH Stockholm, och bivifla Riksdagen, frmt Drötningens Kröning.

Nån folenniteterne voro förbi, blef Gref Torftensfon åter befal¬
len af iför fvaghet; at han nåltan hela följande Vintern ofver maße
hållas vid fången. Ηvad fjukdemen anbelangar, få hade hon fit ur-
fprung af det härda trablament fom honom vederfors under hans fän-
gen fltap i Ingolftadt. Han förvarades der uti et trängt hvalf, fom var
alt med Saltpetter öfverdragit; hvarigenom, fä väl fom af fuktigheten,
fom flog utur de tjocka murarna, hela hans kropp med en Tartaro
blef behäftad. Och oanfedt han, efter fex Månaders fittjandc i detta
ohyggeliga rummet, fick under de tre ofriga, fom hans fångenfkap än¬
nu paftod, njuta nägon ftörre frihet inom Fällningen5 få hade dock
den Tartarifke materien fånkt lig få djupt i kroppen, at hon aldrig
kunde utdrifvas; ehuru många eurer, efter de hålla Tyfka Doélorers
råd, man ock brukade. Det gaf hans hålla jemväl en dödelig flöt, at han
under fin fangen fikap fick höra Kon. Gullaf Adolph, hviikea. han få
innerligen åiiVade, vara med döden afgangen. Dertii ock flog den plågr
famma Sten-fjukan, fom allena varit mäktig at göra en braf man van¬
för. Och år det undransvårdt, huru Gr. Torilensfon med en få bråc-
kelig kropp kunnat uthärda fä mycket arbete i marcher, fåltfiag och
belägringar. Han hade derföre, om någon annan, vifleriigen orfak at
anhålla om en nådig riimiffion ifrån Armeen: då han hoppades, fall
ån förgåfves, at et roligare kfnadsfått fkulle uti hans myckna värk
fkaffa någon Ufa. Sa mänga dödsbud ha:le kunnat drifva den fäfan-
gafte månnifka at ila iit linne ifrån verlden: mycket mera Gr. Tor-
jlensfon, fom i all lin tid betygad en flor undergifvenhet under Guds
vilja. Hvarförg han ock i lin iidlla fjukdom lemnade de närvarande
efterdöme af mycket tålamod; och huru den år frimodiga!! at ikiljas
hädan, fom år yifs om, at komma til en förfonad Gud. Sådan var

G ref
c) Uti de ft.'gge Hufvild-a&ionerna vid Leipzig och Janckowitz hade den 11117.0 Pfalti-

Grefven varit vid hans lida: tii beicning för fin tapperhet i den förfta hade kan af
Torftensfon fått ct compagnie Ryttare vid det Cudåndflta Regementet.
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Gref Torifensfons utgång utur denna verlden, d. 7 Apr. 1651. Hans
åminnelfe år ännu lefvande ibland ofs, faii ån hans kropp, fedan d. 29
Junii famma Ar, ligger uti Riddarholms Kyrkan under jorden d).

År 1761, låt Riks-Rådet Gr. Thure Gabr. Bielke reparera Tor-
ftensfonika Grafven, hvartii han med Γ111 fednare Grefvinna, Anna
Margaretha Oxenftierna, den fidiia Torifensfons Enka, var blefven äga¬
re, och infattes i Stentaflor följande Infcriptioner, dem H;r von Dalin
hade författat.

Ofwer dårren:
hår hwilar

Leonhard Torstensson
född do 17 Aug. 1603.
död d. 7 April 1G5r.

IVid ena fidan: IVid den andra:
Hans titlar Hans Ått Ir utslocknad

af GrEFWE til Ortala 8cc. men hans manga segrar
Swea Rikes Rån hIlst den wid Leipzig
Feltmarskalk d. 23 Oct. 1642.

General Gouverneur och den wid Jankowitz
ofwer ^VeSTERGOTHLAND p. T\ JuNII 1645.
v- Dal, Wermeland iro en odödelig afföda.

och Halland &c. öfwer honom

Uttyda en ringa del och hans Maka, Grefwinnån
Α Γ HANS dygd beata de la GArdie

Han fördes som LIrling med deras LiFsaTT
af den Stora Konungen som utdog i fjerde led
GUSTAF ADOLPH har Sw. Rik. Råp

pä hjeltars ban Ridd. och Com. af K. M:s Orden
han kunde sen ditfora Gref Ture Gabr. Bielke

SOM LaROMaSTARE latit UPRaTTA

den Stora Konungen detta Åreminne
CARL GUSTAF. 1761.

Vid famma tilfålie blef Gr. Torftensfons Portrait upfatt i Graf-
Choret, och Gr. Bielke lemnade jemvål til Kyrkan en Låne-Banco
SedeJ, at det deraf årligen fallande intereifet må blifva anvåndt på Graf»
vens underhållande i framtiden.

dj Se de trykta PerifonaHerna, efter Er. Emporagrii Likpredikan ofver Pfdm. 37. y. 23
Förutan Au&oreraa om Tyika Kriget.

τ bäåt.
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Sedan Do&or Johan Göflaf Hallman ej mindre omftåndeligen ånval författat Båta-Ättens Minne, år nog at gifva följande korta
punkter: efter man dock ej vil afgå ifrån det vedertagna fåttet, at fram¬
för hvar berömd Mans lefverne lemna en liten beråttelfe om Slaktens
början, delningar, utgång eller trefnad.

Osten Glumra var Skatt-Konungens i Norrige Halfdan Oilen-
Sons fon, och i rena Ättartal hårftammande af Yngwe Frey.

Hans Efterkommande voro uti många leder Hertigar, eller Jarlar
på Orkne-Öjarna vid Skottland, och raKnas 23, fom i denna höga
värdigheten fetat ej. Ibland dem finna de gamle Sicilianifke Komm-
garne, Grefvarne af Normandie, Wilhelmus Conqueltor, och det KongL
EngeI fira Hufet deras Stamfader.

En af defie Herrars Barn, Peder Erlandsfon, kom til Sverige: få-
fbm intet ovanligt var i fordnom tima, at Nordifka Folket befökte
hvarannan, och togo del i ljuft och ledt f)m

Herr Peders afkomnad fleg til flört anféende ibland ofs : fa at
ifrån Är 1250 til 1669 vet man namn på 20 af denna flåkt, fom varit
Rikfens Råd. Gifver man fig ock möda, at upföka Åttefåderna til de
Guftavianfka och Carolinfka Konungarna, kan man på fex fårfkildta
vågar komma up til Herrar Båtar.

Jon Pedersfon den Yngre, til Flishult, var Sv. Rikes Råd 139b:
och hade tvenne Söner, fom började hvar fm linea.

Nils Jons fon ti! Äplehult, och Peder Jons fon til Flishult. Den
förres Manliga Arfvingar uphörde med tredje leden: den fenares haf-
va långe florerat.

BemIlte Peder Jonsfon hade en Son, Erland Pedersfon, fom var
Riks-Råd 1460? hvilken ågde Gertrud til Fyllingerum.

Deras tvenne Söner, Peder til Fituna, och Henrich til Fyllinge¬
rum, fliftade å nyo tvä Grenar;, med den mårkeliga åtikilnad, at Hen¬
rich tog et annat Vapn, och kallade fig Sneckenborg. Hans defeen-
denter, fom voro Arfvingar til Fyllingerum, hafva uphört. Man kan

icke

e) Cfr. Thorr». Torfaei Hiiioria Orcadens»
f) Dalins Sv. R. Hiftoria, T. II. p. 40 <& alibi.
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icke veta, hvad fom gifvit honom anledning til denna andring: om
icke någon adoption af en Skyldesman ibland de Sneckenborg <r (fom
icke böra bortblandas med de Tyfka Snakenborgar, hvilka Kon. Al-
brecht förde in med iig i Riket, och fkyddade fåfom fma Släktingar).
Ty på Stamtaflan fer man, at H:r Henricks Farfaders Couiine, Fru
Chriitina Ehrengifla Dotter, var gift med en H:r Gerdt Sneckenborg,
Sv. Rikes Råd. En af benåmde H.r Henrichs Sonaföner, Ulf Jörans-
fon til Nornås, gjorde Teßamente af en Tomt til Tyfka Kyrkan i
Stockholm; efter han icke hade barn. Eljeit var Vapnet, fom denna
Grenen tog fig, en blå Skjöld, med gullband; och på bandet en orm.

Peder Erlandsfon hade Sönerna, Biörn til Follnås, och Johan til 17.
Fytuna och Tydön. Denne fidilnåmdes Manliga Arfvingar åro icke
heller mera til. Och märkes allenaß; Anna Bååt, den ßora Oxenßier-
nas Grefvinna, fom bräkte Tydön til de Oxenßiernor.

Gustaf til Follnäs, och Jacob til Staflö, voro Biörns Söner. Ja- 1
cobs enda Sonefon blef fvagiint och dog olyckeligen, barnlös 1639 g).

Bo Gußafsfon Bååt til Follnås, var Fader til 19.
Herr Sewedh BååT, om hvilken i fynnerhet fkal handlas; och 2o;

til H:r Nils Bååt, General Major och Gubernator i Riga, fom dog
barnlös 1659. Deffe bröder blefvo d. 29 Januarii 1650 författe i Fri¬
herre-Rånd, och fingo under Låns-rått, H:r Sewedh Bååt forß, och
når hans manliga Brößarfvingar uphörde, H:r Nils Bååts afkomnad,
tre Kronones Soknar i Småland och Albo Hårad, nämligen: Herrelun-
da, Thorsås och Skattelöf; med frihet at ikrifva lig Friherrar af Herre¬
lund. Straxt derpå, d. 17 Martii, afled deras Moiters Man, Riks-Ami¬
ralen Carl Gyllenhielm: och fick H:r Sewedh, af Öfverhetens fynner-
liga nåd, det ledigt biefna Gyllenhielmifka Friherreikapet Berqvara: får-
deles fom den vålfortjente Herren hade i fm lifstid gjort anfökning
derom, at få transportera Friherrefkapet på merbemålte fin Syßerfon.
Til åminnelfe hårutaf togo Friherrarne Bååt uti deras Vapn en del af
det Gyllenhielmifka h).

Gamla Bååtifka Adelsvapnet var uti Gull-fålt en röd båt, med
inbögda Rammar, prydde med Struts - fjädrar: och fkilcle fig fåledes
ifrån Böndernas, hvilkas röda båt, ochfå i Gull-fålt, hafver upRående
Rammar med Påfogel-fjädrar. Likväl emedan Heraldiquen i fordna
tider icke fä noga obferverades, fom nu fker; ty hafver Rundom nå-

T 2 gon

g) Colle&anea Palmfkold, in Bibi. Upfal.
b) Ibidem.



*48 B A Å T. . Släkten.

gon ändring forelupit ibland Bååterne. H:r Sone Jonefon til Flishult
förde en gyllend båt i blått falt5 Örkne-oija Jarlens Erengiila Sune-
fons båt var af jernroilig fårga, utan fjädrar. Ibland de gamla finner
man jemvål dem, fom icke låtit båten ligga jämnt; utan den främre
flammen högre ån den andra, likafom af vågorna kallad.

Friherre Vapnet blef en fyrdelt Skjold; med det anborna och
nu befkrefna märket mitt uti. Forila och fjerde Fältet var rodt, med
tvenne Lagerqviflar i korfs trådde igenom en Krona. Andra och
tredje Fältet (utur Gyllenhielms) blått, med en fnedt löpande hvit
ftrom, utur hvilken upileg et halft krönt Lejon af grill: dock få at in¬
ge kådjor voro lagde på Lejonets fötter, fom Gyllenhielm hade bru¬
kat, til åminnelfe af fit för Fäderneslandet utilåndna mångåriga fån¬
gelie.

Detta Vapn kallades, efter gammalt bruk, ned i Grafvenj då
Riks-Skattmållarens ende Son, Frih. Carl Gabriel Bååt, Cantzli-Råd
och Vice-Landshofding i Upland, fom utan Manlige Arfvingar d. 19
Maij 1698 var afleden, Jorc! Falles i Riddarholms Kyrkan d. 20 Nov;
derpå följande. Vid hvilket tilfalle Baron Bror Rålamb holt et Åmin¬
nelfe-Tal. Herr Carl Gabriels Syller, Anna Chrillina Bååt, var det
fidila Fruentimmer af famma namn, och dog 1733? fom gaf anledning
til ofvanberömde Dodl. Halmans Skrift 3 hvarutur detta famlat år i).

i) Tryckt i Stockholm in folio på 9 ark,

Osten
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1

10

11

12

13

Osten Gli/mha.
Orknoija Jarlar. - -

Peder Erlandsfon, fom kom til Sverige.
I

Jon Pedersfon til Flishult, Sv. R. Råd 1250.
!

Peder Jonsfon, Sv. R. R. 1327.
!

Jon Pedersfon til Flishult, Sv. R. R. 139G

14 Nils jonsfon
tilÅolehult.

Peder Jonsfon til Flishult,
K. Krici Pomerani Råd.

15

16

i?

3$

19

Ofwe.

Arfwid.

Erland Pedersfon, Sv. R. R. 1460.
gift med Gertrud til Fyliingerum.

i4 til
10

11

11

13

14

15

Nils.

Peder til Fijtuna, Henrik til Fyllingerum
Sv. R. Råd 1523. tog namnet Sneckenborg

J" Biörn til Follnås, Johan til Fijtuna Ulf Sneckenborg»
Sv. R. R. 1528—1509. och Tijdon.

Guftaf Jacob
til Follnås, til

Sv. R. R. 1590. Stafio.

Bo Guftafsfon Jacob
Bååt til Bååt
Follnås. t
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Sevedh BååT Friherre til Hårlund, Herre til Follnås, Skårsholmoch Myrö, föddes pä fm Fådernes gård'och gamla Sate Follnås i
Södermanland, d. i Jan. 1615. Hans Fader var H:r Bo Guilafsfon,
til Follnås, Ståthållare föril på Calmare, fedan Stockholms Slott5 och
Modren Fru Anna Sevedhs Dotter Ribbing til Fåilarid.

At han ju blifvit vål upfödd och öfvad i bokliga koniler, bor
man fä mycket mindre tvifla, fom honom månge viktige Embeten med
tiden anförtroddes, dem han med heder beklädde; och hans kårlek til
Studier aldrig uphörde, utan beviiles på fattiga ynglingar, fom han
underhölt vid Hög-Scholan i Upfala kj.

Man hafver icke funnit igen hvad tjenfler han haft, mera ån
*64? Kammar-Råds, innan han af Drotning Chriilina blef räknad ibland Rik-

24 Jan. peng ^ågra år derefter uphögdes han, och Brödren H:r Nils
Bo-Son, uti Friherrligit Stånd; och fingo Hårlunda, Torsäs och Skate-

23 Jan. föf Albo Hårad i Småland, til Friherrefkap l).
Vidare fant Drotningen för godt, af förordna honom til Prefi-

l^2 dent i Bergs-Collegio, eller fom det då kallades, General Bergs-
29 j?.n.

; jemv^j f5r fm ägande infikt uti Lag- och Dom-faker, at han
24 Apr. fkulle fitta, fom Affeilor i Svea Hof-Rått.

Samma år yppade fig en fvår Procefs emot Riks-Rådet H:r Bengt
Skytte, på hvilken Arnold MeiTenius, innan han afiifvades, hade be¬
kant en hop grofva faker. At håröfver ranfaka och döma, fattes en
ilor CommifTion, uti hvilken H:r Sevedh Bååt conflituerades til en

% Nov. ibland de förnåmfta Ledamöter. Dock förklarade fig Skytten få vål,
at han blef fri och oikyldig erkänd; och alla emot honom inlagda
Skrifter federmera annullerade m).

Drotning Chriilina hyile famma förtroende til Bååten n), åfvenvål
fedan hon iligit ned utaf Thronen; och gjorde honom til General-

1657. Gouverneur öfver fina Domainer och Underhålds-länder. Fsif ock
om någon gång hånde, at hon var mifsnogd öfver tidens utdrågt til
penningarnas affåndande, fom hon borde hafva ifrån Fäderneslandet;
hvilket General Gouverneuren med all fin goda vilja för hennes Maj:t
icke kunde hjelpa: emedan Kon. Carl Guilafs då påitäende Krig med¬

tog

k) J. Schefferi Upf Ant. p. 266.
/) v. Ifenburg ΠίίΓ. de Regulis Sthol. ρ. ult.
tri) Se Gjorwclls Sv. Bibi. P. III. p. 324.
ti) Båätifka Regiftracuret på alla ankomna ordres och afgangna beråttelfcr til Drotningen,

hafver Arckenholu haft til at 1 åfa utur Pref. Rålambs Bibliothek.
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tog nåftan alla de eontanter, fom voro at tilgå 5 likväl gjorde ildant
ingen åndring uti Drotningens nåd} dåruti han fig bibehölt til ilut.

Efter iidflbemalte Konungs död, då Stånderne gjorde Stfkilli-
ga forfatningar vid Embeternas utdelande, til den omyndige Konun¬
gens båttre tjenfl, blef Hrr Sevedh Bååt flrax i början ihogkommen Ί^σ
med Preiidentfkapet i Cominercie-Collegio, i4Mart»

En mindre utmärkt, faft ån i gemene Mans ogon mera lyfande
heder var, at han, och Riks-Rådet Schering Roienhane, bar pä fina
armar hogbemålte unge Konung uti Likproceffen efter iin Fader Kon* 3 Nor,
Carl Guitaf o),

Kkapt var Året omlupit, innan han flyttades ti! Prefldent i Svea l^1
Hof-Rått. Någon tid derefter fick han, fafom de andre Rikfens Råd, 1\ββζ'
et ledigt blifvande Lagmansdome^ fom var ofver Carelen, 4 Febr»

Det flera gångor vidrörda, men altid upfkutna målety om Lagens
förbittrande, kom åfvenvål före pä Riksdagen 1664; dä uti Refolution
för Ridderikapet och Adeln blef utfått, huru arbetet fkulle drifvasj
nämligen, at Sveriges Rikes uråldriga och Fundamental-lag ingalunda
derigenom fkulle uplofas och omakas, utan dår något Supplement el¬
ler ock tydeligare expreflion behofdes, at Lagen då deruti, fom ock
uti andra nödvändiga flyeker måtte meiioreras och förbittras. Och
ehuruvål en få vigtig fak icke kunde komma til flånd och bekräftas,
innan Konungen biifvit myndig och fjelf antrådt Regeringen: dock fkred *66y»
man til verket igenom en CommifEon, beilående af Riks - Drotfeten,
Prefidenten Hrr Sevedh Bäåt, en Afleflbr af livar Hof-Rått, och dem
fom voro uti det mindre Revifions-Collegio i Stockholm pj.

Sedan Riks-Skattmåflareri Guflaf Bonde var År 1667 död Mefven,
tilhörde det Stånderne, fom nåltk, år famlades-, at bortgifva et fådant 166g,
ledigt Riks-Embete. Men Regeringen, fom hade bordt upgifva flera til
utväljande, holt fig vid Hrr Sevedh Bååt, fom endafl föreflogs, och
blef Ståndernes Confirmation deruppS tagens nåflan fom en blott for¬
malitet: hvilket åfven Utlänningar q) den tiden fäfom något ovanligit
anmärkte* Herr Stei\Bielke torde, fom Hknelfe var, hafva fått de flå-
fta rollerna, om man icke hade vunnit Herrarne Kurck med fagert
löfte, at en af dem fkulle blifva Drotning Chriilinae General-Gouver¬
neur i Hrr Bååts flalle, Men denne, emot deras förmodan, beholt

bagge
ζ} Se Tsbulam Exeqv. in Puffencforfii Hiftoria Car* Guft. p, 664»
P) Gjorw. Sv. Bibi. Ρ. II» p. 182-

M:r de Groot Miniiter d'HolIande dans fes Lettres a M:r de Witt,
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bagge Embeterna, med alla der ti l horande förmoner; icke affåjandes
fig det förra: få mycket mindre, fom * Nötningen i hvars makt Rod,
at efter godtycko bortgifva alla til lien nes Stat horande högre och
lägre beftålningar, låt förfåk ra Riks - SkattmåRaren, at han tillika fkulie
få vara hennes Man få långe honom behagade.

BemSlte Herrar, når de fägo hg vara iivand fa t te, häfva förmode-
ligen funnit utvägar at göra honom Gouverneurs-fy flan tung; få at

Nov. prih. Bäät fjelf måile hos Drotningen anhålla om entledigande deri-
frän; hans begäran nekades honom då icke, utan fnarare önfkades:

£.9 oa. fedan H:r Guftaf Kurck hade behändigt (kaffat fig en eventuel Full¬
makt, dock utan tililånd gt den producera ; på det Drotningen icke
fkulle fvnas hafva åtrat fm Båäten gifna tilfåjeife: åtminRone at han
icke viite up Fullmakten medan Stånderne voro tilfamman. På den¬
na Riksdag fporde Drotningen en Rörre vilfarighet at famtycka til
hennes beivårs och påRåendens afgörande; och voro Herrarne Kurck
henne mycket tilgifne r): deremot hade hon agg til Herrarna af Re¬
geringen, fom för Riksdagens öpnande hade lagt henne många fvårig-
jieter i vågen ; och förinodeligen fkulie göra det famma når Stånder¬
ne voro ätfkilde. Ty· årnade hon löka fm lilla håmnd på bemalte
Regering, eller de fem höga Embetsmånnerna, faint alla deras vånner
och anhängare: hvarunder ock detta hörde, at H:r Sevedh Bååt {kulle
mifta Gouverneur ikapet. Han gaf fig dock vål tilfreds, och var fika-

ipAfc fult hedrad i Landet: blifvandes famma år kallad til Dorpts Academie-
Cantzler.

Om hans finnelag, at ingalunda vara egenfmnig, utan andra fi¬
na tankar, når goda ikål anfördes, flår et vackert vitnesbörd uti Råcls-

1 pec· ProtocoJlet, dä han fade: at Infollibilitas Papa gålde intet i Sverige,
mycket mindre Kammar - Collegii: icke eller preienderades det.

Sammaledes vet man icke annat, ån ju det loford år fanfårdigt,
fom infes på hans medaiile, at Med Omhugfenhet och Trohet, hafver
Rikets Skattkammare af honom blifvit ilfött, och hållen i vålRånd;
beteknat igenom en Nyckel och et Ymnoghets-horn, under en Krona,
denne Skådepenning, fom på fråmfta fidan föreRåller Bröftbiiden och

Tab.VT- Namnet, Sevedh Bant, Sv, R, Skattmaftare, hafveh en tid varit ganflka
illfynt, innan Råmplarne igenfunnos.

Ηv al» allmänheten hafver til Randigare åminnelfe, år Sevedh Bååts-
gata på Ladugårdslandet; få kallad af Malmgården fom han där ågde:

ty
y) Careffcz fort 1 es Kurqties, 1c Marcchal de la diette, et leur Cabaie: car tout ee!a eft

uue Clique fort uffeebonnee po»r mog CL ref hon uti brefvet til fin Mw.iilev Rodenbach,
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ty nu år kommit i forgåtenhet hos cle flå ila, at det vackra Herrehufet
på Blafii- holmen, fom nu åges af Riks-Rådet Gref C. F. Scheffer, har
af honom blifvit bygt, til en lior prydnad for Staden s).

Ska ti-mast a ren afled i Stockholm cl. ig Aug. 1669 > acb blef
med tilbörliga ceremonier begrafven uti Riddarholms Kyrkan d. 12 Maji
1(570: hvarifrån Liket federmera år bortfort, och nedfatt uti Familie-
Grafven uti So runde Kyrka, i Söder-Thöm.

Med fm Fru Magdalena Stenbock, Riks-Rådets Frih. Guihtf Erics-
lons Dotter, hade han Sonen, H:r Carl Gabriel Bäåt, Vice-Lands-
■hofding i Stockholms och Upfala Lån, fom dog 1698? den iidffe på
"Sverdsfldan af Bååte-fläkten, och utaf hans tre Döttrar lefde den åld-
ila , Fru Anna Chriilina, Riks-Rådets Frih. Guilaf Carlsfon Baners
Enke-Fm aldralångil, och dog 1733 den fldila af Bäåt-namnet t). Som
redan fagt år.

$) Bran utaf tre Månader efter Herrens dod, Följande agaren R. Äniir, G. O. Stenbock
fatte det aldéles i famma ftånd igen. Se Dahlbergs/Sv. Ant. & Hod. T. 1. fig. 4$.
har fedan vark Stenbockars, Cederhiehns, de Oeers och nu Scheffers.

t) Se Cantzli-Råd. Stiermans Hofdinge-Miime. Memoire« de Chriftine par Ardkenholtr,
•och Hallman «in Bååta-Ätten.

U WRAN-
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Rangel år en ofvermåttan gammal Familia; at ingen nu mera
hafver hört talas om Stam-Fadrenj eller vet någon af de

ibland ofs lefvande Grenar af den Åtten, uti hvad led de. råkas: utan
anfe hvarannan, fom Schild-Vettern,endaft kånbare af deras gemenfama
Vapn> hvilket år i hvitt Falt en fvart mur,, eller rättare fagt, krantfen
af en mur j fådan fom Frantfoferne kalla Creneau, och vi Skott-glug¬
gar. Hans Excellence Gref Anthon Johan Wrangel fade mig, at nam¬
net troddes vara et fammandrag af Wehr-AngeL

Af famma Herres mun hafver jag ock, at en gammal tradition
år ibland aila Wranglar,. huru de aldra åldfte varit Weftphålingar5 fe-
dan kommit til Danmark, hvaråit de uti flera generationer fetat i he¬
der och välmågatil defs de fölgde. Konung Waldemar den andra öf-
ver til Eftland, når han var blefven Herre, där på orten, och anlade
ftaden Refwet 1230., Då hade de oek nedflagit deras Bo-pålar på
Landet rundt omkring; och når de reit utom deras hemvift i frem-
mande land tagit til fkilnad fins emellan et binamn af Go.dfen, fom
deras nårmafte Förfäder befutit.

Herr von Stierman uj talar om en Henric Wrangel, hv il ken va¬
rit i det anfeende, at han år 1277 fom vitne underfkriivit Arke-Bilkö¬
pens af Riga Lanebref på. några Gods. Defsutan förekommer ock i
gamla handlingar, af år 13787 om en Nicke Wrangel, fom varit en
ganfka betydande Man på O i el,

IfrSn det at Eftland federmera, i Konung Erik den fjortondes tid,,
blef Svenfkt, hafva åtikillige inflytningar fkedt, af fådane fom ibland
dem hade bug för Krigstjenft, och. under Konungens ögon ville bana
(ig vågen til heder och anfeende.

Det var långe, fom deffe Herrar icke gåfvo fig fårdel es möda, at
komma, in pä Svenfka Riddarehufet: utan nögde fig med,, at i Landet
där de voro hemma,., och deras börd kunde vara haft kunnig; ingen,
drog deras gamla Adeiikap i tvifvelsmåL Man. vet icke en gäng, om
någon af de 22 Officerare Wrangel xjy fom på en dag, uti det olyc-
keJiga Slaget vid Pultava ftupade,. hade varit naturaliferade: men deras
nit och endråktighet at upofra lifvet för Svea. Konung och. Rike: gjor¬
de dem vifleriigea til: ärlige Sveniku.

Herrar-*
u) Adel. Matrikeln, p. tj,.
λγ) v, Stierntnan, 1. c.
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" Herrapne af Elftfehr voro de förfte, fom trådde in på Stock¬

holms Riddarehus. Oppå följande Stam-tafla hafver man orfak, at i
fynnerhet fålla ögonen på Herman eller Helm Wrangel; fom med ut-
mårkt heder tjente uti Tyfka Kriget. Han var tre gånger gift, 1) med
Margareta Grip, Friherre-Dotter til Winås. 2) Med Catharina Gyl-
lenltierna. 3) Med Amalia Magdalena, Grefvinna* af Naflau-Vianden.
Af den for ila hade han Carl Guilaf WrangeL, fom år 1651, blef Gref-
ve til Salmis. Sub N:o 13. De öfrige Sönerne blefvo Friherrar af
Lindeberg, d. 21 Martii 1654: och efter de fkyndade med introdudlions-
fökande, fingo de ock rummet N:o 41. på Friherre-banken. Deremot
nyfsnämnde Helms broder, Hans Wrangel, tilförene ÖfverRc, men
fedan Landt-Råd i Eftkand, blef val förut d. 8 061. 1653 Friherre til
Ludenhof; men drögde med Introduélion til år 16Ö4 , ocR fick altfå
rummet N:o 55 , ibland Friherrarne. Emedan han fjelf allenall hade
en Dotter, unnades honom Drotningens tilllånd at adoptera uti den
nya värdigheten, fin afledne Faderbroders Sonefon, Herman Wrangel,
dä varande Capitaine: hvars Gren ånnu gronfkar. Fori! bemalte Her¬
rar af Lindeberg voro i början fem3 dock dödde de flåile antingen
utan manliga arfvingar; eller utfiocknade uti förfla eller andrå genera¬
tion. Således lefver fläkten allenall uti Adolph Hermans afkomnad.
Dennes Sonefon, den icke långefedan ånnu lefvande Riks-Råd. Frih.
Eric Wrangel hade flera vuxna Söner, fom likväl frånföllo ogifte.
Den enda, Carl Otto, Öfverfl-Lieutenant, har lemnat tvenne unge Sö¬
ner efter fig, fom man förmodar fkola· uppehålla namnet. Det år all
liknelfe at Gref Carl Guilaf Wrangel fått Simultaneum, få vål uti fi¬
na Halfbröders fom Syfslingas Friherrefkap, med exfpeölantz på de
Kronogods fom dem blifvit gifne, åtminilone lofvade til Förlåning.
Ty uti fin flora titel kallar han fig Friherre til Lindeberg och Luden¬
hof; fedan lemnade han ock fina Halfbröder et par Fålt utur fit Gref-
veliga Vapn, til at öka deras nya Friherrliga; fidfl tog han ock et par
Vapn-figurer utur Ludenhoffka Vapnet, hvarmed han förbåttrade fit
Grefveliga,

Af Hufet Adinal voro i Kon. Carl den Xlrtes tid tvenne Bröder,lom med heder tjente Sverige, Diedrich och Reinhold; om fina Förfa¬
der ville de åtminilone, at fem i upftigande liriea varit Arfherrar til
Adinal Den förre var Landshöfcling öfver Öfterbotn, då han ibgo
d. 28 061. författes i Friherre-flånd: fteg likväl högre; blef KonglRåd och Prefident i Bergs-Collegio, och i det Ämbetet A:o 1693,d. 7 Junii, benådad med Greifkap: fkulle fkrjfva fig Grefve til Adinal
Och jordansby. Således var Grefve- värdigheten annan gången kom¬
men til Wranglar i Sverige; men hans enda efterlemnade Son Gref

U 2 Carl
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Carl Wra-ηgel General1-Maj or af Cavalleriet och Capltaine- Lieutenant
af Drabanterna,, flöt ogift, fin lefnad. år 1707 111i Hufvudqvarteret Alt-
RanAadt, hos Kom.. Carl XUj altfå denna Grefveliga Familia ockfå ut-
flocknad.. G ref Diedrichs Broder Reinhold,, dä varande Capitaine;
felef vål intagen uti Friherre-brefvel af: ofvanbemålte dato. Men då.
han intet yrkade på Introduktion; lårer ock hafva dödt ftraxt efteråt;
gingo femti år förbi.. Sonenden vid WiUmaniitand olyekeliga, men
for fm mandom och redelighet al tid vördade Generalen af Infanteriet,.
Carl Henrich Wrangel,, begår te och vann introduktion 1731, under N:o
199. Han lemnade tvenne Söner; Henning Rudolph, Major, fom haf-
ver barn, och. Georg Guftaf,, General Lieutenant och Landshöfding,
ännu barnlos.

Huset Saufis ökade Svenika Riddarliufet med: tvenne varde Leda¬
möter ; bröderna Anton Johan och Otto Reinhold Wrangel, fom na-
turaliferades och introducerades- år 1723,, och fingo ibland Adelsman,,.
N;o 1770. Den. förre gick längre:, blef fom Riks-Råd Friherre år 1.747*,
d., 12 Nov. fub M:o, 219., Omfider. vid. Kon.. Adolph Friedrichs Krö¬
ning 1751 Gr.efye. Han hafver. lemnat Söner ocli Sonaföner efter fig>
ined hopp, at . Grefye-namnet, fom nu tredje gången kommit til Wran¬
gel, ikal blifva längre, beilåndande ån i de bågge förre flåkterna.. Brö¬
dren Otto- Reinhold,, til fluts General-Major och Öfverite af KongL
Lif-Gärdet, lefde.icke få långe, at han. blef Baron: dock hafva hans båg¬
ge öfverlefvande: Söner, Gern Majoren Friedrich Ulric, och Riks-
Rådet Anders Reinhold, för Fadrens och egna förtjeniierr biifvit hug¬
nade. med denna Åre-titel.. De halva bågge Söner...

Huset Sag och* Wäfctiell gaf Svenika Adelsman en ny medbrodbr.'
uti Majoren vid Weitmanlands Regemente (lidit Öfverilen och Com-
mendanten på Calmare Slott) Otto- Wilhelm Wrangel, fom naturalife-
rades och introducerades ibland Svenika Adeln 173Γ ? under N:o ι85Ρ-
Han var Fader til flera Söner ; ibland' Iivilka den åldfte Johan Wik*
heim, Öfverite-Lieutenant, famt Riddare af Svärds- och röda Örns-
orderna, blef af fm Moderbroder, Landshöfdingen von Brehmer adopte¬
rad, och Rek Godfet Skeinge i Skåne til Fidei-commifs, under vilkor,.
at han ikullé ikrifva fig Wrangel' von Brehmer, oeh jemte fit anbor-
na Vapn föra det Brehmerika. Denna Familie-afhandling, blef bekräf¬
tad af Koni Adolph Friedrieh ; fom ånnu nådigait låt honom njuta
Friherre-titeln, hviiken berörde hans Moderbroder hade fått af Kejfer
Carl VI. och Kon.. Friedrich hade confirmerat. Likvål år han ånnu
icke introduceradutan behåller det rum 5 fom han och hans bro-
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der tilförene haft ibland Adels-mån. Något ovanligt år, at en ibland
deiTa broder,, fedan han vid. Riksdagar fetat på Riddarhufet, fom Adels¬
man, öfvergaf den Adeliga Förfamlingen, och gick til den Andeliga.
Reite ut, at fortiatta fina hemma val började Studier: blef i Göttin¬
gen Theologite Dodtor y och efter hemkomiten Kongl. Öfver - Hofpre-
dikant, Deras MajeMters Bikt-Fader, Ordens-Predikant, famt Probft
och Kyrkoherde i Sala? Adeliga värdigheten och privilegierna icke der-
igenom förmmikade.

Åndteligen gaf ock Hufet Fall, en ny Medbroder til Svenfka
Adeln, då Capitainen vid Dal - Regementet Wilhelm Guitaf Wrangel
År 1734 d. 2 Dec. blef näturaliferad, och fick fin Nummer 1859? ha£r
verlemnat Söner och Sonaföner.

WnAlf?
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Wrangel til Eififehr.
Hans Wrangel, - - l(

Ryttmåflare,
g. m. Magdalena Yxkull.

» 11 " ι ' I 1 >

Herman Wrangel, - -- -- - - „ - IL
Ofverfte 1530.

g. ni. Adelheid Yxkull.
4 Λ
Herman Wrangel til Eififehr, Hans Wrangel til Albo, Ludenhof och Kymmene- IH.

Fålt-Öfverfie. gård j Öfverfie ochLandt-Råd i Eilland j f 1593.
gift med Barbara Anrepp.

IV. HermanWrangel HermanWrangel tilSkog-klöfter, Hans Wrangel til Ludenhof, IV*
til Eififehr Lerjeholm,Syinfund, Ober-Pohlen Friherre 1653 d. 8 0<il. då va-

ochBoglöfa. Sv. R. Råd, Riddare, rande Landt-Råd; fick fit rum
„ Fåltmarikalk och Gen. Gouv. öfver fub N. 55 vid immatric. 1664.

Lifland, f 1643, var tregångergift. f utan manlige Arfvingar.

V. Herman Wrangel Ex.i. Ex. 2. Ex. 3.
til Elilfehr, Rytt- Carl Gustaf, Frh. Johan Frh. Adolph Frh. Johan FrkWoimar V.
måfiare, Friherre GrefvetilSai- Mauritz, Herman, Philip, Gen. Lieuten.
tULudenhof,d.8 mis 1651. R.R. och Öfverfie. f f

Odtob. 1653. . Gen. Major. .· barnlos. utan Söner.
η r

VI·
denne Margareta. Carl ,. Frih. Carl Adolph vi.

Juliana. Fhilip,
Gren fung.<—*—>< Λ r j

VII· år utgång- Frih. Eric Wrangel, Frih. Axel Pehr. VII.
ännu ne- Sv. R. Råd.

. ι η - « - - ■ ■ -

VIII. groafkanc»e. Friherre Carl Otto, Fredric Otto, VIII.
Öfverfie-Lieutenant. f
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Carl· Gustaf Wrängel, Grefve til Salmis, Friherre til Lindes¬berg och Lüdenhoff; Herre til Skogklöfter, Bremer-Vörde, Wran-
gelsborg, Spijker, Rappin, Ekebyhoff och Gripenberg; Sveriges Rikes
Råd, Marik och General Fältherre, Preiident uti Krigs-Collegio, Ge¬
neral Gouverneur ofver Pommern, Cantziervid Academien uti Grips-
ivald; få ock Lagman ofver Upland, föddes d., 13 Decemb. år 1613 på
Skogklöfter j/j; fit Fädernes-gods, vid Målaren, icke långt ifrån Upfala.

Til iit tionde år hade han privat undervifning hemma hos fina
Foråldrar: då Fadren blef förordnad til Ståthållare i Calmare och defs 1623»
Lån, famt tillika Öfverfte ofver alt Smålands Krigsfolks Och ilfom
det var fara, at, igenom flyttning til en aflågfen ort, den unge Carl
Guftaf fkulle förlora i fin tjenliga information; ty blef han infatt uti
Collegio Skyttiano, en den tiden vål beryktad Adelig Schola i Stock¬
holm; där han jämnt var til uppå fit fjortonde år;

Fadren fick dä befalning af Kon.. Guftaf Adolph, at komma ut til 1627.. *1
Preusfen, och vara Gouverneur i Elbingen: hvarföre ock Sonen blef
b emtad utur Scholän, och tagen i fin Faders följe; pä det han i tid
fkulle vänja fig vid Krigs -vålendet, hvartil han tycktes hafva ftörfta
bojelfen..

Det gick väl någon tid förbi, innan honom, för defs ungdoms
fkul, kunde anförtros en verkelig Krigs - beftållning: men få var han
dock, utom fin Faders vetfkap, ofta ute med de commenderade Partier¬
na.. Sådant tyckte Konungen pä vifst fått om: befalte dock den gamle
Wrangel, attaga vara på fin Son, at han icke, igenom altför ftor het-
fighet, uti otid (kyndade fig om halfen.

Och emedan Kriget med Pohlen, förmedelft det fex-åriga Stilf- 1629;
ilände t, uphörde; gaf den unga Carl Guftaf fig pä vandring til främ¬
mande Länder, at blifva färdig i Språken, Adeliga Exercitier och an¬
dra Vetenfkaper, fom honom nödige vara kunde.. Förft refte han til
Hollanddär han fig et helt år uppehöll, at lära Navigation och Skepps-
byggeriet;; hvartil han ifrån barndomen hade haft ftor hog.. Vidare
tog ha51 fin väg til Paris: men fick pä denna ort icke länge dröja;
emedan K. Guftaf Adolph honom, fä väl fom andre utomlands ftadde:
Adelsmän, hemkallade i Riket, til at betjena fig. af dem i det föreftåen-
de Tyfka Kriget..

\ Vid
y} Hvilket han i inannaåldretr, och fedan Tyflca· kriget var" ändat, låt,· til åminnelfe at _det

varit hans forfta hemvift, pryda med det ftorfU· och pråktigafte hus, foi» någon privat
Serioa har haft hår i Landet.·

v
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1631. Tid fin ankomft til Konungen, blef han Kammar- Junkare 5 ftraxt
deruppå Gornett; och, efter någon tids forlopp, Ryttmållare under Lif-
Regementet. Härigenom ågde han tilfålle, at vara Konungens Perfon
når, famt vifa fin nit och goda upförande i många Aétioner, fom vid
början af Kriget förelupo: åfven uti det blodiga Slaget vid Lützen*
Konungen (hickade honom med Ordres til vånitra Flygeln; då Wran-
gel bad at få blifva qvar hos HansMaj;t; efter Konungen få få om fig
hade. Men Konungen trodde intet ilort vara derom angelägit; utan
bad honom rida fort. Når han tilbaka kom, fant han, icke utan llör-
fta beftortning, fin Herre liggandes död uppå platfen: och begick fe-
dan årligen, i hela fin lifstid, åminnelfen af detta dödsfall med fallo
och bedröfvelfe.

fe rån det Generalen Johan Baner hade antagit befälet öfver Sven-
fka Armeen i Schvaben, fölgde Wrangel honom iladigt åt; och för-

't£e. 1633. trådde en tid Öfverile -Lieutenants Chargen under Öfverile Moltkes
Regemente, intil år 1636; då han affårdades til Sverige, at befordra
Succurfen; och, under fit hemma villande, blef af Regeringen förord¬
nad til Öfverile af Lif-Regementet. Och emedan han mecl Succurfenf
til 8000 Man, famma år 1ig åter hos Armeen inltålde; fölgde han den-
famma up åt Thüringen och Meißen; då Baner, til at dels bittre up-
friika fit Folk, utvidgade Qvarteren, och befalte Wrangei, med fem
Regementer, at logera fig uti Greflkapet Henneberg.

^ 1637 Men fom Fienden tåmmeligen ftark drog fig tilfamman; 1 mening
äueunte. kalla de Svenfka utur Qyarteren 3 ty refolverade Wrangei, fom med

fit Regemente Fienden nårmall llod, efter foregångit aftal med de an¬
dre Officerarne, at gå på Fienden fori! lös: hvilkens Rytteri han vid
Memmingen anträffade och dref på flygten. Imedlertid kommo de
andre Svenfke Regementerne dårtil, fom anfördes emot Fiendens In¬
fanterie, och det helt och hållit öfverånda kallade: få at öfver icoo
Man, jemte tvenne Öfverllar blefvo til fånga tagne, och 3 Fåltllycken
eröfrade.

Icke långt därefter fick han befalning at rycka til Hufvud-Arméen,
fom hade fit falla Låger vid Torgau; hvaråll ofta var lågenhet, at gö¬
ra Fienden ai bråck. Ibland andra brukades lian, at bloquera lladen
Store-Håyo. Och fom Fienden gjorde et llarkt utfall, blef Öfverlten
Wrangei, hvilken då hade Hufvudvagten, af et ikott uti hufvudet illa
qvåft, fä at han föll af hållen, hvarjemte armen honom famma gång
fönderilogs af en Moufquet: råkandes fäledes uti Fiendens hand, fom
begynte redan, at flapa honom fort med 1ig. Men når de fom malt i
verk begrepne voro, at rycka honom Gull-kedjan af halfen, recollige-
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rade fig de Svenfke, och frälfte honom utur fiendens våld. BleF dår-
uppå ffraxt förd til Torgau, at lata iig forbinda och heia: motandes
likvål en ny pläga, då han faftnade uti ftora Mefslingen.

Efter den berömda retraiten ifrån Torgau ned til Pommern, bleF
Öfverften Wrangel af fm Fader, Fåltmarikalken, med goo häftar uppå
Ny-Brandenburg utcommenderad j dåruti 700 Dragoner och 300 Ryttare
af Fienden lågo. Hvilket vårf han lyckeligen utförde 5 öfverrumplade
famma ort en morgonfiund, rått i lyfningenj nedgjorde måiladelen af
Garnifonen, och tog reifen til fånga.

Vidare, updrogs honom, at jaga Fienden utur de Pafs, fom han
uti Pommern fig inkräktat hade. Beiåtningarne uti Olfen, Clempenau,
Brook, Friedland, och Capel-fkantfen måfte vika: då ockfå Wrangel
förftårkte fm Corps med mera ån 300 Fot-Knektar af fiendens. Men
då denne federmera inbröt uti For-Pommern, blef honom Fåftningen
Gripswald at defendera anförtrodd.

Baner behofde ytterligare förifårkning ifrån Sverige, och betjente 163&
fig annan gången af Wrangel, hvars fårdeles ifver och forgfållighet
han tilförene nyttjat. Han kom ock, efter val förrättat årende, fnart
tilbaka igen til Armeen, fom då var fiadd i Meklenburg, och bevaka¬
de fin förra tjenif: hvilken dock Regeringen ffraxt deruppä förbättra- 4M
de med General-Majors charge af Infanteriet, och Öfverfte ffålle viel
Dal-Regementet.

Då nu Gallas, med fina illa medfarna Trouppar hade dragit fig
inemot Böhmen, fölgde Baner honom efter: pä hvilken expedition
Wrangel biviifade det ftora Slaget vid Chemnitz, och tog del uti Se-
gren öfver den Kejferliga och Sachfifka Armeen.

FåLTMARSKALKEN Baner gick vidare in i Böhmen, och lemnade
til Wrangel, at intaga det fafta Slottet Fetfchau. Men aldenftund det
på tre fidor var med vatn omflutit, och man det, utan mycken tids
förluft, icke kunde ankomma: ty uptånkte Wrangel et fårdeles Krigs-
pufs, Han hade kommit i erfarenhet, at de inneliggande väntade Suc-
curs; delte altfa fit folk uti 2:ne troupper, och befalte dem i åfyn af
Slottet, at chargera emot hvarandra; lika fom det ena partiet vore Kej-
ferligt och det andra Svenfkt. Och enår de fom båft engagerade vo¬
ro, ikulle det ena partiet uti confufion taga flygten och fig retirera til
Fåftningen, och begåra af de fäfom Kejferliga mätte inlåtas. Hvilket
Ock få lyckeligen angick, at Fienden flagbommen för dem öpnade; de
uti en hög fig inträngde, och illedes utan någon blodsutgjutelfe fig
miliare af orten gjorde!

X För
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For öfrigit var Gen. Majoren Wrangel, hela den Sommaren öf-
ver, uti iladig rörelfe emot Fienden i Böhmen. Och jemvål följande
året 1640, når Kejfaren drog alt iit folk, med de Båyerfka, tilfammans,
emot Baner: (fom var förllårkt med de Weimarifka, HefTen- och Lii-
neburgifka) förelupo emellan bagge Armeerna, förif vid Saalfeld, fedan
vid Pritzlar, och eljeif nålfan dageliga fkårmytzler.

Medan Svenfka Armeen tågade utur Lüneburger land emot Thü¬
ringen och MeilTen, tog Wrangel det fafia Slottet Heldrungen, på di-
fcretion, in. Når ock Baner federmera gick ät Öfverpfaltz, blef han
uppå några fienteliga troupper utcommenderad; hvilke, til at undfåtta
lladen Chamb, utur Böhmen til Furt ankomne voro: dem han, vid
det de lig utur Staden in uti Slottet retirera fkulle, famteligen gjorde
til fångar: och ifraxt deruppå flottet Refsdingen occuperade.

g Efter Fåltmarfkalken Baners död, var Wrangel en ibland de
få Generaler fom hade Öfverbefålet, och, under fvåra omffåndig-
heter, holt Svenfka Armeen tilfamman, innan den nya Fåltmarfkal¬
ken, Lennart Torifensfon, kunde ankomma. Imedlertid mente Fi¬
enden vara god tid at angripa de Svenfka, fom utan Chef voro; och
kom nålfan med föragt uppå dem vid WolffenbütteL Uti det då fö¬
refallande blodiga fåktande måile Wrangel med fit Infanterie, nålfan
allena, uti fem runda timar, utifå elden af. det Kejferliga och Båyer¬
fka Fotfolket, hviiket han åndteligen med föriuff af 4500 man repons-
ferade: ty at af den öfriga Svenfka Corps, ingen mera ån Gen. Major
Königsmark, med fin flygel, den gången kom at fakta. Sedan reife
han ned til Meklenborg at möta Fåltmarfkalken Torifensfon; och gifva
honom all nödig efterråttelfe om Krigsmagtens tilffånd.

1642 Honom fölgde han ock Händigt; görandes når Armeen, om nåda
Mart. Vår, upbröt utur Brunfswiker land in i Schlehen och Mehren, en

mårkelig tjenif vid intagandet af de många faifa Stader, fom dels med
accord, dels med iformande hand öfvergingo.

Utur Mehren blef Wrangel tredje refon fkickad til Sverige, at
befordra Succurs : hvarmed han Iyckeligen tilbaka kom til Hufvud-
Annéen, fom då ifod vid CoiTen; och, pä detta fåttet förifårkt, up¬
bröt igenom Laufsnitz til Leipzig.

Om det mårkeliga^Slaget, fom ifod på Saehfifka Faltet; då Wran¬
gel, jemte Riks -Tygmåffaren Johan Lilliehök, och Gen. Major Mor¬
tagne hade befälet af fjelfva Corps de batailie; få val fom om Haden
Leipzigs dårpå följande intagande, år handlat på annat fiålle %).

^ Torstens-
t) Sc Torilensfon fupra p. 139, fub A:o 1642.
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Torstensson vande i begynnelfen af nåila Är tilbaka, igenom 1643,

Laufsnitz in i Böhmen: och under det Hufvud-arméen holt, hela
Sommaren ö'fver, den Kejferliga Generalen Gallas uti ilad igt arbete,
var Wrangel utcommenderad med några troupper at intaga Slottet Sca-
litZj.famt Littau och Blumelau i Mehren.

Regeringen i Sverige pröfvade at Kriget med Danmark icke Rod
at undvika, och befalte derföre Torflensfori, at på någon tid lemna Kej-
farens Arflånder, och igenom Marek-Brandenburg, Sachfen, Lauen-
burg och Meklenburg gä emot den nya fienden. Sådant var ymnogt
åmne för Wrangel at ofva fin tapperhetj hjelpandes han til, at intaga,
få val länderna Holilein, Jutland och WenfyiTel, fom åtfikilliga i de Dec*
provintzerna belägna falla filder: fårdeles Rensburg och Chriilian-prys.

Hitintils hade Wrangel förvärfvat fig namn igenom Krigsbe- 1644.
drifter til Lands: nu hände tig, at han ock til Sjofs fick inlägga åhra:
fall han icke ägde någon vidare förfarenhet, ån at han i ungdoms¬
åren hade, for nöje fkul, på Melaren vänt fig vid at ilyra fegel och
roder*, famt i Holland inhämtat fjelfva reglorna och grunden til Styr¬
mans-konilen.

NIr altfå Amiralen Clas Fleming, efter hållen fkarp Sjödrabning
med de Danfka, fig uti Kieler-hamn, vid Chriilian-prys, med den 7 Jul.
Svenika Örlogsflottan fatt hade, och där af den Danfka Flottan icke
allenall infpårrad, utan ock ifrån Landsfidan, igenom ftåndiga Stycke-
fkott mycket befvårad blef; fkickade Fältmarikalken Torilension Wran¬
gel ifrån fig, til bemålte Amiral, at intaga kunfkap om Flottans til-
itånd, och höra hans mening öfver fakernas närvarande belägenhet.
Wrangel uträttade fit ärende, uti fiendens åfyn, och under ouphörligt
fkjutande: få at, då han til Flottan ankom, voro af de 25 perfoner fom
han pä chaloupen med fig hade tagit, 14 omkring honom ihjålfkutne.

Straxt derefter blef Amiralen fjelf af en Styckekula råkad: och,
når han märkte dödsilunden vara förhanden, kallade han General-Ma¬
joren Wrangel til fig i Kajutan, och bad honom taga commando af
Flottan, hvilken var angelågit at fkaffa i fåkerhet. Han ville fuller
enfkylla fig, och undangå en få tung och anfvarlig börda, hvilken an¬
dre närvarande, fom til Sjofs tjent, båttre kunde bära: men på Amira¬
lens trägna anhållan åtog han fig omiider befälet; fom ock Fältmar¬
ikalken federmera billigade.

Näß nu Wrangel för motvinds fkul hela Julii Månad hade legat
qvar uti hamnen, och vinden fig åntlig favorabel anlät, gjorde han i

X 2 flilihet
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åillhct alt färdigt,, och· lyfte ankar: på det han Fiendens Flotta,, fom
för hamnen låg, oförmocLeEgen uppå halfen komma kunde. Så fnart
den· Dante Amiralen Fader Galt blef varfe, at den Svenfke under Segel
var, begaf han frg uti vida· Sjön,, lika fom han Rörte· utrymme för lig
föka ville til at flåfs. Och når Wrangel det märkte gaf han med fin
Flotta, fom utomdefs icke var- i aldeles fullkomligt itänd at fågta, den
Danfka et anfenligt förfprång: gick fedan en annan led, utan någon
a ηhöt och fkada, Fienden förbi. Detta förfeende koRade fedan Danfke
Amiralen, hufvudet: men Wrangel emottogs i Stockholm med glädje
och heder, fom den där Rikfens RörRa klenod, hvilken man redan
förlorad hållit, få behändigt räddat hade..

Wrangel tykte likväl fådant icke vara nog, utan hemftålte Re¬
geringen, om honom icke, falt redan något fent var på året, ännu en
gång fkulle tillåtit hlifva med Flottan at utlöpa, och förföka fin lycka
emot Fienden, fom fådant icke förmodandes vorde: hälft emedan de
Skepp fom uti Holland til Sveriges tjenR med Ror bekoitnad voro
värfvade , och föga til den Runden hade gjordt, utomdefs fkulle löpa
hem igen., Regeringen famtykte dartil ^ och gaf honom Fullmagt fä-dana. Capitainer och Officerare til denna Expedition at utvälja, fom ho¬
nom fjelf behagade. Dermed gick han, vid flutet af Sept. Månad, til
fegels- föril utur Dalarön, och fedan, tillika med den värfvade. Hol-
låndte Under - Amiralen, Martin Thießen , ( fom för fina flora
förtjenRer blef Svenff Adelsman och kallad Anckarhielm) d. 5 Oft.
utur Calmare- Sund, och fick, cL m därpå följande, Fiendens Flotta i
iig tet, fom låg för ankar under Fernem. Men af orfak, at dagen var
mall förleden, och en Rark ftorm begynte u ρ växa, fatte Wrangel når
Fiendens. Flotta, vid pafs en. mil>, och hade fin Brandvakt, jemte ho¬
nom, Rådigt ute:. Den. 1-3.;de uti grynningen Rillade vädret något af,få at man fig. kunde hantera:: då tekn gafs at den Svenfka Flottan,
fkulle lyfta ankar5 hvilket ock den. Danfka Generalen genaft låt göra.
I begynnelien gick han ifrån Svenfka Flottan, i mening at draga til fig
några fina ikepp , fom lågo Eran honom uti le, och· dagen nåft tilfö-
r-ene igenom i torme 11 ifrån honom affatte voro. Men når Svenfka
Flottan kom något når, vände· Danfke Generalen om med Patientia,
emot Wrangel fom var på Smålands Lejonet. De andre Danfke fkep-
pen fölgde ock Rraxt derefter, och begyntes å bägge fidor et häftigt
fkjutande utaf grofva Rycken;- hvilket päRod uti fyra timan. Imedler-tid prefiade de Rore Dante fkeppen vinden, fom de måffi kunde: men
den ena Vice-Amiralen, Tre Lejon, jemte någre af de frnårre fkep¬
pen, fluide fig ifrån de andra, igenom det at de höllo drågen, oehkomtsio. altfå under den Holländfka Flottan, fom fölgde uti referven,
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Dir blefve bemalte Vice-Amiral, Tre Lejon; defslikes Tu Lejon,
Haf-håAen, och Fides bemåArade och borttagne. De ofrige Fiendens
ftepp, fom voro med deiTe i fålikap, togo flykten in under Laland:
och, fom Hollåndarne dem efterjagade, Iupo in på Aranden, hvarifrån
Skepsfolket och Soldaterne falverade fig med Båtar och Efpingar, lem-
nandes fjelfva fkeppen uti Aicket; då deffe fyra, nämligen: Neptunus,
Nettelblad, Stormarn, och Kron-fiffien, blefvo eröfrade. Svenike Bran¬
daren, Delphin benämnd, förfölgde i det famma et Fiendens fkepp,
Delmenhorft, och fatte detfamma i brand. Då detta förehades var
Wrangel uti Aadigt jäktande med de andra fiendens fkepp. Och fom
fegel och tacklen, jemte fjelfva maAerne uppå Amiral-fkeppet, Små¬
lands Lejonet, mycket fonderfkutne voro, få at de måAe botas; ty la¬
de defsemellan fkeppen Götheborg och Regina om bord med det Dan-
fka Patientia: och blef Generalen Profsmund, uti förAa äntrandet iku-
ten med en Moufquet-kula til döds. En Svenlk Brandare, Meerman,
gick därmed åAad, at tända eld pä det Danfka Amiral - ikeppet Lind¬
ormen; hvilket han fullbordade aldeles med god effeél. Nya Fortuna
lade Araxt derefter om bord med Vice-Amiralen Oldenburg: honom
fecunderade tu andre Svenfke fkepp, Svanen och Leoparden, af hvilka
Oldenburg blef öfvervåldigat. Den Danfke Pelican och Lambet, ville
vid få fatte faker icke bida, och blefvo fördenfkul utaf Jägaren, gamla
Fortuna, och Kattan förfölgde: men til deras lycka undkommo ige¬
nom natten och mörkret; få at de fingo bära kundlkap til Köpenhamn
huru alt tilgådt. Et Fiendens fkepp, Markattan, jemte et annat litet,
Höijendal kalladt, och en Galiot, lupo på grund, den man uti haAig-
het dä icke bekomma kunde. Antalet på de fkutne af Fiendens Folk
var omöjeligit ät utfinna, emedan de gemene kaAades öfver bord, och
ibland dem, af förfeende, fjelfve General-Amiralen Profsmund, fom
var afklädd, och ibland de döda i haAighet icke igenkändes. Vice-
Amiralen på Tre Lejon, Corfitz Ulfeld, blef fkuten låret af, och död-
åe 3:dje dagen derefter. Fångar togos Amiralen Jochim Grabou på Lind¬
ormen; Vice-Amiralen Stenffief Jafsmund på Oldenburg: defslikes en
ftor del Capitainer, Under-Officerare och gemene, vid pafs iooo man,

Denna Seger hade en mårkelig fölgd, at Sverige icke allenaA blef
mäAare til Sjöfs; utan Konungen i Danmark fom i verk begrepen var,
at fatta fig emellan Sverige och Fältherren Horn, hals öfver hufvud
otur Skåne til Seland lig begifva måAe, til at förfvara Ana infuler, fom
obetåkte uti AörAa fara Aodo.

Dr o τni νg ChriAina anfåg med ikål det Aret, pä hvilket horn
»jelf anträdde Regeringen, fåfom mycket illuArerat härigenom; och
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låt derföre på en priktig Medaille afbilda fit upfiigande på Thronen
på den ena, och Sjöflaget pä andra fidan (fe Brenner ρ. i8ö). Eljeft
år ock ibland de fmå Spelpenningar, fom i fenare tider blifvit gjor¬
da öfver Konungarna af Guftavianlka Hufet, en, fom, til revers emot
Drotningens bild, hafver den afritade Tånkefkriften, inneiluten i en

T VI Lagerkrants : Tic beväpnade Danße ßepp tagne under Wrangels anföran·
de, År 1644,

Sedan Fienden fåledes utur hafvet var bortdrefven, tog Wrangel
infuln Femern in: och, emedan Vintern annalkades, fkickade flörile de¬
len af de eröfrade ikeppen til Sverige. Med den öfriga Flottan blef
han Vintern öfver liggandes i Wifsmar; hvaråil han det förrådeliga an-
flag, fom på banen var, at fåtta Flottan i brand, uti famma hamn, lyc-
keligen uptåkte; och jemvål undgick de flåmplingar, fom emot hans
egen perfon voro anlagde.

164? Året dårpåföljande blef han accrediterad til Magiflraten i Lübeck;
14 Jan. at på den orten få vårfva Båtsman för Flottan; med hvilken han lopp

ut ifrån Wifsmar, få fnart Sjön var ren. Och fåfom de andre ikeppen,
fom ifrån Sverige komma ikulle, och fig med honom conjungera, lån¬
ge af motvind uppehålne blefvo; intog han imedlertid Bomholm, och
den därpå liggande Fällningen Hammerhufen. De andre Danfke Öar-
ne fluppo, genom mellankommande Brömfebroilka Freden.

Under alt detta var Fåltmarfkalken Torilensfon blefven alt mer
och mer fvag til hålfa, och yrkade på fin dimiffion. Ty aktade Drot-

,οΑβγ ningen för Kronans tjenil nyttigt at utnämna Wrangel til öfverbefå-
lets förande öfver Svenlka Krigsvåfendet i Tyfkland; med titul af Riks-
Tygmåftare: dock fåledes, at få långe Torilensfon derute ännu tilflå-
des^vore, han högila diredionen föra, och med goda råd Wrangeln
biilå fltulle. Han reile likväl icke åilad, innan Kriget med Danmark
var aldeles flutit, och han icke mera brukades til Sjöfs.

På erhållen befallning at ikyndefamail göra fig färdig, hvarvid fölg-
de en vacker Penningefkänk til Equipage, famlade Wrangel anfenliga
troppar utur Sverige och Holilen; och gick med denna förilårkning
til Hufvud-Armeen, fom då flod i Schlehen. Fåltmarfkalken kunde
för fin fjuklighets ikul icke afbida hans ankomil; utan lemnade befä¬
let interims vis, på några dagar til Arfwed Wittenberg, och reile bort.
Dock råkade han Wrangel vid Eulenburg; gaf honom munteliga in-
flru&ioner, huru han förnåmligail ikulle agera i Kejfårens Arflånder;
och, om någre tra&ater tilbödes, föril med fig deröfver correfpondera.

WRAN·
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Wrang»el fvångde fig altfä in i Böhmen ; och intog ftåderna

Friedland och Leutmeritz. Sedan gaf iig ockfå Slottet Brixen; fom val l( ^
hade brifl på krut til nödigt förfvar, men et Aort uplag af proviant. 9 jaa.

Aldenstund iig på denna trakten hela Kejferliga och Båyerfka
ftyrkan tilfamman drog, hvilken var den Svenfka mycket öfverlågfen;
och man icke rådfamt fant, at låta hufvudvåfendet ankomma på e€
Fåltilag: ty gick Wrangel tilbaka genom MeiiTen och Thüringen, up
emot Wefer-flrömmen 5 til at förftårka fig med flera troppar, och vara
den Franfka Generalen Turenne något närmare. Wrangel hade för
en regla, at aldrig af kitslighet och öfvermod inlåta fig i Fåltilag j utan
endaft då fakernas belägenhet tyktes fådant nödvändigt fordra: ty, fa¬
de han, oåndelige månge håndelfer åro möjelige, fom, då en enda til-
flöter, kunna göra de klokafte uträkningar och tagna mått til intet.

Medan han hår flod, bemåktigade han fig ftåderna Höxter, Brac-
kel, Paderborn, och Statberg; jemte Slotten Neuhaufs och Lipsbrinck.APr*&^31i*
Deruppä avancerade han in uti Öfver-Heflen: och fom den tilfagde
Franike conjunélion uteblef, och Fienden imedlertid uppä de Svenika
trängde, retrancherade fig Wrangel uti et faft Läger vid Amelburg: dit Juh
Fienden ock kom, på en half mil når, och flog fit Läger. Och före¬
lopp flraxt, dagen därefter, et fkarpt Vapna-lkifte; uti hvilket de Båyer- 2,6.
fke, fom inbillade fig, at med Torflensfon ockfå konften at canonera
var borta, och at man nu icke fkulle hafva få flört befvår med de
Svenfkas tvingande, fågo fig illa bedragne, och förlorade mycket man-
fkap: jemte det at deras General Gleen fjelf blef fårad. Ifrån bägge deflc
Läger gjorde man fit båfia, at afikåra hvarannan tilförfel af lifsmedel:
hvaruti Wrangel fin Fiende förekom, och bräkte honom til en fådan
hungersnöd, at han med förluft af mera ån 4000 man måfte vika til¬
baka, och fåtta fig vid Franckfurt am Mayn.

Wid famma tid begårte Fåltmarfkalken Torflensfon, at blifva ent¬
ledigad ifrån Öfver-Direktion; och Wrangel fick fulkomligit comman- 18Aug.
do öfver Kronones Arméer och Krigsflat i Tyfkland; jemte Fåltmar-
ikalks och Riks-Råds värdigheten: då Wittenberg blef hans efterträ¬
dare i Riks-Tygmåflare chargen.

Den andre i ordningen ibland de afritade Skådepenningar, före-
ftåller merbemälte Herres bild, med den nya tituln: Carl Guftaf Wran¬
gel, Hennes Kongl. Maj:ts och Sveriges Rikes Rad och Faltmarftalk. På an¬
dra iidan en beväpnad hand, dom floder fig på Wrangelfka Vapnet,
och häller et upråkt Sfård, omgifvit med Lagerqviftar; öfver hvilket
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år en Koagl. Krona! och ofverft, et klart fken: nedanforc, en del af
Jordklotet, emot hvilken Vapnet hvilar. Omfkriften, eller Valipråket:
Det dr ej dodeligit fom jag aftandar, lårer förmodeligen böra på clet fåt-
tet förklaras, at faft ån hans namn på jorden icke fkulle bortglömas
for det han haft lycka af Himmelen at med fit Svård fkåra Segerkrant-
far for Sveriges Krona} få längtade han dock efter den fanna odode-
iigheten i himmelen a).

Sedan Svenfka Armeen på fatt fom fagt år*, hade vunnit båttre
utrymme, conjungerade hon iig med M:r Turennes Corps, och fölg-
de efter Fienden, fom hade ftadnat bakom Nidda-ftrömmen vid en för¬
delaktig ort> hvarifrån han icke hade luft at gå fram och inlåta fig i
bataille. Ty gick Fåltmarfkalken Wrangel öfver paffet} ruinerade Fi¬
endens troppar, fom iig honom emotfatte} och bemågtigade fig defs
Magaziner vid Steinheim och Afchaffenburg: infkrånkandes honom
fåledes, at han i ftörfta haft fig tilbaka åt Wefterwald draga, och Wran-
geln en öppen våg til Öfver-Tyfk land lemna måfte.

Under framtågandet gjorde de Svenfke fig måftare af Dunckel-
fpiel, Schwåbifch Hall, och Donawert: gingo fedan öfver Donau- och

ϊiScpt» Leck-ftrömmen in i Bayern, och togo fåftningen Rain efter et hårdt
motftånd. Skattade fedan Landet vidt omkring, och ibland annat bort-
togo de ftora Magazinerna i Landsberg: ty det var angelågit at tukta
Chur-Forften, fom ouphörligen lade fvårigheter i vågen för den all¬
männa Freden} hvaruppå man då redan hade begynt at arbeta. Wran¬
gel rykte ock för Augsburg, dår Båyerfk Garnifon låg} men måfte
uphåfva belägringen: emedan Fienden på andra fidan om ftrömmen
ftåndigt fkaffade fuccurs. Han förfökte derföre, fall ån fåfängt, at få
honom til Fåltilag; och ftålde fig uti flaktordning, två dagar, når ut
med Staden.

In til den tiden hade de Svenfke och Allierade varit något vidt
uti Schwaben utbredde: och gifvit anledning åt en ftor del af Fien¬
den at åfvenvål begifva fig dit} hvårföre Wrangel fant rådeligit, at dra¬
ga de fina närmare tilfamman, och gå honom emot: dock utan nå¬
gon påfölgd} efter Fienden icke ville lemna fina fördelar och våga en
drabning. Fördenfkul vände Svenfka Armeen åter til Lauingen uti
Båyern} och afholt Fienden en lång tid, at icke kunna komma uti
fit egit tand. Dock fom han åndtiigen hittade på ingång, lemnade
Wrangel Bayern, och lade fit folk uti Vinterqvarter i Schwaben. Lik¬
väl gaf han fig ingen hviia, få fnart han fick höra, at Fienden börja¬

de
{§ DeiTe ord voro ock fftr detta flmfne under hans Portrait pS Leckq- Slott j aien lem·

pade tii en annan Sinnebild, fom var, en up til Solen flygande Örn.

0&.

Nov.



Carl Guß:. WRANGEL· 169

Decc

2Lf.

1647
3 -Febr.

de rora fig i Bayern■; utan gjorde i häftighet en ritt dit, igenom ftåil¬
ningen Rain , och flog defs Arrier-garde fem uti 2000 häftar beftod,
på flykten; och förfölgde dem inunder Neuburg. Vid flutet af famma
Är, intog Fåltmarfkalken det ofvermåttan ftarka pafiet Clauffen vid
Bregantz, emellan Boden -fjon och Alpes-bergen.: hvarigenom vagen
var opnad til Schweitz och Italien. Han bemåktigade lig ock flottet
Mainau, beläget på en Holme, vid ftranden af bémålte Boden - ffö.
Turenne och Frantfoferne togo deras Lager vid Lauingen: bagge de- '
larne färdige, at om fä behofdes, åter rycka in i Bayern.

Nås. de Allierades fegerfulla Vapn fåledes hade gadt til andan af
Tyfkland, marktes at de Franfke begynte blifva något vacklande, och
mindre ifrige i förbundet 5 anhorandes de Båyerfkas tilbud om et Stil-
ftänd, hvars hvilkor likväl voro fädane, at Wrangel dem icke kunde
på Sveriges vagnar antaga. Ty ruinerade han förft alla de Fåftnings-
verk, fom kunde förfvara paffet vid Bregantz; och gick några mil til-
baka: fläendes fit Lager vid Ravensburg. Imedlertid blefvo de Båyerfke
ihåligare, fä at de famtykte til fullkomlig fkilnad ifrån Öfterrikifika par¬
tiet, och en Vapn-hvila emellan alla Chur-Forftens Länder och de alli¬
erade Konungarna, in til det almånna Fredsflutet. Wrangel lemnade Marc
derföre alt hvad Chur-Båyerfkt var i ro, och gick in i Franckenland ;
hvaråft han intog ftaden Schweinfurt; fom den förflutna tiden myc¬
ket hade hindrat communication emellan Öfver- och Neder-Tyfkland.

Ehuru mårkelig framgång Wrangel hade haft, voro dock de, fom
liade hemligit agg til den nya Generalen b), och tykte at han val ha¬
de kunnat uträtta ännu mera. Faft ån andre glunckade, at Drotningen
fjelf var orfaken dårtil; dymedelft at hon hade i Paris uptagit, igenom
Gref Magnus G. de la Gardie, 100,coo Riksdaler: dem man mifstånk-
te vara upgångne för Grefvens flat, eller hennes egna fantafier: och
likväl hade nyttigare kunnat användas på Krigsverket.

Sedan Armeen något fått hvila fig, gaf Wrangel befalning til
Riks-Tygmåitaren Wittenberg, fom flod i Schlehen, at med fin Corps
ftota til Ηufvud-Armeen, hvilken behöfde förftårkning. Drog då
med hela makten til Böhmen; där han i haft intog Staab, Miza, och
några andra fmå orter: läggandes fig fedan för Eger, hvilken efter for¬
melie belägring måfte pä flutet beqvåma fig; oaktadt alt gjordt mot-
ftänd, och at den Kejferliga Armeen, fom antågade til undfåtning, icke
mera ån tre mil derifrån var. Kejfaren drog fedan fina ytterfta krafter
tiifamman, och lägrade fig icke längt ifrån Eger. Befälet anförtroddes
en gammal och vålforfaren Generals-perfon, G ref Holtzapffel ; fom

Y dock
b) Nova iniperia odiofa.

iyApc.

7 Μ.
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dock år mera kånd under fit förra namn Melander, och hade en tid
ftådt i Svenik tjenft: dock var Keifareri uti egen. perfon nårvarande vid
Armeen.

faltmarSkalken fattade då et upiåt, at oformodeligen anfalla
Kejfaren; och, om det fig göra låt, taga honom fjelf til fånga: utcom-
menderandes til' den andan Öfverften Helm Wrangel med 2000 hä¬
ftar; til at i tyfthet upfnappa Fiendens Förvägs fom en half mil ifrån
Lägret ftod r hvilket når det fkedt vore, ikulle han gifva Fåltmarfkal-
ken genaft ktinfkap därom-, fom med hela Armeen då ville följa efter.
Men bemalte Öfverfte var altför hitfig: ty fedan han riktigt en lev erat
Förvagten, öfverfkred han fina ordres, och jagade ända in i Fiendens
Lager, ja, in til Kejfarens egit Tålt: hvarigenom Fienden blef allarme-
rad , och fick råderum at fatta fig i förfvars iland. Icke defsmindre
blef han federmera få mycket hareellerad, at han måile draga fig til

29 JnL rygga: befinnandes at de Svenfkas krafter icke· voro vid Egers beläg¬
ring få förfvagade, fom man fig fmickrat.

Wrangel hök fig, efter Drotningens· befalning, q;var i Böhmen;
då vidare föreföll en drabning emellan honom och de Kejferliga vid.
Triebel;. med näflan lika forluft på bägge fidor: dock måfte fienden
vika, fedan tre Regementer voro för honom aldeles ruinerade.,

De Svenfke fatte fig dåiruppå vid Töpel ;; dit de Kejferlige kemmo
efter, och fiogo. få når deras läger, at blotta verket allenaå, fom man
upkailat hade, bägge Armeerne. ätfiüide, och man på fria fältet emot
hvarannan approcheradehvilket icke fkedt var, få långe Tyfka kri-

Sept get hade påflådt. Wrangel hade ock den lyckan, at de Kejferlige, tre¬
dje gången i en campagne, drogo fig tilbaka. Lock behöfde han hela·
tiden vara vakande, at paffa på den fluga Melanders röreifer.. Och

aB.. emedan Chur-Förflen af Bayern, under detta, upfade Stilftåndet, och
fkickade alla fina troppar Kejfaren til hj.elp: ty fant Wrangel rådfamt,

Uov. at draga fig tilbaka igen ti! Luneburgfka och Weftphalifka länderna, om¬
kring Wefern;. utvälj andes fit Hufvudqyarter uti OldendorfiV

FaLTMARSALKENs: bemödande var hos Drotningen icke bortglömt;.
S Oft. Hvarföre hon ock gaf honom förfäkring, at det gamla blå Regementet

fkulfe blfva (ländande·,. och. han därvid! bibehållen, når en gäng Fred
blefve i Tyfldbnd» Det tänktes i öfrigit af Regeringen med aifvar dår-
uppa, huru vid Krigsbullrets flu t,, hvilket man ftundeligeii förmodade,
den öfvcrfiödxga Soidatefquen ikulle afdankasr. och hade, redan några
Månader förut, Generalerne fått befallning at taga tjenliga irått til
Arméens förnöjande.. Uti hvilket ärende ockfå Geheime Afiilicnts-
Rädet Alexander Erikein. var fkickad tili Commifiarkme i Ofsnabriiek..

NäR.
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NIr nu Wrangel hade en liten tid uti bemalte qvarter förfrifkat
Armeen, fom mycKet afmattad var, och gjordt Iit Rytteri båtter beri-
dit, conj ungerade han iig med de Franflka, och gick iöit på Fienden i 1648»
Helfen och Francken. Men denne afbidade icke Wrangeis ankomft;
utan fkyndade (ig neder åt Donau-ltrommen: lemnandes åtfkilliga Ca-
noner uti loppet. De Svenike fölgde Fienden något efter; falt icke
med den drift, fom om Turenne gjordt mindre fvårigheter. De into- Ifatt.
go likväl, vid framtogandet, ftaden Winsheim: och ledan Fåltmarfkal-
ken affårdat Konigsmark at fecundera Eger, fom var för de Svenfka
fakerna fä högt angeiågit, men nu ilod i fara för Kejfarens och
Bayerns cornbmerade magt, vände han lig til Schwaben, och under Apr.
vågen eröfrade Dunckelfpuhl. Vidare fatte han med några Regemen-
ter öfver Donau -drömmen til Sufsmarshufen, och i hailighet över¬
rumplade Fiendens Arrier-garde, fom af 1400 man beftod; lade dåraf 7 Ma/i.
1000 döda på platfen, och ibland dem fjelfva Fåltmarfkalken Melander;
borttagandes jemvål måitadelen af Fiendens bagage. Omfider öfver
Leck - ifrömmen; bemågtigandes fig Slottet Freyiingen och Staden
Landshut: hvarigenom hela Båyerfka Landet, emellan Leck och Inn,
var uti hans välde: ia at Chur-Förften fjelf icke mera tiltrodde lig at
blifva qvar, utan fökte lin fåkerhfct i Saltzburg.

SSledes hade Wrangel ingen ting mera at frukta af Fienden pl
denna iidan: vände derföre om til Schwaben, hvaråft de almånt efter¬
längtade tidender honom mötte, at Ofsnabruckfka Freden hade på alla
fidor budit flicka fvårdet i fkidan.

Allenast några Månader innan Freden flöts, hade Wrangel för¬
lorat högfta befälet. De andre Generalerne, fedan Torftensfon var
borta, anfågo Wrangel något för ung, högdragen och fjelf-klok, och
ville derföre ogärna lyda honom. På det fåledes ingen olycka af de
högfta Höfvidsmånnernas jaloufie fkulle upkomma, fkickade Drotnin-
gen fin Frånde, högbemålte Pfaltz-Grefve, til Tyfkland, at vara Gene-
raliilimus. Honom var det ingen fkam för Wrangel, at blifva fatt un¬
der: den andre Fåltmarfkalk-Lieutenant, och Wrangels kamrat, blef
R. R. Gr. Magnus Gabr. de la Gardie, Pfaltz-Grefvens Svåger. Til
öfverlops, och at han ånnu mindre fkulle tro fig vara degraderad, ut-
nåmdes han til Torflensfons efterträdare uti Gen. Gouvernementet i t jun
Pommern, med 12000 Riksdal, årligit traktamente; hvarvid Cantzlers-
fkapet för Greifswalds Academie då förft combinerades c)\ derjemte

Y 2 fkulle

r) Tyfkarne, fom förut hade hedrat honom for fin tapperhet, begynte lFx'an den tiden sfven-
vål anfe honom for en vitterhets ålikare: och uptogo honom uti Palmen-Orden, med åre¬
titel, der Obßegende.
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fkulle han, ia långe ånnu Kriget varade, kafva Meklenburg och Marek6 pri. unc{er fla ftyreifer dock at han. i de mål, fom Militair-våfendet an¬
ginge, rattade fig efter Pfaltz-Grefven.,

Vid utdelandet af belöningar for dem ,, fom uti det långvariga
Kriget hade gjort fig vålförtjenta, fick ock Wrangel fin hederliga del jfom bettod uti en gåfva, under Norkopings Beiluts-vilkor, af åtfkihi-
ga gårdar i Småland: jemte confjrmation på befitningen· af de Krano¬
gods fom han under Drotningens minderårighet af Förmyndarne och
Regeringen köpt hade.. Hår til lades federmera, fom en förbättring,,s£49 Godfet Spiker på Rügen·; med Amptet och· Slottet Bremer-Verde uti:

Ahdii clet Bremifka landet,, de gamla Årke - Bilköparnas Rehdents.. Honom
unnades· tillika Cognitio. in prima infiantia ,·, dock faho appsllationis. bencfi-
cio. Han fkulle ock hafva makt, at af den gamla metall, fom han fam¬
lat hade,, låta gjuta β halfva Cartauer, och 2 Tolf-pimdiga Stycken·,,©ch dem plantera til bemålte Ampts anfeende och fåkerhet.

Undi; r alt detta arbetades, flitigt i Nürnberg på Milltiens afdank an¬
de, fattningars evacuexande, och livad mera fom hörde til. verk.ftållig-heten af Freds-tiaHaten.. Härmed utdrogs nåttan tu Ar, innan alt var
redigt. Ffaltz-Grefven var den förfte Commiffarius på Sveriges ochdefs Allierades vagnar 5- och Wrangel gick honom til. banda d).

Sedan Sverige·,. 1 kraft, af Weftphalifka Freden och Niir-nijergfl»
Executions-trattaten, hade kommit tif oqvald befitning. af Hertigdömet

tßfo, Pommern, blef en. Kongh. Commiflion fatt öfver Statens reglerande dar
i landet*. Gref Johan. Oxenttierna var den fortte Ledamot, och jemte.honom C. G.. Wrangel γ fåiom bätt kunnig om tilttåndet och Invanar-
nes förmåga, da han, fjelf både var Gouverneur, och. dår ägde fattig¬
heter, egna och forlåningar ej.„

Et ter öfverftånden Kröning,,, dä Drotnihgen upliögdé. flera vål-
16^ i förtjenta Herrar, uti Grefve-ttånd, hugnades ockfå Wrangel: med etile-

Marti, derligit Greffkap,. fom bettod af trenne Pagotter i Kexholms Norra
Lån, Salmis och Siustama. Tif fkilnad ifrån, andra Grefveliga Släkter
(kulle han föra en fyradubbel för.dclt fköld j och faitt uti fit förra, och

gamla
d) Om Pfalta-Grefven gaf en präktig Feftih til betygande af"glädje ofver denna dagen?-,ville Wrangel icke. vara mindre, och, anftålde en. annan med Turner, och, inånga lulfc-barheter. Se Meyers- Acta Pac, WeftpKi.
&) Coramiffioncn blef: ofta afBmten : forå igenom Drotningens Kröning , pa hvilken dé-fornåmfta Ledamöter fig inftålde; fedany igenom hennes abdicadon; vidare, for Polika<

Krigets fitul?-fiter, for det. Bfandenburgilta.. Altfä blef der Raupt -Commiffion Rccefsiicke färdig förr ån År X08.I ?, och af. Konungen cemfirmerad xbSsu Se. Dåhnerts Pottti.
Bibi. Ρ. I. Dag. ge.
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gamla Vapn-, en fvart mur uti hvilt Falt, Utr den ofverflfa Shölden
på högra fidan, et högt grått Berg, med enSkants uppå, uti blått- Fålt»
Uti den öfverita på vånfira fidan, en hvit Enhörning , vändandes fig
it berget, i rodt Fält. Uti den nederfta til boger, en fvart upreit
Grip, hållandes med framfötterna en Fyr-kula,, i gult Fålt fj* Uti
den nederfta til vänder et Örlogsfkepp i hvitt Fålt. Sedermera, eller
År 1653 den. 8 Oftober, da hans- Släktingar blefvo Friherrar til Lu-
denhoff,. och fingo förbättring på deras Vapn, antog ock Gref C.
Wrangel af dem tven ne Fält; fom hos honom bl'ef det femte, et fvart
Örnhufvud med halfen, uti Gull; och det fjette, fex fpetfar kor fsvis,,
igenom en öppen förgylt Krona, uti rodt. Såfom Grefve vardt ho¬
nom tillagt tre öpne Tornerhjelmar, med Grefveliga Kronor uppåt
utur den medlerfta upftego tvenne hvita vingar, innefattande en mur,,
fom det Wrangelika Vapnet tilförene haft hade:, öfver den högra, en
fvart Grip med. Fyr-kula; och öfver den vandra et rodt Torn, emel¬
lan tvenne blå Fanor.. Därtil lade han, tillika med ofvanbemålte fina
flåktingar, och åfveri fina halfbröder, den fjerde Tornerhjelmen; utur
bvilken upftiger et gult Lejon,, fom med högra ramen fattar et bart
Svärd,.

Detta Vapn, med defs tilökningar, fom de nu åro befkrefne,-
finnes uppå en utomlands, vid Ari6o2, förfärdigad ikådepenning, hvil¬
ken, utom denna Herrens bild, eljed intet märkvärdigt föredåller, Ti-
tuln år:. Carl Guflaf Wrangel, Grefve til Sahuts, Friherre til Lindesberg och
LudenhoffHerre til Skokloßer,. Bremer - Forde, Wrangeisburg, Ekebj/hoff, Spie¬
ker och Rofsdarff, gf

Gret ven var ifrån Kröningen måfta tiden uti fit Gouvernement
i Pommern; dock ofta i Sverige: altid väl anfedd hos Chridina för fi¬
na vårkeliga höga förtjenfter, fom ock för fin belefvenhet, at icke un-

Y 3 dandra-
f) Enhörningen· och gripen meddéltes cfefs Kalfbroder FriHerrarne af Lehdeberg, at pryda:

deras nya Baron- Vapn;
g) Μ de hår upraknade godfen åro få qvar hos Hans Döttrars åding, Gref Brahe. Hvad

gif vit var, fom Grefve- och- Friherreikap, indrogsvid hans dod utan manliga Arfvingar,,
och ånnu mera i fclgd af ReduéUon. Bremer-Verde et Slott och Ampt i det Bremifka,
var en donation och föl! tilbaka. Skekloiier var af Konungen ikånkt til Fadren: men ef¬
ter C. G, Wrangel hade derpå ned!.ige få mycket penningar i byggande, ifrån Är 1649 til·
fin dod ; at pryda den orten, dår han född var ; bemedlades få uti Reduflion, at der emot
annan jemngad Frålfe- jord fick inbytas, Slottet ftår afritat uti Gr. Dahlbergs Svecia;
A. & H, ProfeiTor Loccenius fad:. dt t vara upfort efter famma ritning , fom Ghur-Forib·
liga Refidentfet Afohaffenburg : h varom re fände mage denna. Gm Skokiofters gamla ågare,,
fe Rhyzelii·· Monafterologia. Ekebyhof i Upland var hans Köpt gods ifrån 1661, nu i an-
dra.händer: Sammaledes Gripenberg i Smaland; bågge afritade Kos Dahlberg. Spiker. år
annu-Gre£ Brahes ;, men- Wrangelsburg i Bommern, nyligen·faldt til Gref Pmbus..
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4andraga fig, når hon var hugad for uptåg och allehanda nöjei). Uti
Ringrånnandet, fom År 1652 anftåltes i Stockholm, anförde han den
Turkilka Banden kj> och når det var förbi , inftålde fig åter på fin

^53 Ämbetes ort. Ehuru frånvarande fick han förft fullmagt på Riks-
26 Febr. yice_Amiral 5 €n heder fom banade honom vågen til et af de fem hö-
9 Jul. ga Ämbeterna: och kallades fedan ofver til Sverige, för några angeläg¬

na rådplägningars fkul. Han refte icke heller mera ut, få långe Chri-
ftina regerade,

*654. Men når hon drog utaf landet, gjorde han fig färdig, at med 12
ÖrlogsIkepp, ifrån Calmar til Wifsmar, öfverföra henne. Hvilken ut¬
redning likväl var förgåfves ; emedan hon helt oförmodeligen låt veta,
at hon ändrat fin Marche-route, och refte ofver Danmark.

Konung Carl Guftaf råkade, fom bekant år, icke långt efter fin
Kröning, på hvilken Wrangel förde Riksbaneret, uti omftändigheter at
företaga en Krigsfärd emot Poland; anförtroendes Rikfens S kepsflotta
uti Wrangels händer, iafom Riks Vice-Amiral: hvarmed han, fedan

1655; Krigshåren var fatt i land, lade fig uti hamnen för Dantzig, och holt
den famma inneiluten in til fida höften: få at ingen Krigs förnöden-
het fick föras til Polackarna: dock utan at ftöra Dantzikarnes handel
med andra lofliga varor.

6 , DåniFRåN fordrade Konungen honom til fig, och fkickade ho-
jan." nom ifrån Thorn med 10000 man in i Pomerellen, til at fördrifva

Czarnefki, fom ofver 15000 man ftark var; icke juft de regulierafte
troppar, men med hvilka han likväl ån pä den ena, ån på den andra
fidan, harcellerade Svenika Armeen. Wrangel hant honom in emot

27 Apr. Gnefen, och efter et hårdt drabbande flog honom på flykten: förfölg-
de honom vidare några mil vågs, och nedergjorde några tufend man.

Uti det mårkeliga Fåltflaget vid Warfchau, fom tre dagar varade,
anförde Konungen fjelf den högra flygeln; och den vånftra, fom af
Brandenburgfka Armeen beftod, ombetroddes Wrangel, at, vid fidan

jgjul af Chur-Förften fjelf, commendera. Flan inlade ftort beröm; i det
han förfta dagen gjorde förfta anfallet på Fienden, och flog honom

2,0. lyckeligen tilbakars. Tredje dagen jagade han Tartarema uti morafet:
dår de ock merendels blefvo caputerade.

✓ Och fåfom Konungen uti Danmark År 1657 begynte at röra fig,
affårdade Kon. Carl Guftaf Gref Wrangel til Pommern, i qualitet af
Lieutenant Royal, at göra nödig anftalt: hvilket han efterkom, och
fatte alt uti godt Ikick för fienteligit intrång.

Konun-

h) Dä varande öfverftarne, federnura Riks-Räden Henric och Rengt Horn (om hvilka
framdeles gifves tilfalle atsiala) redo fom Turkar i hans flock.
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Konungen af Sverige- begaf % ook fjelf med Armeen utur Polen

til Danmark: då Wränget fick befalning, at gå in i Hertigdömet Breh-
jnen, fom han, på Bremer -Vorde når, inom nie dagars förtopp, aide- Ju^
les rånfade ifrån de Danfka; turnerandes; af dem ofver 3000 man.

DaRUPpå avancerade Konungen in i Jutland, agfandes angripa Frie¬
driehs-udde : men då det tyk tes, at famma ort med våld fvåriigen ilod
at eröfra, drog han iig til Wifsmar; Iemnandes Wrangel befälet i Jut¬
land, och ordre at hålla Fällningen bloquerad. Dock, fom Grefven
icke ållkade at fitta flilla; ty refolverade. han,, fä fnart en liten, fuccurs
ännu ankom,, med de troppar fom han hos iig hade,, at gripa Frie¬
drichs-udde an, fom ofver 5000 mans· värketig befåtning under den
Danfke Riksmarfken Billes anförande innehade. Lyckan flod honom
bi 5 få at Fällningen, utan någon fynnerlig förluft pä Svenfka fldan,
med Horm eröfrades: och icke allenaH hela Gamifonen, jemte Riks- 24:ö<&.
Rådet Höök, til fånga togs 5 utan ock den Danfke Riksmarfken fjelf,,
uti famma vefva, lifvet tiifåtta målle. Så fnart Staden var öfvergan¬
gen, red Wrangel under Callellet, fom ock med några, hundrade man
lefatt var, och fordrade det upp: dä alle inneliggande,; föribräkte af
Segervinnarens hotelfer, utan något medlind gåfvo Hg. uti hans v ål dl.

Konung Carl Guflaf ville i början icke tro tidningarna om denna
a<flion, in til defs de yttermera hlefvo bekräftade:: hvarföre han ock, til
at vifa fin erkånfla, och hedra Wrangeln„ 11 ρdrog honom Riks-Amirals- p€Ci.
Ämbetet: fölgderne hårutaf voro ännu mårkeligarety Danmarks- Alli¬
erade, fom redan voro i antåg til Holllein,, och gladde iig, at hafva
Svenfka Armeen inneflu-ten, fäfom i en fö c k, iludiäde når de hörde
Friedrichs-udd es öfvergång f hegynte tala. något läktare, och blefvo he¬
la det Aret tiibaka..

Konungen hade alt få ryggen fri för denna· Fällning j och beflot
at gä ofver ifrån Jutland til Föhnen: emedan Ifen det Aret var få.
ilark, at han kunde våga fig derofver med hela Armeen.. Wrangel
red med högra flygeln förut, och anföll den Danfka Armeen,, fom; i
full ordning ilod på ilranden vid Ifwernäs.. Sedan Rytteriet var öf-
verända kaftat, ropade han til Fotfolket, at de ock fkulle lägga ned
Geväret: hvilket ock fomlige Officerare, fom igenkände Wrangetn,
på Hunden gjorde, och hodo om qvarter. De Standarter och Falmor,
fom af Fienden togos, fkickade Wrangel Hraxt emot Konungen på
ifen 5 och banade fåledes vågen för den öfriga Arméens framgång.

Konungen gick fjelf förut.ifrån Föhnen til '.La! and; och Wrangel p-ci)r>
fonnades q var uti: Nyborg, mecT -Fotfolket och Artilleriet, på vädelig

håndelfe.
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fiandßlfe. Men ikyndade fig fedan efter, och hant Hufναιd -Arméeη pä
Falfter; hvaruppå hon marcherade ofver til Seland.

Denna driftiga expedition', hvartil Wrangels råd mycket bidragit,
fkaffade Sverige en årefull och fördelaktig Fred i Rofkild. Aldenftund
denfamma likväl icke längre varade, ån några Månader, och Konun¬
gen lade iig för Köpenhamn; tilbod fig Wrangel at angripa Fåftningen
Kroneburg, på det ryggen få mycket båttre kunde föriakras. Hvilken

Sept. Fåftning han uti tre Veckors tid intog och fig bemåktigade. Hvartil
ej litet hålp, at de belägrade råkade i beftörtning ofver några blinda
glådjefkott i Wrangels Lager, likafom hela Seland, och åfven Köpen¬
hamn vore i de Svenfkas välde.

»9-oä. Vid Sjöflaget fom uti Sundet, famma År, i Konungens åfyn hölts
med de til Danmarks hjelp ankommande Holländare, vifte Wrangel
likaledes fin manlighet: i det han gick re<fta lös på deras General-
Amiral Opdam, hvilken ftraxt af Vice-Amiralen Witte Wittefen, famt
några andra Hoilåndika Capital-fkepp blef fecunderadj få at Wrangel,
hafvandes intet af de Svenfka lLeppen når fig, af dem vardt otnkring-
iad, och altfå Riks-Amiral-Skeppet Vidloria, uti et hårdt Fåktande, i
få måtto rediöft fkutit, at det hvarken dreja eller vånda kunde 5 hälft
emedan ftrömmen ock föll ftarkt emot. Dock blefve alle defte iiente-
lige fkeppen, men i fynnerhet Opdams, genom et tappert motvärn få
tilrede, at de bemålte fkepp Viftoria måfte förlåta. Wrangel nödgades
i en lådan omftåndighet, och fedan han omojeligen kunde fig något
mera företaga, hafvandes 120 döda, förutan qwetzte, på lit fkepp, låta
det drifva åt landet, under Helfmgörs fidan, och där fålla ankar. Men,
oaktad all häftighet, innan det fönderikutna var någorlunda botat, ha¬
de drabningen redan tagit ånda.

De Svenfke kunde icke fåga fig hafva fegrat, men fåktat manli-
gen. Ty Hollåndarne vunno deras ändamål, at trånga igenom Sundet,
fedan nie Danfke fkepp kommit dem til hjelp. Tre af de Svenfka
blefvo inom förfta timan få medfarne, at de måfte draga fig utur Sla¬
get; och tvenne federmera i grund fkutne. Men pä Hollåndfka fidan
måfte almånt tilftås, at de aldrig varit i maken eld. Sex af deras fkepp
blefvo aldeles förlorade, dels fkutne i fank, dels upbrånde: förutan det
at deras Vice-Amiraler, Witte Wittefen och Peter Floris, famt 5 Skepps-
Capitainer, och många mindre Officerare ftupade.

tbty. År 1659, fedan Köpenhamnfka ftormen mifslyckats, tog Wrangel
fig före, at underkufva de öfriga Danfka Öarna. På Langeland hade

Mart. Grefven af Waideck gjordt fåfängt ^bud; men Wrangel öfvervant
fvärig-
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fvErigheterna. Han gick med några beväpnade Skepp, och en hop
Manlkap ifrån Nyborg; blef dock af de Danfka, fom på flranden Aodo,
hvilken ock långgrund var, få emottagen, at han icke landa kunde.
Fordenfkul väntade han til mörka natten, och fatte något folk på
Chalouper, fom höll o de Danika på den fidan i händig vakfamhet,
medan de ofrige fartygen, med ftorre delen af hans troppar, lade obe-
hindrat i land, på et annat ftålle. Således blef Öen intagen, Trehun¬
drade man Danfke tagne, och Svenfke fångar friade. Derifrån fatte
han ofver til en annan, kallad Alfen; hvaråft han gjorde fig måftare
af Slottet Norburg; Sunderburg återigen kunde igenom tre fårlkilta an¬
fall icke intagas. Ty vände han fig til Holfleinfka kulten; och kom
med rikt byte tilbaka til Fühnen.

Hans nårvarelfe var här få mycket angelägnare, fom famtelige
Allierade, det år, de Kejferlige, Polike och Brandenburglke, hade famlat
fig uti Jutland, och fokte landfliga på Fühnen. Och ehuruvål tilflån-
det befants mycket flått; fårdeles en flor brift på ammunition, at man
nödgades uptaga de kulor, fom Fienden öfverfkutit, och fig af dem
betjena: flog dock Wrangei Fienden, fom under Chur-Forflens af Jo«»
Brandeburg egit anförande, med många Örlogsikepp och Farkoitar, tre
gånger på det håftigafle honom anfatte, efter fyra timars fåktande, få
tappert af, at han intet vidare någon landitigning forföka torde. I det
itålle drog han med lin Aorfla makt ofver åt Pommern: dit Riks-Ami¬
ralen Wrangei åfvenvål, på Konungens befalning, ofverfatte, at gora
behörigt motilånd. De Kejferlige och Brandenburgfke höllo Stettin
hårdtADelågrad: da Wrangei icke allenaft, med fårdeles behåndighet,
fuccurs Sjöledes ifrån Wolgafl inbrakte; utan ock fjelf, for fin egen
perfon, under belägringen, lig uti Staden inpraflicerade; och, fedan
han fogat all god anflalt, äter dårut: til at forfe de andra orterna i 0&.
Hertigdömet emot befarande fienteligit anfall. De belägrande blefvo
igenom Händiga utfall få befvårade, at de belägringen, med ftörfla for- Nov.
luft, ånteligen upbåfva måfte. Freden fölgde därpå, och lemnade Gref 1669
Wrangei hvila uti lit Gouvernemente.

Jag år uti ovifshet hvad förråtning han Är 1662 ma hafva haft
uppe i Tyfkland: tor hända at vid något bad (kota fin hålfa. Och
hafver allenaft funnit anteknat, at han den 14 Aug. varit i Koin, och 1662
af Magiflraten på det hederligafle blifvit traclerad: hvaruppå han, föl¬
jande dagen, gädt Rhen - ftrömmen utföre til Holland; och därifrån ta¬
git vågen igenom Bremen til Pommern: hvaråfl han holt Landt-dag
med Ständerna. De kommo ock nåfta År famtel. tilhopa uti Wolgafl: 4Nov
dä Wrangei, fåfom Kongl Öfver-Commiffarius, emottog Hylnings-eden.

Ζ Ibland
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Ibland tilbrakte ock denna Herren någon tid hemma i Riket,

fåfom Ledamot af Regeringen,
Åfven mitt under fjelfva Krigslågan, och då han utomrikes förde

vårjan, hade han biifvit hedrad med fådana beftålningar, fom den tiden
faminanbundes med Råds-Ämbetet. Föril fick han Lagmansdömet i
Nerike, d. 6 Febr. 16553 men< Ar 1657 d, 15 Dec. det öfver Uplandj
hvilket han ock beholt til fm död,

NIr längre fram den gamle Rikfens Marfk och General Fält-Herre,
Gref Lars Kagg, var med döden afgången, kommo Wrangels förtjen-

2664^ fäer ytterligare uti betraktande, hos Regeringen, fom valde honom til
*3 Mak* detta anfenliga Ämbetet, famt Prehdentfkapet i Krigs-Collegioj hvartii

Stånderne, fom då på en Riksdag i Stockholm famlade voro, gåfvo de¬
ras enhälliga famtycke»

Då for tiden varande Stämpel-Snidaren, Breuer, hade, af vördnad
för de höga Ambetsmånnerna i Riket, tagit fig före, at flicka Skåde¬
penningar öfver dem. Til Wrangels åra gjorde han en, fom på fram¬
ila (klan föreilålde bröilbilden och namnet: Carl Gufiaf Wrängel, Sv. R.
Marjk. På den andra en Fama, fom lade en Lagerkrants pä denna
Herrens, efter fluten Fred, med beröm afklådda hameik och öfriga
ruftning 5 utblåfandes hans lof, fom icke (kulle uphöra, fa länge Män-
nifoor funnes·. Man kan giiTa at flåmplarne til denna penning hafva
gådt fonder 3 och at få dant må hafva varit orfaken, hvarföre de, et par
dr därefter biifvit omfluekne ; utan någon fårdeles ändring 3 allenafl
Årtalets tilfåttande. Vid hvilket tilfålle Medaillen jemvål copierades i

T. V. mindre florlek, och oval form: fom de alle flå afritade,
1665. Icke långt därefter var man ledfen vid fladen Bremens högmod,

fom pr&tenderade vara en immediat Kejferlig Friilad; och i följe der-
af mycket föröfvade, fom dire&e lopp emot den höghet, hviiken Sve¬
riges Krona, genom Ofsnabruckfka Freden, öfver (amma ilad erhållit

30 Jul. hade: Marfken korn efter befalning hem, at biviila rådplägningarna.
Hvaruppå Regeringen låt draga en Corps d'Armce tillamman, fom til
Tyfkland öfverfåndes, at conjungera hg med' fiera Regementer, fom

13 oa. där redan flodo. Sidfl refle Wrangel fjelf öfver, fullmåktigad at agera,
fåfom omflåndigheterné, och Rikfens fåkerhet, efter handen fordra

1666. kunde,^ Det halp icke, at Staden långe opiniatrerade, månge af gran-
narne hg utlade, och åfven Årstiden fcrorfakade den Svenfka bloqua-
den hvarjehanda fvångheter: Bremen måile dock lampa hg til raifon,

j^7 låfva abfentering ifrån Riks- och Creyfs-Conventerna, få "långe Sex-
9 jul, tonhundrade talet varade j afhåld ifrån alt vidare ofog5 och med vanli-
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git homagio fig Sveriges Krona forbinda. Efter hvilken förrätning
Armeen, fom hade kortat Riket otroliga penningar, och langt mera ån
hela Kriget var vårdt, rtraxt hade kunnat afdankas: icke defsmindre
drögdes dermed årmu hela året. Hvarigenom Wrangel ådrog hg myc- 1668.
ken vederviljaj ia val derföre, at många trodde honom rikta hg, fom
at hans ftora myndighet flog något hvar i ögonen.

Dr o τning Chriftina uppehölt hg den tiden i Hamburg, och vän¬
tade at ärendet om hennes Underhålds-medel fkulle af Svenfka Rege¬
ringen rtållas pä den fot, fom hon hade föreflagit. Emedan al tfå
Wrangel var uti granikapet, tilbrakte han oftart en liten tid uti Drot-
ningens Hof5 hedrades efter fin förtjenft, och var merendels den
fråmiie uti hennes Balletter och andra luftbarheter, fom hon anrtålte.
Hon befökte ock honom uti Stade; då han låt brinna et präktigt Fyr-
vårkeri, gaf et ftort Wirtfchafft eller Bal uti ätikilliga nationers klåde-
dråkter, men i fynnerhet regalerade henne med Militarifka nöjen. Han
låt af ht Krigsfolk, både til hårt och fot, vid pais 11000 man, parade¬
ra for Drotningen; fom roade hg, antingen at rida emellan lederna,
eller at ftåila hg för Fronten och commendera. Men Exercitierne vo¬
ro henne icke båtter i minnet, ån at hon underftundom tog miftom i
ordningen j fom gjorde at Wrangel måfte le, och rtiga til, at lijelpa5
om ej Soldaten ikulle aldeles råka i villrådighet.

Detta var nåftan hdrta gången, fom Bremifka Armeen rtod i ge-
vår. Ifrån Sverige yrkades på Wrangels hctnkomft, och hördes hotel-
fer huru han fkulle rtållas til anfvar för hn långa och koftfama cam-
pagne. Han låt dock den förrta hethgheten kalna hos hna Landsmän, 1
och våntade til nåfta År, då han kom öfver och inrtålte hg uti Rege- 1669.
ringen ibland Konungens Förmyndare: bevifandes ogrunden til de öf¬
ver honom fålda omilda omdömen.

Konung Carl den Ellofte hade icke långe fjelf ftyrt ht Rike, in¬
nan han fåg hg invecklad i et nytt Krig. Wrangel var blefven fvag til
hålfa, och nårtan oförmögen, likvål fingo hans urfåkter icke gälla,
utan måfte han iyda Konungens befallning, och åtaga hg commando
öfver Arméen fom til Pommern transporterades. Under denna Expe- in Nov.
dition tiltog Riks-Marfkens fjukdom fåledes, at han merendels måfte hål¬
las vid fången: hvarigenom hånde, förutan det at Krigslyckan eljert ofta
år oftadig, at, under hans frånvaro i Havelberg, de Svenfka fakerna 1675.
fingo et vidrigt utfeende uti Brandeburg 5 hans ovänner til glädje, fom
afvundats hans rtåndiga lycka: dock utan minfkning af hn Konüngs nåd.

Riks-Marsken begaf hg til Landt-Riigen, och på ht gods Spikerj
at kunna i ro få mycket båttre fköta hn hålfa. Men luften at tjena

Ζ 2 Fäder-
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Fäderneslandet var ciocic lika· ftarfc^ fom tiiförene» Han kunde efter
fin önfkan icke blifva brukad på örlogsflottan fora då var i fjön: lik¬
väl ville han, på inlupna tidningar, at någre ikepp fkulle hafva fatt iig
icke långt ifrån en ort f Münchguts benämnd, ehuru fvag han var,
åndteligen dit at reeognofcera. Den. förra fjukdomen ofverföil ho¬
nom ånnu häftigare, få at han med möda kunde komma tilbaka til Spi-
ker 5 dar han efter tolf dagars fångliggande affomnade natten emellan
d. 24 och 25 Junii 1676»

Hans Lik blef fördt til Sverige; och efter anftåndig Jordefård i
Stockholms Riddare-Kyrka d. 21 Sept ib8o fluteligen flyttat til Skog-
kloiter; hvaråil det fivilar uti defs Faders val-prydda Grab

Riks-Marsken Carl Guåaf Wrangel hade varit gift ifrån d. 1 Jun»
1640 til d. 20 Martii 1673, med Fru Anna Margaretha von Haugwitz,
Dotter af H:r Baltzar von Haugwitz, ^Arf-Herre til Calbe an der Saal,
uti Ertz-Stiftet Magdeburg.. Deras Ågtenikap var val fruktfamt, med
fem· Söner och fyra Döttrar: men· af Sönerna dö cl de fyra i fpåda barn¬
domen; och den fldfte Gr, Carl Philip Ar 1668 d, 6 Maij, fedan han
var något vuxen, och begynt gifva goclt hopp, famt då för tiden up-
pehök flg., få fom Cavailler, hos Gref Dohna, Svenfka Ainbaffadeuren
i London i). En Dotter dog ockfå ogift: af de andra var Margaretha
Juliana åldft, fom Är i6bo d, 27 Dec. inträdde Ågtenikap med Gref
Nils Nils fori B rahe, och afled d, 9 Julii 1701.

Huru endråktighefen blifvit dyrkad ibland Syfkonen uti Wrangel-
ika Hufet, år at fe på en Skådepenning, hvilken nu icke år mindre
fålfynt ibland Myntfamlare,. än bemalte dygd uti de fiåfta flåkter.

På den ena fldan år© afbildade den åldfta Syflren, och den enda
Öfverlefvande Brödren, Margaretha Juliana och Carl Philip Wrangel. Pä
den andra, huru ChriAus och Johannes Döparen, bagge fåfom Barn*
kärligen omfamna hvarannan ;> med ofverfkrift: Chrißur>är fjeff karlekenίfora han kallas, 1 Job» iv, Cap,

i) Hans Lik fördes til Sverige, och begrofs d, 14 0ec. 1670 Bied myeken iti£. Se Ltffl*dors Mwßw,.
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Släkten. de la G AR DIE.

Be la Gardiske Släkten, fom i Tvåhundrade År varit hös ofsbekant, fetat vid höga Ämbeten, och gjordt detta Rike anfenliga
tjenf er, år ifrån Frankrike, och provintfen Languedoc. Man finner,
at vid År 1382 hafver dår iefvat en Robert de la Gardie, Herre til Rus-
folcch de la Gardie; fom hade til åkta Anna delTftandart. Deras Son
var Etienne de la Gardie til Ruffol; hvilken gifte fig År 1428 med
Jeanne de Hautpoul: och aflade med henne Guillaume, fom var Gou¬
verneur i en Fällning, och År 1469 förmålte fig med Jacobina de Bel-
iegarde. Af deffa, Guillaume och Jacobina, föddes Jacob de la Gardie,
Herre til RuiTol, la Gardie och Hornazon; hvilken År 1511 ingick ågta
förbund med Catharina de S:t Colombe; och var Fader til Pontus,
ioin kom til Sverige, och fortplantade de la Gardifke namnet i Nor¬
den. Jacob ägde ock en äldre Son, Etienne, fom År 1558 gifte fig
med Mrlle de Ramejan, Arfvinge til Pouzols: men hans afkomnad år
redan i förra Seculo utgången.

Pontus hade redan i Falt tjent fm Konung i Piemont, och jem-
vål commenderat några Efquadrons af de Auxiliair-troppar, fom Ko¬
nung Henric II. ikickade Drotning Maria af Skottland til undfåtning,
innan han gick i tjenil hos Kon. Friedrich II. af Danmark, fom då
krigade emot Kon. Eric XIV. Uti hvilken fågd han hade den olyc¬
kan, fom likväl var grunden til hans följande lycka AJ, at då Warbergs
Fällning, År 1565 d. 28 Aug. gick öfver, blifva fången och komma i
Svenfka händer. Han tjente fin nya Konung Eric XIV. få långe han
trodde fig förfvara en rättmätig fak: fedan anförde han, tillika med
Sten Eriksfon Lejonhufvud, Hertigarnes Johans och Carls Krigsmakt
emot bemålte Konung; och intog Stockholms Stad, ikaftandes fina Her¬
rar 1568 en fullkomlig feger; fall han fjelf dervid klådde en blodig
ikjorta. Då Kon. Johan följande Året i Upfala fkulle Krönas, var det
de la Gardie, fom bellyrde om hela folenniteten; och blef vid famfna
tilfålle, fom en bepröfvad hjelte, ilagen til Riddare; famt År T571 d. 6
Oå. uphögd i Friherre-Stånd, och förlånt med Friherrefkapet Ekhol-
men. Alla denna ilora Fältherrens Krigsförråttningar, få vål emot de
Danfka fom Ryfka, åro af en lärd Man l) omilåndeligen befkrefne. Vi
märke allenail, at han af det År 1580 med Kon. Johans naturliga Dot¬
ter, Sophia Gyllenhielm, ingångna Åktenfkap lemnade, vid fin År 1585
timade olyckeliga död, tvenne Söner och en Dotter,

Ζ 3 Den
k) Nuni poenifef inilgnes utrös e Gallia Narbotieiiii tranilviiTe? Manent pofteri ipforunij

nec aniore in hane patriam nobis cortcedunt. Tacitus p. m. 329.
t) Ombieiiu in Vita Pond de la Gardie. Lipåic 1690. 4:0.



BE la GARDIE. Slakten.

Den åldre Sonen Johan, fom ockfä var Sv. R. Rad, afled, utan
at hafva manliga Lifsarfvingar efter fig: var altfå den yngre, vid namn

XV, Jacob, fom uppehölt Familien.
Han fölgde fin Faders fotfpär i mandom och tapperhet, använ¬

dandes til fit Fäderneslands nytta de lärdomar Krigsvetenfkapen, fom
han fått i Nederländska Kriget, då han, fåfom ÖfverAe, ftadigt folgde
Frints Mauritz af Oranien. Polackar och RyiTar hafva fedan nog
kåndt, huru tung hans hand varit. Hvarföre ock Kon. Guilaf Adolph,
fom fjelf medan han var Prints, hade uti fit förda Fält-tag blifvit
handledd af denna öfvade Generalen, til belöning uphögde honom År
ϊ6ι3 til Räds-Embetet, och forfatte honom m) År 1615 i Grefveligit
iland; med tilläggande af Greffkapet Leckö i Weilergötland. De la
Gardiika fläkten var altfä kommen up på den högfta Adeliga trappa,
dit man hår i landet fliga kan: innehafvandes ännu i dag det tredje
rummet ibland Grefvarna. Jacob de la Gardie, fåfom Marfk och Ge¬
neral-Fältherre, förrättade med heder fin Krigstjenil, til defs Stillilåndet
med Polen var flutit Ar 1629; då Konungen, fom hade det Tyika Kri¬
get för händer, låt honom blifva hemma i Riket, at med några andra
af Rikfens Råd föreftå Regeringen: hvilket han gjorde til År 1644, då
Drotning Chriftina fjelf åtog fig Riksflyrelfen: blifvandes af henne Se¬
dermera, och in til fin död, År 1652, brukad uti de angelägnaile faker
och rådflag n).

Hvad de la Gardifka Grefve-Vapnet vidkommer, få år til märkan¬
des, huru det ifrån åldfla tiderna blifvit ökt. Robert de la Gardie,
och Sonen, Etienne, förde allenail filfver med et rödt Andreas Korfs.
Sonefonen Guillaume delte fit Vapn i tvären; nedre Fältet blef det
årfde märkej och det öfra Fältet, fom han för fig och fina arfvingar
tillade, var blått, med en Halfmåne emellan tvenne Stjernor. Då Pon¬
tus blef Baron fick han en i fyra Fält delad Skjöld: i förfia och fjerde
var hans anborne de la Gardie: i det tredje och fjerde, det nya Ba¬
rone-märket j nämligen, til åminnelfe af Warbergs Fällning, Gull med
et rödt Torn, fom flår uti en flod, och ofvan på Tornet et blått Le¬
jon med bart Svärd. På Hjelmen gafs åfven et fådant Torn och Le¬
jon, fom i fjelfva Skölden ; allenail at jemte Lejonet upflodo på ena
iidan tre, och på den andra Fyra Standarter, hvaribland tre af gull,
två röda, och tvä blå oj. Då Jacob var blefven Grefve, fkulie han
föra en fyrdelt Skjöld: förfla och fjerde Faltet gafs af filfver med tven¬ne

m) Den enfla» Som Konungen i al! fin tid benüdade med denna värdighet.
ti) Perfonalierne vid Likpredikan in 4:0.
o) Alle fmdringarne på Titulbladet for Örnhichns \ita Ponti,
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Re Fåltflycken i korfs, och tvenne fvarta Lod, et owan och et nedan :
i tredje och fjerde Fältet blef Lejonet, eller det nu be&refne Friherre-
mårket: i Medel -ilvjoiden (Sur le tout) behölts de la Gardie, Dertil
med fick han ännu en Torner-hjelm; öfver hvilken en Ryttare i fullt
harnefk, fom holt en Länts med banderolle, ridande på en grå Haft i
fullt fpräng. Sådant var Grefve-Vapnet innan det forbåttrades af Drot-
ning Chrillina ; då hon tillade Gref Magnus och hans Broder en i
nie Fält, det år, tvenne gångor i längden och tvenne gångor i bred¬
den, delad Skjöld. Förfta och nionde var lika med förfta och fjerde;
tredje och fjunde lika med andra och tredje uti hans Faders, och det
af honom fjelf til den tiden förda Skjöldemårke; medlerfta eller femte
Fältet var de la Gardie. Förbättringen var denne: Andra och åttonde
Fältet blått, och deruti en Olive- och en Palm-qvift flätade korfsvis
med et bart fvård igenom en Gull-krona: fjerde och fjette var Öfel
(der det nya Greffkapet Arensburg låg) nämligen i rödt, en Ormevråk
eller Örn med fin råtta färga, på et grönt berg. Den medlerfta, eller
tilkomne, Tornerhjelmen bar en ftörre krona ån de bägge andre; och
upfteg derutur, emellan tvånne förfilfrade vingar en fådan embleme,
fom iädes vara i det andra och åttonde Fältet.

At åter komma til Släkte-längden. Merbemålte Gref Jacob de la
Gardie hade med fin Fru Ebba Brahe haft fju Söner, och åfven fl
många Döttrar: men oanfedt af Sönerne fyra blifyit gifte; fä lemnade
dock ej fiere, ån tvenne, af dem arfvingar. Magnus Gabr. de la Gardie,
fom får fin egen Artikel, var den äldre; och Axel Julius den yngre;
deras Syfter Chriftina Catharina var förft gift med Gref Guftaf Adam
Lewenhaupt, och fedan med Riks-Amiralen Gr. Guftaf Otto Stenbock.

BetrIffande den fednare Gref Axel Julius, få år af honom den
ånfm grönfkande Grenen upfkuten. Han hade redan under Kon. Carl
Guftaf tjent i Kriget emot Danmark och Fölen; varandes då han, Ar
1710, i hög ålder afled Kongl. Råd, Fältmarfkalk; och Gouverneur of¬
ver Eftland. Med lin Grefvinna, Sophia Forbus, Friherre och Riks-
Råds Dotter ågde han fyra Söner och tre Döttrar: dock har allenaft
tredje Sonen, igenom manlig afkomnad, underhållit namnet. Det var
Riks-Rådet och Öfverfte Marfkalken Gref Magnus Julius de la Gardie;
fom, efter fina Förfaders exempel långe tjent i Fält, både for Svenfka
och Franfka Kronan. Han afled 174T, fedan han af fln Fru, Hedwig
Catharina Lillie, Gref Axel Liilies Dotter, och Gref Fabian Wredes
Dotterdotter, fedt fjorton barn; af hvilka halfparten vore för honom
afledne. De ännu öfrige tre Söner åro redan gifte; och lära, både
igenom arfvingar och förtjenfter, hindra, at et få hederligit namn icke
fkal komma i forgåtenhet.

Robert

v
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Magnus Gabr. de la GARDIE.

Magnus Gabriel de i.a Gardie föddes d, 15 Ocffob. 1622 uti i&>a;Revelj deråff hans Fader den tiden var Gouverneur. Förål-
drarnes hus var i .fpådafte äldren hans Schola, innan han fick den åran
at ftudera tilfammans med Pfaltz-Grefven Carl Guftaf, federmera Sve¬
riges glorvördigfte Konung j fom med de la Gardie var af lika år.
Derefter hånde honom en annan lycka, at få til enfkylt informator
den lårda och for fina hora förtjenffer til Riks-Råds Embetet omfider
befordrade Matthias Biörenklow.

På fit trettonde år kom han til Academien i Upfalaj och, efter et 1625i den Guifavianika Lårofålen hållit Tal på Latin pj9 gaf hg uti Pro- 26 Nfiaji.
feiforernas hånder, at blifva anförd til högre vetenfkapers inhåmtan-
de. Lårarenas pä den unga Grefven använda möda var icke eller för¬
lorad j utan tilvåxte han i kunfkap och omdöme få vackert inom fyra
års tid, at man oklandrat kunde begära honom (hälft Riksmarfkens Son) 1639.
til Academiie Recior; hvilken beffålning han i tre fjerdedels år (kot¬
te j och igenom fit hos Kongl. Regeringen ägande anfeende, hvarpå
ock Confiffönum Academicum til en god del må hafva fyftat, bräkte
åtfkilliga goda ordningar i gång, och eljeft (kaffade detta Samhälle hvar-
jehanda förmåner.

Ar 1640 begaf han fig, i fålfkap med Baron Eric Oxenffierna, pS.
refor til fremmande länderj tagandes vågen igenom Holftein, Off- och
Weit-Friesiand til Holland. På Univeriitetet i Leyden var han en fli¬
tig åhörare hos Boxhorn fom låfte Tacitum; och hos andra berömda
Mån uti flera Civile ffycker; förfummandes dock icke, at derhos lära
grundreglorna til Fortification, och Militarifka Exercitierj hvilkas ut-
ofning han fåg på de namnkunniga Fällningarna där i landet, och jem-
vål tvenne gånger General - Staternes under Prinlfen af Oranien flåen¬
de Armée. öm Sommaren af Am 1642, reffe han til Frankrike, och
fullfölgde fina Ridderliga öfningar j fårdeles i Angers. Hvar han kom
Ikedde honom mycken heder för hans börds ikul. I fynnerhet år den
omftåndigheten vård at ihogkommas; at då han in Junio 1643 tog af-
(ked vid Franika Hofvet, blef honom fkånkt den unga Konungens
Portrait, befatt med iköna diamanter.

Sedan
pj De Aeademix Üpfalienß Oratiuncula impreifa Upfalite 1635·. Fol. Aret deruppa, orerade

han éfver Riks-Cantzlern Axel Oxenfticrnas återkomft ifrån Tyfldand. Redan innan han
lemnade Stockholm, hade han, allenaft 12 år gammal, i Ständernas närvaro, parenterat
¥Λ · > Id i,l/Lt<kt><ki· Ϊ/Λ.-. . ·. (X,·, C A d A J . d a! < .. ^ Μ Γλοι fnf/avmn

..... - f - — *·* &7 - --

på Riddarhufet ofver Kon. Guftaf Adolphs död: formodeliiien med d
for honom upfatt; likval et forebod, at han med tiden ikuilqpa vift ft

A a

det fom informatorn
fatt blifva cn Orator,
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Sedan han lemnat Paris, gjorde han en refa i de Franfka land-

ikaperna; uppehållandes hg ock någon tid hos fm fläkt i Languedoc.
Under det han var i Montpelier, aideles färdig at med Franika Am-
baffadeuren M:r de' Chaumont gå til Italien, kommo tidningar, at Sven·
(ka Armeen, under Fåltmarfkalken Torftensfon, var infallen i Holifein.
Sådant forde Gr. de la Gardie på de tankar at begifva fig hem, och
tilbjuda Fäderneslandet fm tjenft. Dock nödgades ban, för ofåkerhe-
tens fkul igenom Tyfkländ, undvika de länder, fom hm eljelf gärna
hade befedt, och taga kor tafle vågen tilbaka, igenom Frankrike, Calais
och Amfterdam, til Götheborg: dit han ankom, efter mera ån fyra
Ars villande på utrikes orter.

Drotning Chriilina fom värderade fnille och finnes -gåfvor än¬
nu högre, når de vore i följe med utvårtes godt anfeende, fattade nåd,
för den ifrån Frankrike hemkomna och lyiände unga Grefven; och
beilöt at göra hans lycka.

Hon gaf honom til en början, Öfverfle-flållet vid Lif-Gardet;
4 Jan. och bemedlade fedan et högt förnämt Giftermål för honom med fin

egen Coufine, PrintfeiTan Maria Euphrofyna, Pfaltz-Grefven Johan Ca·
fimirs Fröken-Dotter.

Tab. VII, Vid denna tid lårer Spel-penningen vara förfärdigad, fom jag ån-
N. a. nu ej fedt präglad i annan materia, ån Skyldpadd; men finnes på fle¬

ra ilållen efterguten i filfver. Han föreiiåller på ena fidan det de la
Gardifka Vapnet, fådant fom Grefven det af fm Fader årft hade; och
på den andra, begynnelfe-bokflåfverna af Magni och Marise namn,
ihopabundne med et hjerta, och itålde emellan tveirne S. fom uttydas
Sponjus och Spcnfa, eller Fåflman och Fåilmö: om hvilka öfverikrif-
ten iäger: Kirlcken fammanbinder ofs,

Icke långt efter Föriofningen gjorde han fin förfia campagne uti
Skåne, under Fåltmarfkalken Guflaf Horn: men fom den Bromfebroi-
fka Freden ilraxt derpä emellan kom, få var intet åmne för honom
at vifa fm ägande theorie i Krigskonilen, eller lågenhet at fig upöfva.

Han nämndes val til öfverfle för Lif-Regementet: men Drotnin-
1646' gen tykte honom mera vara fallen för Miniileren; hvarföre han ock
Febr. blef utfedd til Ambaffadeur Extraordinaire vid Franfka Flofvet. Detta

Val behagade Konung Ludwigs i Stockholm liggande Sånningebud,
M:r Chanut rått mycket: hvilken deriore gaf fin Herre tilkånna, at
den unge Grefven flod i fynnerlig gunft hos Drotningen, och efter
all liknelfe fkuiie fnart komma in i de angelägna årenderna; at det
fördenfkul fyntes tjenligit til denna Svenfka Miniiterns fullkomliga

vinnan-
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vinnande, om man i Frankrike bemötte honom på et utmärkt fått,
och beviile honom alla uptånkeliga höfligheter. Utaf fådan efterråt-
telfe gjorde Franika Hofvet fig nytta 5 och kunde M:r Chanut innan
kort berätta for Gref de la Gardie, at Konungen redan gifvit befall¬
ning til Logementes beredande, och hvad mera hörde til Ambafladeu-
rens goda undfägnande,

På fin fida ville icke heller Gref Magnus Gabr. de la Gardie nå¬
got förfumma af goda anilalter; Ikickandes fin Stallmåilare i behörig
tid förut til Paris, at bereda equipagen. Och fäfom denne Herrens
böjelfe var för prakt, målle ockfå hans refa utur Sverige göra buller.
Affkedstagandet begyntes med en ilor Feflin, forn han gaf Drotnin-
gen, Printfarna af Pfaltzifka Hufet, och Rikfens Råd: hvarvid han,
jemte andra Lufibarheter, åfvenvål låt uplora en ny Ballet: ty Balletter
var dä den regerande fmaken i Chriilinte Hof. Vågen togs Sjöledes
ifrän Götheborg til Dieppe på fyra Örlogsikepp.

Huru han i Frankrike blifvlt emottagen ilar vidlöftigt befkrifvit
hos Lünig q): at Öfver- och Under-Introdudteuren kommo honom til
mötes, i Konungens och Drotningens vagnar til S:t Denis; och at
han, efter vanligheten, blef i tre d'agar pä Hofvets omkoilnad trade-
rad i FHotel de Vendofme, fom för honom var hyrdt och meublerat.
Audiencerne hos Konungen och Enke-Drotningen gofvos med bruke¬
liga ceremonier uti Fontainebleau: den åtfkiinad ailenaft i akt tagen,
at Talet til Konungen (fom likväl ilåldes til Drotningen Regentlnnan)
var på Svenfka; och det andra til Hertigen af Orleans ,, fäfom Lieute¬
nant Generai du Roi pour tont le Royaume, på Franföfka r). Dertil-
med undvekos på et varfamt fått de fvårigheter, fom hade kunnat up-
komma emellan AmbaiTadeuren och Cardinal Mazarin, om de la Gar¬
die hade få päilådt fit Hofs heder, fom Grotius gjorde emot Richelieu,
Men Chriilina, fom firade Frankrike, hade gifvit de la Gardie hemliga
ordres, at ilålla iig den fidila Engelfka AmbaiTadeuren lik, och lemna
Cardinalen högra handen i fit Palais. De blefvo aitfå gode vänner;
Cardinalen gick den Svenike AmbaiTadeuren til mötes i Anti-cham*
kren, och fölgde honom Tedan ned til vagnen; brukandes äfven un¬
der hela villandet i Frankrike mycken höfiighet emot honom, når
det ankom deruppå, at bevilja faker af mindre värde sJ.

Under
" q) In Theatr. Cereition· T. I. p. 570 feq.

r) Memoires tomhänt les Ambafi. par L. M, P.
c y) Såfom, da M:f "Terloh hade utfunnit at han vore fljkt med de la Gardierna, blef han af
\ Ainbafladeurt-n til. det b.'ißa annuld hosMazarjn, och fick tjcnft, jafom hans Eniinence·

Hbf-Cavailler} hvilk'ct var grunden til hans följande lycka. Ty då Franika Hofvet .Ende
A a a några
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Under hela tiden fom Gref de la Gardie var i Fontainebieau,

logerade han i det hus, fom Konungen för honom låtit aptera: hvil-
ket nu för tiden allenah; beftås Ambaffadeurer ifrån Konungens nä¬
ra Anförvanter. Det hölts ock dageligen för honom bord af fem¬
tio rätter, upvaktat af Konungens egna Betjenter; fom tilförene ingen
Ambaflådeur var vederfarit.

Gref Magnus gjorde i Paris, öch hvar han i Frankrike framfor,
mycken figur: och lom han en tid hade 250 perforier i fin Svite,
(ibland hvilka Hertig Carl Guftafs Broder, Prints Adolph Johan) år
det icke under, at han, jemte fit AmbaiTadeurs traélamente, förtärde
en god del af Franfka Subfidierna. Göremålet af denna koftfama be-
fkickning ikulle man dock tycka icke hafva varit få mycket vårdt,
emedan det endait beftod uti at gratulera Konungen af Frankrike til fi¬
na Victorier; begära Frankrikes fiåndaktighet i förbundet, och ytter¬
ligare vårkeligheter at kunna tvinga Kejfaren til Fred, och imediertid
icke anhöra Fiendernas feparata propofitioner om Stillilånd med Frank¬
rike, at kunna få mycket ifrigare agera emot Sverige: defsutan at af-
lågga en compliment fcr den fidila Danika Fredens bemedlande. Der-

Dec* före var ock hela AmbaiTaden, utan ftort hufvudbry, fnart uträttad:
likväl hade gamle Pfaltz-Grefven, af ömhet lör fin tilkommande Mag,
få begått, at man, i fall af några andra förefallande mera granlaga un¬
derhandlingar, gaf den unga figurerande AmbaiTadeuren en vålöfvad
Man under namn af Legations-Råd med fig; fom var Herr Paulus
Strafsburger, hvilken Kon. Guftaf Adolph och Oxenftierna hade med
nytta brukat vid Ottomannifka Porten och i Siebenbürgen. Denne
ikulle tillika vara för en Gouverneur ät bemålte Prints Adolph Johan.
Altfå kom Gref de la Gardie viel början af nåftföljande År 1647 til-

1647. b^ka til Stockholm; fom man val kan föreftålla fig rikeligen provide-
Febr. rad med nipper til det inilundande Bröllopet med fin Trolofvade

Printfeffa.

CopULAiiQN ikedde den 7 Martii, och Gåifebudet påifod i fem
dagar, med all möjelig prakt fom kunde anfkaffas; åfven med Torner-
fpel och Ringrånnande. Franfofeme af Chanuts fålfkap, fom voro

åikådare,

«ngra prefenter til Kon. Carl Guftaf, brukades ock Terlon til deras ofverbringande, och
fick tilfålle at b'ifva kand af hogbemålte Konung; fom roade fig åt den lilla Franfofens
prat och luftiga infall. Vid Ambafladeuren Avaugours frånfålle låt Konungen Mazarin
veta, at Hans Maj:t fluille val uptaga, om M:r Terlon blefve accrediterad vid Sven·
ika Hofvet; emedan Frankrike icke kunde fånda någon, fom ikulle blifva båttre an-
fedd. Cardwialen prutade litet emot, och klagade derofver at cn fremmande Makt ville
tvinga Franft.a Hofvet uti fin Val-frihet vid egna Sånningebud; dock, fåger Wictpiijeforf,
hade han icke mod 110g, at äfflå Konungens af Sverige begåran.
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åfkådare, måfte förundra iig öfver de Svenika Hof-Cavailleremes fär¬
dighet i flika öfningar, och de hederliga Prifer fom voro upfatte;
hvilke flego til 7000 Riksdaler.

Straxt efter Bröllopet var öfverftåndit, hedrade Flennes Maj:t
Gref Magnus med Riks-Råds Embete: hvartil federmera, fåfom et Bi- 2Sept,
hang lades, et Afleffors-ftålle i Krigs - Collegio.

Drotningen ihogkom ock Printfeffan defs Gemål, bland andra
hedersgåfvor, med Godfet Höjentorp i Weftergöthland.

Följande Året gratificerades Grefven med GouvernementetLeip- 1648.
zig. Och då Ffaltz - Grefven Carl Guilaf, fom Generaliflimus öfver 11 *'^Γ·
heia Svenfka .Krigsmakten, om Våren begaf fig til Tyfkland, adjunge¬
rades honom Gref de la Gardie, med Caratftere af General öfver Sven- 17 Apr.
ika och Füflka Militien. Han refte Sjövågen ut ifrån Dalarön; och
fedan han träffat fit Regemente pa 'Tyffa botn, fölgde han högbemål-
te Generaliflimus til Böhmen; dit han ankom vid flutet af Pragfika
belägringen, fom var den fldffa Krigs-operation uti den iångfama Ty-
ika fegden.

Medan Executions-tracflaten i Nürnberg poflod, var han någon
tid med Generaliflimo derfammaftådes, och for fedan til fit Gouver- 1A49.
nement Leipzig: hvilket han nu nedlade, och vid flutet af Januarii Nov.
Månad 1650 inhalte fig vid fit ftåndiga General-Gouvernement i Lif-
land; hvarpå Drotningen hade gifvit honom Fullmakt redan den 11
Maj i 1649.

Den inftundande Kröningsfeften fordrade hans nårvarelfe i Sveri- j6j<*
ge. Och emedan til den tiden åtikillige förnäme Herrar kommo i
åtanka för deras gjorda tjenfter, at blifva med Gref- och Friherre-
ikaper förlänte, fick ock Gref de la Gardie Greffkapet Arensburg,
jemte några Åmbter på Öfel t). Uti Donations-brefvet fades, at be-
målte nya Greffkap fkulle Gref Magni Bröder och deras Arfvingar
tilfalla, om hans egen Manliga pofteritet utginge: men Familiens Vapns
förbättrande utftåltes til en. annan tid 5 fom likväl icke långe drögde,
då de ofvanbéikrefne fyra nya Fält, och en Tornerhjelm tillades. 14 Aug.

At betyga fin vördnad och erkånfla för åtnjuten Kongl. nåd, låt
han göra och fkånkte Drotningen den flora Silfver-Aolen, på hvilken
hon fatt dä hon kröntes i Stockholms Stor-Kyrka. Hvaremot han o&.

A a 3 icke
t) Bifkopacne öfver Öfel och Wieck hade i gamla tider, och innan Sverige fick landet, haft

deras fåte på Slottet Arensburg. Uti Habfal in der Wieck, hvilket de la Gardie ocklft
fick, hade Domkyrkan varit. Denna gfifva var altfå mycket önikad och tjenlig för de ia
Gardie, fom General - Gouverneur i Lifland,
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icke allenaft fick den hedren, at i en fådan folenn a& fora Riks -Ba¬
neret ; utan blef ock benådad af Hennes Maj:t med en Ring-kraga af
Gull, famt en Vårja; bagge med Diamanter befatte.

Det indråktiga Greffkapet Arensburg namnes på en vålguten Me¬
daille? hvilken föreftåller å ena iidan bröftbilden med namnet Magmt
Gabriel de la Gardie, Grefve til Lecko och Aremberg, och på den andra en
Sol-ros, fom vånder fig til Solen; hvaruti år Guds namn. Grefven
ville dermed gifva tilkånna, at han hade iit hjerta våndt til Gud allena:
och eho få finnad år, fköter icke om at vinna Månnifkors beröm;
emedan fom penningens omfkrift ljuder: ct godt Samvete dr for dygden

T;ab. VI. en nog rymlig ßddeplats; hvilka ord u) han, jemte många andra finrika
fententier, låt med ftora bokftåfver ikrifva på fina Slott Lecko och
Magnusberg (nu Carlberg kallat).

For Gref Magnus Gabr. de la Gardie gick nu en tid bort alt ef-
1651. ter önfkan, på Årans och Höghetens vagnar. Förft blef han Riks-

Marfkalk, och i detta kall gjorde fig vidare angenäm hos Drotningen,
fom ålfkade Feftiviteter, då han på hennas Födelfe - dag anhalte et
Kåmpe-fpel på Slots Borg-gården i Stockholm. Hufvud-Adteurerne
voro Julius Csefar och Antonius, hvarcjera med 14 Combattanter; för¬
utan många andra allegorifka Perfoner: fom man det med mera kan
låfa uti Grefvens deröfver utgifna Befkrifning χ).

i6?2. Följande Året förordnades han til Riks-Cammar-Råd, och Lag-
27 Mari. man öfver Weflergöthiand och Dahl.

Återstod *altfå, at han fkulle hedras med et af de fem höga
Embeterna, och blef han derföre Riks - Skattmåftare.

Men fåfom lyckan år obeftåndig; få vande hon ock helt oför-
modeligen Gref Magnus ryggen til. Det var innan Årets flut, me¬
dan Hofvet viftades i Upfala, fom denne Herrens fall timade: hvartil
mången tror någon hemlig orfak hafva varit vållande, och af ftörre
vigt, ån den fom bekant blef, och uti Chanuts Memoires vidlöftigt
berättas. En del, faft ån med föga fannolikhet, fom utgången fedan be-
vitnade, trodde at Pfaltz-Grefvens Carl Guftafs anhängare hade ftörtat
Grefven; emedan han budit til afhindra Drotrringens abdication: ty
Pfaltz-Grefven, då han fteg up på Thronen, låt päfkina all Kongl. nåd
och Svågerfkaps kårlek til den Herren. Om ock Regeringens nedläg¬
gande ikulle hafva varit orfak til de la Gardies bortvifande, kan det
med ftörre ikål uttydas på den iidan, at Folket hemligen längtat, det

måtte
tt) Tagne uiur Ciceronis Qu. Tufc* L. II.
χ) Spe&aculum Ceriaminis pedeftris, qvo celebrari curavit Reginse natalem XXVI. vf. Idus

Dcc. 1651. M. G. de la Gardie Pv. S. Sen. & Marefch. Fok
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matte dock Chriftina göra alfvar med fm omtalta abdication j under
hopp af en båttre hushäldning, ån den Drotningen i flera år, til Ri¬
kets utarmande hade fort. Man mifstånkte de la Gardie almånt at af-
råda Drotningen derifrän; emedan han och hans gelikar icke kunde
vänta flg något godt, om en alfvarfam tänkande Konung komme på
Thronen, och började granfka deras göromål, fom befordrat, åtmin-
Rone icke hindrat, mifsbruken. Och aldenflund de la Gardie igenom
lit lyfande Franfka fladder var måft gällande hos Drotningen ; och kun¬
de, når han ville hafva något fram, vål tala för (kålen; få var det
angelågit at fkaffa en fådan utur vågen: hväruppå flere ån en, igenom
hemliga infmuationer, torde hafva arbetat. En del återflod i den in¬
bildning, at Fimentel, fom ågde Drotningens öra, ville uti de la Gar¬
die nedbryta Franfka partiets förnåmfla ftöd. Hvarföre Grefvens vän¬
ner flitigt utfpridde, at denne Spanike öron-taflaren var orfaken til
all oreda. Kan ock hånda, at, utan andras åtgärd, Drotning Chrifti-
na fjelf, fom vifferligen var fkarpfynt nog, at kunna ikilja glitterverk
ifrån grundeiig infikt, och hug för Riks-årendernas bedrifvande; och
dertil mera högflnt, ån at tåla det en man, fom hon för några ägande
artigheter och goda HoHeder hade uphögt, fkulle tilvålla flg, at vara
likafom Förmyndare; han och ingen annan omkring hennes perfon,
och fåledes fritt få utflånga och bortvifa annat folk, fom Drotningen
fann förtjenfter hos, och derföre på et nådigt fått ville emottaga, har
omlider tröttnat, och åftundat blifva af med de la Gardie.

Det berättas i ofvannåmde Memoires, at fom Drotningen for
penningefakers fkul ofta plågade tala i enrum med Gref de la Gardie,
fåfom Riks-Skattmåftare, hade han ramat tilfålle, och efter föregångna
bedyrelfer, huru högt han vore Hennes Maj:t tilgifven, beklagat flg
deröfver, at Drotningen fkulle hafva yttrat fl t mifsnöje med honom,
fåfom hade han varit henne otrogen: dock at hon icke fjelf ville häm¬
nas fådant, utan lemna det til fln Efterträdare: men imedlertid icke
bry 1ig, om någon gjorde honom fidvördnad. Drotningen, fom icke
väntade flg detta förtroende, fvarade ädelmodigt, at om hon haft or-
fak at anfe Grefven fåfom otrogen emot Riket, fkulle hon hafva fläk
honom under ordinaire Domare, ehuru hon gifvit honom, ifrån 9 år
tilbaka, öfverflödiga prof af vånfkap: hade det å andra fidan varit emot
hennas perfon, (kulle hon flraxt hafva låtit hantera honom, fom et
nedrigt brott hade förtjent. Imedlertid befaltes han at fåga hvem det
vore, fom föregifvit flg hafva hördt fådant af henne. På Grefvens
bekånnelfe, at det vore Öfver-Stallmålfaren Stenberg, förklarade Drot¬
ningen, at hon hölle Stenberg för ärligare Karl, ån at han fkulle fmi-
da ofanningar tilfamman j likväl om hau bekände flg hafva hördt det
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af henne, ville hon taga det på fig. Stenberg kallades och nekade\
med bifogade befvår deröfver at Gref Magnus igenom dylika updik-
tade calumnier ville ftjelpa honom, och göra honom förluitig den nåd,
hvaruti han ftode hos Drotningen; trotfandes den at ftiga fram, fom
gittade vifa exempel, at han någoniin brukat förklena någon, mindre
utfprida hvad Ofverheten talat i förtroende. Drotningen var hårmed
nögd, och ville af vånfkap för Grefven, at faken ikulle låggas ned,
emedan Grefven tyktes deraf nödvändigt ikola hafva fkam. Men
Stenberg låt icke ftålla fig tilfreds; utan fordrade at Gref Magnus
ikulle namngifva den fom fagt fig hafva hördt Stenberg tala fåaant.
Grefven ville det icke göra, innan Stenberg tåmmeligen fatt honom i
klämma, och hotat at lemna den refpedt fom han eljeft kunde vara
Grefven (kyldig; famt at Drotningen, fom det fåges, ockfå brukat
Hertig Adolph Johan, at förmå de la Gardie til at fåga fammanhanget.
Då hette det, at Ofverften och Ofver-Skänken Schlippenbach hade
hördt deiTa faker af Stenbergs mun. Grefven mafte återigen lida up¬
penbar genfagelfe, då Schlippenbach fade fig hvarken hafva tält med
Stenberg eller med Gref de la Gardie, om någon denna fednare pä-
bördad otro, eller til befarande ftraff: men vål, at Schlippenbach en
gäng åtit hos de la Gardie, då man vid flutet af famtalet något in-
piängt om Hof-fakerna, huru det fyntes, fom Drotningen icke få myc¬
ket eftimerade Grefven, fom hon det hade gjordt i förra tider; hvar-
emot det tycktes, fom Öfver-Stallmåftaren Stenberg ftege uti gunft:
hvilket Gref de la Gardie hade flera gånger oinordat emot Schlippen-
bach, och tydeligen låtit mårka huru en fädan ändring ginge konom
til finnes. Hår var Gref de la Gardies tålamod til ånda, fedan han
råkat för perfoner, hvilke icke låto fkråma fig af hans Orefveliga nå-
de, och uptåkte hans fvaghet, at allena vilja lyfa vid Hofvet: hvarfö-
re han i vredo mode fade at Schlippenbach lög fom en Skålm. Den¬
ne återigen af vördnad för den närvarande Drotningen fvarade, at han
vore en årlig Karl; men at Grefven icke procederade emot honom
fom en honete Cavailler. Gref Magnus ville då hafva Schlippenbach
för Råtta, och befvårja hvad han fade fig hafva hördt, faft ån emel¬
lan fyra ögon: en utväg at återvinna fin heder, fom Drotningen aide-les icke aktade tilråckelig j men hvarigenöm Grefven (kulle ännu me¬
ra falla ^under vidrigt omdöme: hälft de fom båra vårja icke plågade
uti åreröriga faker löpa och kjaga för Domaren: dock ikulle Grefven
taga lig til vara, at icke anftålla något emot Schlippenbach, fom ejhöfdes en homme d'honneur.

Ν hr altfå munteliga åedu&ioner icke gjorde fylieft, fltref de laGardie Drotningen til, och begårte: at för enikylta angelägenheters
befor-
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beförjande få refa på landet; at Drotningen ej ville tåla Schlippenbach
vid Hofvet; och åndteligen at hon ej måtte tala om clen förelupna af-
fairen til Grefvens nachdel. Deila ρ u nöter låt Drotningen igenom
Hertig Adolph Johan munteligen befvara: at Grefven icke allenaß:
finge iof, utan ock uttryckelig befallning at vara på landet, eller hvar
han ville; men ingalunda vila fig vid Hofvet, innan han afgjordt fin
fak: at det vore obilligt at bortvifa Schlippenbach förr ån något ne¬
drigt honom kunde med fkåi påbérdas: och til ilut, at Drotningen
icke kunde taga på fig, at tala vål om Grefvens upförande; emedan
det redan vore nog prof af hennas godhet, at hon i detta mål bru¬
kat få mycken fogelighet emot honom: alt hvad hon kunde göra,
vore at beklaga hans olycka, hvilken han fig fjelf tilfkyndat.

Efter detta uptåg refte Gref Magnus itraxt ifrån Upfala, til Ek-
holmfund ; och följande Vår ned til Leckö, dar han blef få långe 1654.
Drotningen var q var i landet, och nåfian til årets ilut y). Medan
han ånnu var uppe i granikapet, och Drotningen hade gjordt en refa Febr-
til Nyköping, hände Tig at någre af Hofvet, och ibland dem Pfaltz-
Grefven Adolph Johan, och Få i tm arikal ken C. G. Wrangel befökte
Gref Magnus pä Ekholmfund; den förre fom Svåger, och den fedna-
re, fom en medlidande van. Sådant tog Drotningen mycket onådigt
up, når hon vid äterkomften til Upfala det fick veta. Hon kallade
derföre Wrangel för fig, fåjandes; det hon vål kunde öfverfe med
Prints Adolph Johan, at han gjordt Ekholmfundsrefan; efter den yng¬
lingen torde hafva drifvits af längtan at komma til fin Sylter på lan¬
det, och fa åta få mycket Sylt-faker han orkade; men det kunde
Drotningen icke förlåta, at Wrangel fom eri mogen Man, och för
hvilken hon hade eftime, fkulle vidare vilja orrtgås med en iadan Karl,
fom de la Gardie.

At hjelpa fig utur våndan, klappade Gref de la Gardie, få til
fågandes på alla dörar. Når Drotningen icke för honom uplatit, utan
giivit et hårdt fvar, vånde han fig til Pfalts-Grefven Carl Guitaf, med
bevekelig begäran om interceilion; hvilket högbemålte Herre gjorde
fkrifteligen hos hennes Maj.t; men fick afflag, och tillika underrättelfe,
at han icke borde intereilera fig för de la Gardie, emedan denne Gref-,
ven icke vore värdig en ftor Herres förord ; och aldraminfi hans,
Kongl. Höghets egit, i anfeende til den myckna otjenft fom de la Gar¬

die

φ Chriftieas hat til honom blef cdodeligit: ty många år derefiter, medan hon var i Rom,
kr man uti hennas Rref, at hon holt honom for en mentcur, en fom gjorde rodomonta-
der &c. &c. at han gjorde henne all tiptånkelig otjenft vid fina inkomfters upbårande; låt
fpionera på hvad han toge fig före, ni. m.

B b
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die hade gfordt honom hos Drotningen til at hindra, at ej hennes
Maj:t gofve Pfaitz-Grefven fin hand.

NIr han altfå markte at ilodet hemma1 i landet var honom un¬

dandragit, ilråkte han fina händer til den Franfka Miniilren, och bad
honom, för all fina berätta denna faken pä et fatt, at Konungen af
Frankrike icke minfkade fin gunil för honom, fom hade varit Frank¬
rike upriktigt tilgifven , och nu Iede igenom den Spanfka Mini-
Uren Pimentels flampiingar; hvarigenom Drotningen var förledd, at
ftålla mera tro til Schlippenbaeh än til fig. En fkamlig omftåndighet,
at et Sveriges Rikes Råd var dependant af en fremmande Makt.

Gref Magnus fick våi tidningar huru man raifonnerade om ho¬
nom vid Hofvet, och at Drotningen holt honom för en poltron, fom
icke vägade fig flåfs med Schlippenbach, fall ån ingen annan utväg vore,
at komma ifrån denna förtreteliga handeln: ty ilålde han iig omfider
lika fom årnade han draga värjan; ehuruvåi man nåilan kan tvifla,
om det varit hans alfvar, emedan li2n få benågit anhörde dem, fom
gofvo et förnämt råd, at icke fakta emot en fimpel Adelsman: hvil-
ken betånkelighet han underftåke Drotzetens och Cantzlerens omdö¬
me; och om icke Senaten, hvaruti han vore den femte perfcnen, fåfom
Skattmåilare, torde lida, om han fig igenom enviges kamp få förnedra¬
de. Den gamle Axel Oxenflierna urfåktade fig, at han icke kunde
gifva något grundeligit betänkande, emedan ju Herr Grefven fjelf ha¬
de förklarat honom för en gammal Radoteur, Barn på nytt igen, och
ofkickelig at gifva goda råd: ehuruvåi han ännu trodde iig hafva få
mycken linnes Λyrka öfrig, at om Grefven våndt lig til honom, in¬
nan han gjord t iå mycket buller, och gifvit fig blott, torde han kun¬
na hafva angifyit en hederlig utväg; men nu vore intet annat öfrigit,
ån beklaga Herr Grefvens olycka.

Vid famma tid, för det at Drotningen betedde all hög Kongl.
gunfl emot Gref Magni Gemål och Moder, fåfom de dar icke förvår-
kat hennes nåd, fpriddes et rykte ut i Stockholm, at Grefven hade
fått tilgift, och var åter vid Hofvet i Upfaia. Sådant hörde Axel
Oxenflierna, och fade, at det aldrig kunde varafant: emedan han när¬
mare kände Drotningen, och val ville, at hon icke vore en Fru, fom
obetånkt gjorde, och flraxt återkallade fina beflut. Hvilket omdöme,
då det kom Drotningen for öronen, behagade henne ogement: hv^r-
före hon befalte Gref Eric Oxenflierna, at hos fin Fader anmäla Drot-
Hingens tacknemlighet, och förfåkra at Cantzlern aldrig hade kunnat
på et behageligare fått obligera henne, ån igenom et fådant vitsord,

Stenberg och Schlippenbaeh, dem Gref Magnus hade velat göra
olyckeiiga, bkfvo altid val anfedde vid Hofvet: jemvål i de fidfla dagar¬

na,
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na, af Drotningens Regering, författe i Grefve-Mnd. Den fenare bru¬
kades i en angelägen befkickning til Pfaltz-Grefven, medan han ännu
bodde qvar på Öland, och blef val emottagen. Hans Kongh Höghet
ikref ock Gref Magnus til, at han icke fkulle fläfs med Schlippenbach;
aldenilund något medel torde kunna utfinnas, at bilågga denna faken;
oeh han icke gärna ville fe någon af deflä perfoner falla i duel, hyar-
ken Gref Magnus fåfom fin Svåger, eller Schlippenbach, fom en braf
Man zj.

Innan Abdications-a&en for fig gick, gjorde Rådet et förfök at
återftålla Gref Magnus ; och föreftälte, igenom Cantzlern, at fom Gref-
ven beklådde et af Riks-Embeterna, och inga gällande (kål vöro fram-
dragne, hvårföre han borde forvifas Rådet och Ho fyet; få tyk tes, at
Hennes Maj:t efter fin ådelmodighet borde forlåta, om han råkat begt
några fmå fel. Hvartil Drotningen fvarade: at fom hon nu vore i be¬
grep at lemna altfammans, hade hon hufvudet fullt med andra faker:
når hon vore utur landet, fifige hennqs Efterträdare göra fom honom
behagade: och imedlertid ville hon icke hora talas derom.

Af detta fingo Gref de la Gardies Gemål och vänner mycken
tröft: emedan, fiffom det var Drotningens fulla alfvar at lägga ned
Kronan; få hoppades de ock^ at den nye Konungen fkulle gora en
önfkelig ändring. Modet begynte derföre iiraxt itiga hos Grefven;
och fatte han lig ned at fkrifva fin Apologie, ftåld fom et Svar på
Drotningens Bref, hvaruti han utbredde fin ofkuld, och icke juil ta¬
lade i vördfama termer om Drotningen. s

En anmärkning kan härvid göras, at Johan Rofenhane icke felat,
då han fade om Gref Magnus, fin eljell fynnerliga Patron; at man
hade kunnat hålla honom for en fior Man, om han icke hade haft
den fvagheten, at i medgången vara upbläfi, och deremot når olyckan
tilfiötte aldeles modfåld: famt at han i angelägna vårf aldrig ville bru¬
ka folk af god börd, utan fådana perfoner, fom honom Helt och hål¬
lit voro undergifne.

NåR Kon. Carl Guftaf var upftegen på Thronen, fåg man någon
benägenhet hos Konungen, at låta Gref Magnus komma tilbaka. Men
Riks-Cantzlern Oxenllierna hindrade fådant til en tid, då han under-
ftålte Konungens ompröfvande, om det icke vore båttre at ej kalla
denna Grefven til fig, hvilken vårkeligen ej ägde fkickelighet til nå¬
got ilort Embete, utan hade alienalt kladdat och bortfkåmt de åren-
der, iom honom anförtrodda blifvit: i fynnerhet huru, få långe åtan-

B b 2 kan
z) Hvilken In τ» framgent ä likade, och pä et eBertånkeligit fatt forfvarade, nar en famnian-

fåtning pä Riddarehufct ville difputcra den nya Grefven iic cilftåndiga runt.

/
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kan af hvad lig hade tildragit ännu vore friik, det kunde vara honom
tjenligare at blifva qvar pä fina Gods, til at fåmedelft fpåka honom,
och dampa hans omåtteliga ambition. Långt ifrån at dylikt tilftyr-
kande emot Konungens egen Svåger mifshagade Hans Maj:t, marktes
nogfamt at Konungen dermed var nögd; men at han likväl for fm
Fru Syfters fkul, årnade Grefven en fädan beftålning, at han med et
Lags heder kunde vara borta ifrån Hofvet. Til den andan bods ho¬
nom General -Gouvernementet öfver Weftergöfhland, Dal och Hal¬
land; med frihet at på 8 å 10 dagar komma til Stockholm, innan han
refie til Götheborg, ihm fkuile blifva hans nya Reiidents; på det han
ikufte «fmna, at Konungen icke vore honom onådig.

Gref de la Gardie deremot var fä obetankt, at han afilog detta
Embete, fåfom altfor nedrigt: hvilket icke litet fortröt Konungen.
Annu mera, at Grefven utan uppehåld kråfde Hans Maj:t för 70000
Riksdaler; hårrörande af Ekholmfunds Kongsgard, hvilken Gref de la
Gardie hade innehaft, och af Drofning Chriftina under löfte af riktig
betalning var fkånkt til Gref Tott; hvarvid Konungen en dag förlora¬

nde tålamodet, och fade: om han ån fkulie fatta fin Krona i pant, må-
fte han fkaffa iig lös ifrån de la Gardies otidigheten Icke under der-
före, om de fqm eljeft vore G refv ens \ ånner, fkåmdes på hans vagnar,
och innehöllo at på någon tid tala för honom,

t

Efter Axel Oxenftiérnas död kommo de likväl fram igen, och
begårte at han fkuile få tillråda fit Riks-Skattmåftar-Embete. Men
Konungen gaf til Svars: aldenftund Drotning Chriflina hade fatt Fle¬
ming til Prefident i Kammaren, hvaråfi fakerne ju gingo i god gång,
och man aldeles icke faknade Riks-Skattmåftaren; la ville icke Hans
Majtt rubba Drotningens inråtning; dock vore Hans Maj.t för öfrigit
benägen, at vifa Grefven vånfkap, och bemöta honom fom fm Svåger,

KoNUNri Carl Guftaf holt fina ord, och Hg gärna at Gref de la
ιβ-ΓΦ Gardie fick något publikt Verk at tala före. Ty gaf han ock fit nå-izDcCr £pga famtycke til Upfala Academias begäran, at i den afiedna Axel

Oxenftiernas ftålle få Gref Magnus til Cantzler: hvilken behållning
han ock in til fin död förvaltade. Aldrig hade Academifka Confifto-
rium kunnat göra et lyckeligare val; emedan Grefven, om han ej juft
fjelf ågde någon grundelig lårdom, likväl liknade fin ftora företrädare
deruti, at han hägnade vetenikaper och deras idkare: hvarigenom hans
egit ros utfpriddes både hemma i landet^ och åfven hos utlänningen;
fedan en Mezeray af honom fått penfion.

^ Upsal a framvifer många prof af Grefvens forgfållighet för goda
inråtningar, och hans frikoftighet til Bibliothekets förökande. Ulfilse

Evange-
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Evangelier återköptes, och månge af den lårda Stephani Mantifcripter;
hvarmed bemålte Bibliothek nu år prydt a) , fkaffades in i Riket for
hans penningar. Utom livad han i lifstiden fjelf hade fkånkt af Hand-
ikrifter, flyttades ock efter hans död Aörre delen af de trykta Böc-
kren, fom igenom reduélion och til bakråntornas fylnad voro Kronan
hemfalne, på Kon. Carl den XI:s befallning til Upfala. Gref Magnus
hade i fin välmakt gjordt flora Bokfamlingar, at han til deras i ord¬
ning hollande, behöfde egna Bibliothecarier. I Stockholm hade han
fit Hand-Bibliothek5 på Leckö et annat: dock var det florfla och tal-
rikafte på Wennegarn vid Sigtuna. Han var icke nögd, at famla re¬
dan trykta böcker; utan gaf jemvål penningar til nyttiga, och for Fä¬
derneslandet hederliga Verks framikaffande i dagsljufet; fåfom Ulfilas,
Hofdinga-Styrelfen, Widekindi om Ryfka Kriget, och flera. ,

År 1655 når det Polfka Kriget angick, hedrade honom Kongl.
Maj.t med en hår i Riket tilförene obekant charge, fom fkulle heta
Lieutenant - Royal; hvarjemte honom i Henric Horns flålle updrogs 16??
Öfver-Commando ofver den i Lif- Efl- och Ingermanland flående Ar- 1 Jun*
méen. Sedan han förut hade varit en af Commiflarierna, fom fkulle
handla med de til Stockholm ankomna Sånningebuden; men Samtalen
fruktlöft aflupit, få at Polackerne utan at vilja foga fig til fkålighet
refle hem. igen, begaf f.g ock Gref de la Gardie til fin pofl; då ho¬
nom vid affkedstagandet hos Hans Maj.t blef en med diamanter befatt
värja förärad, hvilken Konungen hade fått til fkånks af Drotning Chri-
ftina, burit på Hennas Kroningsfefl, få väl fom iit egit biläger, och
nu önfkades blifva lyckelig i hans Svågers händer.

Efter den pä Riksdagen faflftålta plan til Krigs-operationerna,
flulle Wittenberg gå in i Stor-Polen, och de la Gardie i Litthauen;
dock fä, at Guitaf Adolph Lewenhaupt (kulle agera under denna fidft-
nåmnda. Huru Grefven for öfrigit inflruerades at hålla vånfkap med
RyiTen, fom på famma tid hade Krig emot Polackarna; och likväl hin¬
dra at han icke gjorde fig måftare af Litthauen, hvilket Storförften-
dome Sverige fjelf behöfde hafva fig forbundit; fadant blefve för vid-
loftigt at omftåndeligen berätta.

Den Svenfke Lieutenant-Royal var icke få fnart kommen til Ri¬
ga, fom han ingick förbund med Printfarna Radzivil, at de med hela 31 Jul.
deras anhang fkulle vara Sveriges Konung trogne; och vidare göra
deras ytterfla at draga flera af den Litthauika Adeln in på Svenfka
fidan. Omiider då Bengt Skytte hade vid den famlade Litthauika Ar¬
meen gjordt Ryfslands förfök til intet; Konung Carl Guflaf haft fram-

B b 3 gång
λ) Apogr, donationis de la Gard, fol. Celfii Hift, Bibi. Regise Siockh» $',0.
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gång ί Polen; och de la Gardie brutit up ifrån Riga, lyftrade Litthau«
erne något mera efter Janus Radzivils foreftålningar, och kommo til-
hopa på den utfkrefna Landtdagen i Keidan; dår ockiå Gr. de la Gar-

io oa. die fig infant, och efter lång ordväxling emottog deras Förfåkran # at
vara Sveriges Konung hulde.

Nås. confcederation var til riktighet, och Radzivil med 2000
Ryttare hade förftärkt den Svenfka Makten, befalte Konungen at de la
Gardie, med ftorre delen af fit anförtrodda Krigsfolk, fkulle draga fig
til Hans Maj:t och fjelfva Hufvud-Armeen fom flod i Preufien: då

6Not. eonjuntftion fkedde uti Lägret for Elbingen; och Grefven federmera
refte til Riga.

Litthauernes ord var icke mycket at lita uppå; emedan de ef-1656. (er nggra Månaders forlopp rebellerade; oförmodeligen ofverföllo,
ihjelflogo, eller bortjagade den hos dem i qvarter liggande delen af
de la Gardies Armée b). Faftån RyiTens afvund cfver Sveriges fram¬
gång var vällande til detta uplopp, hade det efter all liknelfe icke
gjordt få flor fkada, om Manikapet varit mindre kringilrodt, och Of¬
ficerarne mera tilftådes, fom borde hindra Soldatens f,elfsvåld i qvar-
teren. Olyckan var kånbar, och felet begångit: men den ene fkylde
på den andra, ifrån de la Gardie ned til den minfla beiåihafvare.

Sant år, at Grefven icke var närvarande hos fit folk, utan då
bortreft til Mitau, at tradera med Hertigen af Curland om neutralite¬
tens uphåfvande. Men han drog likväl i haft några troppar txlhopa,
och gick emot rebellerna; flåendes dem uti fmå partier, på et och
annat Halle. Dock aldenftund de alt mer och mer fkockade fig til-
famman, och litade på ryggvårn af RyfFarna, låt Konungen de la Gar¬
die lägga manfkapet in i Fällningarna.

Af det förelupna kunde Konung Carl Guftaf nogfamt döma om
Czarens finnelag; hvilket upblåft af Hollåndarnes infnuationer, ocli
falfka utfpridda rykten om de Svenfkas oboteliga forluft, nu mera ho¬
tade Lifland med et fvårt krig. Hvarfore Konungen ock fogade nö¬
diga anftalter til detta Hertigdomets, få väl fom Ingermanlands och
Carelens forfvar: deribland, at Gref de la Gardie, iafom den hogfteGeneralen fkulle flå fit läger vid Dorpt.

T detta

b) Således ätnögde Gref de la Gardie fig, at agera defenfive och förekomma Hertigdomets
ytterligare iköfhnde: Ryilarne åter, at göra haftiga inlopp ofver gråntf-n; faft ån detdem oftaft illa lyckades, igenom de Svenfka Generalernas vakfambet. Vid dylika til-
fållen fleref Konungen fin Svåger nådiga Tackf.igelfe- och l yckonfkans bref til; at pådet fåttet tillägga honom åran, och ikaffa honom något anfeende i landet.
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I detta krig lade Grefven heder in, med Rigas frålfande ifrån Rys-
farna 5 fom då de i fju veckor forgåfves belägrat och bombarderat Ra- 50a,
den, måAe med Ror forluA draga iig tilbaka.

Dereftek. fick han befallning, at famla få mycket troppar han 22Oft«,
kunde upbringa, och rycka in i Samogitien och Curland; eller det
fom federmera profvades angelägnare, at gå emot Ryifarna på Novo-
grodfka fidan. Han inftruerades at icke uppehålla iig med belägrin¬
gar, utan härja flacka landet, och betala Fienden på famma fått, fom
han hade upfordt fig emot Sverige: til at få medelA tvinga honom til
fredliga tankar. Läte Ryflen någon benägenhet påfkina, (kulle ock de
la Gardie betyga Kon. Carl Guflafs redebogenhet, at unna honom en
hederlig fred. På hvilken håndelfe Konungen utnåmde til Commifla-
rier, merbemålte Gref Magnus Gabriel de la Gardie, Bengt Horn, Jo¬
han Silfverftierna, Petr. Jul. Coyet, och Paul Hermes? dock få, at om
de la Gardie vore hindrad med Krigs - operationerna, ikulle Horn va¬
ra Caput Legationis.

De lä Gardies mening var, at Kon. Carl Guflaf Ikulle forft
fkaffa fig fred med Polackarna? och fedan 'gemenfamt med dem, an¬
falla Ryffen. Men Konungen aktade nyttigare, at forA fkilja fig vid
Ryfien; på det at Fiendernas Aåmplingar emot den Aora Fredshandeln
med Polen fkulle göras til intet, och de Svenfke vapnen återvinna de¬
ras förra anfeende. Fordenfkul hade de la Gardie at utan vidare in-
kaA åtlyda Konungens vilja, och antingen med goda eller vårkelig-
heter tvinga Ryffarna til ihålighet.

Imedlertid at de la Gardie fatte fig vid Pernau, hvaråA han re-
cruterade, och gjorde fit Rytteri beridit, Aålde Ryflarne fig, fom vore
de icke obenågne til fred, och låto fådant forAå vid Brandenburgfka
Hofvet: dock märktes fnart, a t clet var all enaA en forAålning til rå¬
derums vinnande? emedan päftåendet uti preliminarierna var få groft
tiltagit, at Sverige fådant ingalunda kunde anhora, eller jemkas med
den Inllru&ion, fom for Commiflarien var utfärdad i Marienburg. 9 Dec.

Följande året gick förbi, utan at något fårdeles åtgjordes, fom kun- 1657,
de haAa kriget til flut. På Svenfka fidan var icke nog folk, at kunna
tilbjuda en hufvud-drabning; och ville icke heller Konungen blotta fi¬
na ofriga gråntfe- orter på manfkap? fom om de ån hade blifvit fam-
mandragne i det illa medfarna Lifland, icke där hade kunnat fubiiAera.
På den Ryfka var famma betånkelighet, at icke kunna uppehålla en
Aor Armée: famt hopp ofrigit, om iäkerne vånde fig \ al for Polacker¬
na? at inbegripas i famma fred, och vinna de eftertraktade formoner
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på Sverige; jemte det at ock väntades på någon kånbar diverfion ifrån
Danmark c).

1658·' År 1658 var liknelfe at traélaterne med Kron-Polen fkulle kom¬
ma til fladga: ty utnåmdes Gref Magnus Gabr. de la Gardie fafom
förfte Commiffarius, och blef för den orfaken kallad ifrån Lifland,

zz Jan. Under det han var hos Konungen på Seland, at få fm behöriga In-
ftrudion, hade han låf, at tillika med Pfaltz-Grefven Philip commen-
dera infanteriet uti den adtion, fom viel Amack förelopp.

j6^( OcKså följande Året aflopp fruktlofl; igenom det drögsmål, fom
Legaterne på den andra fidan med Salvo conduSlo upfpunno; famt in¬
nan pneliminaria och orten, der Traktaten hållas ikulle, afgjordes.
Oliva Klofler blef dertil beramat; och begyntes Verket i Januarii Må¬
nad i6bo, förmedelit Frankrikes mediation, emellan Kron-Polen, Ro¬
merfke Kejfaren och Chur-Förften af Brandeburg, fåfom Cron-Polens
allierade: men blef icke flutit förr ån i April, och underfkrifvit i Maji
Månad.

,66ο Imedlertid var Kon. Carl Guflaf med döden afgången, och ha-
12Febr. de på fin Sotfång i Götheborg, igenom Telfamente förklarat Gref

Magnus Gabriel de la Gardie för Riks - Cantzler, och tillika at med
Enke-Drotningen och några andra Herrar vara Kongl. Förmyndare:
hvartil Konungen förmenes hafva blifvit bevekt derutaf, at de la Gar¬
die hade mycket agg uppå fig, af de gamla och flora Familierna i lan¬
det, och förmodeligen, til ut upråtthållande fkulle blifva det Kongk
Huiet upriktigt tilgifven. Han coniirmerades uti fit Embete vid Stan-

in Oa. dernas möte på Riksdagen i Stockholm famma år.

Med denna nya Åretitul fer man honom på tvenne af Breuer
gjorda Medailler. En af dem har på förfta fidan Grefvens bild och

lab. VI namn: Magnus Gabriel de la Gardie Sv. R. Cantzler; på reverfen en Com-
pafs, fom med fin nål i fynnerhet pekar på Pol-fljernan; beteknandes
at fom Magnet-nålen vånder fig til en Stjerna allena, fä ville Cantz-
lern hafva fin Herres, den Nordifka Konungens, och defs Rikes båfta,
til fit enda ognamåL Den andra penningen tyckes hafva fit affeende
på den oluft, fom honom tilfkyndades af många illviljare. På ena
fidan år bilden och namnet; på den andra et Palmtråd, fom tryckes af

en

c) När Gref Magnus Stenbock Är 170c hade olyckan at tillika med 6co ma* blifva reponffe-
vad vid Audowa, troftade han tig dermed, at Gref M. G, de la Gardie pä famma ftållebade längt fåmce forfvarat fig med 7000 man.
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en flor ilen, och rufkas af Horm ρa alia üdor: öfverfkrifteti år: Jag
bräcker hvarken af börda eller ovader d).

Om Gref Magni Cantzlers tid kan i gemen fågas, at han både ha¬
de, och berömligen nyttjade tilfälle til vetenfkapernas befordrande i
Fäderneslandet Särdeles bor man tilfkrifva honom de Nordifka An-
tiqviteternas framfökände och uttydning; derigencm at han Ar 1667
utvårkade et Antiqvitets-Collegii inråtning i. Upfala e)y hvars ledamö¬
ter, ibland andra g o remål, hade at afrita alla uti Landsorterna befinte-
iiga Minnesmärken, Början fkedde med det fom ifrån ålderdomen
öirigit vara kunde, nedre uti Wehergöthiand, omkring hans Grefve-
fåte Leckö, Brenner lånte fin Ritpenna9 och den lärda Hadorph lux
uttolkning. Och aldenftund Gref de la Gardie redan den tiden ütfag
Warnhems Kyrka til fit hvilohålle, låt han icke allenait ofvermåttau
val reparera femma Kyrka; utan bygga et präktigt Graf-Chor för fig
och lin Familia. Pä det han jemvål efter döden (kulle fynas i godt
fålfkap, påkoitade han Griftvårdar fjy de fordna Sveriges Konungar tiL
iminnelfe, fom han utur Hiftorien hade inhämtat vara begrafne uti
Warnhems gamla Kloiter-Kyrka, Sädant var nyligen blifvit färdigt Är
1673; då Grefven fölgde Kon. Carl XL på fin Eriksgata. Hvarföre
ock fedan Konungen, fom hade tagit fit qvarter på Höjentorp, haft
ro med excerceringar och jagt, fördes Hans Maj:t omkring til de gam¬
la, dels ock renoverade Monumenternes befkådande uti och omkring
Warnhent, Gref de la Gardie tykte iig icke hafva gjordt fjdieil med
merbemålte Kyrkas utzirande; utan låt ock ombygga 16 andra Kyrkor,
af dem, fom lägo inom Greffkapet £j. Ty var det icke heller obilligt,
at han förbåttrade fjelfya fit Grefve-fåte Leckö-Slott. De fom i fed-

nare

d) Hvilken Sinnebild tyckes vara borgad utur Rollenhagii Nucleo eitiblcmattun; der hau
lampas på Sanningens tryckande, men likval des befkind:

Sjepe eqvidim pre flå, at nonduui opprefla iuclyia Veri Λ
Diva fnit; dextra prccfide tuta Dci.

e) Olof Rudbeek, med tina nya uptåkter til Svenfka namnets förhärligande, vant hans ut¬
märkta bifall: iå at han på .et håftigt ßtt förfv.arade Atlantieans Fader, emot några Gol-
legii Antiqvitatum Ledamöter, fom förtroto at Auétor hade låtit trycka få mycket elogier
framför fit Verk, hviiket de dock hoHo för fabler och fvavia tui gamenta. Se brefvet
i Gjårrpe/ls Sv. Mercurna ijto. Febr· ρ· ιορ.

f) Afritade i Dahlbergs Svecia. Cfr. Breanders differtation dc Monaftcrio Värnhem.
g) Von Stiernman uti fit Höfdmga Minne (stdra Delen fom allenaft ar i hand (k t ift) upråknar

37 Kyrkor, dem han i fin vålmaktstid anfenligen påkoftat uti reparationer och prydnader;
förutan Hofpitaler och Barna-Scholior På många ftalleu, hvaraft hans och hans Geniåls
Vapn til åniinnclfc åro målade eller bildhugne, faller det en Heraldico f.ufamt före, at
Mannens Vapn ilar til vånfter om Fruens.

C C
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nare tider hafva varit på orten, och förftå Bygningskonften , måfte få
Val i anledning derutaf, fom af den närmare bygnad, Carlberg h), be-?
romma Gref Magni goda fmak , och rummens beqvåma indelning:falt mången, igenom et vidrigt omdöme, kunde förklara Bygningslu-ften hos Gref de la Gardie for et tekn til hans fåfänga; och taga til
bevis, at Grefven ock ville omgifva ht Slott Leckö med Vallar och
Canoner; fom likväl icke rått långe hade kunnat hindra en fiendes
framgång. Men fädant var Gref de la Gardies finnelag; hvilket han
åfyen yttrade vid Lidköpings nya Stads anlågning. Ty då den gamla
Staden, faß: ån inom Greffkapet belägen, hade på 1651 Ars Riksdagblifvit til Kronan indragen, och han fatt låf at bygga fig en ny; Haf¬fade han icke allenaft invånarna goda privilegier och friheter, utftack
qvarteren, förefkref hufens itorlek och architeétlir; utan gjorde ock
ritning til Grafvar och Circumvallations linea: fom vid närmare be¬
traktande af onödigheten och omkoftnadén afftadnade, och förvandla¬
des til några Kal- gårdar och planterade Piltrån i).

Under Kon. Carl den XI:s minderårighet beftitade Regeringen fig
om at hälla fred: hvilket man tyckes til en god del kunna tilfkrifva
de fkiljaktiga tankar, fom voro i Rådet om Sveriges tilyåntande nyttaaf Förbund med: en eller annan Makt. De la Gardie var Hufvudman
för dem fom fölgde Franföfkä Syifemen; och Biörenklow, med fina
vänner, hans Motftåndare. Utur H:r de Groots bref, fom var Hol-
iändfkt Sånningebud til Sverige, at negotierä Triple-Alliancen, kan
man inhämta hvad gåfning den tiden varit i Rådet: huru· Gref de la
Gardie ftundom nåftan legat under, emedan han igenom fit högmodhade gjort fig förhatelig hos en ftor del af fina Medbröder, hvilkederföre hindrade hans Franfka förflag; ftundom åter hafver tykts åter¬vinna fin myndighet.

^ Likväl rådde Contra-partiet den gången: fomde la Gardie vande fig åtminftone la vida til nytta, at han År 1669,för ägande fordringar hos Kronan, lkaffade fig en Anvifhing, ltor
20000 Riksdaler, pä de Subfidier fom Sverige fftulle få af Spanien.Och, emedan han bebodde penningar, begårte af de Groot, at General-Staterne (kulle gå i föidkott, om utbetalningen icke få haftigt kundeike vid Spanika Hofyet: ty, fåger de Groot orn honom, Gref de laGardie var en magnifique Herre fom oftare behöfde uptaga penningarpå intereffe,, ån han hade några at utlåna.

Hans prakt vid bord, uti Hof-håldning och bygnader år nog-famt bekant; defsutan huru han altid var färdig, at anftålla lyfande*

Fei ter
h) Salvii Beilirifn. ofver Upland.
i) Se LuuthsMiiTert, de Arce Lecko och Gillbergs de LidAopia, W, Gothbe urbe.



Magnus Gabr. de la G AR DIE. 203

Feiler få at man icke juft kan undra deröfver, at ehuru Ofverhe-
ten hade begåfvat honom med Gods och ägodelar, han ofta var pen-
ningelös.

Som han hushållade för fig, få gjorde han fock för Publicum.
Skattmåliaren Goilaf Bonde hade formerat en mycket god Finance-
plan Ij, at Riket til Är 1665 bade haft tilråckelig inkomit, och kun¬
nat betala gammal gåld. Når de gamle Råcisherrarne dogo, blef de la
Gardies mening högii gällande, och Bondes fparfamhets råd föraktade.
Alt gick frikoifigt til5 men Riket fatt i den förlägenhet, fom fedan
påikyndade Redudlion. För oirigit huru han, och med honom de
andre myndige Herrarne den tiden altid hade fordringar tilreds, når
någre Contanter infiöto i Konungens Rånte-Cammar, eller odifpone-
rade Kronogods kunde upfpanas, fom lågo deras Säterier når5 fadant
kan /ingen väl begripa, fom icke fått höra deras förklaringar på den
fvidancle Återbårnings - dagen mj. Om de la Gardie kan man dock
giifa, at ofvannåmde hans fordran beilädt uti en del af Jacobsdahls
Köpikilling: ty detta famma År fålde han berörde iit Luft-flott (nu
Ulricsdal kallat) til Knke-Drotningen, för 85000 Riksdaler Specie;
hvilket han i Arffkifte efter fin Fader hade tagit för 23000 Riksdaler;
men i anfeende til derpå (fruktansvärdt efter Apothekare-räkning)
ikedda meliorationer, hade lyckan, at fä högt fä anbringa.

Hade Gref de la Gardie vid förra Alliancen icke vunnit fit än¬
damål, lyckades det dock honom båttre fram 5 at Sverige förenade fig l&7*·
med Frankrike.

DeruppI fick han ock den fågnaden, at fe fin Pupill vara en full-
myndig Konung, och vid dels Kröning i Upfala, officiera fom Riks- *Ö75T-
Cantzler. Likväl fkedde honom pä den dagen en liten förtret, då
han red til Kyrkan, och förbi de paraderande Regementerne, var hä¬
ften icke van at blifva faluterad med fvångda Fahnor; utan ilegrade
fig, och kallade Excellencen til marken, få at peruquen föll utaf, och
Riksåplet fick en flor bula. Håndelfen i lig fjelf var mycket naturlig,
icke defs mindre, når uti det påföljande kriget, hvaruti Sverige, för
Franfka Alliancen mäfle taga del, lyckan blef vidrig; fä at Riket mifte

C c 2 A fina
k) Uen han gaf pä Konungens Fodeife-dag 1667, var mycket präktig.
i) Se Gref Guftaf Bonde, Sonefonen, uti fina Anecdoter til Sv. Hiftoricn.
ni) Uti fin Suppiique til Konungen, dat. d. 2 Mart. 1685, i anledning af flora Comlniflibns-

dotnar, talar han mycket ödmjukt, och heder Konungen ofva mifkundfamhet, och frålfa
honom ifrån et beflåckat namn, fom var oundvikeligit, om han (kulle anfes at for brott
hafva råkat i armod. Coinmiffionen hade dornt honom at återbåra capital och intereffe,
af det han i Konungens omyndiga år åtnjutit hade; famt lagt honom til 1 att a t hafva fam-
tykt til åtikilliga perfoners beneficierande, och med iit voto åftädkommit forhogning i Staten.



204 de la G ARD IE. Magnus Gabr.
fina Tyfka Provintfer, och hade mycket at utfiå af Danmark, fingede la Gardies motflåndare luft, och tilfåile at vålfva all ikulden på ho¬
nom och hans rådflag: då hette det ibland en hop folk, fom efteråt gifva
fig ut for fpåmän, at fallet af hållen hade betydt, huru han af lina
Franfka confilier ikulle fjelf få fkam; och Svenfka Riks-globen en be¬
tydande åkornnad.

Når andre ilore Herrar blefvo kallade at följa Konungen i falt,
S676. begårte Cantzlern tillfand, at for lina enikylta angelägenheters ikul färeia på fina Gods i Weflergöthland: motte honom där de obehageliga

tidender, at vårt i Bohus flående manfkap hade af de Danika blifvit
tilbaka drifvit, och landet deromkring fatt i contribution, Ty ville
Grefven, fom lag at Militair-perfoner voro mall gällande hos Konun¬
gen, uphjelpa lin förfalna credit, och begårte blifva brukad i Falt.
Konungen villfor honom uti lin åftundan, och lemnade honom För-
fvarsverket i Weilergöthland: hvarvid han ock til en tid hade god

,1677- lycka. Men fedan han råkat blifva repouflerad vid Uddewalla, tog
ockfå hans Krigs-namn en ända. Hvarföre det icke heller nekades
honom, då han, för fina afmattade krafter, anholt om et nådigt affked
ifrån Armeen.

Det harmligafle för honom var, at då han lade Harneihet uppi,
lemnade han Cantzlers-Syflorna, och ville dem nu återtaga: men hans
motilåndare funno utvägar at hålla honom derifrån: och fick han icke
fåfoffi Ca η tzier vara ordförande i Rådet, hvaråft hans kjufande välta¬
lighet uti föredragande ofta hade gifvit fakerna en annan färg, ån de
almånneligen troddes hafva. De vidriga omdömen, fom fä Ides om ho¬
nom i Landsorterna, tvingade honom at utgifva fin Apologie η)'·, fom
lilkvål föga värkade.

Sedan Gret de la Gardie ifrån Weflgötha Fålt-toget icke varit
firad, åtminftone ej mera ån de andre Herrar Rider; behagade Konun-

9 Maji. gen likväl, efter fluten fred, hedra honom med Riks-Drotzet Emfcetet:
25 Nov. han emot flutet af famma år, på Drotning Ulricte Kröning, för¬

rättade hvad denna höga Charge tilkom, och jemvål federmera, få lån¬
ge hans iifskrafter det tilläto, var General Juffitiae-Direktor öiver he¬
la Riket, och i fyrmerhet i Svea Hof-Rått.

Df; fidlfe hans iefnadsår voro honom, få val igenom fjukdom,
fom andra vedervårdigheter, ganfka tunge. Det år bekant at ReduAions-
ve-rket blef pä det nogafte utfördt, och lätte de Familier, fom igenom

Kronans

11) VinilicKc Verkatis, eller Sanmngs-forfvirr emot onfkcRill, illißig, och ofann beskyllning.
Dat. Hojen torρ ti. 7 Febr. 167&
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Kronans Gods blifvit rike, uti alfomiförfta trångmål. Gréf de la Gar-
die utbad fig fördenfkul År 1685 i Augufto, at i ro få tilbringa fur
öfriga lifstid på landet; hvilket honom ock beviljades. Sedan han få-
ledes tagit fit åndteliga affked hos Konungen, blef han i fin Aillhet,
och förklarade fig icke få mycket nogd derofver, at han i 40 års tid
beklådt höga både Civil- och Militair-tjenfler, och haft tre regerande
Konungars nåd, utan faft mera, at han genom åkomna fvårigheter blif¬
vit flkild ifrån veriden, och bräkt at allena tjena Gud oj.

Μam har moda at faftilålia tiden, når han diktat åtfkilliga Sånger;
men liknelfe år, at det fkedt inom de fidfta fem åren. Vi ijünge ån-
nu med upbyggelie tvenne af denna Herrens Beredelfe-pfalmer emot
döden p), föm åndteligen kom och gjorde en ånda på hans timmeli¬
ga moda: hvilket fikedde på Wengarn d. 26 Apr. 1686*

Begravningen gick d. 26 Sept. famma ar prydeligen for fig, i
Stockholms Riddare - Kyrka; uti deras Majeftäters, den KongL Famili-
ens och de til Riksdagen förfamlade Stånders närvaro. Dock år Li¬
ket federmera nedfördt til Warnhems Kyrka, och nedfatt i ofvannåm-
de ftåteliga graf.

Gref Magni dela Gardies efterlämnade Gemål, den Dtirchletich-
tiga ForAinnan, Maria Euphrofyna, vaf född d. 4 Febr. 1625, af Johan
Caiimir, pfaltz-Grefven vid Rhein, i Bayern, til Jülich, Cleve och
Bergen Hertig, och Printfeffan Catharina, Konung GuAaf Adolphs
HalRfyAer. I fin barndom uptuktades hon hemma i fina Foråldrars
Hof: kom fedan til de.t Kongliga, at vara unga Drotningens Låfe-
kamerat.

En annan Underfåte ån hon torde hafva blifvit hogmodig derof¬
ver, at tid efter annan fe fin Moderbroder, Syfkonebarn, kotfliga Bro¬
der, och Broderfon iitta på Thron, och vara regerande Konungar i
Sverige: men denna Fruen förhåfde fig likväl ej ofver fin bord och
fkyldfkap.

Icke allenaft på de fidAa åren, då hon fåg fin egen och fin Her¬
res måfira egendom fig ifrandommas ; utan ock i vålAåndet hade hon
i Gud fin enda Ikatt: låt derföre, då Lecko flott reparerades, fkrifva i
et af rummen: Gott ift mir alles. Samma Valfpråk a) låfer man jem-

C c 3 vål
ζ) Under hans Portrait i Svea Hof-Rätt ar ikrifvit:

Prfcfidiurti Aiirxae, Phfcebi, Martlfqite, Togaeqttej
Pauperis arx, Sortis Vi&or, et ipfe Stii.

p) N:o 3S7 & 339, fe Hogmarcks Pfalmopoeogr. ρ iir ά 112,
φ Brokat på hennas Anförvants, deti dä regerande Chtir-F6ritenS i PfaItZ Chrlftiani AtJguftl

Medaille, Chrißus mihi omnia, fe Extérs Sami. p· 465.
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Tab. VII. vål på-den hår afteknade Skådepenningen, fom foreilåller å ena fidan

hennas bild och namn Marta Euphroßna Printfetfa af Pfaltz; och på den
andra Guds namn Jehova, med bemalte Tyfka underfkrift.

Hennas Åktenfkap hade varit vålfignat med ellofva barn; fju
Söner och fyra Döttrar: men de fåile hade hon fedt i deras fpåda
ungdom baras til grafva: få at når hon fjelf d. 14 Odl. 1687 på Höjen-
torps affomnade, öfverlefde henne allenait den åldfte Sonen (om hvil-
ken längre fram fkal handlas) och tvenne Döttrar: fom hulpo at be-
ilyra om hennas anfenliga Jordefård uti Riddarholms Kyrkan i Stock¬
holm d. ig Febr. 1688? innan hon med allom nedfattes uti oftabemåh
te Warnhems Kyrka.

ADLER
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ADLER SALVIUS.

Iohan Adler Salvius år af fina flora fortjenfter mera kand, ånat man behofver i ålderdomen for honom upfoka några namnkunni¬
ga Förfäder. Faff ån en del gement fmnade ibland Adelen i hans tid
hade fins emellan updiktat et iMlsord på ofrålfes folk, och kallade dem
Vanbördige; få blygdes dock aldrig Salvius for fina Foråldrar, hvilke
voro ringe, men redelige. Fadren var Påder Hansfon, Syndicus i
Strengnås rj, och Modren, Hulfru Anna Påclersdotter; af hvilka han
föddes i bemålte Stad Är 1590. 1590.

Så friart barnsliga begrepet begynte komma til ifadga, hollo de
honom uti Schola., och fbarde defsutan, efter deras lågenhet, ingen
omkoflnad pä Prneceptorer hemma i hufet. Men han hade den olyc¬
kan at förlora dem mycket bittida,5 finnandes ganfka litet arf til fina
påbegynta Studiers fortfåttjande: dock gjorde hans förvårfvade namn
af en ibland de fnabbafte piltar i Scholan, at fremmande honom på
alt fått befordrade; i fynnerhet Bilköpen Petrus jona%, fom honom i
några år, fåfom fin egen Son, underrättade och uppeholt.

NIr han var tjugu år gammal, fåndes han til Upfala; hvaråft Sal- 1610
vius (ty den tiden lärer han hafva tagit fig tilnamn) innan kort vant in Martio.
Profeiforernas kårlek, och fick Kongeligit Stipendium. igenom flit
och medfödd qvickhet ti!växte han på tvenne år få mycket, at hans
Forman önfkade honom tilfålle, at igenom refor på utrikes orter kun¬
na lig ån vidare förkofra. Konungen tillade honom derföre et runda¬
re Stipendium, hvarmed han reife til Tyfkland.

Han. hamnade i Roifock; dår han jemte andra ifudier vin lade fig 1612
om fullkomlighet i Eloquentien; och upmuntrade dertil andra, igenom Aug.
tvenne Orationer, fom. han publice holt de Eloquentia sj. Hvaruppå
han gick längre in i Tyfkland, til Helinifådt.; och blef mycket aniedd;
fä at man folenniter offererade honom gradum Magifterii, bvilken han . i6i 5
emottog, Promotore Comeüo Martini. Vidare befökte han Marburg, Mai°*
och under Doch Hartman lårde Medicinen; hvarutinnan han, fårdeles
hvad de Chymiika ftycker angår, på kort tid gjorde ovanliga framfteg.
Forfvarade jemvål utur Cathedren den förifa af H. Peträfl Medicinika

Difpu-
r) Man vet icke hvaråft J Upmark, uti Parentatiou ofver J. A. Bellman fått den uplyfnih-

gen at Salvii Fader varit fkråddare Ingen omojelighet likväl, at han kunnat idka et få-
dant hantverk, innan han blef Ledamot af Magiftraten: men då måfte man ock bekånna,
at Skräddare i fuiåftåder den tiden varit ikickelig3re Skrif-karlar, ån de nu finnas i Huf-
vudftaden.

i) Trykte i Rhodopoii År 1613 in 4:0,
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Difputatloner; fom man finner af den i Marburg 1616 utgifna Sam«
lingen, kallad: Nofologia harmonien, dogmatica et hermetica. Refan fort-
fattes iedan til Prag, Wien, och flera märkvärdiga orter uppe i Tyfk-
land. År i6i5 gaf han fig på hemvågen, hvilken togs igenom Strafs-
burg, Augsburg, Nurenberg, Leipzig, Wittenberg, Magdeburg, til Lü¬
beck: hvarifrån han fjoledes gick til Stockholm.

Salvius hade icke mer ån några veckor varit hemma, då han
fick nytt underflod, at gora en flörre refa. En fom tagit (ig före at
ikrifva Anecdoter t) om denna Herren, fager at det var med den rika
Guldfmedens Hartmans Son, hans förra difcipel och federmera Stjuf-

fbi7, lon, fom han gjorde denna fenare vandring. Han for åter fjövågen
til Tyfkland, igenom Hamburg, Weflpfalen och C61n til Holland:
hvaråft han i Leyden, och på flera Academier en god tid [kotte fina
ftudien hvilke icke mera voro uti Låke-konften, fedan den ftore Snille-,
profvaren Ax. Oxenftierna honom derifrån hade afrådt. Gjorde ock-
få en fkyndefam refa igenom de förnåmfla fläder i Frankrike, ned til
Montpellier, där han något längre viftades, och blef promoverad in
Doäorem Utriusque Juris. Pa denna ort lårer han hafva fammanikrifyit
fin lilla Tra&ai, fom blef År 1620 tryckt i Paris, in 4:0 med titul:
Sciagraphia Univerß Juris Feudalis; hvaryid åro fogade bägge hans Ju-
ridifka Diflertationer. Emedan han var Italien få når, befag han ock
de förnåmfla Städer och Republiquer i det landet.

Hemresan igenom Tyfkland inrättade han på det fåttet, at han
kom til de Städer och Academier, famt Chur- och Förftliga Hof,
hviika han förra gängen icke hade fedt.

Vid hemkomften blef Salvius flraxt framläten tii Konung Guftaf
Adolph, fom fattade et fynnerligit behag til honom: och emedan då
icke opning var, at förordna honom til någon vårkelig tjenft, gaf Ko¬
nungen honom fritt tiiträde til Hofvet, ocii plågade ofta, i de förnä¬
mas närvaro med honom diicurera, och höra med hvad mogna an¬
märkningar han hade reft, och kunde gora beiked för de Länders be*
fkaffenhet, feder och lagar, fom han igenomvandrat.

1620. langt derefter trådde han i åktenikap med Huflru Margaretha
Pådersdotter Skute, fom var en åldrig men välmående Enka, efter Han¬
delsmannen i Stockholm Lorentz Hartman uj. Den ofvanbercrde

Anecdote-

t) Η J. M. Tom varit privat Secrcterare i Hufeh Se Deutfche A&a Eruditor. Leipzig 1712·
6 ft p. 487 ieq

ti) En Mcklenbm-gare, fom Ar 1582 hade kommit til Sverige; och vunnit anfenlig egendom
pa fm Köpenikap med arbetat guld och (jlfver.
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Anecdote-ikrifvaren, hvilket år det lindrigafte namn fom man kan gif-
va e fkamlös Calumniant, afmåiar Salvius och hans Hujtru, fåiom
ogement girige^ obarmhertige emot nödlidande, och vårds Afe om dem,
fem de hade kunnat framhjelpa. Författaren hade icke beh.öit at vid
u riderfkriften yppa, at han i vredt mod tagit pennan, når han fått tid¬
ningar om Salvi död; ty afhandlingen vifar det nogfamt: och felas
allenaft, at han ock hade bekant orfaken, hvarfcre han förlorat fin Se-
creterare-tjenil hos denna Fierren. Utom girighets laflen fkyller han
lin förra Patron för otrohet i ågtenfkapet, och at mera hafva ålfkat
unga qvinfolk ån fm gamla gumma. Sådant kan han hafva lånt utur
en dylik trovärdig Auclor, Sch\vedijcher Spiegel, hvilken il<riftar de Sven-
fka, fom under Trettie-åriga kriget voro i Tyfldand, efter alla tio Bud¬
orden; och vid det Ivette har mycket at tala om Salvii okyfkhet. Til
at gifva lina egna tilvitelfer fken af ovåldughet, inffåmmer Secretera-
ren med Almånheten derutinnan,^ at Salvius var en klok och forflån-
dig Miniiter, famt nitifk för fin Ofverhet och Fädernesland.

Kort efter Bröllopet blef Salvius förflackad til Gotheborg, at dår
vedertaga den ifrån Bilfingen flyttade Stadfens afdelning och fundation.
Han uträttade lådant til Konungens fullkomliga nöje, och blef til be¬
löning, famt för det at han redan öfver alt var bekant af fin lärdom
och iörfarenhet, benådad med et Afleffors ftåile i den Kongl. Hof-
Råtten i Stockholm: hvilket Ämbete han på tredje året föreitod.

Under denna tiden brukade Konungen honom uti många andra
vigtiga vårf: hvaribland var, at han i en hemlig förrättning flackades 1622
til Chur-Förflen af Sachfen: dä han uti nederrefandet på åtikilliga or- in Apr.
ter, til Konungens behof, vårfvade några Regementer til håfl och fot;
merendels af egna-medels förfkott.

År 1624 ärades han med Adeligit vårde och frihet, tagandes det ^24.
namnet A-dier; dock ej at derföre aldeles nedlägga flt förra, Salvius;
hvarunaer han ock hela.fin lifstid igenom har nåitän mera varit kand,
ån under det nya Adeliga. Konungen utnåmde honom med det fam-
ma til Secreterare af Staten.

Följande Året var han Konungen föl jäktig til Lifland, och för-· 1625.rättade vid Cantzliet, livad hans Ämbete fordrade. Blef dock efter en
kort tids förlopp affkickad til Sverige, at föredraga Rådet huru faker-
nas befkalTenhet då var; och fedan uträtta vifia commiflioner hos Ko¬
nungen af Danmark, famt några Chur-Förflar och Ständer i Romerfka
Riket; hvilket alt til Konungens behag utfördes.

D d NSr
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s6zj, NaR Hans Maj.t drog med En: Armee åt Pretiffen, far A·dier Sal*
vius åter med. Och då Polackame llto fnarka fig, fom voro de icke
obenågne til en Vapn-hvila , fel'ef häri oc'Ii Arwed Horn befullmåkti-
gad at refa förut, och börja derotn handla.· Alt liknade (ig; val: men
då de Sveiiffte fkulTe fara ältad, blefvö de af et Parti Cofläker, fom låg
i förlåt, emot alt folks- rätt, aη falne,, utplundrade, och våldfamligen
bortförde in åt Polen; hvara il de några veckor fångflige höllos, förr
ån de blefvö lös-fiåpte; Poläckeme på deras fida mycket glade,, at med
några magra urfakter, komma ifrån et få groft fel emot Jus gentium.

Innan- den Store Guftaf tog närmare del uti Ty(k länds- angelägen-
1629 heter, fände han tvenne Legater til Lübeck, at handla med de Kejferlf-

26 Ja». ga om krigets· förekommande. Adler Salvius· var den ene, fom re¬
ite förut; men fick igenom en Cavailkr, affärdad til Lübeck, at be¬
gära Pafs för den ankommande befkiekningen, det fnöpliga fvaret, a£
Kejfaren icke ville antaga Sveriges utfkickade: et högmod fom Offer-
rikaren fedan dyrt fick betala.

Adler Salvi-us holt hg händigt vid Konungens perfon, och fom
man märker, ffod i brefvåxling med Sveriges utrikes Miniffrer.

.1630. På refan til Pommern utnåmdes han til General Falt- och Krigs-
Commiffarius :■ och gick öfver på famma fkepp, fom Konungen, At
nyttja tiden-, dä Flottan för motvåder låg i Elfsnabben, arbetade han
under Konungens egna ögon. på Manifeffet emot Kejfaren κ} :· och ef¬
ter framkomffen continuerade vid Ccmmiflariatet hela den campagncrr,,
och en del af följande årets: då Konungen ännu mera öfvertygäd om
Mannens (kickelighet, tog honom' til frt hemliga Hof-Råd; och efter

Ct6gi.· o-ågi-e veckor fann nyttigt, at låta honom fåffa fig fom Refident och
Cofnm-iffarius i- Hamburg, Hans göromål var, at la väl hafva akt tip¬
pa Alliancernas obrotsliga hållande, emellan Sverige och Neder - Sacfi-
fifka Crejffens Ständer, fom at upnegotiera medel til Arméernas beb off
Huru granlaga en lådan förrätning varit, fårdeles efter Konungens död,
då en. del af Riks-Forftarne föilo ifrån Förbundet, de Svenike häftiga¬
re anfattes i Tyskland, och ffilffåndet i Polen- begynte lida til hut,
fådant" kan hvar och en låtteiigen föreffäik iigj och derjemte at det
fordrats mycken vakfamhet och arbete, til at rätt kunna fullgöra lav ad
honom var anbefalt,· Deribland kan i fynnerhet räknas: at fåfom

§*33, Hertigen af Brannsfehwig fatte up- en egen Armee, och, fom man tror
på Danmarks tilffyrkande, tänkte agera färfkiit, holt Adler Salvius et
vakande öga pä alla förfök, fom kunde leda til fkiljaktighet ibland

Tros-
tf) Cmfa öl· quas GuftavttS Ådolphus cöaffus φ cum efcercifH fo Qtwtomiam

vere> itys.



Trosförvanterna i Neder-Sachfen. Samma tihyn var Sten Bielke an-
befald i Pommern. Adler SaJvius utmärkte lig dermed, at han med
god lampa förmådde ftaden Bremen at gifva krigshjelp eller om man
vill kalla clet eontribution., åt de Svenfka, fbm påtagit % at med all
kraft agera for famteliga Proteftanterna.

En tid derefter kallades han på några veckor hem til Sverige >' til ^54«
at i et och annat få närmare ordres. Men Regeringen ändrade fin
tanka, och behölt honom hemma i Riket, anförtroendes honom Hof-
Cantzlers och Secrete-Råds Ämbetet DeiTe beklådde han med famma
beröm föm fina förra. Hvarföre Regeringen, dä Riks-Cantzlern Oxen-
•ftiema vart hemför1! ofv ad, föll med iit val på Adler Salvins, at fån da
honom til Ty ibland igen j hvaråit han i Oxenfliernas ftålle fkulle hafva
flitig til fyη på alla underhandlingar, och med Rik s-Fö ritarna rådfla huru
kriget -hilåggas kunde. Innan han ginge längre in i Tyfka Riket fkulle
han ftadna i Pommern, där Oxenftierna då var, o.ch hos honom taga
under råtte! fe, huru vida med de particodiere fammantråden lidit vore..
Men emedan all möda at få de krigande på fredliga tankar, befants än¬
nu vara fåfäng $ holt Oxenflicrna före, at Adler Saivius gjorde åfvea
få vål om han ännu någon tid reiiderade i Hamburg, och där afbidade
en eller annan conjunctur, ibm yppas kunde. Hvilket han ock gjor¬
de til Är 1638, da lian förordnades til Sveriges Legat 1633

Uti denna myndighet blef han ofta tillitad af Svenfka -Generaler¬
na, fårdeles når penningar behöfdes til vårfningar. Defs.uian ingick
han många nyttiga Förbund med ätfkdiiga fremman.de Magter.: och
hölt fedan långe uppå at handla och jemnka med de i Hamburg for-
famlade Ge fa ηäter, innan preliminairerne til den almånna Freden kun¬
de komma til ilåncL

Undek fit langa viftande på denna ort, finner man, at han fkrifvit
Epiftolam ad Amicum de Traclatibus p/wis; cum Poftjcripte, och tvenne 16411'
Refpenfa ad Literaf Regis Danta: ibm alle åro af Trycket utgifne. Och
få framt han år auTor, fom månge tro, til Epitome Kerum Qcvmanicarum^
tårer den ock vid famma tid vara författad. Til forfriflkning efter
hufvudbry, fkal han hafva roat iig med andra lärda faker 5 åfven med
Grekifka fpråket, hvilket han förftod grundel igen; ej mindre ån det
andra få kallade iårda fpråket, Latinen. De Orientaiifke voro honom
icke obegripelige. De angelågnafle moderna kunde han i fullkomlig-
het. Når han fåledes jemte fpråk, literature, critique och fkickelighet
i Latinfk poeii xf ågele en djup kunfkap om Europeifka Rikens bruk,
lagar och iη terelfen, var icke underligit om han ibland tänkande folk
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pä fin tid anfågs fora en genie untverfel. Icke defsmindre voro nä-
gre hemma i landet, fora af förnäm dumhet och afvundfjuka hade bu~
dit til at for Drotningen afmåla Adler Salvius, fora en Scholman och
liten Läkare. At fådant måfte hafva iluckit honom , fer man af et
bref til Chriftina, hvaruti han utbreder, huru han, fedan Forfynen
behagat fkicka honom til politifka affairers hanterande, trodt fig icke
hora förakta någon vetenfkap , emedan omiland igheter yppades dår
man hade hjeJp både af Philoibphie, Natural- och Kyrko-Hiiloria. I
den affigten, fager han, hafver jag ffråkt mig per omne fcientiarwn ge-
juls, quo me banns abfiulit error. Och hvad dodloratet anginge, nekade
han icke at med flit hafva fluderat både Medicin och Theologien5
utan at föka graden i någondera.

Adler Salvius var af de Kongeliga Sånningebuden den förfte fom
infant fig i Ofsnabriick; til at bereda T radatens opning, och imed-

17Nov. lertid at Johan Oxenfiierna blef qvarliggande i Minden, förmå de of¬
rige deltagandes och Tyfka Ständernas Fullmåktiga, at fnarare komma
tilfsmman. Han holt iit intåg med tilbörlig heder, och ärebetygelfer
af Stadens Magiflrat. Ständerne voro glade ofver hans nårvarelfe: få
mycket mera, fom han förebygde en tilåmnad ruptur af de Kejferliga,
hvilke voro blefne ilolte ofver de Franfkas. nederlag vid D ii ti ingen,
och hotade at ej längre ligga och vänta på denna Kronans; Legater.

Hvad uppå det mångåriga Mötet bfifvit uträttat, få väl til TyUt¬
lands, fom Sveriges fromma, år nog bekant i verlden igenom de Hi-
iforier, fom om Weffpfalifka Freden, i alla fpråk åro utgifne. Nägre
hafva ibland andra omftåndigheter anteknat, at uti granlaga mål, fom
rörde Sverige och Frankrike gemeniämt, Salvius merendels tagit mö¬
dan uppå fig, at refa til Münder, och conferera med de Franilta Sån¬
ningebuden ; falt defle ock underltundom kommo til de Svenfka i Ofs-
nabruck. Under det ofta plågade omgånget med Franilta Miniitrer-
na fager han,-i et bref til Drotningen, fig fulfeligen hafva utrönt, det
Franfo ferne ful ler icke fkulle låta Sverige akleles undertryckas, men
derjemte ej komma til någon makt, ne c mergi nec emergere volunt: och
för öfrigit gerna fe, at det plågade Kejfaren,. allenaft at Bayern famt
de andre Chur- Förilar och Iförilar vid Rehn - ilrömmen icke altför
hård t hanterades: för all ting at Sverige icke finge för mycken makt
vid bemålte ilröm 1 Pfaltz; hvarutaf Frankrike icke kunde vänta fig.
annat ån et obeqvåmt granlieap.

I öfrigit erkändes Adler Salvius af alla Legaterna för en ganfka
klok och förfökt Man; hvi ken fig natt och dag bemödade at affcjel-
pa alla fvårigheter, och fä enhållighet uti finnen och rädflag. De frem-

mande
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mande Iiyfle derföre til honom et flört fortroende bade om fjelfva
Univerfal-verket, få ock många rådplägningars direétion uti deras Prin¬
cipalers, enfkylta åliggande, fom icke hade gemenfkap med Sveriges
interefle. Jemte det han, under all denna tiden fåledes använde alla
fina både föritånds och kröps krafter, til det almännas tjenit, hade
han tilförene icke eller fpart fin egendom för Fäderneslandet 5 utan
gjort, når hålfofamma förflag fkulle verkftållas, anfenliga föritråcknin-
gar af egna medel; och igenom fin Credit på utrikes orter fkaftat mån¬
gen gång flera tunnor Guld tilfamman.

I betraktande hårutaf, och dåTracfiaten i Ofsnabrrick gick til fluf,
uphögde Drotning Chrifiina fin vålförtjenta Salvius til Sveriges Rikes
Råd: anbefallandes honom at infånda fin Ed för det nya Ämbetet, och
lika fult continuera vid Tradlaten. Det lialp icke at någre gjorde de- 27 3rt'
ras afvundsfulla påminnelfér vid valet: ty Drotningen, fom ville up¬
pehålla fit Werk, fade i Rådet: "Når man föker goda råd, frågar man
"icke efter fexton Anor. Salvius fkulle ju utan tvifvel vara capabel,
"om han vore flor af familia: men fä kunde han ock räkna fig det
"for en åra, at man intet annat hade emot honom. Mig år angelågit
"at hafvå dugtigt folk. Om de gode Herrar Rikfens Råd hafva ikic-
"keliga barn, ikola de gärna anfes ; dock c&teris paribus, och at man
"icke binder lig vid några få familier och perfonerHans vänner hade
utan tvifvel berättat honom, huru ftark flod han ägde uti Drotningen;
hvarföre han ock, uti fit Tackfåjelfe-bref låt inflyta mycket, fom -7APr*
fkulle mortifiera hans mifsgynnare. Han ikref, at om han ej hade
Anor, få hade han dock meriter; famt at Sveriges Drotning ej mindre
ån andre Potentater, i äldre och fenare tider, ägde makt at- belöna
trogna tjenlter, och upmuntra fådana Underfåtare, forn icke hade at
pråla med hög hårkomft Han anförde vidiöftigt hvad fom brukeligt
var i Ty fk land, Frankrike och England; och i fynnerhet, at de flåite
fom då voro Plenipotentiarier vid den vigtiga Traélaten, hade varit
Docfores Juris; famt at åfven M:r Servien hade famma dag af fin Ko¬
nung blifvit gjord til Miniitre d'Etat, och var åfnad til Cantzler; falt
ån han kort förut icke annat varit ån Procureur du Rarfement de
Grenoble.

Sedan omfider alt var lyktat i Ofsnabrück, och Fredens Execu-
tion förlagd til Niirenberg, fkulle Riks-Rådet Adler Salvius afbida ut¬
gången derutaf i Hamburg; och imedlertid med Ständerna uti Neder-
Sachfifka Creyifen om några årender negotiera.

e v

Andteligen då denne Herren hade utan afbrott varit fjorton år
tJtomrikes uti angelägna underhandlingar, kom han hem i Riket, och i6;o
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emottogs almänneligen med mycken heder. Icke langt derefter bief
det angelägna målet, om Pfaltz-Grefvens Carl Guftafs antagande til
Sveriges Arf-Förhe aldeles dadgat. Och emedan Drotningen uti en
fkrift til Ständerna hade låtit förda, at hon igenom denna förfatning
ville hindra, at ej Riket, efter vid folks önfkan fkulle blifva förvand¬
lat til en Republik, om Kongeliga Familien utginge; få vore månge
deröfver förargade, och fattade agg til Adler Salvius, hvilken man på
fkrifarten kunde igenkänna hafva varit concipiiL Men Drotning Chri-

*651 ilina blef honom altid vålbevägen: fkånkandes honom, ehuru han en
12 Mait, didindion icke gärna ville emottaga, Friherre-namn och vilkorj

och til famma dånds tilbörliga utförande, et Friherrefkap; beilående i
en Kronans Pogod eller Sokn, i Ingermanland och Kexholms fodra
Lån belägen, kallad Rautus; hvilken han federmera, fom då vanligit
var vid nya Lån, gaf et nytt namn och kallade Örneholm. Han fick
ock, fom Friherre, föra en fyradubbelt fördelt fköld; och der mitt uti
fitt af Konung Gudaf Adolph förvårfvade Adeliga Adler-vapn j i blått
fält, en Örn af naturlig färg. Af de fyra nya fälten var det öfverfta
til höger, och nederRa til vänder, rödt med et gyllene Caduceus, eller
Spira omfattad med tvenne krönte ormar. Det ofverfta til vänder och
nederfta til höger, gull med en Lagerbårskrants, Utur den högra Hjelm¬
kronan updeg en half örn, med naturlig färg, och krona på hufvu-
det: utur den våndra en gyllene Caduceus, emellan fex Cornets-fanor,
tre på hvar lida, af blå, iiabell, och röd färga.

Jul» Samma år förfåndes han åter til fremmande orter, at på Freds¬
fördraget emellan Sverige och Polen, fom ikulle företagas i Lübeck,
vara Caput Legationis å Svenfka iidan. Men aldendund Polackarne
icke med fädana Fullmagter och indrudioner förfedde voro, fom hg
billigt borde 5 ty befarits på bägge iidor rådeligad, at Tradaten på nå¬
gon tid upikjuta. Adler Salvius gick derföre til Hamburg, och ut¬
rättade vida Commiflioner, fom honom af Drotningen enfkylt up-
dragne voro. Omfider rede lian til Wifmar, deg där ombord på
Kronikeppet Andromeda, fom til hans afhåmtande var ditfåndt, och
kom öfver til Sverige i flutet af Aprili 1652.

Han hade icke mera ån tre Månader viftats hemma i Fådernes-
1652. landet, dä han a nyo fick befallning at laga hg til Lübfka refan i fam¬

ma Caradere fom ülförene; emedan fakerne voro få når jemnkade,
at man hade hopp, at kunna fortfara med Tradaten, och bringa ho-

3 Aug. nom til önikeligit ilut. Andaiterne til refan voro redan få noga tag¬
ne, at famma Kronefkepp fom öfverförde Salvium til Lübeck, fkulle
fedan gå til Pommern, och föra C. G. Wrangel hem til Sverige. Men

under



ADLER SALVIUS. 215

Bilder det at tilredelfema göras, varder han anfallen af en hetfig fe-
ber, fom oaktat alla brukade läkedomar, rycker honom utur denna
verlden, d, 24 Aug. 1652.

Emedan han icke hade Bröfl-arfvingar", och egendomen var mer
ån tilråckelig for den efterlefvande Änke^Fruens hederliga uppehälle,
ikånkte han til Stockholms Stads Kyrkor, Scholar och fattiga, famt
Strengnas Barnhus, anfenliga Penninge-fummor. Utomdefs, fåfom
Cloilret Harzefelt uti Hertigdömet Brehmen, tillika med rättigheten
af prima inßantia uti alla under Cloilret lydande Meyer, antingen de
lago inom eller utom det Bremifka, voro y) honom af Drotning Chri-
ilina, förutan andra Gods i Pommern allodial och evårdeligen done¬
rade , få anflog han ock inkomilernä af bemålte Clofler til Stipendium
for fattiga Studerande i Stade.

Efter hans död förårte ock bemalte Fru til Stockholms Stor»
Kyrka, hvaråit han d. 7 Nov. famma är, med mycken ilat begrofs,
honom och % til äminnelfe, en Altar-tafla, zirad med basreliefs och
Statoer af filfver, hvilken utan genfågelfe år den koflbaraite i hela
Sverige.

Hom låt ock upfåtta et vackert Epitaphium, uppå hvilket, för¬
utan. flera bilder, denne namnkunnige Legaten, och hans Fru, åro uti
naturlig ilorlek uthugne i marmor* och förtjenar af refande at befkå-
das» Om hennas egit dödsår år vål icke något förmält på berörde
Epitaphio: men få vet man dock, at det var 16575 fedan alle hennas
Barn med Hartman redan voro afiedne, och allenaft en del Bamebam
ihrige.

y) 1650 cl. 7 Sepf,
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Grafikriften lyder fåledes:
HoNORI ET /ETERNITATI

illustris et eminentissimi DOMINI
Domini JOHANNIS ADLER SALVII

Lib. Baronis in Grnholm, Domini in Adlersburg,
Harzeeeld, Wildenbruch et Tullinge.

Qui
coelestis ingenii eavore et indulgentia

©pe absolutae eruditionis maximarum q. virtutum adminiculo
a modicis initiis ad senatorin Regni dignitatis fastigium

RARO ET VIX IMITABILI EXEMPLO EXTOLLI MERUIT

POSTQVAM AMPLISSIMA, JUDICII SUPREMI ASSESSORIS, SECRETARII
Status, ad exercitus per Poloniam Germaniamq.

Serenissimum Regem Daniae, itemq. vaeios Imperii Romani
Electores, Principes et Status Legati, Cancellarii Aulae,

Secretioris inclitiq. Collegii Cancellariae Consiliarii,
ad transactionem pacis universalis in Germania, nec non

perpetuae Regni Sveciae cum polonis plenipotentiarii

munia, eide, d exteri tåte, successu ac eventu i ναε stimab i li

gessiset, ingentibusque in patriam eique eoederatos meriti§
ad admirationem usque inclaruisset.

hoc monumentum marmoreum erigi curavit

Superstes moestissima et triginta annor, ceiara conjux et h^res
D. MARGARETA SALVIA.

PlE PLACIDEQ. OBIIT HoLMIAE Α.'Ο ΐ6ζ2 d. 24 AUGUSTI
POSTQVAM SEXAGINTA TRES IMPLETOS FERME ANNOS

cultui veri numinis,
TRIGINTA AUTEM SERVITIO SUPREMI MAGISTRATUS

GLORliE SUI SECULI

ET SEQVENTIUM VENERATIONJ CONSECRAVISSET.
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Bredevid detta Epitaphium år en andelig Allegoriik målning, fom han
til Kyrkans prydnad hade ikånkt, medan han ännu var Stats -Secre-
terare z).

For några år fedan har Veilner i Niirenberg, ibland ikådepennin-
garna öfver alla dem, fom voro Gefandter vid Weffphaliika Freds-
flutet, ockfå gjort den hår afteknade: hvilken icke behofver at befkrif- Tab. VII.
vas. Man anmärker allenait, at bilden år copierad efter et Koppar- Wo. t.
ftick; och tituln fådan, fom Adler Salvius honom bar, medan Tracfba-
ten påflod: få at hår hvarken nåmnes Riks-Råd eller Friherre. Uti
dödsdagen har en utlänning åfven vål låtteligen kunnat fela. Val-
fpråket öfver Vapnet gifver tilkånna, at han med alfvar i all fm tid
arbetat på Freden; efter Gud dr then, hvilkom icke oenighet, utan Freden
tehagar.

z) At ej namna en annan ikon tafla, hvilken han vid famma tid, iig til aminnelfe låt uphånga
i Linköpings Domkyrka. Perfonalierne åro frykte vid Emporagrii Likpredikan öfver
Job. XIX, v. 2£, in 4:0. Jemför Enkefruens Pcrfonalier.

ROSEN-
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Rosenhaniska Slakten år under det namnet icke mycket öfverTvåhundrade År bekant i Sverige '7 men kan likvål råkna fina
Förfader mänga leder långre tilbaka.

Man vil derföre allenafi börja ifrån Hrr Thure Jönsfon til Lind¬
holmen (hvars anborna Vapn Var tre Rofor) en mycket namnkunnig
Man, och Riks-Marfk, År 1523. Han var gift med Fru Anna (Wafe)
Johan Chriftiernsfons Dotter af defs fenare Fru, Brita Bonde; och få-
ledes 1 fkyldfkap med Kon, GuAafr men tog fig likvål det orådet fö¬
re, at vilja vara Konung i WeAergötland 5 hvilket icke båttre lycka¬
des, ån at han måfle fly bort til Kon, Chriftiern i Danmark ·, dår han
ock omkom,

Johan Thuresson flck icke omgålla Fadrens brott; utan fortfen-
te fin Konungs gunfi, och blef Riks-Råd, famt Höfvidsman på Ny¬
köping, Han forlofvade fig med Jungfru Karin, Hrr Knut Knutsfons
Dotter til Hjelmfåter, och håfdade henne. Vigfeln ikedde icke få fnart,
at hon ju förut födde honom en Son, Jöranj och dog i famma Barn¬
fång. Icke långt clerefter, 1527,. gifte fig Hrr Johan med Riks-Föritån-
darens Sten Stures Enka, Fru Chriftina Gyllenftierna, och blef en
Stamfader för den Gr-efveliga Slakten (Roos) til Bogefund och Haga:
hvilken dock nu år utgången,

JÖRän Johansson, til Torp och Haneberg, Legitimerades af Kon,
Göflaf Eriksfon Aro 1537, och tog fig tilnamn Roienhane: hade intet
mehn derutaf, at hans Moder icke var Pråftvigdr utan blef Konun¬
gens Befalningsman pä Kronebåck, fidft Ammiral och Ståthållare på
Nyköpingr fick jemvål fit gifte uti den gamla och anfedda fläkten Bölja,

Johan Rosenhane Jöransson flod i fårdeles nåd hos Kon, Carl
den Nionde, fom hade befunnit hans fkickelighet både uti Krigs- och
Civil-förråttnmgar, Var brukad en tid fåfom Rikfens öfverfte Secre-
terare; men ville ej emottaga Cantzlers-Embetet. Skickades flera gån-
gor Legations-vis til Tyfkland och Danmark j och på flutet lefde i ro,
fåfom Ståthållare på Nyköpings Slott, och öfver defs Låhn. Med lin
Fru, Karin Arp, Hrr Schering Ericsfons Dotter til Slådehammar och
Vik, hade han r

Schering Rosenhane, hvars lefverne ikal närmare blifva bekant
uti följande Artikel} och defsutan tvenne Söner, Johan och Guftaf,
Den förre upfleg til Riks-Råds värdigheten, och den fenare til Prefi-
dents-Stolen i Dorps Höf-Rått, Rågge blefvo de igenom et bref för-

tatte
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fette i Friherre-ftånd, den 18 Febr. 1654. Och fafom Drotning Chri-
ilina icke hade mer at bortfkånka, gaf hon dem Exfpedlance på deras
åldre Broders Friherreikap Ikalaborg. Friherre Johan Roienhanes Sö¬
ner aflede aliefamman i ungdomen5 och Guflaf Rofenhane var icke
gift. Deremot hade Schering få mycket flera Barn; fem Söner och
fju Döttrar. Vid hans död voro likväl fyra Döttrar redan begrafne;
och ibland Sönerna hafva hittils lefvat, defcendenter allenaft efter tven-
ne, Axel och Fridrich; fom gjorde tvenne linier: den åldre derutaf
likväl redan utgången.

Fridrich Rosenhane, den yngre Sonen; kom ej til hög ålder, Vi°
utan dog Ryttmåftare vid Lif-Regementet. Hans Son Schering avan¬
cerade til General-Major af Cavalieriet, och lemnade efter flg en Son,
Fridrich Bengt Rofenhane; fom år KongL Kammar-Herre och gift
njed Gref Magni Stenbocks Sona-Dotter. Hafver 2;ne Söner,

Thure Jonsfon.

Johan Thuresfon.

Joran Johansfon Rofenhane. Grefvarne Ro os. 3,

Johan Rofenhane. 4,
—λ—

Schering Rosenhane, Johan Rofenhane. Guflaf Rofenhane,
Friherre d. 3 Junii 1652. Friherrar d. 18 Febr. *654.

λ
,

Frih. Axel Rofenhane. Frih. Fredrik Rofenhane. $,
t t

Frih. Gjoran Guflaf Rofenhane. Frih. Schering Rofenhane.
t t

— " . ■ II. , . . ..A ■ ι ·. ■ . I» I I. ( .. .... m - ■ — 1

Frih. Axel Guflaf Rofenhane, Frih. Fredrik Bengt
f utan manliga arfvingar. Roienhane.

Frih. Schering. Frih. Johan Guflaf.
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1609. C?chering Rosenhane föddes på fin Fådernesgård Torp i Söder-

manland, d. 4 Julii 1609: och blef i barndomen hemma hos fina
Föråldrar upfoftrad, dels på denna Födelfeort, dels på et annat dem
tilhörigt Gods, Haneberg.

Sedan han lårt HufvudAyckerna af fin Chriflendom, famt at låfa
1617. och ikrifva i fit modersmål? fick han pä ättonde året göra början med

Latinika fpråket.
Til belöning för den flit och lydighet fom han emot fina För¬

åldrar vifte, fick han refa til· Stockholm, at fe Konung Ouftaf Adolphs
1620. Bröllop, och Drotningens derpå följande Kröning. Då det hånde, at

Doélor Johan Bothvidi, federmera Lindköpings Bifkop, blef pä Hofvet
denna Pilten varfe, och tykte fig redan fe et årnne til en flor Man i
verlden: lade fördenfkul händerna på hans hufvud, och vålfignade
honom.

3621 Kort derefter blef han fläckad med fin yngre Broder tilStrengnäs
Jan. Scholas hvaråfi han ftraxt kom i Conreélors-Låxan, och hygde pä

den grund han hemma lagt hade, i tu och halft års tid. Låremåfta-
rene fingo icke göra någon fkilnad emellan honom och fattigmans
barn: mäfte ock til at låra ödmjukhet och måttelighet lefva utan be-
tjening, och andra bekvämligheter, fom hans Föråldrar låtteligen kun¬
nat anfkaffa.

1623. Men når pefien yppade fig der i Staden, blef han hemkalfad, och
fatt i Nyköpings Schola hos Samuel Kempe: under hvilken han mer¬
keligen tiltog i Latinen, och begynte, utom lås-timarna, liafva fit
flörfla nöje i Studerande,

1624 Straxt efter Fadrens död, fom timade vid början af År 1Ö24.,
aS Jan. Jif Modren honom fara til Stockholm, at öfver fit ytterligare göro-

mål taga råd hos Anhöriga? i fynnerhet hos H:r Johan Skytte, fom
hade varit Fadrens förtrognafle vån, och blef nu Målsman för Sonen.
Denne lårde Herren förhörde honom mänga gängor, och pröfvade
honom fkickelig at hålla vid Studierna ? famt at han borde refa til
Upfala,

Rosenhane kom til denna Hög-Schola Larsmeflo-tiden famma
År: blef efter vanligheten deponerad? och fatt under Docflor Wallii
infpe&ion, fom utfökte för honom en god Prasceptor, /Efchillus Pe-
trseus? hvilken pä flutet blef Biikop i Åbo. Ifrån lina Academifka

16^6 hindrades han allenaft, då han på befallning måfte inftålla fig1
uti Enke-Drotningens Chriflinte Begrafning, och "ibland den andra

Adeli*
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Adeln rida fram for det Kongl. Liket, ifrån Nyköping til Strengnås:
famt igenom en annan refa til Stockholm, at foka confirmation på de
Gods, fom Drotningen hade ikånkt under Norköpings Befluts -vilkor.
Derifrån vande han om til Academien, med fä mycket ftörre ifver,
fom han då begynt vara utan Praeceptor; och, til et prof af fina gjor¬
da framfteg, holt en Oration, de variis hominum Studiis, horumque caufis.
Et par är derefter bief han Aufcultant i Hof-Råtten; och den förfte 1628.
af Adel, fom fått låf at bivifta SeiTionerna,

Anhörige och vänner ville at han ftraxt fkulfe foka tjenft: an¬
tingen vid Hofvet, dår Kon. Guftaf Adolph fom då var hemkommen
ifrån PreuiTen, gjorde den unge Rofenhanen mycken nåd 5 eller ock
vid Armeen. For det fenare var han aldeles icke hogad; och det för¬
ra hade han icke eller luft at antaga, innan han förut fått fe iig om
i verlden, och lårt kanna andra land.

TiLFaLLE yppades, då H:r Jacob Spens gick fåfom Ambafladeur
til England. Rofenhane var icke kånd af denne Herren; men vant
dock fnart hans tycke, igenom en Latinfk Oration, fom han holt til
honom: och fick tilfåjelfe, at vara med i följet, och nyttja AmbafTa-
deurens hus och bord. Bland unga Adelsmän, fom blefvo delaktige
af famma förmon, var H:r Bengt Skytte, Riks-Rådet Johan Skyttes
Son, och H:r Johan Drake til Intorp. Denne var ifrån flera år tilba—
ka, och til döden, Rofenhanens fåtafte van. Honom, fåfom äldre,
tog han til rådgifvare på refan. De hade ingen ting affkildt fins emel¬
lan; utan delte med hvarannan både ljuft och ledt: fom man til en
del kan fe, utur den Epifloia Confolatoria, fom Rofenhane låt trycka Är
1632, öfver defs Faders, Weftgötha Landshöfdingens, Herr Anders
Drakes död.

Ambassadeuren famlade hela Sålfkapet på fit Friherrefåte Orre- 1629.
holm i Weftergöthland; och gick fedan Sjövågen ifrån Marftrand til M«*·
London. Beikickningen varade halft År: under hvilken tid Rofenha¬
ne iårde flg fpråket, och arbetade i åtfkilliga vetenfkaper; viljandes
icke vara mindre flitig ån hans Hus-kamerat Petrus Antonius, den
unge Skyttens Proeceptor. Han gjorde ock en reik i landet, at befe
de förnåmfta Städer och Palats.

NIr Ambaffadeuren refte hem åt Sverige, gick Rofenhane, med
fin Drake, öfver til Frankrike. Var forft någon liten tid i Paris, och
for fedan omkring i Provintferna. 1 Angers viftades han fex Måna¬
der, för Språkets och Exercitiernas fkul. Vid återkomften til Paris
continuerade han i de påbegynta Ridderliga orningar; vändandes jem-
våi någon tid på Spanfika och Italienika fpråken. Om Sommaren 1631 1631,

Ε e 3 var
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var Rofenhane färdig at lemna detta landetf vid famma tid fom Sven-
fke Legaten H:r Bengt Oxenftierna tog affked ifrån Franfka Hofvet.
Med honom folgde Rofenhanen och Draken på et Hollåndfkt Krigs-
fkepp ifrån Calais til Vliftingen i Zeeland 5 och refte hela Holland ige¬
nom ; til defs de omfider 1'atte fig öfver Hafvet ifrån Ainfterdam til
Götheborg. Men Oxenftierna tog nårmafte vågen til Konungen, up i
Tyfkland.

Sedan Rofenhane varit något litet hemma på Torp, och tilfedt
huru hans egendom förvaltades, fkref han en Latiniii Supplique til
Rikfens Råd, och underftålte fin perfon, om de honom i Fädernes¬
landet bruka ville, eller om han fkulle refa ut til Konungen. H:r Ga¬
briel Oxenilierna Guftafsfon var Rofenhanens ftore gynnare, och råd¬
de honom at icke hafta fig bort; utan afvakta om någon öpning hem¬
ma blifva kunde.

1632 p)ET <ir0gde icke långe, innan han fick Regeringens kallelfe, ät
7 Mart vara Affeffor i Svea Hof-Rått: hvilken fyila han ftraxt tiltrådde.

Vid flutet af Aret kommo tidningar om Kon. Guilaf Adolphs
död: hvaruppå Rådet beilöt, at ftraxt en Adelsman affårdas fkulle, til
at kundgöra fådant de Ryfka Gefanterna, fom voro på vågen åt Sveri-

1635 Se? oc^ re(iari komne oiver gråntfen. I detta ärende drog Rofenhane
Febr. genom Norrbottn, och råkade dem vid Nyflott; då Gefanterne blefvo

liggande, til defs de ifrån deras Stor-Förfte hade fått nytt Creditif.
Men Rofenhane vande ftraxt, efter förrättad Commiftion, tilbaka til
fit Domare-fåte i Stockholm: hvilket han emot flera gångor gjorda
fördelaktiga tiibud af Pfaltz-Grefiiga Hufet, at blifva Hertig Carl Gu-
ftafs Hofmåftare icke ville bortbyta; utan recommenderade dertil fin
kära Drake.

Sommaren derefter fick han befallning, at jemte flera af Adel,
refa öfver til Tyfkland, och följa Konungens Lik ifrån Wolgaft til
Nyköping. Likaledes var han med, når det fördes til Stockholm at
begrafvas.

1634. Under Riksdagen, fom ftraxt derpå hölts, blef ibland annat för
godt funnit, at en Legation fkulle gå til Danmark, och lyckönfka
Printfen til fit Giftermål med Chur-Förftens Dotter af Sachfen: eme¬
dan Konungen af Danmark hade budit Drotning Chriftina och andra
Potentater til Bröllopet. Herr Påder Sparre var förfte Legaten; och
Rofenhane honom adjungerat. Denna befkickning ftod icke långe up-
på, och fick Rofenhane, fåfom de andre Cavaillererne, vid Afikeds-
tagandet, Konungens bild i gul;, hängande på en ftor kedja af famma
metall, at håra omkring halfen.

Straxt
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Straxt efter hemkomften blef han förordnad til Under-Ståthål- 24Not,

lare i Stockholm; hvilket Ämbete då förfl; inrättades: och fick fådana
göromål, fom Kon. Guitaf Adolph 1 fin Regeringsform hade föreikrif-
vit. Man finner ännu uti Radltufvans handlingar många prof af Ro-
fenhanes nit for Stadfens båda och förkofring: huru arbetet deltes
Borgmåitarena emellan: en vifs ordentlig hantering och näring blef
införd ibland Borgerfkapet: alle Ämbetes Skråer öfverfågos, och mån¬
ga felaktigheter blefvo botade. Hans egen förfarenhet och infikt tyk-
tes honoin likväl icke tilråckelig; ty begeck han med Magiftraten, at
en fiuderad perfon, vid namn Andreas Schederus (fom fedan blef
Slottsfogde) fick penningar at refa til utlåndfka Hora och vålbeftålta
Städer, och efter en af Under-Ståthållaren upfatt Inilrudion ikaffa full¬
komlig kunfkap om deras Stadgar och Folitie - ordningar.

Ryktet om Rofenhanens drift och nyttiga inrättningar kom ock
for Enke-Drotningens Marias Eleonorae öron; fom i anfeende dertil
kallade honom til fit Geheime Hof-Råd och Ståthållare öfver Lifge-
dinget. Det halp icke, at han i början undanbad fig, fåfom redan för-
förgd med en god tjenfL den han icke gärna ville lemna; eller egen-
teligen, efter han i fit finne icke mycket litade på Drotningens ofta-
dighet: men fedan hon låfvade at få begå hos Regeringen, at han lika
fullt ikulle få behålla fin förra tjenil på Kronans Stat, var ingen und¬
flyk t öfrig.

Medan han detta Ämbete beklådde, ingick han Ägtenikap med
Beata Sparre, af Rofswik-ilåkten. Hon var upfolfrad hos fin Mofter,
Riks-Cantzlern Axel Oxenifiernas Fru; hvilken ock gjorde deras Bröl- 1636
lop i Stockholm. 12 Jul«

Regeringen hade tagit i öfvervågande, huru Norrköpings Stad
ikulle uphjelpas, at den kunde blifva en för Riket nyttig Handelsort:
och fant båit vara, at, få vida det fig göra låt, införa famma ordnin¬
gar, fom redan i Stockholm voro bräkte i fullkomlig gång. Werk-
fiållandet updrogs Rofenhanen, fom tillika fick fullmagt at vara^ Lands- i&7.
höfdinge i Ölfergöthland: hvilket Låhn han {kotte i fem Ars tid, ta Aug«
under händig tilfikt at Lag och Förordningar efterlefdes; och för den
orfaken infant fig Råditufvu - dagarna i Städerna, och Tingstimarna på
Landet.

NåR någon ledighet var ifrån arbete, användes denfamma på lärdafaker. Hans vän, Draken', hade til åminnelfe teilamenterat honom
alla fina böcker: fjelf låt han komma en hop nya ifrån Holland, demLan federmera ökte på fina beikickningar i Tyfkland och Frankrike.

Under
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Under den liden han var ^Landshofding, ikref han ock fin difcurs de
hello Germanice.

Rosenhanes egenfkaper voro fådane, at de kunde lyfa på en ftör-
1641, re Skådeplats: hvarfore han ock affårdades til Munfter, där Kronan
Juk Sverige behöfde en Refident för de vidtbegrepna Tractaternes fkull.

Fyra är viftades han på denna ort, och foreftod fm tjenft til Ofver-
hetens nöje; jemte det at hans behageliga omgånge mycket föktes af
de andra Legaterna, fom måft Iwar och en kunde handla med honom
i fit tungomål; och ofta i förtroende rådgjorde med honom uti faker-
ne, fom icke rörde det almånna verket. I fin Studer-Kammare roade
han fig med låfande, och at fkrifva en tractat in Gencalogicis, jemte
en annan kallad Emblemata Politica; dem han bagge låt prefentera til
Dr. Chriftina a).

WeftphalifkeFredsverket år egentel. det, fom hafver gjort honom
måft bekant ibland Tyfkarne; hvarfore de ock på en Skådepenning
förnyat hans åminnelfe. Ena fidan föreftåller bröftbilden och namnet,

Tab. VIII. Schering Rofenhane, Friherre, Sveriges Rikes· Rad, Refident i Munβer under
■-pafidende Fredshandling. Den andra, hans anbohrna vapnen, och der-
Öfver en tånkvårdig regla: Om vi vilje aga fred„ hor intet ordttrddigt
af ofs göras, eller nesligit talas. Nedanföre år dödsåret fkrifvit.

1647 År 1647 fick han befallning at gå ifrån Munfter til Frankrike, fåfom Dr.
Juk Chriftina ordinaire Ambaffadeur: men förut tilftånd at komma hem til
Sept. Sverige på några månader. Under det han var hemma, gafDrottningen
i oa. honom, fåfom Mans-Låhn, det i Ertz-Stiftet Brehmen liggande Amp-

tet Hagen; utom den Förlåning fom han tilförene (1645 d. 20 Martii)
bekommit hade, och beftod i Amptet Schlüftelburg, vid Nienburg.

Aesikten med denna befkickning var, at hedra Franika Hofvet
med et förnämt lfåndigt Sånningebud; fedan Ambaffadeuren Grotius
var för tre år fedan5 Mandatarius Cerifantes för tvenne; och aldraiift
Gr. M. G. de la Gardie efter en några månaders lyfande Ambaffade

29N0V. hemkallad. Jemte behöriga Creditiver til Konungen af Frankrike och
Regentinnan, fick han ockfå handbref til Prince de Condé, Duc
d'Orleans och Cardinal Mazarin. Inftructionen innehölt, at betyga Drot-
ningens oluft öiver de Inrikes fvåra rörelfer, fom voro imellan Ko¬
nungen af Frankrike och hans Underfåtare; famt anbjuda Drotningens
tjenft til deras bilåggande. Rofenhane fkulle ockfå göra fin flit, at
Subfidierne måtte blifva ökade ; eller ätminftone på fina terminer rik¬
tigt betalte: at hämnd blefve tagen af Båyer-Förften, fom hade brutit
λrmiftitium: at Frankrike icke lade fig i Renfeltika faken, på det ej

detta

a) Hafva fedan de gått igenom mangas händer nu återkommit til K. Guftafs Bibliothek.
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detta Amptet åfvenledes undginge Sverige, fom Dachftein och Motz«
heim hade gjorclt; och omfider, at underråtta iig om Franfka handeln,
och utröna huru den kunde föras på et för Sverige nyttigt fått. På·
det deile Wårf icke ikulle råka fvårigheter för Ceremonieilets fkull,
tilftadde Drotningen fin AmbaiTadeur Rofenhane, at cedera Cardinalen
Mazarin högra handen.

Sedan han om detta och mera hade både munteligen och fkrif-
teligen blifvit til fullo inilruerad, refte han vid början a£ följande år
1648? landvågen til Frankrike, igenom Danmark, Moll ilen, Bremen, 164$
Oldenburg och Holland: lemnandes fin Fru och Barn, hvilka han ock, «Jan*
under de tvenne iidfta åren, hade haft hos iig i Miiniter, at komma
fjöledes efter om fommaren.

Han hade icke långe varit i Paris, innan han emottog iooooo
Franfka Riksdaler fom Drotningen Regentinnan fkånkte Drotning Chri-
ftina: en fumma, fom man vid närmare revifion torde finna hafva va¬
rit Subfidierna til afgäng., åtminftone icke användas til Rikets tarfvor,
utan til Curiofiteters inlöfande och gratificationer. Dock likväl foni
Cardinalen Mazarin hade förmodeligen ftyrkt til denna fkånkj låt Dr.
Chriftina, igenom Rofenhane, fkånka honom et Krigs-fkepp, kallat 22Apa.
Julius.

Sedan VeftphalifkaFreden var fluten, och Franika Subfidierna up-
hörde, begynte Rofenhane få mycket mer at frukta för aftagandet på
hans traélamente, fom han då allaredan af egna medel tilfatt några tu-
fende Riksdaler; jemte Landshöfdinge-lönen, hvilken han under fin
Ambaffade fick oafkortad upbåra: låt derföre igenom fina vänner i
Sverige förftå, at han gärna ville komma hem til Drotningens Krö¬
ning. Franfoferne arbetade ock igenom löngångar på hans rappel: ef¬
ter de märkte at han i fina berattelfer til Hofvet uptåkte fanningen
och råtta fammanhanget af det, fom de igenom Refidenten Chanut
annorledes ville hafva uttydt. Han Rod ock på Drotningens refpeft
och rättighet i många faker: råkandes defsutan i några conteftationer
med Cardinalen Mazarin deröfver, at Frankrike förlåt alliancen och
Syenika intereifet i Tyikland. Ty det år til vetandes, at Cardinalen
hade alla fina tankar vid den tiden endaft riktade på de inbördes ^Kri¬
gen, hvilke af honom voro anftålte: och kunde derföre icke fmålta,
at Rofenhane honom med få lifliga fårgor afmålat i fin lilla Traéfat,
Obfervationes Politica fuper nuperii Gallia viotibus iz:o. Men aldenilund nå-
gre flere årender voro at uträtta, gick det in på Sommaren, innan 1649
Ambaffadeuren blef hemkallad 5 dock utan at taga affked, emedan det
fades, at Drotningen årnade fånda honom tilbaka.

F f Ef-
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Efter hemkomflen förlopp et helt år, fom Rofenhane icke hade
Sept. något at göra5 eller hörde man talas om hans återrefa. Han erfor,

at fadané fom han haft förtroende til, och vid Hofvet mycket gålde,
icke voro hans gynnare: tor hånda, för det han fkrlfvit faker, fom
icke voro efter deras Syfteme. Men Drotningen var honom för fin

ig Dec. Perfon altid vålbevågen; gifvandes honom Exfpedtance på några Går¬
dar i Södermanland, Jönäkers Härad, Stegtompta Sockn: hvarigenom
hans Ärfgöds der på orten mycket förbättrades. Hon erkände Rofen¬
hane för hvad Allmänheten honom anfåg; en förilåndig Man i fina
Embets-fyfslor, och med hvilken hon på lediga Runder kunde hålla
et behagligt famtal om lärda faker. Redan dä han var i Münfter holt
han brefvåxling, at fkafiä henne Manufcripter. Recommenderade hen-
ne ocit vid hemkomilen (at i dylikt ärende til Rom affånda) den be¬
römde Jobum Ludolphum, fom han väl kände, och hade haft til fi¬
na Söners anförare på refor.

NåR han fom minft tänkte på befordran , blef han under Riksdä-
165*0 gen, då Stånderne voro famlade til Drotningens Kröning, oförmode-

3a Sept. ligen upkallad ifrån Riddarhufet, och intagen ibland Rikfens Råd.
1651 Men då allenail några månader hade gått förbi, förflackades han
Jan. til Hertigdömet Brehmen 5 at å Drotningens vägnar emottaga hyllnin¬

gen, och inråtta landets regering. Och aldeniiund dermed något län-
J«k ge utgick på tiden, blef honom anbefait, at förfoga ii g til Lübeck, för

den PolHra tradfatens fkul. Commiffarier på Svenfka iidan, jemte ho-
Oft. nom, voro Salvius, Wachtmeiiler och Canterflen. Men då famma

underhandling afbröts, gick han til fina fyfslor i Stade: och förde
jiiiu öem icke långt derefter'til behörigt flu t.

Under åter-refan, igenom Danmark til Stockholm, mötte honom
24 MartiL tidningar, at han var Öfver-Ståthåilare i Refidenee-Staden: hvartil vid

ankomilen lades Cantzlie-Råds Ämbetet. Uti det förra hafver han '
lemnat vackra vedermälen af fm omhugfamhet til Stadens prydande
och Borgerfkapets beqvåmlighet. Den nedre Jernbroen, fom går öf-
ver Söderilröm til Sluffeii, blef då bygd. Sammaledes den öfver fö-
dre Grafven, nu Jem-vågen. Södra Brygg-h υ fe 15 förutan at man då
redan Hade för händer, at vid Jern-torget upråtta et ilort anfenligt
hus> där fom en Beurfe, Banco, Tolags-och Fräckt-kammare, med
Rera få dana commoditeter teile finnas tilhopa. Item Ryife-gården på
Södermalm, med det flora verket, fom dertil hörerj Skepsbroen och
åtikiliiga andra Broar, h) Icke långt efter fedan han blifvit: bofail i

Stock-
£) Nåft för fin död hade han til Konungen inierrmat en vidiöftig Relation om Stock¬

holms. Stads ocb slotts. tiEftånd; hvad hans; åtgärd varit», med. upgift af ånnu flera me*
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Stockholm, blef han uphögd i Fri-Herre-Stånd: fick til Fri-Herreikap
Ikalaborg, hvarom i början nåmnt år. Vapnet forbåttrades med 3UU|*·
det famina, och gjordes til en fyradubbelt fördeltSkjöld } midt uti hvilken
fattes hans förra vapn, fom Ståmpei-Snidaren til Medaillen allenaft vetat
utaf; nemligen en Hane ilående på en grönfkande gren, hvarutur
upitiger en röd ros med grön ftjelke, uti rödt fjäll. Af de fy¬
ra nya fjällen år det ofverfta til höger, och nederfta til vånfter, gull
tried en blå ofvan och nedan taggot bjelke. (Fafce dentelée; faftia tor-
tuofa.) Det ofverfta til vånifer och nederita til höger blått, med tven¬
ne förgylte itjernor. Ofvan på Skjölden åro trenne öpne Torner-
hjelmar (hvilket år något fållfamt} ty Baroner hos ofs hafva gemenli-
gen icke mera ån tvenne) utur den medlerfta Hjelm-Kronan upftår en
half Hane, fom hans förra vapn varit hade: utur den högra tre hvita
rofor emellan tvenne gula och blå Buffel-horn: och utur denvånitra,
tvenne gula itjernor emellan dylika horn fom de förra.

NaR något lidit var på famma år, tyktes omftåndigheterne vilja fo¬
ga fig, at Träffaten, med Polen (kulle komma til (tand 5 emedan Frank¬
rike , Venedig och Holland ville anvånda deras bemedfing. Svérige
ikickade Baron Rofenhane andra gången til Lübeck} hvareit han, til- Ang,
lika med Gyllenanckar och Canterffen arbetade i några månader, til
början af år 1653: dock måite verket, för de fel fom funnos på Polac-
karnas fida, återigen fruktlöit afitadna. 1653.

Medan han låg uti Lübeck för Po lika Freds-verkets (kull, fick
han fårfkildt Creditif til Hanfe-Stådernas Fullmåktigas Samling; med 19Febr.
Initfuffion, huru han fkulle få begå, at inga mått togos, fom kunde
vara Sveriges fjöfart til men; utan tvårt om arbeta, at et godt för¬
troende och deltagande kunde vinnas i handeln med Hanfe -Ståderna:
och under alt detta noga penetrera i deras författningar om handeln.

Efter Traffaternes afbrytande, fom nu omtaltes, begofvo fig de Mart.
andre bågge Svenfka Commiffarierna hem til Fäderneslandet: men Riks-
Rådet Baron Rofenhane fick nya Inftruffioner, at gä til Wismar, och 18. 30·
dår tillika med Riks-Rådet Gref Bengt Oxenftierna och D:r Mevius,
afgöra viffa fåker, fjelfva Staden beträffande: fåfom ock, at fatta hög-
fta Appellations-Råtten i behörigpfkick, enligit Freds-flutet med Ty*-
ika Ständerna} och folenniter, på Dreilingens vagnar föreflålla den
nya Rehden ten, berörde Gref B. Oxenifi^rna. Vidare, ikulle han re-
fa in i det Bremifka, och famfålt med Gref Königsmark, bevaka Sve-

F f 2 riges
del til Politicns förbättring. Af denna Relation aro åtikillige Utdrag trycfoe-nft Qör-
vells Adrefs, Är 1775.



22§ ROSENHANE,

riges pretenfion på Staden Bremen. Åndteligen , var ock något at ut«
j653 råtta hos Grefven af Oldenburgs innan han blef hemkallad. Vid hem-

komften gjorde han om det ena och andra fin beråttelfe for Drottnin¬
gen } fom, för den i Stockholm inritade fmittofamma fjukdomen, ha¬
de flyttat fit Hof til Upfala.

De fom kände partiernas tåflande på den tiden vifte väl, at Ro-
fenhanens afvundsmån hade förnårnligaft få begått > at fedan Liibfka
Tradaterna voro ändade, han likväl igenom Commiflioner fkulle hål¬
las långt ifrån Hofvet, och flängas ifrån det förtroende, fom Drotnin-
gen alt mer och mer begynte fatta til honom. Men fådant kunde
dock ej hindra, at hon ju fedan, fom tilförene, gaf honom del af de
hemligafle faker. Hon pålade honom åfvenledes, at upfåtta en ny
Cantzlie-ordning; fom han likväl onödigt gjorde, för den gamla Riks-
Cantzlerns flfcul: och i anfeende dertil confererade förtroligen med ho¬
nom öfver alla ρunder; hvarigenom en eljefl tagen jaiouiie blef fö¬
rekommen,

v&för· Då Högbemålte Drotning aftrldde Riks-flyrelfen til Konung; Carl
Guftaf, uplåfte Rofenbane propofition, och tiitalte Stånderne, fom
Riks-Cantzlern eljefl hade bordt göra t och i öfrigit förrattade hvad
hans Cantzlie-Råds-kall färfkildt fordrade; både vid Riksdagen och Krö¬
ningen : fedan han förut hade af Drotningen varit fläckad til Grips¬
holm, och med Arf-Förften confererat om de Ader, fom emellan De¬
ras Majeftåter och Stånderne affkjedas fkulle.

Emedan B, Rofenhane, fom redan förmält är, aftid betygade myc¬
ken högaktning för Riks-Cantzlern, och icke förhåfde lig af den
gunft, hvaruti han flod hcvs den nya Konungen; ty blef han forella¬
gen at brukas i et vigtigt ärende, fom var, at bilågga det i Bremen
upkomna ovåfendet. Han begärts at Björnklo fkulle blifva hans med¬
arbetare· 5 men- denne ville icke där an. Återigen Erskein fökte at få
komma med5 til honom hade Rofenhane intet förtroende; utan gick

jfog? heller allena åflad. Refan ikjedde fjöledes til Wismar, där han emot-
tog hyInfogen på Hans Maj:ts vägnar, Sedan öfver Hamburg til Sta¬
de, hvarefl Tradafen fkulle hålfas, De Bremifke voro i början ftyf-
ve på iig, under flödde af de Hollåndike Gefandterne, famt Hamburg-
fka och Lübfkar tolf emot Rofenhane allena. Likväl kom det til et
behagligt flut för Sverige, och Staden hyllade Konungen, och några

2gKoY. dagar derefter hyllade åfvenvål Hertigdömet Konungen 5 fom ihogkom
$ ixe, den frånvarande Rofenhane med JLagrnansdömet i Södermanland.
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ROSENHANE.
Hak drögde Icke långre på främmande orter; utan réfte med det *655

ikyndefammafte, igenom Danmark til Sverige. Och fedan han på lan- Jan*
det beftålt om fin Moders begrafning, fom under hans frånvaro afli- Febr*
dit, inftålte han fig på Riksdagen i Stockholm.

Konungen drog det året utrtil Polen, Och ville hafva Rofenhane
med iig: men denne .föll uti en fvår fjukdom; få at han icke kunde
följa. I det Aålle, når han var kommen til hålfan igen, fick han af
Rådet CommiiRon, at refa til Kopparberget, och tmderföka om orfa-
kerna til Gruivans fall, och den klagan dår fpordes. På denna vå¬
gen fjuknade han återigen, och låg tvenne månader.

Men når Drotningen fedan for bort til Preufien, at befoka fin ιβ?6*
Herre, var Konungens vilja at Riks-Rådet Rofenhane fkulle henneup-
Vakta. Plennes Maj:t refte landvågen til Calmar, dit Herr Riks-Rådet Mart»
kom med Skeppen; på hvilka hon och hennes Suite ftego, och blef·*
Vo lyckeligen ofverförde til Elbingen. Apr5'

Den efterlängtade Miriiftren blef fin Herre firaxt följäktig til Ma-
tienburg: dår, och på flera orter, behalte han hvachuti Traktater och
eljefl honom anförtroddes. Hvaribland var, at fluta Förbundet med
Chur-Förflen af Brandenburg om Vapnens iämmarifogande emot Ko¬
nungen i Polen; och at upfåtta fjelfva Manifeftet. Dock likväl Var ej
alt hopp ute för Konung Carl Cuftaf, at komma til någon jemkning
med Polaekarna; och låt for den orfaken Riks-Rådet Rofenhane hålla J«l·
fig i Thorn, at genalt flkrida til underhandling, når liknélfe var til
fredliga tankar hos Fienden. Men efter en månads fruktlöft väntan¬
de kallades han til Warfchau. På vågen, vid Sacrozin, mötte han
Konungen, fom med fin Armee kom Veixel-flrömmen utföre; och
folgde honom til Stum och Frauenberg.

FIlt-lefVernet och de iiarke märcherne kommo icke val of-
Verens med Rofenhanens hålfa och förra lefnads-fätt; ty låt han mär¬
ka fin långtan at få beledfaga Drotningen hem til Sverige: hvilket ock zo q^
beviljades. Refan fkedde ifrån Pillow gerade til Stockholm. til

NaR längre fram famteliga Rådet blef pålagt j at fördela fig 1 lands- 1 N°V'"
andarna, och hålla möten med Ständerna, fick R. Rofenhane och 1657.
Knut Po/Te, på deras del, ät handla med Uplands och Södermanlands;fom i Stockholm förfamlade voro.

Efter fluten Fred med Danmark3 kallade Konungen j igenom Bref i6$S,ifrån Seland, et Utfkott af Ständerna til Götheboip Riks-Rådet Ro¬
tenhane var på nytt Drotningen til hands, på relän dit ned; och i
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Rikfens Råds namn gratulerade Konungen til fin lyckeliga hemkomil
och erhåldne Segervinningar.

1658. Samma fommar begäfvo fig deras Majeftåter til Tyfkland; och
6 Jun. Rofenhane hem til Stockholm; ledan Konungen hade ikånkt hans Sö¬

ner Stipendium, och honom fjelf en vacker Penfion.
AlmInna fakerne togo, fom bekant år, fådant fkick; at Konun-

oa. gen måfte andra gången med fm Armée gä in i Danmark. Rofenhane
upfatte Krigs-orfakerna; och kom på befalning ned til Konungen: för-
blifvandes den vintern öfver, händigt vid hans Höga Perfon; åfven

165:9- då Stormen angick för Kjöpenhamn. Brukades fedan, om fommaren,
uti fammanträden, fom höllos med Franfka, Engelfka och Hollåndfka
Sänningebuden. Sedan han ock gjort en refa, med Konungen, til Fal-
fter och Laland, blef han, och Riks-Rådet Sten Bjelke, befulmåktigad
at handla om Fred med Danmark. De förife Sammanträden fkedde
fuller i Augufti månad; dock kunde til årets flut, då Konungen refte
til Götheborg, ingen förening träffas i fjelfva hufvudfaken.

1660. Efter Konung Carl Guffafs frånfälle fullfölgdes med Träffaten
uppå förnyade Fullmakter, med den framgång; at omfider, iidft i

28Maji. Maji månad, en hederlig och för Sverige fördelaktig Fred blef under-
6 jun. teknad. Några dagar derefter reffe Riks-Rådet Rofenhane, med hela

fm Familia, til Sverige; och begaf fig ffraxt på landet at hålla fina
Sept. Lagmansting: til defs at Riksdagen öpnades i Stockholm: då han be-

förgde om hvad fom Cantzliet fkulle biträda uti Regements inrättnin¬
gen, eller eljeft med Ständerna var at förhandla. Honom och några
andra pä Sveriges ffda tilförordnade Commiffarier, lemnades jemvål, at
med Danfka Sånningebudet Plannibal Seheftedt, afgöra faken om Born¬
holms Reftitution.

HaR afffadna de efterråttelfer, fom denne Herren fjelf upteknat
om fit lefverne. c) Hvartil korteligen lågges, at han år 1662 vardt

1662. af Kongl. Regeringen utfedd, at tillika med Riks - Skattmåffaren före¬
taga en refa til Skåne, och beftyra om Staten uti detta til fit gamla
Moder-Rike återvundna Hertigdöme: fårdeles fom han flera gångor
tilförene gifvit prof af fin djupa inhkt i den almånna hushäldningen;

och

c) Nyligen trykt uti Gorvells nya Svenika Bibliothek; och andra gangen uti Schloizers
Schv· Lebens-Belchr., jemfor de trykta Perfonalierna vid D. Zach. Klingii Lik - Predi¬
kan ofver Efaix 33: v. 15 & feq. och Auclorerna fom om Drottning Chriiiina och
Konung Carl GuftaF ikrifvit hafva.
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och hvacl den enfkylta vidkommer, hans funda tankar ännu igenkän¬
nas uti en på modersmålet författad liten undervisning, fom finnes
handfkrefven uti några- Bibliotheker.

IfrJn denna tiden vet man icke at han befattat fig med andra
fyllor, ån dem fom hörde til Råds-Ämbetet; hvilket icke varade läng¬
re ån til följande året. Ty under viftandet på fin Födelfe-ort Torp,
blef han betagen af en fjukdom i halfen, fom i början fyntes mindre
farlig, men tog dock haftigt bort alla krafter, och på ottonde dyg¬
net, natten emellan d. 5 och 6 Aug. 1663 gjorde en ånda på denna
Herrens berömliga lefnacb Begrafningen fkedde följande året d. 13. Ja¬
nuari! uti Sokn-Kyrkan Iftusby.

STEN-
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Uti Stenbockska Slakten, fom i åldfta tider varit bekant, dels un¬der namnet Store, dels ock blifvit kallad af det gamla Herrefåtet
Torpa i Veftergöthland, hafver Peringfkioid icke hunnit långre tilbaka,
ån til en vid namn Jons, fom (kal hafva lefvat Aren 1360 och 13805
farnt varit Fader til Arfved; hvarmed Meffenius begynner Ättelängden.

Herr von Dalin går ånnu högre upp, och leder deffe Herrar
ifrån Ifvar Jonsfon, fom lefde vid Kon. Erik JLåfpes frånfålle: var en
mycket anfedd man i landet^ och fåfom Riks - Föreff åndare, Han
fkal hafva fört Bli Vapnet

Sonesonen Knut Jonsfqn ikref fig til Afpenås,
Dennes Son Sven tog tilnamn Store i hvarmed han begynte,

at i en blå Skjöld bara en Gull-fparre, och nedanföre en fju-uddad
filfverftjerna. Af honom föddes

Biörn 5 eller fom Peringfkiöld honom kallar, Herr Jöns til Torpa i
hvilken (kal hafva lefvat i Konungarna Håkans och Albrechts tid 5
och varit Fader til Arfved, om hvilken Meffenius, fom fades haft
kunikap,

Hans Sonefons Sonefon Arfved Knutsfon, var Flöfvidsman på
Calmare Slott 5 hvarifrån han fick et hederiigit affked Ar 1478. Hade
uti gifte Fru Anna, Riddarens Herr Göftaf Olofsfons Dotter, til Tofta
i Småland, Hans bagge Söner, Arfved och Olof begynte tvenne grenan

Uti den äldre, eller Arfved Arfvedsfons fläkt behölts Store- eller
Torpa «■ Vapnet 5 til defs at Sonefonen Olof Niisfon, fin Moderfader
Olof Drake til åra, uptog hans tilnamn, emedan han af honom hade
fått Godfet ingatorp, och kallade fig Olof Drake til Ingatorp; dock in¬
gen ändring i det ankorna Vapnet tillåten.

Sonen Johan Drake lemnade inga manliga bröftarfvingat efter fig,
Imedlertid vifte mången ofkyld icke, at Drakar och Herrarne af Torpa
voro af famma Ått. Namnet upiifvades dock ånnu en gång? dä H.T
Knut Knutsfon Hand til Attarp, Landshöfding i Jönköping, kallade
fig Drake, efter Mödernet? likvåi utan at bortlägga fit Hand-Vapn d).

Yngre grenen kommer ifrån Herr Olof Arfvedsfon, Sv, R. Råd,
och Lagman uti Öffergöthland, vid År 1506, Han lade aldeles bort
fit Fådernes-vapn, och antog fit Mödernes: en Skjöld delad i tvenne
Fält? det öfre af Gull, uti hvilket upftiger en half Stenbock, fvart til

färgen 5
(ty Cfr. Sdeuunans Matrike!.
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färgen 5 det nedre heitående af Rudor, gull och fvart. For det nya
vapnet fick han af iin Moderfader, den ofvannåmnde Riddaren, Gu¬
ftaf Olofsfon, Godfet Tofta; och ikref iig federmera til Torpa och
Toftaholm.

Sonen, Herr Guftaf Olofsfon til Torpa blef af Kon. Erik XIV.
vid defs Kröning 1561, författ uti Friherre -ftånd.

Ibland dennes Barn, år i fynnerhet bekant, Drotning Catharina,
Kon. Göftaf Eriksfons tredje Gemål. Af Sönerna var H:r Erik åldit,
fom tillika med Fadren blef Friherre 1561. Dock, fåfom Kon. Erik ej
hade ihogkommit de nya Friherrarna med Gods och förlåningar til
deras ftånds uppehållande; båttrade Kon. Johan III. fådant. Särdeles,
i anfeende til den tjenft, fom Erik Göftafsfon hade gjort Konungen
uti defs företagande emot fin Broder Kon. Eric; blef han ilraxt efter
revolution benådad med et årligit Friherrefkap, beftående uti Öreften,
med dertil lagda 42 hela och halfva gårdar uti Weitergöthland, Marks
Hårad; famt Krombach, 27 gårdar uti Småland, Stranda Hårad. Följan¬
de Aret 1569 fingo de yngre Bröderne ockfå et Friherrefkap, Lena
Kongsgård, med underliggande hemman uti Weitergöthland, Wartof-
ta Hårad. Men efter dem åro inga defcendenter: ty Olof hade al~
lenait en Dotter, och Carls Söner lemnade inga manliga Arfvingar.
Om Herr Erik Göftafsfon år ånnu vidare at förmåla, huru han var
Kon. Johan ganfka tilgifven, och derföre hans Friherredöme- Är 1582
förbåttrades med flera gårdar i Weitergöthland. Samma trohet beviite
han ock Sonen, Kon. Sigismund; af hvilken han 1594 fick confirma-
tion på fit Friherredöme Öreiten och Kronebåck. Då Regeringen fe-
dan kom i Hertig Carls hånder, förlorade alle de Herrar, fom rymde
utur Riket, och voro Kon. Sigismunds anhängare, deras Låhn: ibland
hvilka ock Erik Göftafsfon var.

Sonen Guitaf, fom i anledning af fit årfda Vapn begynte kalla
fig Stenbock, var deremot fit Fädernesland och defs grundlagar trogen;
fåfom Rikfens Rad, Ståthållare på Skaraborg, Gouverneur i Weiter¬
göthland, Lagman i Tiohärads Lagfagu, och Legat til Ryfsland. För
mycken och rättrådig tjenft, reftituerade Kon. Guftaf Adolph honom
icke allenait i fit Friherreftånd År 1613; utan ock gaf honom ytterli¬
gare bekråftelfe År 1621 på hela-donation, fom Kon. Johan hade gjort
des Fader.

Ibland flera hans barn hafver man i fynnerhet at itadna vid Fre¬
drik, Eric, och Guftaf Otto. Dottren Chriftina Catharina Stenbock
år ock på fit ftåile nämnd, lafom Riksdrotfeten Gref Pehr Brahes iör-
ila Husfru.

G g Der*
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xir. Ben åldfte af dem var Fredrik Stenbock, Sv. R. Råd, Prefident
uti Gotha Hofrått, och Lagman i Tiohärads Lagfagu. Hade fornt
tjent i det Polnifka Preusfiiba, Tyfka och Danfka kriget, och jemvål
i Liitzer-flaget blifvit illa qvåit och Raiten: hvarföre han ock, då han
År 165T d. 26 Martii benådades med Grefveliget Ränd, fick nägre Mi-
litairiike tekn i ht Vapn, nämligen: en fyrdubbelt fördelt Skjold, och
dar mitt uti hans förra Stenbocke- eller Tofta-vapn: uti det förRa och
fjerde Faltet, fparren med Rjernan; fom var Store-märket. Uti det
andra och tredje, åfvenledes blått, en beväpnad arm, fom håller en
lodande piRol. Utur den medlerfta Hjelm-kronan Rod upråkt en hel
Stenbock, emellan tvenne med gull och fvart färga fordelte Buffel¬
horn. Utur den högra en brun håR i fullt fprång, hvaruppå htter en
beväpnad Karl, fom håller en loffande piRol, med .eldsflamma ur mun¬
nen och fånghålet. Utur den vånRra Kronan, fju Fahnor af blå och
fvart färga. Til fit nya Rands uppehållande fick Gref Fredrik, Seniorα
Gåld och Sokn, i WeRergöthland, Elfsborgs Låhn, och Mareks Flå-
rad; beitäende af 72 hela och halfva hemman, med tilRådjelfe at fkrif-
va hg Grefve af Boge/und. Drotning ChriRina hade redan de förra
åren, ifrån 1647 bl 1650, donerat honom 28 hemman i Elfsborgs
Låhn5 Kungs-Lena by, och. andra derunder liggande gärdar, 49 Rycken;
åter 14 hemman i Uphårad, Elfsborgs Låhn; och 53 Skattehemman i
Finland. Efter hans död, fom tirnade 1652, betänkte Drotningen defs
Enke-Grefvinna med Kongliga fkånker: fåfem då hon 1653 förökte
det confererade Greffkapet med några flera Gods i Halland, nemligen:
64 Skatte- och Krone-hemman; jemvål lemnade henne 50 hela och
halfva Skattehemman i GeRrikeland til vederlag emot 2850 Riksdaler
in Specie, 1435 Dal. S:mynt och 4521 Dal. K:mynt fom hennes Flerre
hade i lifstiden forRråkt til Kronan. Denne Gref Fredrik Stenbock

*v. lemnade allenaR en Son efter lig, Gref Johan Gabriel Stenbock, fom dog
ogift; och får hår nedanföre en fårfkilt artikel.

xiv. Den andre Friherre Guftafsfon var Erik Stenbock, Sv. R. Råd,
General-Gouverneur öfver Ingermanland, och Riks-TygmåRare: blef
Ragen i Rormen for Köpenhamn 1659. Han hade många barn; men
inga af hans manliga bröRarfvingar åro nu mera le-fvande. 0tn den

XV. ena Dottren, Hed\vig Eleonora, fom blef gift med Riks-Rådet och Öf-
verRe-Marikalken Gref Nie. Teffin, gifves tilfålle, at längre fram nå¬
got nämna.

XIV. Tredje Sonen Guflaf Otto Stenbock, Sv. R. Rad och Amiral, fkal
i anledning af Skådepenningen vidlöftigare omtalas. Imedlertid vil
man icke forgåta, at deffe fidilnåmnde Bröder, Eric och GuRaf Otto,

blefvo
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blefvo for långliga tjenifer af Drotning Chriftina, dagen efteråt, eller
d. 27 Martii 1651 intagne uti Grefveftänd ; och fingo famma Vapn, fom
deras åldre broder, Gref Fredrik, fått hade. Hon gaf dem ock d. 20
Maji 1653 Exfpe&antz på Grefikapet Bogefund, och alla derunder lag¬
da Gods. Hvartil kom, at ockfä Kon. Carl Guilaf År 1658 förbåt¬
trade Stenbockarnas Greffkap med 78 gårdar och hemman i Weher-
göthland, på Låhns rått at befittja.

Riks-Amiralen hade många barn, och ibland dem, fom kommo
til manna-år, 1) Carl Otto, 2) Eric och 3) Magnus 5 den förites Sone- xv*
fon dog utan manliga. arfvingar, den andres Son likaledes. Altfå år
det allenaft af tredje grenen, eller Kongl. Rådets och Falt-Marikalkens
Gref Magni Stenbocks, fom alla nu lefvande Grefvar Stenbockar jhår-
ftamma. Denne Herrens tappre bedrifter och fvåra oden åro nog-
famt bekante; ånfkönt inge Skådepenningar voro ilagne, fom förva¬
rade åminnelfen dårutaf.

Han hade många barn af bagge könen: blefvo ock af Sönerna
fyra gifta; men allenail tvenne hafva lemnat manlig pofteritet.

Den åldre af dem, Fredrik Magnus, tjente förfl i Sverige, innan χτ·
han gick öfver til Lifland, at bebo de under Ryfka våldet liggande
Mans-Låhn Kida och Kindo, fom honom efter den åldre Brödren Bengt,
hviiken hade aflidit utan Söner, voro tilfalne. Han dog ock dar i
landet, hvaråft Sönerne ftadnade qvar. De måhe erkårma Ryfka Kej- χνπ·
farinnan för deras lagliga Öfverhet, om de icke ville förlora deras
Låhn: fåledes til anfeendes nåftan fom fremmande ibland Svenika Adeln.

Hvaremot den yngfte Gref Magni Stenbocks Son, Gref Guitaf
Lennart Stenbock tjente Sverige til fin död; var Lagman i Tiohärader,
och lemnade arfvingar af bagge könen. Om Dottren Friderica Eleo¬
nora, Öfverftens Ffih. Henr, Falckenbergs Husfru, torde blifva tilfålle

långre fram något handla;, få vida det finnes en Spelpenning med
hennas namn.
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Gustaf Otto Stenbock föddes Är 1614 cl. 17 Sepf. på fit Fåder-nesgods Torpa: och blef i ungdomen få anförd, fom hans
iland ägnade, och hans hederliga Förfäder hade uti deras vandel lenv
nat honom et berömvårdt efterdöme. Fadren Riks-Rådet och Öfv er-
Ståthållaren Guflaf Ericsfon til Öreilen och Kronebåck: Modren Be¬
ata Margreta Ericsdotter Brahe.

Lusten til Krigsvafendet yppade fig ftraxt i början: hvilket til
at låra ifrån grunden, famt at vänja iig vid arbete, han föril inflålte 1631.
lig fem Ryttare 5 men fick likväl kort deruppå et Cornetsilålle vid 1630.
Smal and (ke Regementet.

Den tiden var Tyikland råtta Hög-Scholan at inhämta Krigs-
vetenfkapen, under de måilare, fom af den Stora Konung Guitaf ha¬
de blifvit underviile. Smålåndika Regementet tyktes icke fä hafligt
ikola blifva brukat i Fält: derföre reile Stenbock ut til Armeen, fom 1633.
flod under Fält-Marikalken Baners commando; lemnade med allone
Rytteriet, och gick til Fotfolket; famt til en början emottog en Fen-
driksplats vid Scheratins Tyfka Regemente; med hvilket han flck bi- 1634
villa eröfringen af Landsberg och Frankfurt an der Oder, innan det Matt. & Maj,
famma uti Nördlinger-flaget blef få illa medfarit, at det ej mera kun¬
de upfyllas. Ang,

Baron Stenbock fick federmera et Compagnie vid Hailfers Ty-
fka Regemente; och flod i Franken, til clefs at deKejferlige och Båyer-
fke fingo öfverhanden, och begynte alt mer och mer trånga de Sven-
fka ntur Öfver-Tyildand. Han hade fått ordres, dä Regementet drog
fig ifrån Nürnberg, at med iit Compagnie kalla iig in i Herzbrvick;
hvaråft han flera gångor ^iflog Fienden , men mäfle omlider med
Båyerike Fåltmarffialk-Lieutenanten, von Wahl, capitulera om fåker
afmarche; fom likväl ä Fiendens iida intet båttre blef hållit, ån at
han på vägen, i Coburg, blef til fånga tagen. Dock låt Baner vara
fig angelågit, at den unge och hurtige Stenbock fnart blef utbytt:
och tog honom med fig til den ikarpa drabningen vid belägringens
uphåfvande af Dönitz. oih

Kort deruppå gafs honom det ledigt blefna Majorsflålle under ^6,
bemålte Regemente! hvarmed han uti Wittflocker ilaget gjorde fig g^
ånnu allmännare kand, fom en Officerare af godt både föriländ och
hjerta: hvilken man derföre val unnade, at flraxt derefter, famma år*
blifva öfverffi-Lieutenant vid et Smålands Regemente til fot- Sten¬
bock holt iig federmera tappert och vål, då han fölgde Baners Ar-

G g 3 mée,
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Nov. mée, fom jagade Fienden på andra fldan om Heden, och i återtågan-
Dec. det hemåktigade iig Erfurt: famt då hon ytterligare var inkommen

1637. i Meiden, bemådrade iig Torgau, och gjorde en häftig faß: ån mifs-
iyckad belägring for Leipzig. Hvarföre Fåltmarfkalken med fåker-
het kunde Ar 1638 förtro honom Smålåndika Regementet.

Detta anförde han, fom Öfverde, i ätfkiliiga tilfållen, och gjor¬
de fig delaktig i den åra, fom Fäderneslandets Vapn vunno i Rorner-

2633 fka Riket. Man nämner allenait Gartz, Loitz och Trybfees, famt
Wolgail och Demmin, fom Fienden hg inkräktat hade; Fåltflaget vid

Apr? Chemnitz, belägringen af Freyberg, eröfringen af Pirna i Böhmen,
fom med dorm intogs; Leuchmaritz och Melnick, och i återtagandet

Maji. ifrån Prag, Slottet i Brandeyfs och Königsgråtz. Pä deffa och flera
iflllen var Öfverden Stenbock med, och anfågs fom et godt Gene-
ralsåmne af fin flora Chef, Baneren; hvars enda vitnesbörd, i det
fom Krigsvåfendet angår, kan fvara emot mängas.

Nån Baner År 1641 var med döden afgången, kom Stenbock, det
1642. följande, at dä under Tordensfon, och fick nya tilfållen, både at vi-

fa hvad han hade lårdt under den förra, och at inhämta ytterligare
kunikap. Honom updrogs flera gångor at flå bryggor öfver floder;
åfven på fådana Aållen, dar Fienden kunde göra mycket flarkt mot-
ftänd: han Aormade och intog det vålbefåfla utanvårket, Dom-hol¬
men kalladt, vid ftore Glogau: bividade flaget vid Schweinitz: och
hade Fåltmarfkalken fjelf til åfyna vitne om hans goda upförande, då
ifaden och fällningen Olmiitz intogs. Ty förtjente han ock, fam-
ma dag, General-Majors commando.

Baron Stenbocks corps brukades för Neus och Oppeln i Schle¬
hen, Eylenherg och Neufladt i Mehren; dä Bring belägrades, och Zit¬
tau i Laufsnits braktes under de Svenfkas lydno.

Uti Fåltflaget vid Breytenfeldt, icke långt ifrån Leipzig, blef
han .defcacherad, at med et Regemente anfalla och bemåktiga iig Fi¬
endens Artillerie: hvilket han ock fullbordade; faft ån han på den
färden flck et fvart flvott uti vånflra benet, hvaraf han in til iit yt-
terfla hade hefvår och känningar.

Efter någorlunda återvunnen hålfa, flackades han af Fåltmar¬
fkalken hem til Sverige; at göra munteliga féredålningar, och vifa
huru nyttigt det vore, om man bredevid Hufvud-arméen hade en
Corps voiant: vid hvilken Fåttmarfkalk Tordensfon föreflog Sten-

1643 bocken at bUtva General-Major. Regeringen gal dårtil iit bifall:
31 Jul. öch Stenbocken konfirmerades igenom Fullmakt at vara vårkelig Ge¬

neral-
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neral-Major af Infanteriet; hvarvid han fig aldramåil ofvat och up¬
pehållit hade.

Genast derefter gick han åt Tyfldand tilbaka igen, och bivi-
ftade alla Hufvud-acfioner in til följande Ar 1644: då han forordna-
des at tillika vara Gouverneur af Minden, dar han hade raderum at
complettera och i iland fatta de honom gifna tvenne Regementer, til
håll och fot.

Ar 1645 reile General-Major Stenbock åter til Sverige: och blef
honom befait, at med några tuiejid man gä neder til Wermeland, at
hindra de Danfka i deras framifeg ä den helan: hvilket han med la¬
dan fbrgiäilrghet och lycka utförde, at ej allenait orterne, fom Fien¬
den inkräktat hade, med makt och vapn igen eröfrades.j utan ock de
Svenfke gråntforne höl-los rena, få at Fienden vid Frfcls flutet i Brom-
febro fig icke af den ringalle fordel å den orten ber6ma kunde. Ef¬
ter fä val förrättade ärender hår hemma i landet, och allenaft några
dagar ifrän F.redsflutet, benådades han med et högre befål, ån han
tilf orene haft hade; fäfom Öfver-Gommen dant i Weflphalcn. Dock
innan han begaf fig på utrefan, kom han up til Stockholm, och gitte
lig med Brigitta Horn, Friherre Clas Chriifersfons Dotter af Aminne
och Wikhus.

Med fidftnämnde caradfere forde han befälet pä fm trakt i TyUt¬
land, in til Ar 1647; dä han avancerade til General-Lieutenant af
Infanteriet.

Konung Carl Guftaf, fäfom GeneraliiTimus öfver Svenfka Ar¬
meen, fåg val hvartil Stenbocken dugde, få väl i Krigsråd, fom handt-
gemång, haffade derföre på hans lycka, och halp honom fnart til
General af Infanteriet. Och fom Weffphaliika Freden, några Måna¬
der derefter, betog alla ytterligare åmnen til flora Krigsförråttningar,
var för General Stenbock intet annat öfrigit, än at med några tu-
fend man gä in i Stift Lüttich, och utkråfvä Satisfaéfions-Penningärne,
fom detta Stift efter öfverenskommelfe och gjord delning borde, men
likvål med goda icke ville, betala. Hvarvid honom ingen ringa fvå-
righet mötte, af de vidrigas motvilja och ifåmplingar, och ån mera af
hans egit undergifna Krigsfolk, hvilke bfcgynte at (fålla hg upftutfige
och ohörfame. Men Stenbocks förfiktigjnet var likvål mäktig, at få
jämka och dämpa alt detta, at han med vålförråttad fak kom tilbaka igen.

Vid Drotning Chriffinae Kröning begåfvade Hennes Maj:t de utur
det långvariga Tyfka kriget hemkomna Generaler med hvarjehanda.
Nådetekn. Stenbock blef hedrad med Grefveligit fiånd, och någre da¬
gar derefter uphögd til Riks-Råds Embetet.

Ehuru-
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EHURUvaL han, ifrån den tiden icke befattade fig med något com-
mando i Falt, få långe Drotningen fatt qvar på Thronen: fick han

Ί655 dock andra fyflor, fom med Militairen hade gemenfkap; deffe voro
31 Maj1· Q0UVernementet i Riga, och innan årets omlopp et Krigsrådsftålle.
18 TaIi, Dertilmed at åfven låta fig vårda om Lag och Ratts ikipandej fåfom
4 jun! Lagman öfver Ingermanland, efter Matts Soop.

Under Kon. Carl Guftaf fingo alle bepröfvade Generaler tilfålle
1654- at vifa fig. Redan i hans förfta Regements Månader itändes uti Her-

tigdömet Brehmen en krigslägä, hvilken Gref Stenbock blef befalt a£
refa åftad och fläcka. Han åtog fig det få mycket håldre, fom han
under dylika fyllor, vid hvilka han var van, fick fördrifva den ifrån
förra året ännu qvarhångande forgen ofver lin Grefvinnas från fälle;
med hvilken han tuller hade haft fju barn 5 dock at af dem allenait én
Son och en Dotter kommo til mogen ålder.

Brehmerne tvingades med vapn til helt andra tankar, och måife
med vördnad föka Konungens nåd. ^ Hvilken expedition tilfkyndade

14Apr. Gref Stenbock et högre rum i Armeen, fom var Riks-Tygmåilar-
tjenilen.

Til Polen var han Konungen federmera följaktig: och då Hans
Maj:t vände fig åt Cracau, fick Stenbocken ordres at med en flor del
af Armeen imedlertid Μ qvar uti Lagret Novodwor vid Warfchau?
däråfl han låt förfärdiga en bro ofver Weichfein.

Under detta förfporde han, at Mafurerne hade, til 15000 Man,
famlat fig bak om Bug-ilrörnmen: gick dem altfå emot; flog en bro
öfver famma ilröm i deras åfyn, och angrep dem, fall ån de til an-'

20 Sep t, talet voro de Svenfka vida öfverlågfna, fa tappert, at de måfte rymma
fältet, med förluft af mycket folk, fahnor och bagage.

NåR Konungen var kommen ifrån Cracau tilbaka, förklarade lian
fit förtroende til Gref Stenbock uti ganika nådiga ordafått, och tog
honom med fig til Thorn och Elbingen, fom fig Segervinnaren god¬
villigt undergåfco.

Trdan låt Konungen honom med et detachement af Armeen gå
åt Marienburg; dä han imedlertid, och innan belägringen begyntes,
bräkte åtfkill ga falla orter under Konungens lydnad5 fåfom Graudentz,
Nyborg, Newe, Dirfchau och Stargardt.

1656. Gref Stenbock blef deruppå fjuk, och liggande i Thorn: men få
fnart han någorlunda fått krafter, kom han til Armeen vid Marien¬
burg 5 kringråude Staden, och blef fnart måliare derofver; trängde fig

Febr. fedan med haß; åt Slottet, at han ock öfverilade en del af Krigsfolket,
fom
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föm tankte at falvera fig dit inj hvilke, tillika med fem Fanor, måile
blifva i flicket. Deruppä anfattes det ilarka Marienburgika Slottet med
fårian häftighet, at det efter 14 dagars forlopp måile gifva lig, med ^ Marixi.
Befättning, och 2:ne dår inne liggande Polfke Senatorer.

Konungen famlade få mycket Folk, fom i Preuffen kunde ombå-
ras; och, tillika med Chur-Forilen af Brandenburg, gick emot Polac¬
karne vid Warfchau. Imedlertid (kulle Stenbock, med några Regimen-
ter, blifva qvar och befalla Haupt; hvarigenom få vål Dahtzigkernes
utfall borde hämmas, iom tilförflen affkåras, hvilken Polackarne dage-
ligen iingo den vågen.

Fåi tm ars kalks - Stafven, fom Gref Stenbock, i Junii månad
derpa följande, fick, var belöningen för bemålte hans bedrifter i Jun°
Preuffen.

Er τ er det märkvärdiga (laget vid Warfchau, fom i tre dagar på- G· 19·. 2o.
flod, detacherade Konungen några Regementer, under Marck-Grefven
af Baden, Carl Magnus, a.£ förllårka Fält-Marikaiken Stenbock i Preuf¬
fen; fom behöfde mera Foik, dels at hålla Mafurerne i lydnad, dels
at kunna gä in i Liiland, och fåtta lig emot RyiTarna. Men oanfedt
Chur-Förilen ar Brandenburg, fom fruktade för fit Hertigdöine Preuf¬
fen, drog lina Troppar ifrån Svenfka Armeen, befaite Konung Carl
Gullaf likväl Stenbocken at gå Fiögbemalte Chur-Förile til undfått-
ning emot Litthauerna och Tartarerna. Innan Svenfke Efcorten hinte
fram, voro de Brandenburgfke, fom hade Förilen Radzivil, och några
utur Podlachien, under General Major Ridderhjelms commando an¬
komna Svenfka med fig, redan ilagne och fkingrade a f Tar ta rernes flo¬
ra fvårm. Här utaf låt Gref Stenbock icke forfkråcka fig; utan få
fnart Brandenburgfka General-Lieutenanten Gref Waldeck hunnit dra¬
ga fina kringilrödda Troppar tilhopa, conjungerade han % med dem,
och anförde Armeen frimodigt emot Tartarerna, fom han träffade vid
Philippowa; flog dem utur fältet, och jagade dem fem mil bort; er- *2 Qä,
öfrade åtfkilliga Standarter och Pukor; famt räddade Förilen Radzivil,
med många flera, hvilka uti förra drabbningen hade blifvit til fånga
tagne, utur Fiendernas händer.

Följande året agerade han ännu någon tid i Polen, conjungerad 1657
med Förilen Ragozky: och haip honom intaga Warfchau; til dels a t 9 Jun,
Konungen fjelf iemnade de Polfka fakerna, och gick emot Konungen
af Danmark, pä Tyfka fidan. Då ock Hans Maj:t updrog Gref Sten¬
bock, fom igenom fin nit för Fäderneslandets tjenil hade vunnit flu
Herres bevågenhet och fynnerliga förtroende, at nåil Riks -Drotzen,
Gref Pehr Brahe, föra general-conduiten af Armeen och Fällningarna

Η Ii i Sve-
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i Sverige; enkannerligen i Halland och WeRer-Göthland, aldenilund
krigs-lågan från Danmark hg jemvål dit åt våndt hade.

Gref Stenbock gjorde en fnar fjö-refa ifrån Preufien til Stock¬
holm; och efter anländandet begaf iig Rraxt ned åt Armeen, hvareft
han fandt Gref Brahe i drabning med de Danfka vid Genevadsbro,
jagandes dem med tåmmelig förluft tilbaka. Men fom Drotzen for
andra vigtiga årender vånde om til Stockholm, fullfölgde Gref Sten¬
bock det påbegynta verket; rykte in i Skåne, och hindrade Fienden
ifrån de gamla Svenfka gråntfornas oroande; til defs at Konung Carl
Guftaf kom på Jutlåndfka fidan alt närmare och nårmare, och tvinga¬
de Konungen af Danmark, at begifva iig hem igen. Hvaruppå Gref
Stenbock fogade anftalt til det afmattade Manfkäpets förfrilkning, famt
gråntfens ikyddande ifrån Rröfverier. Men då han markte at Fienden
drog lig uti Norrige tilfamman, at förolämpa Sveriges gråntfor på den

*653 fidan, bröt Fålt-Marikalken af lin ro, och i början af år 1658) i denJan, haftigaite kölden, gjorde ifrån Halland en ritt åt Norrige; flog Herr
Ifvar Krabbe 11 tur fältet; och dref honom til rygga anda under Fäll¬
ningen Haid (nu Fredricshälf.) Vid återkomilen tog han Skantfen vid
Uddevalla; och befkattade hela Bohus-lån. Rofkildfka Freden flöt det¬
ta Fåit-toget; då jemvål Provintferne Skåne, Halland, Bleking och

13 Mari Bornholm Sveriges Krono inrymdes: öfver hvilka Gref Stenbock blef
förordnad til General-Gouverneur; et ämbete, fom han i fex år, el¬
ler til defs han mäile vara refiderande i Stockholm, med ftor forgfål-
lighet tortrådde. Således finner man, at Gref Stenbock hvar gång,
igenom nyttiga tjeniler, banat fig vågen til nya åreflållen. Hans årli¬
ga utkomil blef likaledes förbättrad: ty då man i Danmark efter Re¬
formation hade tilltagit en Ror del af Lunda-Capitlets öfverflödiga in-
komiter til verldsliga vålförtjente Mån; blef famma bruk bibehållit i
början af Svenfka tiden (innan de användes til Academiens underhåll)
och fick Gref Stenbock Dom- Probfleriets rån tor, med Prcebendan
Gjerslöf, och flora Stångbys Preilbord med jure patronatus.

Et ibland de forila göromål, fom honom i deffa länder anbefat-
tes, var, at, tillika med Corfits Ulefelt, taga emot hyllningen af In-
nevänarne; och af den fammanfkrefna Skänfka Adelen i fynnerhet för¬
nimma , hvilke vore färdige at göra Koniingen af Sverige deras Tro¬
hets-Ed; hvilke åter hade lufl at gå Utur landet, Och för deras perfo-
ner blifva den förra Öfverheten Randigt tilgifne. Dertil med Ikulle
deRe bagge Commiffarier handla med Adeln om landets nödiga för-
fvar, igenom en, efter Godfens Rorlek, proportionerad RuRning.

ÖM
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Om Gref Stenbock detta år var lycklig uti avancement; var han det
ånnu mera i giftermål, då han kallades til Riksdagen i Götheborg,
och fick dar, på Drotningens egit förflag och godtfiniiaride, faint Ko¬
nungens omkoftnad, hälla Bröllop med Riks-Rådets och Fålt-Marikal-
kens Gr, Gult. Adolph Levenhaupts Anke-Grefvinna Chriftina Cathari- J"h
na de la Gärdie, Jacobs Dotter, fom honom öfverlefde; fedan hon,
under 27 års förtrolig fammanlefnad, hade födt honom tre föner, och
fyra Döttrar til verlden: af hvilka en Dotter var för Lädren redan med
döden afgången.

Sedan Sverige icke långt derefter på nytt råkade i Krig med Dan- 1659.
mark, blef Gref Stenbock utfedd, at föra belägringen för Köpenhamn5
hvarmed han continuerade, in til defs at approcher och befkjutning
förvandlades uti bloqvade, och Konungen beordrade honom at taga
befälet efter Fålt-Herren Wrangel, lom Hans Majrt årnade bruka til
Fühn-s forfvarande. Gref Stenbock fuilfölgde hvad Företrädare hade
begynt, och angrep Nackfchov, en mycket ftark Fåftning på Laland,
fom dock omfider, efter et hårdt motftänd, tvingades til öfvergång, Julii,

Nån höften nalkades, förfogade Gref Stenbock % til fit General-
Gouvernement i Skåne; dock fick han icke långe vara hemma, innan
Konungen affårdade en Enipånnare ti! honom med befalning, at ge- . Ν·ν,
nom natt och dag komma ti! Hög-Qvarteret i Korflor. Riter nu de
Kejferlige, Polfke, Chur-Brandenburgfke och Danike Traupperne land-
ftigit på Fiihn, och fig dar conjuugerat hade j få måfte Gref Stenbock,
vid ankomften til Korftor, genaft om natten gå pä en liten båt, ge¬
nom den Hol låndika på redden liggande Flottan, öfver Belt åt Ny¬
borg, til Pfaltz-Grefven af Suitzbach, fom commenderade Svenfka Ar¬
meen på Fiihn, Fienden var efter conjunftionen biefyen de Svenika
vida öfverlågfeu, och redan i antogahde åt Nyborg; iördenfkul, ån-
ikon t Stenbocken vål fåg, at Pfaitz-Grefvens refolution var ftort åf-
ventyr underkaftad, dock måfte, når ingen annan utvåg var, de yt-
terfta medlen brukas. Pä Svenika Soldatens tappra anfall kunde icke
klagas, emedan Fienden flera gångor måfte 'rygga: men fom Magten
var alt för ftark hos de allierade, nödgades de Svenfke, fom hade ^Nav«
flearpt fåktat, och lidit ftort nederlag, omfider draga fig åt Nyborg*,
hvareft de öfverblefne måfte gifva fig til fångar: då Gref Stenbock
tillika med Pfaltz-Grefven, icke utan fora, hunno fatta öfver til Karls*
ör. Och efter denna mifslyckade Expedition vande Gref Stenbock
öm til ftt: Gouvernement igen,

Dbt år icke fkam, at någon gång bUfva öfveminnen5 fårdeles af
m igenom Bunds-Broder förftårkt och talrikare Fiende j men at i lyc-
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kan pa et neiligit fått infultera den öfvervundna brukas icke af ådel-
iinta Segervinnare. Derfore tyckes at den ohöfvifka ftålining, fom de
Danfke, på en Skäde-penning ofver denna Aötion, gifvit Gref Sten¬
bock, länder dem fjelfva til ilörila vanåra: förtjenar derfore hvarken
at afritas eller befkrifvas. ej

166c. Konung Carl Guilaf beramade en Riksdag i Götheborg, och for-
fogade % fjelf dit: då han på vågen kallade Gref Stenbock til hg tit
Heifmgborg, och updrog honom oinforgen for hela Armeen i Dan¬
mark, uti Konungens frånvaro: ehuruvål den famma egenteligen flod
under Pfaitz-Grefvens commando. Hvarvid Konungen uti de aldranå-
digaife utlåtelfer betygade fit nöje ofver Fåltmarfkalkens vid få mån¬
ga tilfållen beprofvade redelighet och tappra up förande; bad honom,
at, få långe krafterne kunde tilfåjat, med lika berömliga ifver gä defs
Son, Prints Carl, tilhanda, i fall Konungen fjelf något dödeligit hän¬
da {kulle: jemvål bytte hans Lagmans-dome uti et båttre, fom var
Veiter-Norrland, Lappmarken, Herjedalen och jemteland; lofvandes
åfven at vid återkomifen gifva Fålt-Marfkalken något lärdel es teckn af
fin nåd. Men Konungen kom icke mera åter 5 utan afled, fom be¬
kant år, i Gotheborg.

Så fnart deile tidningar hade hunnit til Gref Stenbock i Skåne,
gick han ofver til Armeen; hindrade alle de fkadeliga förändringar,
fom en fädan oförtånkt håndelfe hade kunnat åiladkomma ibland Krigs¬
folket; och upmuntrade dem alla til trohet och hörfamhet. Sederme¬
ra når Freden var fluten för Köpenhamn, förrättade Falt-Marikalken
afdankningen i Helfingör, til Krigs-folkets goda nöje: hvartil han åf¬
ven anfeniigen förikot af egna medel»

IritåN den tiden var Gref Stenbock merendels fyffeifatt at vårda fit
Gouvernement; til defs at han for Riksdagens fkui kom up til Stock¬
holm, år 1664: då han blef värdig aktad at hedras med et af de fem

1664 Riks-åmbcterna, fom efter då varande författning, och åfvenvål i an-
S Jun' feende til Förmynderikapet, gåfvo et ilort anfeende ibland Herrar Rik¬

fens Råd.. Regeringen nämnde altfå Gref Stenbock til det då lediga
Riks-Amiral-ilållet, efter Gr. C. G.Wrangel, fom var blefven Riks-MarOu

%1 Ang. Amirals-eden aflacle han inför Stånderne vid flutet af Riks-dagen: och
at dello anftåndigare kunna emottaga de til honom fökande Sjö-Of¬
ficerare, betalies honom Tafel-penningar. För lin ägande kundikaρ om
Skånika godfen och deras råntor, höfts han för den tjenligafte, et par

år

ej Skulle någon hafva luft at fe detta ftlnkande Sinnes-foffret, far han det igen uti facobset
Mufxo Regio ρ. i i . Seck V. Tab. VJph Ν;α Jto,, οφριύ vaa Locus Hiikäre Metall, des·
Pays-Bas, Tom. II. pt 433»
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it derefter , at blifva Cantzler öfver Academien i Lund fom då ikulle nf
inrättas; hvilken fylla han til denna Bog-Skolans υρkom il och Ung·- cc*
domens båita fcreftod in til år 1684, dä Konungen honom för defs
opafslighets fkul, ifrån detta bekymmer befriade./)

Under bemalte Riks-Ämbete, hvaruti Gref Stenbock til fin än¬
dalykt fortfor, år Skåde-penningen flagen, fom på ena iidan föreftåller
oftaberord.e Herres bild,, med öfverfkrift: Guftaf Otto Stenbock, Sveriges Tab. VlkL·
Rikes Amiralj och på den andra, et Anckar, hvaröfver flår; Med tid
och trägenhet, g)

Sverige hade i flera år fred; då Amiralen, efter fit ytterila för-
iland, och med forgfållighet, i Rådet bevakade det, fom hörde til
Fäderneslandets välfärd i gemen, och til flottans i itänd fattande i fyn-
nerhet: men fick icke tilfålle at göra någon Sjö-eampagne förr ån år
1675, vid begynnelfen af Kriget med Konungen i Danmark.

Han hiffade då fegel, at gå til Pommerfka kuilerna, och råka
den Danfka Flottan: men motvåder holt honom fju veckors tid för
ankar vid Elfs-nabbeiij och när han var kommen ,til fjöfs, hinte han
icke längre ån til Carls-öjarna vid Gothiand, förr ån han råkade ut
för en häftig florm, uti hvilken fyra ikepp förgingos, och, jemte den
ibland Befåtningen inritade fjukdomen, föranlåt honom, på Flaggmån-
nernas och de flera i fjö-våiendet långe öfvade Officerares tilityrkan-
de, at föka de Svenfka Hamnarna: halft fom ock års-tiden var myc¬
ket långt liden.

Denna olycka, och de deraf förorfakade ölägenheter', at Hållas
under Kongl. Commillion , fåfom den dår igenom fqrfummelfe och
drogsmål varit vällande til den ledna fkadan, gingo Riks-Amiralen 8 M-
mera til finnes, ån de 200000 dal. Silflmts (kadeftånd, hvartil han på
fin del fåldes. Och kan man lått finna, huru han måile hafva grämt
%, at fe huru de på landet i flera Filtilag vundne Lagrar bortiköIg-
des uti en enda Sjö-Expedition.

Konungen fom var ofvertygad om Gref Stenbocks üpriktiga kår¬
lek och välmening för flt Fädernesland, lindrade domens flränghetj
låt denna redeliga Herren njuta flt fullkomliga förtroende; och gaf ho¬
nom tilfålle, at i et element, dår han var mera van,göra en flederlig:
:· Η h 3. ån-

f) Uti Academiens Handlingar' år upteknai, huru Cantzlerit flundom vifiteraf Åcacfemien>
och i fynnerhet Under fin nårvaro 16 3 bilagt det buiret fom emot den flitiga Sa®*.
PufFenclorf var upvåkt för hans Boks fkiil de Jure Na c. <& Genf.

ξ) Oeiara finnehild år ftucken på tvenne ftåniplary ined· någon liten ådkilnadj; forfinocfoh-
geif at den ena gått fonder· i prågjingeny
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ånda-påfinä förra beromliga Krigs-förrättningar. Och til at nårmare
inhämta Hans Maj:ts vilja, refte han ned til Skåne, dår Konungen då
hade fit qvarter i Lund: fick fullkomligt commaiido öfver alla Svén-
ika Tropparna i Weiler-Gothland, Wermland, Dal, och Bohus-Lån.
Vände ledan om til Gotheborg; och continuerade emot fienden uti tre
modofamma campagner.

Han fick altfå år 1677 Direélionen af Defenfions-verket emot Nor-
rigej gifvandes mårkeliga prof af vakfamhet och mod. Man må i fyn-
nerhet nåmna, huru Gyllen low med de Danfka gjorde forfck på Hi-
iingen ; men blef af Riks-Amiraler! tappert afflagen, lom hade i råttan
tid ditfkaffat Canoner, och. hvad mera hörde til defenfion. hJ Tre må¬
nader derefter uphåfde han den namnkunniga belägringen for Bohus;
hvilken ort Gref Stenbock fann utväg, at i fiendens åfyn, med folk
och ammunition föritårka. Oanfedt han icke var mera ån 6500 man
fiark, heilet han dock at angripa fienden, fom hade iicco, iför ila de¬
len goda Tyfka Regementen Han oi\ erforde fit folk på båtar och
pråmar in på Hifingen5 findendes alt fartyg ifrån fig tilbaka: på det
Gyllenlow fkulle biifva ofvertygad om hans falla foreläts, at antin¬
gen erhålla legren, eller upoffra fit lif for Konungens tjenif och na¬
tionens heden

Dn Danfke blefvo af Stenbockens frimodighet få forHr råk te, at de,
etter et ringa motvärn rymde faltet, ofvergåfvo alla deras fördelaktiga
polier, uphofvo den kolt bara belägringen, tände elden på deras Lager
och broar, och jkyndade fig til Uddevalla. Hår ville den Svenlka
Generalen icke lemna den Danfka ro; utan då han nåfla år fick veta
huru de DanH.e hade anlagt en Fällning på et ganfka fördelaktigt Hal¬
le, tog han utvalda Troppar til lig, och gick den iamma at angripa.
Dock inlupo tidningar at Freden om ii der ·ιρ ed Konungen af Danmark
var fluten i Skåne, hvårföre Gref Stenbock gjorde fit aftag. Och var
detta den tredje refan, fom han utur Norrige kom med fred och vål-
fqrråttade faker.

fuRaN den tiden uppeholt Gref Stenbock fig underftundom i Stock¬
holm, men merendels pä landet; dår Konungen hade årnat honom at
få hvila hg, och {kota fin hälla, fom af ålderdoms bråckligheter, och
andra tiilfoter, var i de lidfta åren ganika fvag. Sedan han på ht
Gods l|nge hållits vid fången, låt han fora hg til Stockholm; hvareit
han afled d. £4 Sept. 1685· Likfärden fkedde följande året d. 30 Apr.
yned all tifbörlig heder uti Stockholms Riddare-Kyrka; dock år krop¬

pen

&) Be diuelfe η har om finnes trykt pä tvenne ark in 416,,
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pen federmera nedfatt i Sfrengnås Dom-Kyrka. Arfvingarne hafva up~
reft öfver honom et Epitaphium, fom fvarar emot Famiiiens utblotta¬
de tililånd, hvad koifbarheten angår. Sjelfva Graffkriften åter år for-
fattad enligit den Dödas i lifstiden brukade årbarhet, och våmjelfe för
alt högmod: i det inga af hans hora bedrifter, inga af hans förhands
och hjertas hårliga egenikaper deruti berömmas och uphöjasj utan
Vandringsmannen allenaft får veta, at Monumentet år

Cet.sis Manibus
CoMItis GUSTAV! OTTONIS STENBOCK

Procerum Sveticorum Facile Principis
Et

Comitis CHRISTINT CATHARINA DE LA GARDIE
Heroum Maximi Comitis Jacobi Fili/e

Sacrum.

kö-
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onigsmauckerne åro icke allenaft i Marek-Brandenburg, hva-
reft Stam-godfet Konigsmarek år beiågit, utan ock i Sv ea-Rike,

ifrån gamla tider bekante, fåiom ftore och betydande Mån. Det taias
redan om dem vid är 926, at de fatt fig ned uti Staden Brandenburg,
fedan Wenderne voro dar utdrefne; och at de Randigt varit i högt
anfeende hos Marck-G refvarη a. Då Printfeffan Beatrix, Ludovici den
äldres Dotter, ankom til Sverige år 1346, fåfom den unge Kron-
Printfens Eric Månsfons trolofvade Brud, vet man at en Johannes
Konigsmarek anforde den Kongl. Brudskaran. Han fattade tycke för
Sverice blef altfå qvar hår i" landet, och fluteligen Kom Albrechts
Råd och Ofverfte ofver et Regemente Weii-Gother. Af honom up-
ran en talrik Slakt, hvilken florerade 200 år, innan hon på Svårds-
iidan aldeles utilocknade; var altkgi fvågerlag med de ådlafre Familier
j landet, och beklådde de hogfta Åre-ftållen, fåfom Rikfens Råd, Lag¬
man och Ståthäilare-Embeten. . I fynnerhet år til mårka om den i
Konung Erici Pomerani tid bekanta Henning Konigsmarek, Riddare}
at han måfle hafva haft en god infikt i Cammar-verket, emedan han
ftvrkt Konungen at håfta utikylderna vid jorden och faftigheter; i det
flade at afgifter tilförene voro perfonelle; och aldrig någon vifs råk?
ning kunde göras på Kronans inkomfter.

Desse Svenfke i) Herrar Konigsmarcker förde lika Vapn med de¬
ras famtida Skyldsmån i Tyildandj neml. Siifver med tre röda fpetfar
vande emot vånfler; fom man det kan fe af deras Sigiller och I*k-

Familien okade ilg ock utomlands på Stam-orten; och dekde
fig 1 tverme linier, den Konigsmarcklka och den Kotziinfle Af den
förra var Andreas, fom, vid början af 1500 talet, féfde flt God/ Ko-
pigsmarck, for elaka grannars (kul, och flyttade in i Stiftet Magdeburg;hyareft hans efterkommande befutto Loburg och Padegrim; och leide
pagot öfver hundrade ar, innan de aldeles utgingo. Om Königs-
marckiki Godfets följande oden har man % intet vidare bekant ån
at det 1736 innehades iäfom arf och egit af Herrarne von Rtdern!

Kotzunska Linier, blef qvar uti Marek. Vid år 1494 fatt Otto
Konigsmarek pS Hayelberglka Biftops-ftolen: hvilket under Påfvedo-
met var en (tor, och den ypperfta Adeln foart fagt förbehållen Myn¬
dighet. hor icke ratt många är fedan voro nagre Herrar v Königs-

Renar.

marek

$) ConiV. Rim-Chr. yp. 17?· t85> 194·



Slakten, KöNIGSM ARCK.

marek lefvande, k) och ånnu ågare til Kötzlin, Beriith och Rothan>
alle beiågne uti Priegnitz, fom år en del af Marek Brandenburg.

Af denna Kotzlinfka linien hårftammade ock den hos ofs fidft
berömda, och i trettio-ånga Kriget vålförtjente Hans Christoff von
Konigsmarck, fom å nyo förde lin Slåkt in i Sverige, och illuftre-
rade henne med Grefveiig värdighet. Chrifioff von Königsmark ågde
en Elifabeth von Flantze. Sonen Roter (eller Rutger) v. Konigsmarck
var gift med en von Putzlitz. Sone-Sonen Jochim v. Konigsmarck
hade en Fru von Rören. Sonefons-Sonen Conrad von Konigsmarck
til Kötzlin tog fit gifte uti Hufet Horit med Beatrix von Blumenthal >
och var en Fader til ofvanbemålte Hans Chrifioff von Konigsmarck.

Emedan om denna Herrens förtjenfler vidlöftigare fkal handlas,
namnes på detta flålle, för Slåkt-regiftrets fikull, allenaft: at han gifte
fig 1633 med Maria Agatha von Leeiten, af Meklenburgifk Familia,
och då varande Hof-Dame hos Hertiginnan af Wohlenbüttel. Hon
öfverlefde fin Herre til år 16715 och dog på Godfet Agathenburg χ
Hertigdömet Brehmen, ilraxt utan för Stade.

De ågde tre Söner och två Döttrar. 1) Cordt (eller Conrad)
Chriftoph von Konigsmarck, Svenfk General-Major, Falt-Tygmåflare
och vice Gouverneur i Bremen: fick tilflånd, medan Fäderneslandet
hade fred, at gå til Holländfka Armeen, dår han fom General-Lieute¬
nant blef fkuten för Bonn, år 1673. Han var gift med Maria Chrifli-
na Wrangel, Riks-Rådets och Fålt-Marfkalken Herman Wrangeis Dot¬
ter 5 af defs lidfla Fru Amalia Magdalena Grefvinna af Naffau 5 och
lemnade Barn. 2) Hans Friedrich von Konigsmarck, var en ung Ca-
vaillér, och iluderade i Tübingen, då han blef afflagen af en yr håfl,
och fick fin bane, år 1653. 3) Otto Wilhelm v. Konigsmarck
livars bedrifter göra lians namn odödeligit, fom vi med mera fikola få
höra: fall ån han afied barnlös. Döttrarne voro: Beata Chriilina,
Riks-Rådets Gref Ponti Frid. de la Gardies Grefvinna 5 /) och en an¬
nan, död ogift.

Gref Cordt Chrifioff hade deffa Barn: 1) Gref Cari, Johan
Konigsmarck, fom afied ogift, i fin båfta ålder; och får en fårfkilt
artikel. 2) Gref Philip Chriftoff, fom ej heller hade Fru, då han i
Augufli månad år 1694 * Hannover omkom, på fit 32 ålders år: den

fid-

k) En Johan CHriftoffer von Konigsmarck var Öfverfte i PrettiHCk tjenil 1753' ocb
te fig 1754 1T1H en Gref Ha3ckes Dotter.

/) Af henne hårkoumia flera Slakter, fäfom Gr. Poife, Gr. Brahe, Sjöblad &c.
I i
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fidfta manliga perfon af detta namnet i Sverige, m) Dottrarne Voro:
3) Amalia Wilhelmina von Konigsmarck, Gref Carl Lewenhanpts
Grefvinna, och 4) Maria Aurora von Konigsmarck; om hvilken
{inteligen något fkal berättas. Bagge deffe Sydrar blefvo Modrar til
hvar un namnkunnig General \ dock fannade Grefven af Sachfen ord-
fp råket, at de oåkta hafva båda lyckan.

m) Et nog almånt tal hafver limit i verlden, at han blifvit mördad på Hertigens befal-
ning, tå fom den dar hide olofligt omgånge med defs Gem.il, en boren Printfefla af
Zelle, och hans kropp på et hemligt ftålle fedan undangömd Så mycket vet man, at
Grefven ifrån barndomen varit bekant med Printfeifan, och at denna vånfkapen con.
tinuerat; tuen inga fpår gifves, at det fkedr på annat ån vordfamt fet. Doéf. Büfching
uti fm Magazin. Vlil. Theil p. 472-474» tror fig vara fkert underrättad, at detta
uptåget kommit ifrån Grefvinnan Plåten, fom af harm at Grefven icke ville gifta fig
med hennes Dotter, hade faiikeligen angifvit honom hos Hertigen; ock ikvifvit en
billet i Printfeflåns namn , fom kallat Grefven til vt huuligt faintal.

Christoff von Konigsmarck,
g. m. Elifabet von Flantze.

Rutger v. Konigsmarck,
g. m. Ν. N. v. Putzlitz.

Joachim v. Konigsmarck,
g. m. Ν. N. v. Rören. A

I
r j

Conrad v. Konigsmarck til Kotzlin,
g. m. Beatrix von Blumenthal.

Hans Christoff von Konigsmarck*
g. m. Maria Agatha von Leeden.

ti ■'»·—■ - " —1 · — — T

Cordt Chridoff. Hans Fridrich Otto Wilhelm Beata Chrid.
gift med Maria v. Königsm. v. Konigsmarck, g. m. Pont.
Chrift. Wran- f ogift. g. m. de la Gar- Fredr.. de la
gel, f 1673. die, Barnlos. Gardie..

c Λ — —>

Carl Johan, Amalia Wilhelmina, Philip Chrift. Maria Aurora,.
t ogift. g.m.Gr.Lewenhaupt. f ogift 1L94. Probdin. i Qyed-

tingburg, f 17 —

KÖ-
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OTans Christoff von Konigsmarck var föcld på Kötzlin d. 25
ILJIL, Febr. år 1600.

I fin barndom var han Page hos Hertig Friedrich Ulrich·af Brons-
vig Lüneburg; och lårcie uti Wohlenbüttel, hvareft Hof. et viftades,
fldana vetenikaper och Adeliga öfningar, fom med tiden kunde tjena
en Officerare: få at förftändige Mån, fom fågo hans låregirighet,
ofmak för veklighet och fa fing prydnad, famt deremot hans luft til
Barda-lekar, redan fpadde, at den unge Konigsmarck fkulle med tiden
vinna et årefullt namn.

Hertigen lemnade honom ifrån fig, med mycket lof-ord, til
Hertig Henric Julius af Sachfen Lauenburg, fom då var General uti
Kejfer Eerdinandi tjenft, och hade et Regemente. Brödren Frantz-Al-
brecht at Sachfen Lauenburg, hvilken fedan någon tid tjente Sverige,
var då Öfverfte-Lieuienant vid famma Regemente. Af honom blef
Konigsmarck antagen, och, uti Lagret vid Pilfen i Böhmen, gjord l^20c
vehrhaft, eller invigd til Krigs-ftåndet. Begynte fedan at rida fom ge¬
men Ryttare; men upfteg dock fnart, den ena trappan efter den an¬
dra, til Ryttmåftare-ftåilet.

SåsoM fådan tjente han ånnu vid Kejferliga Armeen uti Italien,
når Konung Guftaf Adolph kom in på Tyfka botn, at håmma Ofter-
rikifka Huiets ofveryåld. Konigsmarck var en upriktig Proteftant, och
holt Sveriges fak för den råtta; ville derföre icke tjena Kejfaren, fom
nu fvångde fina vapn emot de Evangelifka i Tyfkland; utan begårte
och fick et hederligit affked. Detta vifte han up för Konung Guftaf
Adolph, fom påminte fig de fordna redeliga och vålförtjenta Mån i
Sverige af famma namn, och antog honom, Ryttmåftaren von Konigs¬
marck, til Major vid von Baudiffiens Dragon-Regemente; hvarifrån han
icke långt derefter flyttades til Öfverfte- Lieutenants -behållningen vid
Sperreuters Cavallerie; och förvårfvade fig et ia fullkomligit förtroen¬
de hos Manfkapet, at når åiikillige af de Tyfka Regementerna, efter
Freds-flutet i Prag, öfvergåfvo den Svenfka och togo Ltineburgifk
tjcn f; behölt Konigsmarck bemalte Sperreuterfka uti Drotning Chri-
ftince devotion.

Vidare gick han til den Armeen, fom Fält-Marikalken Kniejp-
haufen anförde: och råkade under en adlion, fom föreföll uti Weit- s6Dec.
phalen, at blifva fången; dock at han icke långe lemnades i Fiendens
låger, utan utväxlades med det fnarafte. Omiider bief bemäite Sper-

I i 2
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1636. reuterika Regemente ledigt, hvilket Konigsmarck nu fick; och,fåfom

vårkelig Öfverfte, flog dermed vid Rodkirchen på Weftervald en del
Kejfcrliga Troppar, fom af Gref Naffau-Dillenburg commenderades.

Sedermera anförtroddes honom befålet i Ofsnabruck; och kort
derefter i JLemgau: hvareft han likväl icke kunde hälla fig, då de Kej-

1637. ferlige, under Gref Götzes anförande belägrade denna orten, utan mår
lie fkrida til dagtingan och tåga derifrän.

1639. Lungre fram, då Generalen Baner bevakade Bunds-Förvanternas
häfta i Weftphalen, och tog fädana förfatningar, at gamle Generaler
ikuile vårda Fåftningarne, men de unge och rörige Officerare föra Ar-
méen i öppet fålt; fick Konigsmarck et hederligit vedermåle af Ba- ■
nerns förtroende, då honom updrogs at öfver en Corps hafva öfver-
befålet, och at fjelf vara Chef af Rytteriet, medan Plettenberg var af
Fot-folket. Plan förtjente detta defto mer, fom han var mycket ål-fkad af Soldaten, och ganfka drifvande: hade ock nåil förut vid Niem

22Febr. i det Paderbornfka iminerat tvenne Compagnier Ryttare, och en annan
gång ilagit Gref Kurtzens Sqvadron, och tagit tre Standarter. De und-
fångrie ordres lydde, at han med fit förande Manikap, beftående i 36
Compagnier Ryttare, 6 Compagnier Dragoner, och 24 Compagnier
Knektar, fom dock alle \roro tåmmeligen incomplette, ikuile gå in iEichsfeld at recrutera; och fedan fe Erfurt til goda. Utur de kring¬
liggande länder kunde han taga contributioner; men icke inlåta fig i
något Fålt-flag, om tilfållet ej. vore defs lägligare: emedanWeftphalens
belkyddande borde vara hans förnämfta göromål. När han altfa hade
betingat fig et fritt durch-tåg igenom Hertigdömet Brons vig, och fam¬lat alla fina Troppar i Minden,^ drog han genafte vågen in i Eichsfeld.
Vid: Duderftadt råkade han på Ofverften Oeppen, fom redan hade til—
famman några hundrade Öfterrikare, och väntade ännu flera, hvarmedhan tänkte flamma de Svenlkas framfart. Honom flog Konigsmarck,

*6Jnn. och jagade in i Staden: där han dock, med alla fina måfle gifva figtil Krigsfångar. Sedan vände Konigsmarck fig emot Francken; och un¬der förbigåendet lade Oarnizon i Mansfeld.
Imedlertid begynte Griesheim, Gouverneuren i Eichsfeld, at

1 utur Fåftningen Gleichenftein oroa de Svenika: ty kom Konigsmarck
11 Jwl. fkyndefamt tilbaka utur Francken; belägrade, och intog Fåftningen,fom gaf fig med accord. Men aldenflund Griesheim bröt capitulation,förfåudes han, fåfom fånge, til' Erfurt: då Garnifonen dels togSvenfktjenft, dels fkickades til Öldendorff i Heften. Och på det Eichsfelderlandet ikuile få mycket mindre få luft, at uphåfva fig emot det Sven¬ika väldet, lades ftarkare Garnifoner in uti Duderftadt och Gleichenflein.

Un-T
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Under det at Tropparne rafla, komma tidningar, at 2öö Wtirtz-
burgiffee Knektar voro i antagande til Lauringen; hvilke ilraxt ned· Jal,
huggas, eller tagas til länga. Bilköpen af Würtzburg begynte frukta¥
at hela hans land find le ruineras af de Konigsmarckifka, fom drogo
hr· in i Francken; köpte fig derföre fri med en anfenlig fiimma. pen-
ningar: hvaruppå Konigsmarck förlade fina Troppar omkring Eichs-
feld, at hviia och recruteras. Men de Kejferiige 7 under Hatzfelds an¬
förande, kommo fkynclefamligen igenom Franken,, i mening at öfver-
rumpla Konigsmarck; fom til at undvika fådant, drog fig tilfamman
vid Miihlhauffen. Han pröfvade icke rådeligit vara, at våga et Falt-
fi ag; fårdeles fom han ej fullkomligen kunde lita på de Heiilfka och
Luneburgifka; utan förllårkte heller Gamifcnerna i Eichsfeld och Er¬
furt. Med det ofriga af fin Armee gick han fedan tilbaka in· i Weil-
phalen.

Hertig Georg af Brunsvig gaf nu fin förfäkran, at icke begyn-
na något fienteligt, utan håldre göra de Svenika biilånd; om hans'·
land ikonades för de många durch-tåg. Håruppä litade ock Konigs¬
marck, och gick o iver Wefern til det Eichsfeldifka; at fedan hålfa på
Franckenland; emedan. Baner icke var nogd med de vilkor, fom man
hade tililadt Bilköpen af Würtzburg. Vid förbigåendetfkråmde Konigs¬
marck Staden Bielefeld med några bomber, at opna fina portar, och 9 NoVr
emottaga Svenik Garnizon. Men han var icke långt borta f innan d,e
Kejferiige kommo ilarke til bemålte Stad;· kringrånde och befköto den
famma: få at befåtningen, hvilken var alt för ringa emot få vidlöftiga
verk, eniottog et hederligit accord, och tillhand at få draga fig til 24*
Minden. Konigsmarck vande fuller om til de finas undfåtning: dock
var vatnet i Wefern få fligit, at han på intet llålle kunde vada ige- 3 Desv
nom; och hade de Kejferiige redan dragit fig inom deras fördelar. Han
fullfölgde der fö re fin delfein på Francken; och- med det famma, at
fkingra Sachferna i Voigtland.,

Desse hade upfåt at anfalla Baner, fom var i Böhmen: men den
vakfame Svenfke Generalen förekom fådant. Han vande om til Sach-
flika lånderne; kallade Königsmarckika Armeen til fig; och begynte
at atfvarfamt anfåtta Chur-Förilen. Konigsmarck hade for fin del et
angenämt tilfålle, at flå et ilarkt parti Sachfer vid Leipzig; förutan , ^ Matt*
at han i famma Fält-tåg gjorde lig mällare af Qyerfurt; hvilket Herr-
fkap han fick lof at befitta och nyttja,, fåfom fin enfkylta egendom,:
til defs at almånna Freden träffades. Baner förklarade vid famma tid
Konigsmarck, ihm hade haft få flora och viktiga commenderingar,
för General Major; och behölt honom ånnu hos fig vid Hufvud-Ar-

li 3 méen
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méen i Saehfen; låt honom ock, då marchen fkedde in i Öfver-Pfaltz,

1641 föra Avant-Gardet. General-Major Konigsmarck fiog på det tåget
3 Jan. tvenne Chur-Båyerfka Regementer vid Hambach; hvilke icke trodde

Fienden vara dem få når.
Sakerne vande iig på det fåttet, at Baner made draga fig tilbaka

13tur Öfver - Pfaltz: då Konigsmarck detacherades til Franfka Armeen,
at forma den commenderande Generalen Guebriant til några rörelfer,
hvarigenom Fienden måtte uppehållas. Hvilket ock fkedde: blifvandes
fedan Konigsmarck med ht Rytteri vid FranΠια Armeen; dår han myc-

19 Jun, ket bidrog til fegren, fom vants öfver de Kejferliga vid Wolffenbiittel.
Imedlertxd dog Baner,, och marktes mycken orolighet uti Sven¬

fika Tropperna; då en del Ofverltar började göra påfiräende til ftörre
ibid., hvarigenom Subalterner och gemene åfvenvål togo tilfålle at blif-
va fjelfevåidige. Baners myndighet faknades ögon (lien ligen, och kun¬
de General-Majorerne knappaft hålla folket i ordning. Men få var
dock Königsmarcks mö^a den trågnaile och åfven orörligafte under
de mänga hotelfer, fom mifsnögde hopen emot honom gjorde. Såle¬
des hölts Armeen tilfammans och i fin fkyldighet, til defs Fålt-Mar-
fkalken Törifensfon utur Sverige ankom, med mera både folk och
penningar. .

*642. Medan Fienden ftod på denna fidan om Elben, commenderades
Konigsmarck af Torfiensfon, at uiidfåtta Fållningen Mansfeld: och
gjorde en få forcerad marche med några Regementer Rytteri, at de

£i Febrfl belägrande i.cke hade kunfkap , innan han var dem öfver hufvudet,
flog dem utur fältet, och bemåftrade fig all deras trofs. Sedan lian
fkafiat Fåftningen nödig proviant, tog han vågen tilbaka omkring
Hartz: aldenftund han utur upfnappade bref hade inhämtat, Piccolo-
minis upfåt vara, at gå öfver Elben, och falla de Svenfka i fidan.

29 Jul, nagon tid derefter behofdes Königsmarcks klokhet och vakfam-
het, at dämpa det buller och oreda fom Pfuls anfialter i Sachfen låt-
teligen hade kunnat åiladkomma. Han fick af Torftensfons Armée
allenaif en liten corps> men fkulle förftå.rka denfamma, dels med nå¬
got manfkap utur Garnifonema, fom kunde miifas; dels ock med nya
yårfningar: hvaruti han altid plågade hafya god lycka; emedan hvar
man fåg huru han åifkade fina Soldater, och huru de honom med lif
och blod voro tilgifne. Han autoriferades at utikrifya Contributio-
ner; fårdeles at pråila de Länder, fom til hörde Hertig Augu il af Bruns¬
wig; emedan bemalte Hertig hade gjprdt de Svenfka få mycken harm;
och ibland annat bidragit til de Lüneburgifkas bortgång utur Förbun¬
det. Men de öfriga Förilarna af famma Hus, fom betedde fig vänner,
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och ej hindrade deras afdankade knektar at taga Svenfk fold, floiile in*
tet ondt vederfaras.

Konigsmarck, på detta fattet inflnterad,. ikildes nu ifrån Hufvud-
Arméen ocli Torsitenfon, fora dä flod vid Gurau i Schlehen. Han
fatte öfver Klb-firömmen vid Pretfch, och tog fin marche på Erfurt,,
hvaråit mera manfkap itöüe til hans Corps. Vande fig fedan emot
Nordhaufen, där Kejferlige Ofverhe«Lieutenanten Columbo låg på
vårfning: honom med alla de andra Officerarne, tog han til fånga, och 13 Aug,
fkicRacle til Erfurt; men 300 gemena fiack han under Svenfka Trop¬
parna. Vidare til Gandersheim i det Brunswigfka: hvaråit, få våi fora
uti det Halberftadfka och Magdeburgfka, han gjorde ftarka utfkrifningar.

Imedlertid hade Fiendeme kringrandt Zeitz, fom af Konigs-
marck var lemnat til en Capitaine med 40 Dragoner: ty fkyndade hari
hg ifrån Gandersheim til denna ortens frålfancle. Hyarigenom de Kn-
go en fkråck, och hunno med möda undan $ få at Konigsmarck var
tvenne timar derefter i deras Lager, och tog de fidil qvarblefneioo Knek¬
tar til fånga. Emot Naumburg var han icke få iyckelig: ty faii ån
breche redan var fkuten, blef dock flormen, af den derinne liggande
Goldacker tappert aiilagen. Fordenfkul vande han all fin hog derup-
på, at förfl göra hn Armee ftark igenom vårfningar. Skickade ock
Lorents von der Linde til Gaffel, at hos Landt- Grefvinnan påminna
om de utläfvade Hjelp-troppar ? jemte det han drog några utur Weit-
phalen. Men fä flog han likväl fmä Kejferliga och Sachhfka Partier,
når han råkade på dem.

Under detta hade Torftensfon med Hufvud-Armeen dragit hg
ifrån Böhmifka kanten ned til Sachfen. Konigsmarck conjungerade
hg derföre med honom, och var det åter en Armee. Uti Leipziger- Oft»
flaget fom höks ilraxt derefter, commenderade Konigsmarck van-
il ra flygeln, och hal ρ fedan at belågra Leipzig och Freyberg 3 det för¬
ra med Iyckelig framgång, men det fenare förgåfves.

Emellan deffa bägge belägringar detacherades Konigsmarck på
nytt, til Afcherslebenj hvilket han intog, och flack den fångade Gar-
nifonen under fina Regementen Förllårktes ånnu mera ifrån Weit-
phalen, och gick löft på Qwerfurt: hvaråit de Kejferlige,, fom lågo i- 12 Dec.
garnifon, tingade hg fritt attågande; ehuruvål florre delen af Soldater-
ne icke ville gå annoritådes, utan tog Svenfk folck

Konigsmarck var ej långe borta innan han kom igen til Meis- 1643
fen 5 betåkte Torftensfons retraite ifrån Freyberg, och begynt at hård t so-Febrv
fara fram på landet omkring Dresden, at om möjekgu vore,, bringa

Chu^"
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Chur-Förften pa fredliga tankar. Satte fedan öfver Elben in i Voigt¬
land, och gick vidare til Culmbach; dår han tvingade Marek-Gref-
varna at gifva contribution. Samma måfte ock Bifkopen af Bamberg
undergå, och til iluts den Wurtzburgifka, fedan han fedt några byar
brinna, och at af de Båyerfka och Lothringfka Hertigarna, på hvilka
han hade litat, ingen hjeip var at vånta. Mellerftadt holt hg val; af-

xgMaji ßog tvenne ftormar; måfte dock på flutet capitulera, at befåtningen
{kulle få tåga utaf til Königshoff. Landt-Grefven Georg blef ockfå
tvungen at betala penningar. Men forflaget, at beikatta Länderna nåft
omkring Rhen-ftrömmen, blef icke verkftålt: aldenftund Konigsmarcks
nårvarelfe hölts for angelägnare. Likväl låt han Abboten i Fulda något
bidraga, och tog fedan fin marche igenom Thüringen och Eichsleld
in iSachfen; hvaråft han fö rit årnade hindra Magdeburgarne ifrån deras
bärgning, och fedan jaga Fienden utur Stiftet Halberftadt. Sjelfva Sta-

j3JuI den kom han til igenom Krigspufs n): då vid portens opnande någre
Svenfke Soldater gingo förklädde in, fåfom dagsvårkare, med yxa på
axeln, och piftoler gömde under deras kläder. De togo hg anledning
til träta ined Vakten, flogo den ihjäl, höggo af linorne, hvarmed Vind-
bryggorne fkulle updragas, och gofvo teckn åt fina 400 Landsmän,
fom lågo dolde i gamla hus och källare deromkring: hvaruppå folgde
2CO Ryttare, fom voro tilreds i nåfta by; och hdil Konigsmarck och
Bartfch med hela deras Cavallerie-Regementer. Altfå blef Halberftadt
erofrat, innan de Kejferlige kunde fåtta hg i behörigt motvärn, och
fvor en flor del af Garniionen Svenfka Fahnan.

ξ, aug, Slottet Schladen togs in med ftorm. Oftervig koftade mera tid:
ty det hade en flor vattu-graf, fom förft måfte utftickas. Et arbete,
under hvilket mycket manfkap blef bortlkutit: men Rönigsmarck up¬
pmuntrade dem likväl, och lade fjelf handen vid arbetet. Ehuruväl
han, efter dylika anftalter, hade kunnat tvinga Staden at gifva hg på
difcretion; få låt han dock den tappre Commendanten, Inomvilie, ca¬
pitulera, och med Garniionen njuta en hederlig bortgång til Woif-
fenbüttel. Det var då för Konigsmarck af flor vigt, at icke förlora
tiden på denna orten; emedan Torftensfon behofde lians biftånd i
Pommern;" hvaråfl Gallas hade gjordt infall, igenom General-Majoren
Crockow, tU at fåmedelfl äfladkomma en diverfion, och få Torflens-
fon bort ifrån Kejfarens Arfländer.

Konigsmarck nalkades altfå med hela fin makt; flog och jagade
Sept. Fienden på alla flållen; fom omfider måfte retirera hg igenom Polen,

med

n) Lika fom de Romare hade férra&at tre faßa Städer i de Aufoners land; hvarom Livii
Hift. L. IX. e. ay.
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med forluft af fem Fåltftycken, och ak bagaget: förutan liden minfk- oft.
ning, til två tredjedelar af de troupper fom han hade haft på detta tåget.

Sedan marcherade Konigsmarck, ofver Landsberg, til Luckau i
Schlehen: hvarifrån han fick befallning, at gå ofver Elben, och taga
fina qvarter i Stiftet Hildesheim; defs lättare at kunna hindra Kejiå-
rens, Danmarks, Årke-Bilköpens af Bremen, och de Lüneburg!fkas
vårfningär. öfver fådant tvång befvårade Lüneburgika Hertigarne hg, 1644.
igenom deras utfkickade, med nog häftighet, och fingo fådant fvar,
fom de fortjente: färdeles fom defta varfame mått voro oumgångelige
for Sverige, ej allenaft til de Tyfka fakerna, utan ock til defs enikylte
emot Danmark.

På det at Stiften icke fkulie kunna med ikål klaga öfver Sverige,
iäfom ville det ej bruka lindriga medel, refte Konigsmarck, tillika med
Commiftarien Gregerfon, til Dom - Capitlen i Bremen och Verden;
och föreftålde i vänlighet, huru man utur deifa Länder icke borde
göra några iadana diverfioner, fom kunde fkada de Allierade Evange-
lidia Makter: färdeles at Årke-Bilköpen ville betänka, huru han lik¬
väl igenom Sveriges biftänd, hade fådt hvad han hade. Sådant alt flog
Årke-Bilkopen med fpotlkhet utaf, och begynte at pä et fientligit fått
befrämja fin Faders, Konungens af Danmark afhkter. Hvarföre ock
Konigsmarck brukade våldfamheter; bemåktigade hg Verden och Sta¬
de; Ikingrandes jemvål de til Danmarks nytta anftälta vårfningär: falk
han af de Biikopliga ofta led ftarkt motftånd.

Dock var det ftörre angelågenhet for honom, at gå in i Meiden,
där de Kejferlige hade gjordt infall; bemåftrat hg åtfkilliga fmårre or¬
ter, och tyktes åfvenvål hota Leipzig. Vid hans ankomft drogo de
fuller undan; men få var det likväl icke rädeligit, at följa dem altfor
långt efter; emedan Hatzfeld kunde komma dem fnart til hjelp: utan
nögde Konigsmarck hg med, at i häftighet falla på Öfverften Recko- 7April,
vitz och hans Croater, dem han vid Zeits nederlade.

Hatzfeld rykte nu fram utur Francken, och conjungerade hg
vid Chemnitz med Colloredo och Bruai oj, jemte det han hade ock-
få förftårkt fig med några Båyerlka Regementen Deras famfålte makt
fåg Konigsmarck hg icke kunna emotftå; drog hg derföre tilbaka, och I0
på andra hdan omEisleben: hvarifrån han begårte undfåtning af Landt-
Grefvinnan. Hon gjorde fuller någon fvårighet, at ej reta Fienden til
infall i ht Land: men, efter närmare betänkande, gaf dock befallning,
at 2000 Ryttare, under Johan Geis, fkulie bryta up ifrån Öfver-Heften,
och ftota tilfamman med Konigsmarck.

K k Imed-
Puffend. XVI. 3.
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Imedlertid hade Hatzfeld gådt til Nordhan fen, Wernigerode,
Gofslar och Ofterwik. Man trodde, at han ockfå val (kulle hafva
budit til något emot Halberftadt j om'han icke hade mårkt, at denna
plats var i fuflkomligit förfvarsftånd. Affikten med denna marche,
at komma Årke-Bifkopen af Bremen til hjelp, blef dock til intet: eme¬
dan det begårte durchtåget, proviant, och flera krigsförnödenheter,
nekades honom af de Luneburgfka: måfte altfa gå farnma vågen tilba-
ka, och intaga fina förra qvarter. Konigsmarck däremot haffade ifrån
Heilifka gråntfen til Leipzig, hvaruti han kaffade in mera, både folk
och proviant: fammaledes i de mindre orter i MeifTen: til at göra Fi¬
endens framgång få mycket fvårare. Med det öfriga af fm Armee
gick han igenom det Halberftadika til Wefern, at iföra Årke-Bilkö¬
pens anflag.

Under det Königsmarekifka Armeen tåmmeligen holt Stiftet Bre-
Jul. men i aga, flackades ätfkilliga gångor detachements ofver Elben, fom

mycket befvårade Gallas. Icke defs mindre gjorde Chur-Forften af
Sachfen Königsmarcks franvarelfe fig til nytta, och begynte bry de.
Svenfka, fom innehade fafta orter i hans land. Ty kom Königs-

14Aug, marek med en fbrk corps Rytteri tilbaka: tog något fotfolk ntur Leip¬
zig, och gjorde fig-miliare af Slottet Torgauj uphåfvandes jemvål be¬
lägringen for Luckan. Mera hant han icke gora, innan Gallas rörel-
fer pä andra fidan om Elben föranlåto honom, at gå in i Stiftet Hal-
berffadt, och närmare hafva ögonen på de Kejférligas ffeg. På denna
marche hade Konigsmarck en liten olycka, at en tropp Rytteri, fom

Sept, var utfånd at recognofcera, blef flagen, icke långt ifrån Egla pj, och
de öfverblefne målte retirera fig under Halberifadts murar. Hår ffötte
han tilfamman med Torffensfon, och conjungerade fåledes fm corps
med Hufvud-Armeen: faff ån honom fedan ofta, fom förr, updrogs
fårfkiklte commenderingar.

Torstensson aktade båttre vara, at igenom lifsmedels affkårande,
ån igenom goda Soldaters upofrande, tvinga Fienden. En gång dä

Q&, Gallas hade anfiålt en general fouragering vid Qvedlingburg, kom ho¬
nom Königsmark, med 2000 Ryttare, ofver hufvudet 5 flog efcor-
ten, och fick många fångar, etern han förde til Halberftadt5 borttog
3000 häftar, och upbrånde vagnarna: hvarigenom hungern för folk
och häftar blef ånnu ftörre i Gallas Liger. Det famma ikedde af Ko¬
nigsmarck flera gangor, i mindre partier: få at de" Kejferlige måfte för

>j0Vj nöds fkul, om nattetid, bryta up, och fkynda fig til Magdeburg, men
de voro icke eller dår frie. Konigsmarck gjorde fig måftare af För-

. ftäder-
p) Puffend. XVI. io.
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ftådema, och holt Fienden aldeles infpårrad inom murarna: til defs de
ofverblefne, fom icke hade fvultit eller fruiit ihjäl, kommo på båtar
undan til Wittenberg, och fedan in i Böhmen: dock, at Konigsmarck q) Dc&
til flut gjorde vid pafs 1000 fångar. Altfå var Gallas halta Armée,
utan at hafva utftåclt något Fåltilag, totaliter ruinerad.

Vid början af nåfta Aret 164.5, emedan Danika kriget ännu påftod, *645
och Årke-Bifkopen af Bremen var lika orolig, hade man gårna fedt, om
Toritensfon kunnat komma ned ifrån Sachfen: men hans nårvarelfe
var dår oumbärlig emot de Kejferliga. Fordenfkul utfågs Konigsmarck,
at med fin Corps fkynda på krigets Hut, och hindra bemalte Årke-Ri-
ikop ifrån at biflå Danmarck i Holften och Jutland. Han brot oför-
drojeligen up, och under vågen borttog Hornburg, en liten ilad i det 16 Jan*
Haiberftadika: då alle inneliggande Knektar trådde i Svenfk tjenit.

NåR han var inkommen i det Bremifka, gjorde han fig, icke utan 14Febr.
tappert motflånd, måflare af Stade, och efter några dagars förlopp af ig - -
Boxtehude. Med Bremervörde gick det litet långre ut: dock ej mera
ån at Stiften Bremen och Verden, med alla deruti Bifkopen tilhoriga,
mer eller mindre befåfta platfer, voro inom andra månadens flut i Sve¬
riges vålde.

Drotning Chriftina var härmed ofvermåttan vål tilfreds, och
ikref Konigsmarck et nådigt Gratulations -bref til. Hvarjemte fölgde
Donation på de i famma Land belägna anfeniiga Ambterna Neuhaufs
och Rothenburg r).

Öfver merbemålte Stift, Bremen och Verden, förordnades Konigs¬
marck til Gouverneur, med famma myndighet fom Axel Liilie var i Pom¬
mern: bågge likväl Subordinerade under Sveriges Kronas General-Gou-

K k 2 verneur

φ Uti Hiftorien om Palmen-Orden, eller Fruchtbringende Gefelfchaft, ftnr at Gr. H. C. Kö¬
nigsmarek for denne feger bliivit deruti intagen; med tjlnamn de? Sfvcdende·

rj Når denne Förlåning lägges" til Herikapet Q^.erfurt, fom han tilforene hade haft laf at
vånda til fin nytta, och man dårhos betänker, huru många Stader Konigsmarck intagit,
och fått förnäma fångar, fom dyrt hafva återköpt deras frihet; huru ofta han flagit Fien¬
den utur fältet, och eröfrat h; la hans Läger; med fin fegrande Armee pråfiat con;ributio¬
ner af rika Prelater och Förftar; recruterat och upfatt mycket manikap: ade medel hvari-
genom commenderande Generaler plåga göra iig penningar: famt at han vidare fick den i
E.ben liggande anfeniiga Holmen Krutfandt, med alla defs intrader, och åndteirgcn et ar·
ligir Greffkap hemma i Sverige; fa vil det icke faila otroligit, hvad någre ikritva, at Ko¬
nigsmarck vid fin död ågde 130,000 Riksdalers inkomft. D.t haiva väl funnits de, fom
b-ikylc honom för girighet, och at hafva lönt Officerarnes penningar, til at ej angripa fina
egna: men andre utlänningar förkafta fådant fom en calumnje, och berätta at han vcrke-
ligen b vift mycket medlidande emot de fattiga; taft ån vifta främmande Officerare, fom
ville gå ifrån hans Armée fedan de vål fpåckac deras pungar, icke kunde på annat fatt
qvarhäilas, ån at de ikulle hafva något litet hos honom inneftående.
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verneur och Öfver-Commendant i Tyfkland. Drotningen gaf med det
famrna en alfvarlig ätvarning, at Soldatesquen icke teile pä något fått
disguftera den Bremifka Adeln, Borgare och Bönder5 på det de icke
måtte hafva orfak, at ledfna yid den nya Regeringen.

^pr# Efter ofvannåmde årefulla Expedition halp Konigsmarck den
emot Danmarck på Tyfka fidan egenteligen commenderande Helmuth
Wrangel, at upråtta Magaziner vid Chriflianpris och i Wismar, for
Armeen och Flottan, om påtränga fkulle: afitod honom ockfå 2000
Man af fm Corps, och vände med de öfriga 6000 til MeiiTen.

Men aldenitund Franfoferne, under Turenne, hade lidit neder¬
lag vid Mergentheim af de Båyerika, fom efter denna erhåldna for¬
del årnade angripa Helfen > ty förenade lig Konigsmarck med Hes-

Majo. fifka Tropparna, och kom Turenne til hjelp : hvarutinnan han
vandt Legaternas approbation i Ofsnabruck; fall ån Torifensfons or¬
dres voro at han fkulle gå in i Böhmen. Härigenom kom Landt-
Grefvinnan utur fara, och Turenne behöfde icke eller mycket frukta
for de Båyerika. Likväl fölgde honom ock Duc d'Enguien et ffycke
våg, til Bergftraffe: dä han tykte at Franfoferne kunde hjelpa fig fjelf-
va, och at nvad Torftensfon befalt, icke längre borde upfkjutas. Le-
gaterne rördes mycket litet af de Franfkas klagomål öfver denna Sepa¬
ration, utan bådo Konigsmarck fulfölja fin plan, och taga fm marche
igenom Francken. Under *vågen fkattade han Biteparna af Wiirtz-
burg och Bamberg: och kom igenom Culmbach in i Sachfen. Hår
mötte honom Axel Liliie med ii t folk: då de gemenfamligen intogo

Äng. Rochlitz, Leifsnick och MeiiTen; plågandes för öfrigit Chur-Förifen
få flarkt på alla fidor, at han omfider måfte famtycka til et ftilftånd på
lex Månader j fit Land och de Evangelifka til flor nytta j men de Ca-
tholifka deremot til mycken harm.

Medan Konigsmarck var borta ifrån Stiftet Bremen, hade Öfverft-
Lieutenanten Eggerig tagit tilbaka Fällningen Bremer-Verde: ty gjor-

11 0£l. des anftalter at å nyo belägra denna ort. I det famma ankom Drot-
ning Chriftinae befallning til General-Lieutenanten Konigsmarck, at
innehålla med alla hoftiliteter i Stiftet j emedan Freden vore fluten med
Danmarck, och de öfrige ifridigheterna oftabemålte Stift angående,
vore uptetne til en fårfkilt Tradat.

DIremot anförtroddes Konigsmarck, åtgå in i Mähren, och pro-
videra de Städer, hvaråft Svenfke lågo: hvilket han gjorde fulkomli-
gen val, och i ftörfta haft: bemäflrandes fig derhos Freudenthal, Jä¬
gersdorff och Lubfchutz. På det han deffo fnarare teile komma til
Torftensfon, fvångde han fig til Neder-Schlefien, och med det famma

renfade
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renfade Slotten Franckenftein, Furftenftein och Lehnhauflen ifrån Fi¬
enderna fom dårutur hade ofta gjordt de Svenika iför afbråck. Tor¬
ftensfon avancerade Konigsmarck til mötes i Schlehen, och ftötte de s2Nov,
tilfamman vid Greiffenberg: hvarifrån tågandet, med hela forgen, ikulle
ike in i Böhmen. De fatte fig i beiitning af Slottet Greiffenffein, och 3 Decf
gingo vidare til Leutmeritz; hvilken Stad, och trakten omkring Eger-
ftrommen togs til Vinterqvarter.

Torstenssons fjukdom gjorde honom dag ifrån dag mera van¬
for, få at han nu mera knapt kunde låta båra iig i fång-bår: hvarföre
han interimsvis lemnade betålet ofver Armeen til Arwid Wittenberg,
til defs hans utnämnde efterträdare, Riks - Tygmåifaren Carl Guifaf
Wrangel, vore ankommen, och tog Konigsmarck med fig til Leipzig?
där han ville ligga ifilla ofver Vintern och fköta fm hålfa.

NåR Våren nalkades, och Årke-Bifkopen af Bremen, fom litade 1.646,
på hjelp ifrån Kejfaren, icke kunde iitta i ro, utan begynte utur Bre¬
mer-Verde på allehanda fått förolämpa Stade-boerne 5 var Konigsmarck,
fåfom Gouverneur af detta Landet, icke fen, at vånda iig til Halber-
ftadt, och dår famla flera troppar; hvarmed han gick för Bremer-
Verde. De inneliggande förfvarade fig tåmmeligen väl; men måfte
dock på flutet gifva iig. 5 Äpr.

De fidfce ordres, fom Torftensfon, för fin afrefa utur Tyfkland,
gaf Konigsmarck, var at han ikulle komma utur Bremen, och med
några Regementer iföta tilfamman med Wrangeis Armée, fom innan
hon hunne fram, at conjungera fig med Turenne, behofde förftårck-
ning. Egenteligen hade fuller Konigsmarck på fin del, at beftyra om
Krigsoperationerna vid Ems, Werra, Måyn och Elb-ftrömmarna; an-
fäg derföre denna marche för nog af vågen. Dock, för Wrangels
trägna ikrifveifer, och ännu mera för Torftensfons (kul, lemnade han
den redan begynta belägringen för Vecht, och tågade åitad med 7800
man, både Rytteri och Fotfolk. Under marchen kunde han icke för- 22 Majb
bigå, at befkjuta och intaga Lemgau, hvaråif han, utom gemena Sol¬
dater, fick många förnäma Kejferliga Officerare til fånga. Pirmont 28.
gaf fig utan motfländ. Sedan gick han igenom Greffkapet Waldeck
fram til Hufvud-Armeen, fom flod emellan Marpurg och Gieifen. 5 jvin;

Wrangel var, fom fagt år, blefven Fålt-Marfkalk, med General¬
direktion ofver Krigsvåfendet i Tyfkland; efter Torftensfons bortgång;
men få hade likväl Drotningen ihogkommit Konigsmarck, och för¬
ordnat honom til General af Cavalleriet. Han ikulle väl fedan, fom
förr, få anföra en fårikild Armée: dock få, at han erkände Wrangels

K k 3 öfver-
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öfverbefål, ock vid påkommande conjundioner obferverade en god
harmonie.

Medan Hufvud-Armeen flod på denna trakten, gjorde Königs-
marck åtfkilliga excurfioner, och lyckeligen rubbade Fiendens an-
flag. Man ville ockfå forma Calfel och Darmlladt, at i vanlighet
afgöra deras ilridigheterj och angåfvos åtfkilliga medel, fom likväl
ej gjorde intryck på de upretade finnen. Svenfka Armeen bröt di
up, fåfom åmade hon angripa Gießen, och mediera med vårjan,
efter det ej kunde fke med memorialer: men fådant var allenaft til
at (kråma, och aldrig tanka, at utgjuta blod. Märchen fkedde i
det flållet til Wetzlar 3 dår Armeen iig förikantfade, til defs de
Båyerfke begynte blifva mycket ftarke, och tyktes vilja fkrida til ver-
keligheter 3 då hon avancerade til Amelberg. Staden togs in, och
fick Arméen et fördelaktigt lager: dår hon väntade at fe hvad Fien¬
den ilad le företaga. De Båyerfke vågade icke at inlåta fig i någon
Hufvud-adion: utan höllo allenail några fmä fkårmytfei med Königs-

Sept· marek, fåfom vid Pfaffenhof, Mundelheim, och flerailådes; dä denne
altid hade öfverhanden.

1647. Wid början af följande året, medan Wrangel ånnu flod i Schva-
ben, blef Königsmarck detacherad til Weilphalen 5 at hindra Fiendens
vårfningar, hålla en öpen Communications - linea, och afvårja, at de
Svenfke icke fkulie blifva anfalne i ryggen. Han flålde fm våg til
Mergentheim, och årnade vid Wertheim ga öfver Mayn-ilrömmen, at
komma in i Helfen och Weilphalen. Men Fienderne ville göra få¬
dant til intet, och rykte fkyndefamt til Udenheim: dock ej fä oför-

Febr. modat, at ju Königsmarck fick räderum, at lågga Fotfolket och Fålt-
ftvekerna i Mergentheim, och med Rytteriet gå til Turenne. Hvari-
genorn Fienden, fom eljeil var honom i makt öfverlagfen, fåg ht an-
ilag vara mifslyckat, och måfle vånda famma vågen tilbaka fom han
hade kommit. Pä detta fått fick Königsmarck fri våg, at taga fit Fot·'
folk utur Mergentheim5 paffera Måyn, dår han hade iörfl utfedt, och
komma in i Ofver - Helfen.

SåsoM hans Inilrudion lydde, biflod han ock Landt-Grefvinnan
af rleffen-Calfel emot Darmfladtfka IIufet 3 flog Gref Hohenlohe och

26. fyra Regementer vid Salmiinfler, och intog Staden Kirchayn; hvars
Garnifon och llycken han delte med de Hefliika. Åndteligen avan-

Mart. cerade han in i Weftphalen och Neder-Sachfenj dår han lade fin Ar¬
mee i qvarter. Drotningen fkref honom hår til, och befalte honom

3ϊ draga forforg om Soldateiquens tiiiredsftåliande och bringande pä fkå-hga
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liga tankar, få at denna punkten icke matte hindra Freds-Tradlaten,
livarmed for öfrigit var tåmmeligen når hunnit til flu t.

Konigsmarck hvilade ånnu en kort tid^ och, efter anftåld Ge¬
neral -mönhring vid Minden, marcherade til Vecht; fom han med ^Majt.
ftorm intog ; Fürftenau deremot koftade icke få mycken möda. Men 24.
få låt han likväl fit folk något rafta vid Warendorff, innan han gick
for Weidenbrugge, en liten ftad vid Ems; med hvilken han icke kun¬
de blifva färdig, for ån efter fyra veckors belägring. 5 jujt

Hele Weftphalen var nu uti forflkråckelfe, och tordes de Kéjfer-
lige, fom flodo vid Siburg, icke fram; utan afbidade Lamboys Trop¬
pars ankomfl ifrån Nederländerna.

Under detta bröt Chur-Förffen af Cöln den några månader for- Aug.
ut i Ulm betingade Vapne-hvilan: hvilket gaf Konigsmarck anledning
at blifva qvarffäende i Weftphalen, ehuruvål Wrangels ordres voro at
han (kulle gå til Böhmen. Denne befvärade fig högeligen hos Drot-
ningen, at Konigsmarck icke lydde befallning. Han återigen androg,
at om han ginge til Böhmen, och halp Wrangel uti fit förehafvande
emot de Kejferliga, få (kulle Fienderna på denna fidan få råderum at
famla hg och bakifrån anfalla de Svenfka. Drotningen låt hg nöja
med Königsmarcks (kål; emedan hon icke ville (tota en General fom
var for henne oumgångelig, och hade famma ögonblick, fom han lem-
nat Svenfka tjenffen, kunnat få båttre hvilkor hos de Kejferliga. Skref
ockfå Wrangel til, och bad honom icke råkna detta (teg, fdfom för-
gripeligit emot hn audloritet; efter afhkten varit god. Derjemte hn-
go Legaterne i Ofsnabruck befallning, at arbeta på förtroendjets åter¬
hållande emellan deffe bågge Generaler.

Hans nårvarelfe befants ock vara högnödig i Weftphalen; deta-
cberade likväl fyra Regementer Cavallerie til Wrangel under Ham-
merfteins anförande, och gick til Landt-Grefvinnans undiätning. Med
egna och hennes Troppar (kaffade han Lamboy mycket at göra, οςίι
forfölgde hn Fiende in i Oft-Friesland. Nåltan i det famma råkade
han i bekymmerfamma omftåndigheter med de ellofva Regementer af
Weimarifka Armeen, fom rebellerade, och icke längre ville vara vid
den Franfyfka, utan vid den Svenfka; kunnandes, fom de fade, icke län¬
gre utftå med det Franfka commando. Konigsmarck, ej mindre ån Drot¬
ningen fjelf, beftnnade huru det icke allenah vore ovänligt emot Frank¬
rike, at taga dem i tjenft; utan ock åfventyrligt, om hans egit man-
ikap igenom deras omgånge finge lära at blifva ftutftgt. Gjorde der-
före, igenom Turenne och de Franfka Legaterna, alt ht at locka dem
tilbaka. Men når hvarken fådant, eller hans egna föreftålningar, gålde;

utan
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utan det hette, at de heldre ville gå 0fver til Fienden, eller rifva de¬
ras Fahnor fonder, och aldeles fkiljas åt, ån långre iiå under en Fran-
fyik General; få antog han dem omfider, med Drotningens approba-
tion. Frankrike lade iig icke eller deremot; emedan, vid flika obeha¬
geliga conjunéturer, det likvål var båttre at deife Troppar blefvo på de
Allierades fida, ån på Fiendens. Konigsmarck trodde dem ej eller rått
mycket; önfkade at de ikulle fmålta bort, eller at Landt-Grefvinnan
ville taga dem: dock når intet annat råd fants, hindrade han, få myc¬
ket möjeligit var, at de icke kommo ofta ihop med de Svenika Rege-
menterna, och hade et vakande öga på deras förehafvande.

Sedan Lamboy, fom redan fagt år, var utur fåltet ilagen; hvil-
ket icke fullkomligen kunnat ike, innan Staden Rheine, fom under-
hölt honom med proviant och andra förnödenheter, hade blifvit ige¬
nom bombers inkallande til iiörre delen afbrånd och af de Svenika
eröfrad: få vande fig omfider Konigsmarck til Hufvud-Armeen, når
hon, under Wrangels egit anförande, kom Wefern nårmare.

jß4g År 1648 detacherades Konigsmarck på nytt ifrån iföra Armeen,
Mart. och gick til at undfåtta Eger, fom var hårdt anfatt, och begynte lida

briil på proviant: imedlertid, och at göra diverfion, fvångde Wrangel
fina Vapn til Öfver-Pfaltz; hvaråil han bemåktigade fig Neumarck,
Saltzberg och Heyneburg. Königsmarcks förråtning gick denna gån¬
gen, fom altid, med mycken ikyndfamhet för fig. Sedan han dref de
belägrade bort; intagit några fmå platfer deromkring, och jagad en få-

Apr. dan ikråck i granfkapet, at Eger fick nog tilförfel: förenade han iig
åter med Wrangels Armée vid Dunckelfpiel.

Turenne, med fina Franfofer, var ockfå kommen til Wrangel.
Harmen öfver Weimarifka Regementernas bortgång frätte honom än¬
nu , och var rot til kallfinnighet emellan de Svenika och Franika
Generalerna: ty aktade Wrangel föt nyttigare, at aldeles fkilja merbe-

Maji. målte Troppar ifrån Hufvud-Armeen, och befalte Konigsmarck, at
med dem rycka in i Böhmen, och ifåmma den källa, hvarutur Kejfa-
ren altid hämtade nya krafter. Han gick öfver Donau - ifrömmen vid
Donavert, och haftade til Öfver-Pfalts; där han intog åtfkilliga orter,
fåfom Willfeck, Weiden och Hirfchau; lemnandes alleifådes något af
fit Rytteri, fom gjorde excurfioner vidt och bredt, ända under Regens¬
burgs murar.

ι Jun. Vid denna tiden fick Konigsmarck fullmagt -på Fält-Marfkalk-
Lieutenant öfver Arméerna i Tyikland; et nytt prof af Drotningens

^ välbehag med hans upförande. Han avancerade til Eger, och fick
mera folk, til haft och fot, utur Garntfönerna i Sachfen, Meiifen,

Thürin-
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Thüringen och Francken : hvarmed han lade under fig många Fällnin¬
gar dar i Böhmen; fåforri Königswart, Teinitz, Taufa, Petfchau, Falc-
kenau, och flera. Men Ellenbogen var få val bemannat, at han denna
gången icke fåg fig i iland at få det iη 5 utan drog fig helre tilbaka
til Pfaltz; hvaråil han kallade några bomber i Slottet Waldeck, fom 30 Ju*,inart gaf fig, med all den därinne förvarade proviant, ammunition,och åfven Landtfolkets inflyttada redbara ågendom. Dårtilmed hade
ock hans i Pfaltz qvarlemnade Corps, under hans frånvaro i Böhmen,
intagit Slottet Falckenberg.

Han låt komma ifrån Nürnberg många vagnar fulla med Krigs¬förnödenhet , och drog fit folk tilfamman: hvarmed han vande om til
Böhmen. Manfkapet trodde at det fkulle gålla Ellenbogen: men hanfjelf hade en hemlig aifikt på Prag; fedan han om Fåffningsverkens
flyrka och fvaga, fan t Garnifonens tililånd hade fkaffat hg en full¬
komlig efterråttelfe,

^Alle Poiler, och åfven de fom kunde båra bud om hans antå¬
gande, blefvo upinappade; få at ingen i Pragvifte utaf, innan en mor¬
gon bittida, då det ringdes til Ottefång i Kloflren, en af Kejfaren för¬
olämpad, och i Svenfk tjenft öfvergången Ofverlte-Lieutenant Odo-
walfky (federmera Streitberg kallad) med några Soldater klångde hgupför vallarna; nedgjorde de i fåkerhet ilaende Skild-vakter; anlöllo
och ilogo hela detachementet vid Strohoffer port, hvilken de upbröto;flapte ned Vindbryggörna, och låto det Svenfka Fotfolket rufa in,fom hade legat fördoldt bak om en trågård: hvaruppå Königsmarckkom med Rytteriet, hyilket han hade til bands, bak om en afbrånd
by. Således blef den delen af Prag, fom kallas mindre hdan, intagen; 15 Jul,
utan at det kollade de Svenfka mera, ån en Soldats död, och någrasbleffurer. Föga felades, at de ock trångt hg in i den flörre eller gam¬la (laden: ty Königsmarck var redan måflare af bröen, och porten påandra hdan om Moldau. Dock var han icke i flånd at komma vida¬
re; emedan han hade altför litet Infanterie, och de belägrade voro 800
man ilarke, gode reguliere Troupper, förutan 10000 Borgare fom be¬
väpnades.

Commendanten Gref Colloredo fläpp undan i en Fifkarebåt: mende öfrige flore Herrarnej fom lägo i denna delen af Prag, och iblanddem Ordinalen Harrach, blefvo alle fångne. De verldiliga fick Kö¬
nigsmarck Drotningens låf, at til fin profit ranqonera med 30 å 40000Riksdaler; inen den andeliga Herren, Cardinalen, (kulle han flåppa

L 1 utan
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utan. ranqon, emedan Frankrike fig mycket utlade for hans fösgif-
vande s).

Staden plundrades i tre dagar; icke utan flor oordenteligbet,
aldenftund den ofvermodige Soldaten bröt fig in, både dår han hade
låf och icke iåf. Medan förila hetan påftod, fkonades icke Kejfarens
Skatt-kammare, hvarutur Soidaterne togo många dyrbara faker, dem
de efter Knekte-efhmation fedan fåide for en ringa penning, Men
fjelfva Bohmifka Konunga-Kronan, hvilken hade fkolat blifva et Seger-
tekn for Drotning Chrillina, var af Kejfaren, icke långt förut, afhåm-
tad. Det ringa forn efter et fådant våldfamt {kollande ofrigt var, och
icke hade kunnat baras bort under armen; låt Konigsmarck forvaras
för Drotningen. At i Kejferliga Arfenalen hafva, jemte mycken Am¬
munition, erofrat go Canoner af metall, och af jern et ftort antal, var
för Drotning Chriiiina långt icke få angenämt, fom det, at hon fick
en ftor myckenhet trykta och handikrefna böcker, fkona målningar,

5 Äug. och medailler: dem hon allefamman befalte Konigsmarck fkyndefamli-
gen fånda ned til Sjökanten, at ofverforas til Sverige tj.

Återstod för Konigsmarck, at få in gamla Staden. Til hvilken
ånda Wittenberg påkalladesat ikynda hg med fä mycket manfkap
han kunde fammandraga. Pfaltz-Grefven Carl Guitaf, fåfom Gene-
raliffimus ofver Svenlka Arméerna i Tyfkbnd, och under hvilken Ko¬
nigsmarck häldre ville ftå, ån under Wrangel, kom ock dårtil: i hopp
at, vid denna märkvärdiga Stadens intagande, få gifva prof af fin tap¬
perhet och Krigsvetenfkap. Dock var Bucheim, med mera; troppar, in ed-
lertid framhunnen til Prags undfåttning: fom, til ika med den förra
Garnifonens , Borgerfkapets, och Studenternas bercmv rda motftånd,
gjorde at de Svenike icke kunde vinna deras åndamåi; innan tidnin¬
gar inlupo, at det ftora Fredsverket i Gfsnahrück var al riktighet

Hvar-

s) At fikline ordres om Harrach fkniie ankomma, hade Konigsmarck förut kunnat fe, ocb
derföre fåraxt accorderat ined honom··; ftdiandes Contraöiet i fådana terrae , at om sr»
Freden emellan komme och förklarade honom fri u5an betalning, fliuile köpet ila ocb
icke återgå.

t) På Inventario af det fom for henne var ak-g t, i?· g hon ock et anieniigt förråd af Jagare-
iygr fa in t några Vattnfprutor; dem man ti tur aöVerna finner henne hafva högeligen liftvin¬
dat få hit hem : förnioddigVn emedan fådana rtdfi ρ och machiner hos ois den tiden
ännu voro rare Dock ar af aliaKonftfaktr ganfka litet q,var; emedan Drotningen dels-ikänkcer
dem åt fnåla utlänningar, forn iifmide vid Hofvet; dels tog dem fjelf bort med fig: lä at
man af Pragifka b yr et lårer föga annat i denna tid kunna upvifa, ån Ulphilse Manufcript,fom dock på nytt til en tid, var borta ifrårt Sverige, och en hop Kopparbilder i Drotning-
holms trägård. Den namnkunragc Rubinen i Kongl Rå η tkammaren , köpte Königsmarefe
för några Riksdaler af en Ryttare (glad at för en fiea kunna hålla ßg luftig i flera dagar}eck ik,inkte honom til Drotningen,
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Hvarfore ock nu vid Prag träffades en hederlig förlikning, med fada-
na ceremonier, at mitt på bryggan emellan gamla och nya Staden up-
fattes et hus; hvaruti de Svenfke och Kejferlige Commiffarierne togo
deras-Hållen omkring et rundt bord; utplånade åminnelfen af det, fom
vid Stadens intagande var förelupit; fogade nödiga anftalter til bagge
delarnas beqvåmlighet, och bekräftade den igenom almänna Traftaten
flutna vånfkap. Hvaruppä Konigsmarck troppade af til Neder-S ach fen;
och, når Krigsfolket var afdankat, begaf fig til fit Gouvernement i *65®·
Bremen. Drotningen förvandlade Amptet Rothenburg til arf och egit
i Konigsmareks Familia; då det tilförene allenaft hade varit et Låhn.
Han fielf fkilde fig vid de anfenliga Gods, hvilka han i det Magde-
burgfka och Halberftadfka köpt hade, och, på det all hans egendom
ikulle vara under Sveriges Kronc, tilbytte hg, af Landt-Grefven Frie¬
drich af Heilen Homburg, andra faftigheter i Sverige, fom bemålte
Landt-Grefve med defs gamla Gemål voro tilfalne.

Fast ån alt var ftilla i Tyfka Riket, brann likväl krigslågan emel¬
lan Frankrike och Spanien. Drotning Chriftina ville icke, under egna
Fahnor, fkicka någondera Kronan Hjelptroppar, at ej gifva orfak ti!
mifsnöje åt den andra: tillåt likväl at Frankrike (kulle fä vårfva ibland
hennas afdankade. Men den Tyfke Soldaten hade ingen hog, at Hål¬
la fig under Franföfkt commando; utan var benägnare för den Span-
ika tjenften. Detta Hof gjorde fig ock möda, at få Svenfka förfarna
Generaler; hvilket Pfalts-Grefven Carl Guftaf på låmpeligit fått af-
bögde. Således (kaffade han General-Majoren Hammerftein en heder¬
lig penfion af Sverige; heldre ån at Spaniens ffore löften flkulle hos
honom blifva gällande.. Och, hvad i fynnerhet Konigsmarck angick,
öfvertalte honom at blifva beftåndig under Kronan Sverige, och lem-
na det förilag, fom han hade låtit infmuera i Bruffel, at fjelf upfåtta
12000 man til Spaniens tjenif, med hvilkor, at fa et ftycke land til
underpant, och förfåkring, at ej flå under någon annans commando,
ån Arke-Jdertig Leopolds.

For Drotning Chriflinie Krönings fkiil kom Konigsmarck ifrån
fit Gouvernement öfver til Stockholm. At lyfa vid famma Feft hade
han låtit göra et ganfka präktigt Equipage: dock ångrade det honom
mycket, når han markte jig icke få en auflandig plats i proceffen, då
Drotningen holt fit intåg; viljandes ingalunda hällas för ringare ån."
Rofenhane, och flere unge råder. Konigsmarck var högfirit, och af
et hetfigt temperament: fäathan under fit Fåltlefverne ofta hade vred¬
gats och utbruilit i eder och fvordomar; faft han dock fnart blef god,
igen, och reparerade om han i häftighet och oförfkylt råkat öfverfara

L 1 2 någon.
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någon. Ty kart man fieli doma huru han må hafva varit til mods:
når han tykte lig-ieke njuta den heder, fom honom borde. Samma¬
ledes de andre Generalerne, fom vunnit Fåltflag och gjort fig våliör-
tjente af Sverige, voro icke nogde med det Expedientet at litta fram¬
me uti vagnarna hos de fem höga Embetsmånnema, hvarigenom man
ville inbilla dem at hafva rum fram for de unga Raderna: utan lem-
nade Konigsmarck och de andre Generals - perfonerne deras granna
vagnar borta; gjorde en fårfkiiclt Corps, fatte fig til haft, och folgde
näit efter Drotningen, DefTe Herrar diffinguerades dock fä vida, at
de i Kyrkan fingo hålla himmelen öfver Drotningen, fedan hon var
fmcrd öch krönt,

l6~r Konigsmarck blef icke långt derefter mera hugnad; då han up-
26 Mirf, hogdes i Grefveiigit fiänd, och nck det efter Sturarna lediga Greffkä-

pet Weftervik och Stegeholm u). Til en förbättring pa hans förra
Ade'iga Vapn, få oek til en åtfkilnad ifrån andra Grefveliga och flera
Famiiier hår i Riket, fick han en fyradubbelt fordelt fköld , dar mitt
uti K ö nigsmarc kernes gamla Vapn (hvilket i början af ofs år befkrif-
vit) öfverfte faltet på högre, och nederile pä vånftra fxdan, blått,
med et upråkt Lejon af naturlig färga; den åtfkilnad i akt tagen, at
det högra Lejonet håller en Nyckel, och det vånftra et Korfs i ramen.
Öfverfte faltet på v η fira lidan, Gull ; teknat med en bevåpnad Karl 1
fullt haihefk, ridande på en hvit haft, och hållande en commandoftaf
öfver hufvudet. Nederfta faltet pä högra fidan Silfver, hvaruti .et rodt
ftentorn flående på en brygga. Ofv an uppä fkjo Iden voro tre öp ne
Tornerhjelmar; hvardera med en Grefvelig krona uppå. 11 tur den
medlerfta upliod en Jungfru i röd klädnad, och med utflaget. här, häl¬
lande i högra handen tre rofor; fom .Famiiiens gamla Hjelmprydnad
varit hade, Utur den högra, et upråkt halft Lejon med en- nyckel,,
och utur den vånftra en bevåpnad man, hållande i högra handen· en
Fänrik a:, och i den vånftra ct Korfs. Om man påminner fig Königs¬
mareks bedrifter, och därhos vet, at 2.ne Nyklar och et Korfs åra

'Hertigdömemes Bremens och Verdens Vapn; fa åro alle deile bilder
lått förklarade.

ToApr, På Grefveliga Ståndet, fölgde fnart den högfta värdigheten i Sve¬
rige; at Konigsmarck blef intagen i Rikfens Råd,

Han refte fedan til fit Gouvernement, och bfef, med Riks-Rådet
Rofenhane befullmåktigad, at på Drotningens vägnar cmottaga hyll¬
ningen af Bremifka- Hertigdömets underfåtare: hvilket fkedde 1 Stade,
Svenfke CommiiTarierne ville ock at fjeliva Staden Bremen fkuile gö¬

ra

Se Biewers Bdkrifn, om Stadien Wefferwifw
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fä det fammar men långtifrån at vinna deras ändamål, ledo de af Bor-
gcrfkapet åtfkiiliga infolencer; hvilke iirån den tiden alt mer oeh mer
tiitogo emot Kronan Sverige/

Vid flutet ai År 1653, då efter många tviftigheter emellan Sven-
fka och Tyfka Rikets Legaier, om Staden Bremens immedietét, Kcjfa-
ren hade git\ it et Beflut til denna Stadens faveur, begynte denfamma
at biifva ofvermodig; hvil vet ioranlåt Gouverneuren Konigsmarck at
tmderftålla Drotningen, om icke åtminilone iådane mått kunde tagas,
fom fatte f eltva Hertigdomet i fåkerhet: hvaribland vore, at mera be¬
falla Burg von Bremen« Drotningen gillade forflaget aldeles, och fce-
fallte defs verkilåilande, fa lhart årstiden ville tillåta«

Imed terτ id hade Bremerboerne derom fått kunfkap, och vid nå-
ila Vårdag låto 500 Man, med några Fåltflycken, gä bort at intaga 16$4'
Burg. Denne ort var oemotfåjcligen på Svenfk grund, och altfå för
Konigsmarck en laglig orfak, at ityra våld med våld. Han var icke
fen, at bortdrifva Bremarne, göra Staden ännu itarkare, och åtven up-
kalla en ny Fällning vid V/e lern. Tvånget, fom de fågo hg härige¬
nom lida i deras Sjös art, och fruktan for Sveriges ytterligare tilbud,
drefvo dem at anropa Hol and och Kejlaren. På inkomna klagomål
blef Konigsmarck tiltalad af Sv en (ka Miniileren; men han fvarade hg
hafva Drotningens uttryckeliga befallning. Sådant beflut hade likväl
icke vrarit anmält, mindre V git, i Rådet: utan trodde mänge tig här-
utinnan igenkänna Chriilinas flughet, fom vid betingandet af fina up-
pehålds Länder garna ville hafva Sveriges Tyfka Provintfér til Souve-
rainetet, och ej iåiom et Lif-geding: och at Kej faren fkulle få en tjen*
lig oriak at anfalla Sverige, och göra lig miliare af deffa Länder, iör
hvilka hon federmera kunde vid Freden betinga iig et behageligit ftyc*
ke land i Neapel eller aniiorftådes.

Riksens Råd voro mycket bekymrade ofver detta buller; och
famlade iig hos g mla RL<s -Cantzlern Oxenflierna; där de beilöto, at
fkyndefamaft befalla Konigsmarck, at innehålla med alla iien t i igheter,
och fjelf komma ofver til Sverige. De voro icke en gång fåkré, om
Kejlaren, efter det fom redan fkedt var, fkulle låta iig nöja med dyli¬
ka contraordres; färd des fom Konigsmarck hade upfnappat brei, b\ar-
uti Kejlaren rådde Staden at göra tappert motiiånd, til dels han kun-
de komma til hjelp. Lördenfkul höllos i S\ erige 8000 Man färdiga °7
at gå ofver til Pommern. Men aldenflund Konung Carl Gullaf, fom
imedlertid upfteg pä Thronen, förklarade iit upfåt at icke ofvt rik rida,
bvad Weftphahfka Freden hade Sveriges Krona tilkåndt; upliörde miis-
bålliglieterna på den iidan.

LI 3 Ocri
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Och fåibm Konigsmarck hade i detta mål åtlydt Drotning Chri-
ftinse befallning; få ådrog han fig icke eller någon onåd af den nya

1655 Konungen: utan fick en kort tid derefter Fåltmarikalks Fullmakt. Un-
14 Apr, der detta namnet, eller Hanfs Chrifloff Konigsmarck, Svea och Gotha Krigs¬

härs Anförare, hafva hans Barnebarn låtit afbilda honom på en enfidig
penning, guten af den berömda Måftaren Faltz; hvartil Hedlinger, icke
långefedan, på Keders angifvande, fogade Herculis klubba, med en La-

Tab.VIII' gerkrants; at betekna Åran vara Tapperhetens belöning. En dylik tanka
hade ock Gref de la Gardie haft, då han zirade fit Slott Leckö med
iföra Krigshjeltars portraiter, och låt måla under dennas, tvenne Palm-
qviftar i korfs, med Latinika ord, af innehåll5 at fådant vore lönen
for utifåndit fvart Arbete x).

Konung Carl Guftaf var, fom bekant år, råkad i krig med Po-
1656. len, och kallade Konigsmarck til lig, fåfom en bepröfvad god General.

Han lemnade fit Gouvernement, och gick til fkeps i Wismar; tånc-
kandes landftiga i en fåker hamn i Lifland. Men et upkommit ftorm-
våder dref Fartyget til Dantziger redd 5 få at Cranftons nyvårfvade
Skotfka Regemente, hvilket var om bord, blef förfkråkt och famman-
gaddade fig, at tvinga Skepparen til at fåtta dem i land; dar de för-

29 Oct. rådde Konigsmarck i Dantzigboernas hånder, fom fatte honom i fån¬
gelfe på Weichfeimünder Skants.

1660 Olivisxe Freden gjorde omiider en anda på hans fyraåriga fån-
3 Jun. genfkap; då Hertigen af Curland, fom var de Svenfkas fange, emot

honom blef fatt pä fria fötter.
Konigsmarck förfogade fig ftraxt til fit Gouvernement, och blef

i&6z> * Stade, fom var det vanliga Gouvernements - fåtet, et par år ftiila, in¬
nan han kom öfver til Sverige; at pä några Månaders tid viftas vid
Hofvet. Då honom den olyckan hånde, at når han låtit fkåra en vår¬
ta på benet, flog, igenom Fåltfkårens oförfiktighet, kallbrand deruti;
hviiken fedan upfteg i lifvet, och blef hans bane. En foraktelig bles-

ao Febr, fure dödade den hjelte, fom hade lyckeligen igenomgådt få många blo¬
diga drabningar.

Riksens Råd lyftade hans Lik i kiftan; hvilket förft blef byfatt i
Stockholms Storkyrka, och fedan med anftåndig Jordefård begrafvit i

10 Μ Riddarholmen; hvarifrån det likväl år utikickat, och nedfatt uti Jamilie-
grafven i Stade yj.

.x) Se A. Luth diflert de Lecko p.
y\j Se Puffetidorf de Rebus Svec. och Hiflt. Caroli Guftavi Regis. Memoires de Chanüt. Boe*

cleri Hift. belli Danici. Aéia Archivi Regii Leben des Generals von Konigsmarck. Ber*
lin 1718. 8^°· Torcpiati TEternatura Memoria Konigsmarckii, &c. &c.
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Ο^ττο Wilhelm Konigsmarck, Grefve til Weftervik och Steg-^ holm, Herre til Rotenburg och Neuhaus, var Hans ChriftofFs
tredje Son} och föddes den 5 Januarii 1639, uti Staden Minden i
Weitphälen.

NaR han til iit tolfte år hade haft privat undervisning, fåndes töjii
han til Academien i Leipzig, med en fkickelig Hofmåitare, Eberhard
von Grafenthal, fom fedan blef Cantzler i Hertigdömerne Bremen
och Verden. Under de tu år, han fig hår uppeholt, var han icke
allenaft iina jemnåriga af Adel til upmuntran i flit och låregirighet,
utan ock en fårdeles hugnad för Lårare: fom fkönjes af Anilaget,
hvilket Dodtor Hiilfemann gjorde, då denne unge Herren holt et all-
månt affkeds Tal; livaruti han förnåmligaft handlade om Samhållens
briit, fom icke hafva lårda Mån at tiliita.

Han reffe fedan til Jena, och blef dar på tredje året} nyttjandes
dageli gen Proiefforernas allmänna föreläsningar. Utom defs hade han
hemma en god handledning ai Efaia Puffendorff, fom var hos honom
hår på orten uti tvenne års tid. Gref Konigsmarck fattade då et full¬
komligt förtroende til denna Mannen} at han i mognare åldren hade
honom, fom privat Secreterare, med lig på ima Ambaffader til Eng-
la ld och FrankriKe; och recominenderade honom, når den fidfta Le¬
gi tion var fluten, ti' qvarblifvande Kongk Commiflions - Secreterare;
och fedan til Refideht i Wien. På detta fått var Gret Konigsmarck
et medel til Efaiie Puffendorffs iycKa i Sverige; och, utom hvilken,
Brödren, Samuel Puhenciorff, tor banda, aldrig hade kommit hit til
landet, och tjent ofs med lina fkritter och lärdom.

Uti lena forvårfvade Gref Konigsmarck ilg, igenom orerande,
difpu terande, och andra Academifka ötningar, et godt anfeende, både
hos Lärare och Åhörare. Hvariöre ock, då Prints Friedrich af Sach-
fen Weimar, år 1654, nedlade Redtoris Magnifici fyflan vid bemalte
Acödemia, blef Gref Konigsmarck endråktigt dertil vald. Han til tråd¬
de detta ht Kall, med et vacKert Latinfkt Tal, uti S:t Michels Kyrka:
och, eher vanliga tidens förlopp, lemnade det på famma fått til Her¬
tig Bernhard af, Sachfen, Under viftandet på denna ort, blef han in¬
tagen uti Fruchtbringende Gefelfchaft; med tilnamn der Hochgeneigte.

Vidare gick han til Academien i Tübingen; hvaråft han åfven*
ledes, igenom åtflUiliga lärdoms-prof., gjorde iig alijnånt känd.

Ϊ Strås·
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I Strasburg var han allenaft en kort tid; och fkyndade hg til
Bafel. Hår uppeholt han fig öfver et år: och fom med åldrens tilta-
gande, jemvåi omdömet var blifvit ftarkare, kunde han i Studio Juris
arbeta med flörre nytta. Dock derhos förfummades icke Språken och
andre Ridderlige öfningar. Til deras fortfåttande reife han förft, på
några månader til Geneve; och fedan til Rid-Skolan i Blois. Lång-
ila viftandet var likväl i Angers: der han, jemte Ridandet och'de fle¬
ra Adeliga exercitier, låt grundeligen underråtta lig i Mathematiika
vetenfkaper.

1658* HaRiFRåN begynte han fin vandring, at befe verlden. Gick der-
före förft til Paris, och uppeholt fig der i några månader. Under
hviiken tid han blef införd vid Hofvet, och hos Konungen der i lan¬
det: hade åfvenvål et fritt tiltråde hos den ifrån fit Fådernes-Rike för-
drefna Kon. Carl af England. Han var ock ofta hös Cardinal Maza-
rini och de öfriga Miniftrerna: men i fynnerhet hos Prints de Turen-
ne; fom genaft fattade en fårdeles vånfkap för denna unga Cavailleren,
hviiken icke uplförde förr ån med döden.

NaR Gref Königsmarek, få mycket fom behöfdes, hade fedt Pa¬
ris, och jemvåi farit omkring i några Landfkaper i Frankrike, vande
han om til Bafel; i mening at förft något litet, på denna ftilla orten,
Öfvertånka fma förra Studier, och vidare iörioga fig til Italien. Men
i det famma fick han fin Herr Faders befallning , at förft gå til Franck-
furt, hvaråft Kejfare-valet fkulle hållas. Han kom "ock i råttan tid
dit; fedan han på et folent fått hade tagit affked af Bafel; h\ ars Ma-
giftrat traderade honom på det ftåteligafte, och bevifte honom ilörre
heder, ån någon ung refande för hans tid kunnat fig åberopa.

Sedan Kejfer Leopolds Kröning var öfverftånden, verkftålte Gref
Königsmarck fit fattade upfåt at refa til Italien; tagandes vågen ofver
Augspurg, München och Infpruck til Venedig. Vidare, igenom de
mårkvårdigafte Stader i Qfre-Italien, til Rom: befkådandes på alla ftåfi
len gamla minnesmärken, och ålderdomens öfverlefyor, få väl fom
flora fapalingar af nyare Konft-ftycken,

Vid detta tilfTie förtjenar ihogkommas, at Gref Königsmarck
var en ålfkare icke aftenaft af fådana vetenfkaper fom fordras hos Mi-
niftrer och Stats-man: utan ock af den lårdom, fom mera vårdas på
Hög-Scholar, och ibland perfoner fom föda fig af Studier och bok-
fkrifyande, Gref Königsmarck var färdig i Latinen,fom ai hans Aca-
demifka Orationer kan dömas. . Han vifte något Hélraifka·; och för-
ftod tilråckeligen Grekifka, at kunna låfa de gamlas Böcker; fårdeles
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för Antiqviteternas fkull, uti hvilka han tog et fårdeles nöje. Hvar
tid hafver fin egen irnak. I förra Seculo voro månge höge Herrar
i det ena och andra landet, fom råknade fig til heder, at aga Littera-
ture. Det hafver ock funnits tider, at okunnigheten; (emedan all
Oags lärdom holts enda.il anilåndig for Pråfter och ringa folk) varit
jemngod med fexton Ahnpr at bevifa en hög-adelig börd.

Gref Königsmarck gjorde ock en refa til Neapel; innan han med
allona bröt up ifrån Rom. Han reite fedan fjö-vågen ifrån Livorno
til Genua; åter til Niffa; och gick igenom Provence, Langvedoc, och
flera Franfka Landfkaper, til Catalonien, at befe de Städer, fom Ko¬
nungen i Frankrike dä hade Spanien ifråntagit. Vände fedan om til
Toulouze, Bourdeaux och Rochelle: itadnandes ånteligen i Angers.
Hår hvilade han efter en lång, dock inom kort tid, utftånden refa;
öfverfåg lina Dag-böcker, och hvad han lig på alla ilällen til minnes
upteknat; repeterade fina förra exercitier; och afvaktade fin Faders
tililänd , at få draga vidare omkring..

Uti September månad, famma år, gaf han fig andra gången på
vågen til Spanien; då det få fogade fig, at han fick vara närvarande
Vid alla Ceremonier, fom förehades, når til Fredens bekräftande emel¬
lan Frankrike och Spanien, de bägge itora Stats-Miniilrerne Don Lo¬
vis de Haro och Cardinal Mazarini fammantrådde flraxt nedanför Py-
renseifka bergen.

Gref Königsmarck drog igenom åtfkilliga namnkunniga Städer i
Spanien, utan at vilja vara känd under ht egit namn. Dock kunde
han icke blifva dold för Kejferlige Ambaffadeuren Gref Colioredo, fom
förmådde honom at afklåda fin incognito, och låta fig prefentera vid
Hofvet. Altfå atnöt Gref Königsmarck af Konung, Drotning och Mi-
niitrerna mycken gunft; få långe han viftades i Madrid. Under detta
hände at en Franfk Ambaffadeur, General-Lieutenanten Marqvis de
Chouppes, gick igenom Madrid til Portugal. Sä fnart han lårdt kän¬
na den Svenfka Grefven, aflåt han icke, innan han förmådt Königs¬
marck at göra fig följe. Sedan Grefven hade gjordt fin upvaktning
vid Hofvet, och fedt livad fom vård t var i Liffabon, lemnade han
Ambaffadeuren at utföra fina neg'ociationer, och reite omkring i lan¬
det; men förnämligafc at få fe Portugififka Krigsmakten, fom, under
Fält-Marikälken Schömbergs anförande, låg i fält emot de Spanfka.
Vid Armeen uppehölt han fig få långe Ambaffadeuren bade något at
uträtta vid Hofvet: och fick af Fålt-Marfkalken et Compägnie Ryttare,
famt tilltänd at följa honom, når något var at lära. Hos fin Refe-
kamrat, den Franika Ambaffadeuren initålte han fig federmera i Ma-

M m cl rid ;
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drid; och gick med honom öfver några Spanfkä Stader, dem han til-
forene icke fedt hade, tilbaka til Frankrike: hvaraft Konungens Bröl¬
lops-högtid dä (kulle firas.

ItnaN Frankrike refte G ref Konigsmarck til England , at bivifta
Solenniteterna vid Kon. Carl den andras reftauration. Når han kom
til London, och hörde af ånnu mycket återftod af förberedelferna til
Konungens präktiga intog i fin Hufvud-ftad; ville han vånda detta up~
fkofvet hg til nytta, och for imedlertid til Oxford och dera mårkvår-
diga Hållen inne i fandet. Så fnart intoget var öfver, gjorde han hos
Konungen, af hvilken han redan i Frankrike blifvit kand, im lyckön-
fkan: och, efter några korta befök hos de förnäma vid Hofvet, fatte
fig på fkepp, fom gick til Dunkerken. Refan igenom Nederländerna
gick fort: och ftadnade han allenaft på några Hållen, at betrakta utöf-
ningen af hvad han lårdt i Fortifikation.

* Omsider efter 10 års viftande vid Academier och på refor, kom
han til fina gamla Föräldrars ftora nöje hem til Gouvernements-Sätet
Stade. Då de hvarannan kårligen omfamnat, och han någon liten tid
hos dem varit; begaf han fig til fin Öfverhet i Stockholm, at anbjuda
fin tjenft. Han kom fram til Konung Carl Guftafs begrafning; uti
hvilken han fick en diftinguerad funétion, at bära Götha Rikes Fall¬
na: och blef kort derefter af unga Konungen antagen til Giver -Cam·*
marherre.

1661. Följande året nämndes Gref Konigsmarck, at fåfom Envoyé ex-
traordinaire gä til England, oCh lyckönfka Konung Carl II. til fin an-
komfl på Thronen. Ingen tjenligare hade til denna förrättning·kun¬
nat utväljas, ån Gref Konigsmarck ; fom jemte lyfände finnes - och
kropps-gåfvor, var väl anfedd hos Konungen i England. När Com-
miftion var til flu t, fick Grefven befallning, at i vifia trender gå tii
et och annat Tyikt Hof.

1663. Efter hemkomften til Stockholm upvaktade han ftadigt, fom 0f-
ver-Kam marherre; til defs at Fadren var död blefven: då denne Sonen
åtog fig alt hvad fom hörde til Begrafnings-pompen; förde Liket ut
tii Stade; och beftyrde om Teftamentets vårkftållande.

1664. NaR detta var ^fverftåndit, infant han fig i Sverige; återtog fin
Hof-tjenft; och hade derjemte et Compagnie af Gardet til fot: til defs
man begynte göra Krigs-ruftningar emot Bremen. Denna Stadens hög¬
modiga upförande emot Sveriges Konung, fåfom Hertig af Bremen,
var nu blifvit odrågeligit; och fyntes ej kunna dämpas, utan igenom
ifrånghet och aifvarfamma författningar. Fålt-Herren Wrangei fkulle

ut-
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utföra denna Expedition. Tii honom reite Gref Königsmarck ut; och '665·.
upråttade en Sqvadron af 400 man, idel unga Adelsman och Office¬
rare ; fom fick namn af Fålt - Herrens Lif - Regemente: uti hVilken
Corps Konigsmarck fjelf tjente och gick graderna igenom, ifrån Ryt¬
tare til Öfverile.

Imedlertid pröfvade Regeringen i Sverige nödigt vara, at ildcka
en Ambaffadeur ordinaire til Franfka Hofvet; efter detta hade hedrat
Sverige med en fädan befkickning, uti Chevailler Terlon: och defs-
utan ingen Svenfk Minifter dä for tiden var i Paris, fedan Refibenten
Leyonfchöld blifvit hemkallad. Til denna AmbaiTade vardt Gref Ko¬
nigsmarck utnämnd och inftruerad: huru han fkulis gifva Frankrike 31 Maji.
del af alla Sveriges ingängna förbund med andra Makter; uti hvilka
icke farits något vara afhandlat, fom lopp emot den gamla vånfkapen
med Franfka Kronan; tvärt om, at Sverige intet högre åitundade, ån
at hålla fred på alla iidor: och fom en iför del af Sveriges ägande för¬
bund voro af Frankriket garanterade; fä tilförfåge det f ig i, at ej heller
något inbrott ikulle tillåtas. Vidare, då ännu mycket återifod af det,
fom ex capite amneitise borde reifitueras i Tyfkland, anmodades Frank¬
rike, hvilket åfven fom Sverige vore Garant af Weffphaliika Freden,
och Condefenfor af Tyfk/i Ständernas friheter, at göra et med Sveri¬
ge; och hjelpa dem, fom ånnu fkåligen klagade öfver miifning. Am-
baiTadeuren hade at på tjenfjgit fått föreifålla, huru Proteifanterne af
det, at Frankrike hulpit Chur-Förlfen af Mayntz, at med våld göra
iig måitare af Staden Erfurth, hade upfattat mifstankar, at Frankrike
eridaft ville biifå de Catholfka: hvilket. kunde hafva fvåra fölgder med
fig, och nödfaka Proteifanterna, få fom förlåtne af de garanterande
Kronor, at foga fig efter Kejfarens afiikter. Sammaledes, at det ginge
Konungen af Sverige mycket til finnes, at Chur-Förften af Pfalts ie-
de hvarjehanda intrång af de nåffgråntfande Catholfka Förffar; i fyn-
nerhet af Mayntz. Tii Holften-Gottorpfka Hufets förmon fkulle ock-
få något arbetas; emedan Hertigen oförråttades af Danmark i lina be-
iitningar, fom voro honom tTlkånde icke allenaft genom Weftphalifka
Freclen, utan ock genom Danmarks och Holliiens fårfkildta transaktion,
fom var bekräftad och intagen uti Freden för Köpenhamn; åfvenvål
med Frankrikes garantie. Omfider, angående Staden Bremen, fom ha¬
de altld tilförene, och intil merbemålte allmänna Tyfka Freds-Hut,
varit en municipal eller Landt-Stad, men ville nu ånteligen tvinga iig
til immedietet, och Riks-Stads anfeende på Riksdagen; tvärt emot
Stadifka receiTen: hvilket Konungen af Sverige, fåfom Hertig af Bre¬
men, icke anftode at tåla: hällt Staden icke hade fått annan tilfåjelfe
af Sverige, ån at blifva bibehållen vid fit invärtes Regerings-fått.

Μ m 2 Hån-
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HaRUTi bellod Königsmarcks förnamlla görornal i Frankrike: och
hade lian ilraxt gifvit fig pä dit-refan, om icke et hinder emellankom-
mit, neml. Freds-brottet emellan England och Holland: hvilket fatte
Regeringen i mycket bekymmer. Aldenltund Frankrike ville den tiden
Holland vål; och Republiqven jemvål hade fått Danmark på iin iida.
Sverige återigen hade vånikap både med England och Frankrike: och
-onfkade högeligen at denna fenare Kronan icke ville blanda lig i Sjö-
Makternas tviliigheter, utan heller fä begå, at ock Danmark blefve
ftilla. Ty fåfom det var för Sverige nu mera oundvikeligit, at med
vårjan i handen negociera med Bremen 5 få kunde Danmark, dar det
åfvenvål begynte ruifa för Holland, finna någon fvep-fak, at vånda
Fina vapn emot Sveriges Tyfka Provinfer.

Medan rådplågningarne håröfver höllos i Stockholm, var Kö-
nigsmarck på fit Gods Rotenburg i det Bremifka. Han fick, emot flu-

10Nov. tet af året, et Bi-Memorial, huru han vid Franika Hofvet icke allenaft
ikulle juftifiera Sveriges tagna lieg, med Krigs-folks öfverfåndande;
hvilket Bremen och de Danfka armaturerne gjorde högli nödiga, utan
ock begära Frankrikes närmare biträde i Bremifka laken; dels til följe
af Weliphalifka Tradaten och Rhenlka Förbundet, dels ock för Frank¬
rikets egen dermed förknippade nytta. Alldenliund, om Staden finge
igenom Kejfarens medhåll och undfåttning liärkas i fit öfvermod, tor¬
de Sverige löpa fara, at milta hela Hertigdömet Bremen; blifva altför
fvagt i Tyfkland; och communication affkåras emellan Sverige och
Frankrike; färdeies i anfeende til Burgundiika Crailfen.

Omsider, fedan Königsmarck anftålt et iiåteligit tradiamente för
Fält-Herren Wrangel och de öfriga närvarande Svenfka Generaler, an-

xaDcc. trådde han fin Ambalfade; tagandes vågen igenom Franckfurt och
Mayntz til Paris.

i656. Årenderna, för hvilka han fkickad var, begynte han Ilraxt at
fåtta i gång: men med folenne intåget kunde han icke få häftigt blif¬
va fårdig; ehuruvål Secreteraren Efaias Puffendorif var långt förut fkic-

16Mag, kad til Frankrike, at beliyra derom. Det fkedde med lior prakt; få
vål i anfeende til hans lyfande eqvipage och myckenhet af fkjöna
Hand-hallar, fom til hans Suite af 50 unga Svenfka Adelsmän. Ige¬
nom magnificence (hvilken man nållan kan Huta hafva varit en famil-
le-fvaghet hos alla Königsmarcker) år altfå icke underligit, om han
förtärde både det rikeligen beiiådda AmbalTadeurs - tradlamentet, och
deröfvér många tufend Riksdaler af Franfka Subfidierna; fom vid hem-
komlten likväl blefvo godkände, efter de upgångit för Kongl. Maj:ts
refped. Sedan han, efter vanligheten, var traderad i Ρ Hotel des

Am-
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Ambaffadeurs, Ilade han fin audience hos Konungen, i S;t Germain. Maji,
Det hånde honom, under det han haranguerade Konungen, at han kom
utaf figj men blef derfore icke ilia vid, eller ftaplande; utan låfte Fa¬
der Vår, och några Svenfka Böner, jemte det at han ftundom gjorde
reverentzer och tog hatten af fig: fom Frantfoferne trodde altfammans
höra til hans Oration 5 men hvarvid de närvarande Svenfke Cavaiiie-
rer hade ftörfta möda at hålla fig alfvarfamma.

Utom de förft anbefallta förrättningar fick han fig Créditif til-
fåndt, at å Sveriges vägnar ockfå taga del i de Conferencer, fom man
då väntade i Paris fkulie anfiållas til Freden emellan England och Hol¬
land: hvarvid han i fynnerhet hade at arbeta på förtroendets återvin¬
nande emellan Sverige och förenta Nederländerna, fom var nåftan
aldeles utflocknadt, igenom defles imperieufe upförande emot Sveri¬
ge: dem fjelfva likväl til ftörre fkada; emedan Svenfka handeln blef af
den orfaken dragen ifrån dem til England.

Gref Königsmarck hade icke at klaga, at honom ej beviftes myc¬
ken utvältes höiiighet vid Franfka Hofvet: men kunde dock icke be¬
römma fig af någon fårdeles framgång i negociationerna; iardeles i
Bremifka faken. Ty Staden hade ock fåndt fina Deputerade, at emot
Sverige begära hjelp af Frankrike, fåfom Garant af ofta berörde Weft-
phalifka Fred. Hvaruti Franfka Minifféren träffade en fådan medel¬
tåg, at ingenthera delen hade något at tacka före.

NSr altfå Königsmarck fåg fig ej mera kunna uträtta, reffe han oß.
ifrån Frankrike*, och brukade mycken fkyndfamhet, at han fkulie hin¬
na fram til Fält-Herren Wrangel, fom aå hade fit folk tilfamman i
det Bremifka. Han anlände fä tidigt, at han fick commendera fin
Sqvadron i de få fkårmytsler fom yppade fig, innan Tra&aten flöts,
och en ända gjordes på denna Bremer-fågden.

Kort derefter fick han Konungens befallning, at, iafom uti egna
angelägenheter, och derfore utan någon ffor train, gå til Chur-Sach- Febr.
fifka Hofvet, och dår utleta Chur-Förffens finnelag5 huruvida man
kunde bygga på hans ffåndighet uti det ingångna Förbundet med Sve¬
rige j hvilken man märkte at Kejfaren och en ffor del af Tyfka För-
ffarna, men i fynnerhet Kronan Danmark, ville göra vaklande. Och
var til fruktandes, at denne fenares iniinuationer fkulie få mycket
fnarare anhöras, fom Danmark och Sachfen voro igenom Giftermål
nyligen förknippade. At få defs lättare tilträde til Chur-Förffen, fkul¬
ie Königsmarck, på Konungens vägnar, göra lyckönfkan til berörde
Giftermål? och fedan han fkaffat Hof-Rätts-Affefforen Grave goda

Mm 2 adref-
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adrefler dår vid Hofvet, lemna honom qvar, fåfom ordinarie Re-
liden t.

Sverige hade ånnu at hugna fig af Fred på fina gråntfor; och
Königsmarek altfå icke lågenhet, at for fin Konungs tjenft öfva fig i
Krigs-vetenfkapen. Hvarföre då han begårtes af Chur-Pfaltz, fom var
råkad i ftridighet med Coln, ofver Wildfang, tog han, med Konun¬
gens minne, tilbudet emot; och eommenderade Pfaltzifka Rytteriet, fom
General-Major: til defs at mifsförftåndet emellan bemalte Chur-Förftar
hade', igenom Frankrikets och Sveriges bemedlande uphördt; hvilket
fkedde innan året var förflutit.

' Gref Konigsmarck fick under denna tiden et nytt prof af Kon-
lo Aug» gelig nåd j och blef gjord til Öfverfle af Lif-Regementet til hälft: jem-

te det at honom förlåntes flora friheter på åtfkilliga fina Gods; fåfom
til interefle for Familiens anfenliga fordringar hos Kronan,

Knapt hade han lagt ned befälet i Pfaltz, förr ån han fick en

Lnfpånnare ifrån M:r de Turenne, med begäran, at för Frankrike up-
fåtta et Cavallerie-Regemente, Och aldenflund vilkoren voro anftån-
dige, och Konung Carl xi. lemnade tilftänd, fullgjorde han fkynde-

x658. fammaft Frankrikes åftundan; få at Regementet nåfla vår gick under
monftringen i Eifafs. Freden i Breda gjorde at detta nya Regementet
fnart blef afdankat, C

Dock ville Gref Konigsmarck lika fullt refa til Frankrike, Vågen
låg igenom Heydelberg; där han af Chur-Förften i Pfaltz fick en an¬
gelägen commiflion til Hertigen i Lothringen 5 om hvars utflag han
fände en fkriftelig beråttelfe ifrån Nancy, och fkyndade fig til Paris,
Konung Ludvig tog honom vanligt emot; betygade fit nöje öfver deyt
upfatta Regementet? och förfåkrade, at få fnart lågenhet gofves, vilja
bruka Grefvens tjenft.

Det drögde icke mycket, innan Konungen fandt godt, at til Can-
dias undfåttning flacka lina Grands Mousquetaires, dem Konigsmarck
(kulle få commeudera. Men denna expedition fludfade, fedan tidnin¬
gar inlupit om Duc de Beauforts olyckeliga utfall utur Candia; och
ytterligare fuecurs icke mera fyntes kunna uphjelpa fakerna dår på
orten.

Emedan fä val i Sverige fom andra länder alt ånnu var ftilla;
fökte Gref Königsmarck Konung Carl den xi:tes tilftänd, at någon tid
få blifva utomlands. Vid Franfka Hofvet tilbrakte handen måfla; halft
fom Konungen dår i landet bevifte honom mycken ynneft; brukandes
hans tjenft i åtfkilliga hederliga och angelägna förråttningar. Såfom;

at
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at han ikickades til Hag, at med Svenfka Envoyéen Appelbom och
den Franfka därvarande Miniftren concerterä verkftäÜandet af et an¬

geläget- förilagj fom Frankrike foiehade: en liten tid derefter, då Ko*
nungen af England begärde et famtal med lin Syiler, Hertiginnan af
Orleans, blef Gref Konigsmarck med några fä utnämnd at följa Print-
ielfan ofver til Don v res och tilbaka igen: iafom ock, en annan gäng,
at i fållikap med några til förlåteliga af Franfka Generalitetet refa in i
Spanfka Nederländerna, och. fkaffa Konung Ludvig en fullkomlig kund-
fkap 0111 Krigsmaktens och Fällningarnas tilftånd dar i landet

Då Ffdtmar(kalken Crequi gick med ep del af Franfka Armeen in 16.7©,
i'Lothringen, var Gref Konigsmarck äfvenvål brukad 5 gifvandes, på
flera ån et ilålle, prof af lin bekanta tapperhet Hans drift var likale¬
des i godt minne hos Konung Ludvig, når 1671 beilutit var at bryta
med Holland5 då honom tiitroddeS, at upråtta et Regemente Tyikt
Rytterie, af 24 Compagnier, hvilket han inom 2 månader hade i fuil-
komligit Mnd, och låt marchera fram för Konungen vid Charle-Roy,
Detta behagade Konung Ludvig fa val, at Regementet gjordes til
händigt, och blef, efter Konigsmarcks dod, räknat ibland de Kongeli-
ga, under namn af Royal Allemand,

Hemma i Sverige hade Frankrike, igenom fm Ambaffadeur Pom-
pone, arbetat på de gamla Forbundens förnyande, och en ffarkare
fammanfåttning med Sverige. Tradfaten var annu icke ί iland, når
Pompone blef återkallad, och afloites af en ny Ambailådeur, Courtin,
Konung Carl låt då fin befallning afgå til Konigsmarck, at han oför- 1671.
drojeligen ikulle lemna andra fyllor, och förfoga fig til Paris, fäfom 4 Dec,
ordinaire Ambaffadeur: hvarjemte han fkulle fä laga,, at han hunne
fram til Franfka Hofvet, vid famma tid fom Pompone där inträffade.
Och alldenilund den hemkallade Franike vofde. görandes fina beråttel-
fer om fakernas belägenhet i Sverige, ikulle Konigsmarck utförligare
vid handen gifva , hurudana affikter Konungen af Sverige hade; hvar¬
om han tilråckeligen underrättades. Ibland annat fkulle han? fåfom
ägande iniigt i Krigs-förnödenheter, foreftålla, huru ffora fuhiidier
nödvändigt borde g; t vas af Frankrike, om 16000 man (kulle vara fär¬
dige at agera i Tyfkland; famt åtlkilnaden i traflamentet för fä mån¬
ga Troupper uti freds-tider, och når de åro uti vårkélig rorelfe, Åf-
venledes gifva tilkånna, huruledes Sverige vore mycket upmårkfamt
på den Tra&at, fom Frankrike gjorde med Danmark; emedan denna
Krona fäledes blefve deltagande uti Tyfka fakerna, och Sveriges an-
feende derigenom férminfkades, At man hade orfak til at mifstånka
Danmarks upfåt, fom når det kommit i rullning, torde oförmodeligen,
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vånda fig emot Sverige: fårdeles fom det redan hade begynt bruka fmå
chicaner vid Sundiika Tullen, och gifva anledning til rupturmed den
gamla hvilande tråtan om tre Kronor, fom i förra tider allenafl blifvit
förde ibland Zjr-vapnen, men då nyligen voro af Danmark indragne
i fjelfva defs Riks-fkjöld. Mifstankan ftårktes ock derigenom, at når
Sverige uti fin underhandling med Frankrike hade uttryckeligen för¬
bundit fig at icke vara Danmark befvårlig; hade denna Krona, då hon
flöt med Frankrike, icke brukat reciprocitet, och ågde Sverige uti de
modihcationer, fom Frankrike föreilagit, icke tilråckelig fåkerhet.

Imedlertid hade Courtin lagt fidfta handen vid Franfka Alliance-
traötaten fom flöts i Stockholm> och, Sub fye rati, famtykt til några

1672 ändringar i projeclet. DeiTa fick Königsmarck befallning, at vid Fran-
11 Apr. fka Flofvet göra fmakeliga: få at cafu exiflentc af rörelier i Tyfkland,

man icke vore i ovifshet, hvilka borde räknas för Agreffores eller icke.
Frankrike konitlade det ock få, at om det blefve angripit af Tyfka
Riks-Stånder, under päftående krig med en annan Magt (fom nu fked-
de med Holland) fkulle Sverige, i följe af Förbundet, komma til und-
fåtning: hvilket, fom utur Hilforien bekant år, lända Sverige til föga
fromma.

VinterMaN a derνε gingo bort med deifa underhandlingar. Når
Våren kom, och Fålttoget öpnades, blef Gref Königsmarck, fom hade
fått hn Konungs tilhånd, at jemte Ambaffadeurs-Commiilionen, flå
qvar i Franfna tjenften, af Kon. Ludwig gjord til Brigadier af Cavalle-
riet. Kon. Carl XI. ville at hans förtjeniler ockfå fkulle vara belönte

Map hemma i Fäderneslandet, och förklarade honom för General-Major,ai,<
och Vice-Gouverneur i Bremen; hvilka bägge tjenfter hans Broder,
Cordt Chriiloff Königsmar-ck, hade i det famma nedlagt, och gådt til
Printfen af Oranien, och den Hollåndika Armeen.

SåsoM Franili Brigadier, commenderade Gref Otto Wilhelm, vid
Maftricht, fju Regementer. Men når Armeen gick vidare, deltes hon
emellan Konungen och Prints de Turenne: då det Königsmarckfka Re¬
gementet, fåfom ganß^a ftort, åfvenvål deltes: 12 Compagnier til hvar-
dera Armeen. Detta var för Gref Konigsmarck en ό η iL ad lågenhet,
at hela detta Fålttoget få vara med, pä hvilketdera ffcållet måit var at
göra. Således gick han ifrån Konungens Armée, där han merendels,
itod, til Prints de Turennes, fom belägrade Nimwegen: görandes vid
detta tiifållet godt gagn med fit halfva Regemente.

Oaktat all den framgång fom Frankrike hade, åfhmdade dock
Kon. Carl högeligen at Freden fnart måtte återhållas, och i den afiigt

Tulii befalte Konigsmarck, at ia väl hos Konungen af Frankrike, fom vid
Engel fka
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Engelfka Hofvet tiibjuda Sveriges mediation: hvilket åfven blef hans
Broder, Gref Cordt Chriftoft, Tom gick til Holland, recommenderat,
at göra hos General-Staterna. Utom deiia fredliga lieg, affårdade ock
Kon. Carl Gref Tott til Frankrike, fåfom Extraordinaire Ambafladeut,
famt Pehr Sparre, och Edvard Ehrenitéen til England, i famma ärende;
hvilke fkulle vara närvarande vid Fredstradlaterne, fom man hoppades
(kola komma til ftånd i Frankrike. Imedlertid fick Gref Konigsmarck
vara vid Armeen, och få långe Kon. Ludwig lig dår uppeholt, hand¬
la diredte med honom ; men borde fedan om hvad fom föreföll flitigt
correfpondera med ofvanbemålte Extraordinarie AmbaiTadeurer: en ovan¬
lig omflåndighet, at hafva tjenft hos den Konung, til hvilken man af
en annan år fkickad, fom et förnämt Sånningebud: hvilket derföre af
Wicquefort år upteknat ibland de rara exempel. Konigsmarck agerade
en fådan dubbel perfon hela det året öfver.

Konung Ludwig reite tilbaka til Verfailles, och Gref Konigs¬
marck hade rådplägningar med Prints Turenne, få långe Fålttoget än¬
nu paitod. Omfider gick Armeen i qvarter; då Grefikapet NaiTau,
med några Städer, fåfom Ziegen, Freudenberg &c. föllo på Gref Kö-
nigsmarcks lott, fom igenom fin upflgt bibehöll en få god ordning,
at Prints Turenne gaf honom berömmet fram för de andra Genera¬
lerna, och Regeringen i NaiTau inkom med fin både muriteliga och
ikrifteliga tackfågelfe.

Er ter någon tids hvila, och til defs man fedt hvad de Kejferli-
ge årnade företaga, gick Kon. Ludwig andra gången för Maftricht med
en del af fm Armee. Gref Konigsmarck var Konungen följaktig, och
biviltade belägringen ifrån början til flutet, brukandes fm vanliga fri¬
modighet uti många anfall; fårdeles då han, och Dtic de Montmouth
fprungo upp, och bemäktigade fig et af utanvårken.

Nu var vid Konungens Armée intet mera at gora; derföre gick
Konigsmarck til Printfens, fom då flod vid Wetzlar. Han märkte at
man iokte blifva underrättad om Kejfcrliga Armeen, lärde derföre fin
General-Adjutant af Brigaden, huru han iig varfamt iipföra fkulle,
och fläckade honom ända in i Eger; fkaffandes fålunda Turenne all
den uplyfning, fom han efterlängtat. Det tyktes väl at et Fåltflag
blefve oundvikeligit; når Montecuculi drog iig til Mayn, och Turen¬
ne avancerade honom emot. 1 det famma fom Konigsmarck fågnar
iig förut, at få vifa lig på en fä flor tummelplats, blifver honom en
angelägen depeche ifrån Sverige tilfånd, ofver hvilken det var nö¬
digt at' munteligen tala med Kon. Ludwig, fom dä var i Klfafs. Han
fliger derföre til håft,; fkyndar fig til Konungen, at anbringa fit verf,

Ν η och
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och med lika haft rider tilbaka til Armeen? hvaråft han ankommer
famma morgon, fom Turenne hade henne upftålt i flaktordning vid
Ochfenfurth. Men Montecuculi kom icke öfver Mayn-ftrommen, fom
man väntade5 utan tog en annan våg: hvårföre den Franfke Genera¬
len ockfä rnåfte tanka pä en ny marche, fom tillika kunde i åtta Fran-
fka gråntfen i fåkerliet. Nårmaft var val igenom Pfaitz, om Chur-
Föriten få dan t ville tillåta. Prints Turenne fånder likväl Gref Kö¬
nigs marek til Manheim i denna anfökning, hvilken han förftod få
väl at infmuera, at Franfoferne fingo läf at gå denna genvågen. De
Kejferlige höllo fm gång ? utvåijandes Cölnifka och naftliggande Län¬
der til deras vinterqvarter: hvaremot den Franfka Armeen malte föka
fit, inom gråntfen. Gref Köiiigsmarck kom at ligga i Champagne.
Hans Regemente fom behofde näftan mera ån något annat at förfri-
fka lig, fick likväl ganfka litet hvila: ty det malte vid början af föl-

1674 jande året göra en häftig marche, til at frålfa Duc de Luxenburg,
hvilken hade lemnat Utrecht, och var med de fma uti ftörfta fara.
Sedan hvar och en återigen kommit i fit qvarter tilbaka, refer Gref
Königsmarck til Hofvet, blifver af Konungen väl emottagen, och
gjord til Marechal de Camp.

I denna nya charge commenderades han til Franche-Comté; hvar¬
åft Duc de Noailles hade öfverbefåiet. Vid alla attaquer var Königs¬
marck något fyilelfatt. I fynnerhet lände honom til beröm, då Fäll¬
ningen Gray belägrades, at hvar gång Königsmarck anförde arbetet i
Lopargrafvarna, led det mera, ån når de andra Generalernas dagar vo¬
ro, och at han logerade fig på Contrefcarpen? hvarigenom -Fällningen
följande dagen nödgades at dagtinga. Det påftod icke långe, innan
heta detta Landet var bräkt under Frankrikes lydnad; hvarföre ock
Königsmarck fick befalning. at med f.t Regemente gå til Flandern, och
idiom Marechal de Camp commendera hos Printfen af Condé. Här
blef Königsmarck, för fm tapperhet, lika högt aktad, fom han hade
varit hos Turenne. Uti Bataillen vid Senef vardt honom en håft
undanfku ten; och han fjelf blefierad i armen oc-h låret? men uthärda¬
de hela Fåltflaget, utan at någon gäpg låta fig tilbaka trångas. I fam¬
ma drahning mifte ock Printfen en håft, då Königsmarck var ho¬
nom når; hvarföre han ftraxt fteg ned, och lemnade Printfen fin? ta¬
gandes få långe en af Pagemas til dels en frifk Lif-haft var fram¬
förd. Detta mårkeliga vånffcaps-teckn, fom gjorde Printfen honom
högt förbunden, och hans eljeit bekanta frimodighet, bidrog til Kö-
nigsmarcks brukande vid åtfkiiliga commenderingar, hvaruti de an¬
dre Generalerne gärna hade velat vifa fig. Sprints Condé nämnde ock
uti fma beråttelfer tii Konungen om Gref Königsmarck, fåfom en

Gene-
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General, hvars forfiktighet och mandom til en hor del varit mediet,
at Fiendens auflag i den campagnen blifvit kraftiöfe. Konung Lud¬
wig låt, til at betyga fit välbehag håroiver, gifva Gref Königsmarek
en präktig värja: hvarvid brukades på Konungens vägnar iåclana ut-
lätelfer, fom voro mera at fkatta, än fjelfva fkänken.

Årstiden £011 åter in, at Armeen icke länger kunde vara i fält.
Gref Konigsmarck drog förforg at hans Regemente kom i godt qvar-
ter, och refte fedan til Hofvet. Kort efter det lian var ankommen,
får han fig tilfkickad Konung Carl den Elloftes Fullmakt, at vara
Fält-Marikalk-Lieutenant, daterad d. 21 näftledne Septembris: hvar-
jemte fölgde Ordres, at med det förfla göra lig refefårdig til Svenfka
Armeen i Tyikland. Grei Konigsmarck lyder Araxt iin Arf-Konungs
befallning,, och begårer affked ifrån den Franflka: hvartil denne få myc¬
ket mindre ville neka, fom det jemväl lände til Frankrikes fromma,
at defs trogne Allierade, Konungen i Sverige, ägde goda Generaler til
de gemenfama fakernas utförande.

Det var for Gref Konigsmarck, antingen man anfåge honom få-
fom Svenfk eller Franfyik Officerare, icke fåkert at draga igenom Tyfk-
land: utan rådde man honom at heller gå öfver til England. Når han
uti Martii Månad 1675 hade anlåndt til London, och icke funnit Hofvet
i Staden, refle han til Newmarket, at göra iin upvaktning hos Ko¬
nungen , fom på et ganfka nådigt fått gaf befallning, at en af de ftör-
fta Lif-Jagterna fkulle fora Grefven ifrån Harwicli til Hamburg. Det
år fedan icke läng våg til Stade, hvaråft Konigsmarck, fom Vice-Gou-
verneur, var General Gouverneuren och Fåltmarfk. Horn tilhanda,
uti det fom hörde til Hertigdömet Bremens ityrelfe; til defs at or-
derne, dem han ifrån Sverige afbida ikulle, voro i Junii Månad, in-
lupne. Deife innehöilo at Konigsmarck fkulle, utan tidens förhalan¬
de, inftåila fig hos Fältherren Wrangel, uti Marek Brandenburg.

Sedan han lyckeligen undkommit den faran, at af Fienden blif-
va enleverad·, råkade han Fältherren i Kuritz, fom med en liten del
troupper nyligen var upbruten ifrån Havelberg; dit Konigsmarck fig
förft årnat hade. De marcherade därifrån til Witftock, at afbida tid¬
ningar ifrån Hufvud-Armeen:· men fingo dem icke båttre, ån om hvad
fig vid Fehrbellin tildragit hade, dä tågandet fortfattes til Demmin,
hvaråft de utur Slaget undkomne af flora Armeen fig jemväl, åtta da¬
gar därefter, infunno. Fältherren Wrangel hade lärdt känna Gref
Königsmarcks iniigt i Krigskonflem, och funnit honom vuxen et ftör-
re qommandoj tilböd honom derföre et fullkomligit Direktorium vid
Armeen, la vilken han fjclf, för annalkande ålder och fjuklighets fltul,
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icke fäg fig med nytta vidare kunna anföra, Königsmarck undanbad
fig den åran, förfåkrandes at med all upriktighet vilja biflå den af
Fält-Marikalkerna, fom finge öiverbefålet: låt fig likväl intala, at fora
commando i Lagret.

Fienden var i antågande, och ville trånga iig igenom gråntfe-
paiTen emellan Pommern och Meklenburg: ty gjorde Fältherren en få-
dan indelning, at Fåltmarfltalken Mardéfeld (kulle förfvara den trakten,
fom var emellan Gutzkow och Tribfées j och Königsmarck det öfri-
ga, in til Damgart. Uti detta diftriclet ikedde många och häftiga an¬
fall, fom alla lyckeligen blefvo afilagne: men uti Mardefelds gick det
ej få val. Ty fedan Chur-Förflen af Brandenburg hade öpnat fig vå¬
gen vid Gutzkolver - Fähre, måfte Fåltmarfkalken vika undan til de
nåfta Fällningar: hvaraf fölgde, at ockfä Königsmarck, om han ej ville
fclifva kringrånd, nödgades kafia fit Krigsfolk in i Stralfund. Hår råd-
förde han ii g med de andra Generalerna, huru Fiendens ytterligare
Framfteg kunde hämmas, och de ånnu öfriga Stader behållas under
Sveriges lydno. Königsmarck lade fig med en del af Rytteriet in i
Gripswaldj hvarutur han mycket oroade Fienden. I fynnerhet, når
Chur-Förfien hade med accord blifvid måftare af Wolgafb, kom Kö¬
nigsmarck med Rytteriet honom på ryggen 5 fölgde honom efter in i
det Meklenburgfka landet, och fatte jemvål en fkråck ibland dem, fom
låga qvar i Neu-Brandeburg 5 dä de fågo fina allierade och kamerater
vara af Svenfka Rytteriet drefna utur fina qvarter, dem de på landet,
nåft in til Svenfka gråntfen, uti god beqvåmlighet, innehaft hade.

NaGON liten tid därefter, då Fienden återigen hade rykt in påSvenfka botn, och hindrat Mardefeld ifrån at återtaga Wolgaft, ville
han med det fämma vånda den infallande kölden fg til goda, och verk-ftålla et forilag, fom han fattat til Rügens eröfrande. Sådant markte
Gref Königsmarck, lade fig ftraxt på Rügen, och fogade få goda an-
halter, at Fienden med fm hora magi ingen ting kunde vinna, utan
tiden utdrogs til Februarii Månad 1676? då tövädret började, och Fi¬
enden drog fig tilbaka til Meklenburg5 emedan uti Pommern för ho¬
nom hvarken var fåkerhet, eller tilrackeligit uppehälle.

1676
i Vid denna tiden befants gamle Fältherren Wrangel, af ålder och

fjukdom, fä aldeles vanför, at han fna Embeten icke mera fköta kun¬
de (fom han ock efter några månaders förlopp omfider med döden af-
gick) ty fant Konungen nödigt at uphöja Gref Königsmarck til Fålt-marfkalks värdigheten, och tillika anförtro honom diredtion, få val
uti Civil, fom Militair-mål, uti Hertigdömet Pommern. Sakerne vo¬
ro råkade i den undervigt, at de utan en anfenlig hjelpfåndning, omo-
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geligén kunde komma i fiånd. Konigsmarck litade på den utlofvadc
fuccurs, och lydde Konungens befallning. Foril låt han fig vara an¬
ge låg it, at Fåftningarne Stettin, Anclam och Demmin blefvo med för¬
nödenheter, få mycket tilgång var, forfedde: fedan fyftade han efter,
at nårmare influta Wolgait, hvaråil Fienden hade lig nåftat. Til be¬
främjande af detta upfät, gick han famma vähr öfver på Ufedom, och
angrep Fienden få tappert, at hela detta omflutna Landet återkom un¬
der Sveriges lydnad. Fienden hade få mycket ftörre orfak at harmas
håröfver, fom Wolgait nu ftod i itörfta fara: och vågade derföre med
några tufend man, frifka troupper, göra förfök, om icke landet kun¬
de vinnas tilbaka. Men de Svenfke, upmuntrade af fin Fåltmarfkalk,
gingo honom uti vatnet emot, och afflogo honom.

Nu var för'Chur-Förften på den fidan intet mera at göra, fom
kunde tjena til Wolgait förfvar; utan blef föranlåten, at draga hela
fin Krigsmakt til Pommerfka Paffen i at uteitånga all til väntande und-
fåttning. Konigsmarck behöfde faledes icke heller at längre fortfara
med bloqvaden på Ufedomfka fidan; vändandes fig, idet itället, emot
de Brandeburgfka, fom hade intagit ofvanbemålte Pafs; och gjorde
där långe et tappert motftånd. Under detta inlupo obehageliga tid¬
ningar, at de Danfke och Hollåndfke Flotterne voro Måitare i Sjön,
och årnade jemvål et itrek emot Rügen: hvarföre Gref Königsmarck
fkyndade fig dit; bortdref Fienden; fom flera gånger tilböd at göra
landitigning: och bibehölt faledes denna Ö hela det året, under Sve¬
riges välde. Konungen af Frankrike fåfom högt interefferad i fin trog¬
na allierades lycka, betygade fin glädje vid de minfta erhåldna förmå¬
ner: och altfå til at låta den commenderande Fåltmarfkalken vederfa¬
ras tekn af högaktning, gjorde han Gref Konigsmarck til General-
Lieutenant: et namn fom var för ringa för honom i Sverige, men
kunde likväl betyda något i Frankrike, där han ännu hade fit Rege¬
mente behållit.

Medan Fåltmarfkalken fåledes holt fig måilare af Rügen, hade de
allierade framgång på faita landet, och intogo Anclam och Demmin:
hvilka bägge Fällningar, Konigsmarck gärna hade förfvarat, om han
hade haft nog folk at kunna dela til tvenne belägringars uphåfvande;
och om ej Rügen varit den enda ort, på hvilken troupperne kunde
hafva deras upphålle.

Nür de Fientelige Flotterne, fom lupo omkring Rügen, federme-
ra gått i hamn, och de allierade hade på Land-fidan åfvenvål dragit
fig tilbaka, pröfvade Konigsmarck angelågit för Invånarne på bemålte
G, at lindra den tunga fom de hade haft af Krigsfolket, forlåggandes
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dem i de ännu jpfrige Fällningarna på falla landet, och i byarne der-
omkring.; at tillika afhålla de itrofvande partier.

Danmark ramade tilfållet, och fkyndade fig at göra en ny trans¬
port til Rügen: hvarom Konigsinarck likväl i tid fick kunfkap. Han
förde ht manfkap i haft tilbaka, och utdelte det på fådana hållen,
hvaråit liknelfe var at landftigningen fkulle fke. Men Danfka Flottan
gick alla deffa farliga ilrander förbi, och gjorde utfkepning på en ort,
där ingen det förmodat. Svenfke Fåltrnarfkalken drog iit folk genail
tiifamman, at gä löfl pä Fienden; hvilken redan hade fått et beqvåmt
låger emellan tvenne vatn, och til florre fåkerhet npkaftat linier. Han
Rod icke heller at få ut på fältet? blef deremot dageligen forftårkt med
nytt manfkap, och vaxte til en fä öfverlågfen magt, at Konigsinarck
icke vågade angripa honom: utan tånkte pä huru han fkulle oaniåk-
tad komma til Stralfund. I fynnerhet bemödade lig de DaniFe, under
det de gingo de Svenfka händigt efter, at hindra dem öfverfarten vid
PaiTet, die Alte Fahre: men Konigsmarck rykte utur retranchementerna
med Rytteriet, gick med tapperhet löll på Fiendens For-troppar, fom
vande ryggen, och kommo hela den ofriga Armeen at ftadna: hvar-
igenom de Svenfke hngo räderum, at utan förluit komma in i Staden;
jemte en annan förmon, fom Konigsmarck vant, at kunna confervera
Neu-fehr Skams, hvilken mårkeligen tjente honom uti det auflag, fom
han fedan lyckeligen utförde. For en välmenande och behjertad Ge¬
neral, fom Konigsmarck, var det ganfka fvårt, at fe hg i et oförtjent
trångmål: emedan hoppet til den långe Iåfvade förhårkningen begynte al-
deles förfvinna, och hans lilla Armee led brill, åfven på det nödvåndiga-
he. Dock var han framfor alt bekymrad, at modet icke {kulle falla hos
Soldaten, hvilken han med vånligit tal upmuntrade, och (kaffade up¬
pehälle på egen Credit, ingen ting fparandes af hvad han ljelf ägde;
icke en gång ringen på fin finger. Under detta var hans dageliga
traktan, at med fin ringa magt kunna göra Fienden af bråck: hvilket
emot allas förmodan fkedde på Rügen d. g Jan. 1678.

Han hade i tyhhet tagit hna mått, och formerat fin plan, då han
fatte 3500 man öfver til förbemålte Neu-fehr Skants; ined hvilka han
gick igenom många defiléer, och kom den dubbelt harkare, och på
et fördelaktigt Halle lägrade Fienden oförmodeligen öfver hufvudet;
gripandes honom an med fådan förfiktighet, at han inom få timar
blef totaliter flagen. Alle Fält-fiycken, Gevär, Monderingar, och tre
Magaziner med Viclualier och Krigsiöfnödenheter, kommo de Sven-
ike til; förutan 5000 fångar. Hela den ofriga Fiendens Hähr låg på
valplatfen, och undkommo allenail 4 Otverffar, fom i en båt falverade
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fig til Wolgafl. På den Svenfka fidan faknades icke Hera, ån 200
man, och deribland ingen General eller Regements-Officerare. Åran,
fom Gref Königsmarck hade af denna lyckeliga Expedition, då ej al-
lenait hans egen Konung betygade et fynnerligit välbehag öfver hans
forhållande, utan ock Konung Eudvig XIV och Prins Condé fkrefvo
honom egenhåndiga lyckönfkningar, var honom icke fä kår; fom
nöjet, at hafva fkaffat Rügen, och de få ofriga Pommerfka Fåilnin-
gar någon raif och vederqveckelfe.

Widare drog han tilfamman få mycket Folk han hade, och gick
i Martii Månad, öfver Tr ibfeer - Pafs , in i det Meklenburgfka landet;
utdref de dar liggande Luneburgfka troupperna; och öfverrafkade jemvål
några compagnier Knektar uti Staden Ribnitz; hvilka måfle gifva fig
til Krigsfångar. Om dillandet i Sverige varit fådant, at de Tyfke
Provintferne derifrån kunnat få någon undfåttning, få hade Konigs¬
marck, efter ali liknelfe, uträttat något mera. Men Danmark och
Brandenburg hade ifrån den iidan ingen ting a£ frukta; förenade altfå
deras makt, at göra hg måitare af Rügen. De anföllo på tvenne
Hållen tillika, 5 å 6 mil iirån hvartannat: och kunde på det fåttet
den ena delen hafva tid at komina i land, och förfkantfa hg, medan
de få Svenfka troupparne använde all flit at hindra den andra. Det
var intet annat råd öfrigit, ån at draga hg tilbaka: hvilket Konigs¬
marck gjorde med få Ror förhktighet, at Fienden myCKet blygdes of¬
ver fit fkryt vid landifigningen; då det hette, at intet ben af de Sven-
ika flkulle komma undan.

Ögnamhrcket, fom Fienden ifrån förile Runden haft, då han
begynte arbeta på Rügens intagande, var, at få mycket lättare få
Str-ulfund: ty fkedde intet upfkof med denna Stadens belägring. Dock
befkotos icke få mycket vallar och murar, fom bomber och eld-ku¬
lor inkallades. Hvarforé, Konigsmarck fkref Chur-Forilen til; bad
honom agera fom en Soldat, angripa Fållningsvårk och Garnizonen,
men icke bränna up fina Tros-Förv anters Kyrkor och ofkyldiga Bor¬
gares hus. Det anhördes icke: utan når knapt en fjerdedel var öf-
rig af Staden, fom icke låg i afka, och elden jemvål fortärt de fam-
mandragne Iii smedel ; blef uti Krigs-Rådet befunnit drågeligare, at in¬
gå en hederlig dagtingan med fienden, och til Konungens tjenfl frål-
fa något, ån igenom et kort upfkof förlora altfåmmans. Hjelpe-med-
let kollade mycket på Konigsmarck, fom gårna ville förut våga et all- ^
månt utfall, at, om möjeligit vore, fkingra de belägrande: men hvar¬
ifrån få allmånne, fom enfkildte Krigs-Råden honom, för många be-
tånkeligheters fkull, afhöllo. Uti accords-punderne, fom vid Sta¬

dens



2SS KÖNIGSMARCK. Otto W.

clens öfvergång uprättades, erkände Fienderne fjelfve Gref Königs-
rnarck för en tapper General, fom förtjente allas högaktning: få myc¬
ket mera, fom-hela verlden kunde billigt fkatta for et Under, at han
i runda tre år kunnat igenom vakfamhet och mandom emotfta en få
flor mackt af förenade Potentater, om hvilka man trodt, at de inom
få månader fkulle hafva kunnat erhålla deras ändamål. Det frålile Fot¬
folket fåndes, vid flutet af famma år, öfver til Sverige: men hade
olycka at lida fkeppsbrott vid Bornholm; hvaräft det af Danmark
förklarades för Krigsfångar; oaktaat de hade vid inlkepningen fått bå-

4679, de Danfkt och Brandenburgifkt Pafs ζJ, Följande Våhr förde Gref
Königsmarck Rytteriet ofkadt öfver til Konungen, fom då flod i Skå¬
ne; hvilken med fynnerlig nåd emottog den hemkomne Generalen;,
gillade hans upförande; och behölt honom hos fig til flutet af Fålt-
toget, fom fkedde igenom allmänna Freden i Nimwegen.

jul. Königsmarck förordnades deruppå til General-Gouverneur öfver
Hertigdömet Pommern, Förilendömet Rügen, och Staden Wifsmar:
med fullkomlig myndighet, at efter godtfinnande råtta det, fom be-
fants hafva i förra kriget varit felaktigt i Commando-faker, och bidra¬
git til Fiendens framgång.

I början af November Månad fatte han fig, med det anförtrodda
Krigsfolket, ifrån Yftad öfver til Pommern; tog de Fåflningar, fom af
Ohur-Brandenburg innehades, få väl fom hela landet, åter i befitning,
och tilbrakte Vintern at i ordning ftålla hvad, under kriget, i Civil-
och Militair-faker var rubbat: jemte det, at, på öfverflåndit Vapne-
brak fölgde Studiernas båtre fkötfel vid Univerfitetet i Greifswald,
där Gref Königsmarck var tillika blefven Cantzler.

iGgq. Vid början af nåfta Ar fick han Konungens befallning, at förfo¬
ga fig til Hertigdömerna Bremen och Verden; at under General-Gou¬
verneurens frånvaro, likaledes beftyra om de återgifna Städernas inta¬
gande, och flera fakers jemkande med Grannarna. Denna förråtning
var til flut i Aiigufli Månad. Hvaruppå Grefven inftålte fig i Ro-
flock, at pä Sveriges vägnar, med de Danfka tilförordnade Commifla-
rier afgöra några upkomna tviftigheter vid Wifsmars evacuation: fom
efter mänga inkafl: och förfrågningar icke fullkomligen kunde bilag-
gas, förr ån i November Månad. Imedlertid refte han til Pommern,
ai emottaga de til Straliund ifrån Sverige affånda CommiiTarier, fom

fkulle

5} Härom växlades bref emellan Königsmarck, Danfka Cantzlcrn, och Chur-Forflen af Bran·
denburg, fom äro trykte, dels på Latin, dels på Tyfka. Uti några af dem låfer man ct
fkamligit Sophifterie; at Sjopafs fkulle icke galla for den fom led Ikepsbrott, och med lif-
vet bkf upkaftad på firanden.



Otto w. KÖNIGS MA RCK. 289
fkulle bivriila den til följande Januarii Månad utfatte Pommerika Landt-
dagen. Königsmarck förordnades jemvål, at pä Konimgens vagnar
vara närvarande vid bemalte Landt- Ständers famm aη kom A i Stettin: légr»
dock utbad han iig Hofvets ti illand, at lä komma til Sverige för fina
enfkylta angelägenheters fkul, fom, efter flera års frånvaro utomlands,
behörde en närmare efterfyn.

Sedan han i Februarii Månad kommit til Kungsör, och hos Ko¬
nungen aflagt beråttelfe om fakernas tilftänd i Pommern, tilbrakte han
det följande aret i Stockholm, at vårda hna egna. Under hvilken
tid han ockfå blef förlofvad med Riksdrotzens Gref M. G. de la Gar-
dies Dotter, Fröken Catharina Charlotta; och Brplloppet hållit i Febr.
Månad .1682 på Carlberg.

Aldenstund hans nårvarelfe icke var oumgångelig i Pommern, 1682.
blef han qvar i Sverige5 at bevaka både ht och fln Faroilias båfla, fom
vid den tidens noga underfökningar behöfde en god Fullmäktig. Man
hafver gjordt uträkning, at fom Wrangelfka och K6 η i gsmarck (ka Släk¬
ten hade de ftörfla Lånegods i det Bremiika ; fä förlorade ock defle
bägge Familier aldramåft. Och at i fynnerhet denna fenare fedt fin in¬
kom A: dar på orten, vara igenom Redudion blefven 24000 Riksdaler
mindre. Hoppet om återvinnande var få mycket mera betagit; fom
de famma Gocifen, hvilka voro Königsmarckerne fkånkte af Drotning
Chriflina, blefvo henne fjelf til underhåld anflagne. Oaktadt deila
enfkyldta vedervänligheter, låt Grefven icke falla fin nit för det almån-
na, eller förfummade at vid Hofvet tala för de Pommerfka fakerna:
jemte det, at Konungen nyttjade hans Krigs-klokhet, at vara Mönfler- 1633.
Herre i WeAergöthland; at beprofva hvad fom fordrades til Göthe-
borgs och de nåftgråntfande Fällningars förbättring, med mera.

NåR Königsmarck på detta fältet varit hemma i Riket til Maji 1685.
Månad iö85? re^e *ian til Kejferliga Armeen i Ungern, at bivifla Fält¬
tåget emot Turkarna. Det förtröt honom väl något, at icke halva
Kuiifiit fram, förr ån flaget vid Grann var öfverflåndit, och Fällnin¬
gen Neuhaufel intagen: dock blef han i Lägret, få långe årstiden lem-
nade hopp til några ytterligare operationer, och gjorde imedlertid be-
kantfkap med de högfta och förfarnaife Generaler, fom alle befiitade
hg om, at vinna hans vånikap.

Emot Vintern refte Chur - Förrien af Båyern til Wien, och obli-
gerade Gref Königsmarck at göra flg följe. Medan han hår var, an-
kommo bref ifrån Republiquen Venedig til hennas Ambafladeur, Cor-
naro; at han fkulle göra hg underkunnig, til hvilken af de måft be-
pröfvade Generaler hon kunde vånda hg, at gifva befälet öfver Repu-
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fcliquens heia Krigsmagt til Lands, uti det då uptånda Türke-kriget.
Ambaffadeuren låt, igenom en förnäm Herre, utfor (ka Gref Konigs-
marcks tanka, och fick til fvar, at han vål fkulle emottaga Republi-
quens anbud, om hans Konung allenait gofve fit fam tycke, Saken
företogs· ftraxt uti Venetiänfka Senaten : fem andre Generaler fattes
ockfå på förflagef j men de flå ife röflerne föllo pä Konigsmarck. Det
år et gammalt bruk i Venedig, at Senatorerne, efter halft års förlopp,
nedlägga deras förråtningar} och de fom efterkomma, begynna med
famma rådplägning, fom de föregående Iyktat. Gref Königsmarcks
val var det fidfta hos de gamla, och blef det förffa hos de nya Sena¬
torerne. Flera Generaler anmåltes .denna gängen: flutet biel likväl,
fom för5 at Konigsmarck höks för den båfte. Ambaffadeuren fick
derföre ofördröjeligen befallning, at hos Grefven göra en formelle pro-
pofition, och med honom reglera alla vilkor och åffundade fcrmoner.
Eepubliquen fkref ock til Konungen af Sverige et vördfamt bref, om
tilflånd at få bruka oftanåmde Fåkmarfkalks nyttiga tjenil j hvartil Kon»
Carl gaf fit famtycke: dock med vilkor, at Konigsmarck icke längre
ån et år fkulle få blifva dårfammaftådes, och imedlertid behålla Gou-
vernementet öfver Pommern.

Vid början af följande året gaf han fig, med fin Grefvinna, på
vågen til Venedig, och kom fram för den utlätte termin, fom var mitt
i Februario. Fåk-täget fkulle fnart öp nas 5 hvarföre det hakades med
at anikaffa aha förnödenheter: få at Konigsmarck kunde, vid flutet af
Martio, anträda refari, Han keg om bord, vid Öen Malamoco pä
et fkepp, fom Republiquen hade för honom låtit utrulla, och hvar-
uppå jemvål voro ico Man til hans Lifvakt. Ståndigt rnotvåder hölt
honom til d. 13 Apr. qvar i hamnen: dä han lyftade ankar, och ftraxt
derpä, igenom et utfkiekad Pokbåt fick tidning ifrån Capitaine-Gene-
ral (fom vi kalla Öfver-Amiralen) Morofmi, at Manfkapet var med
honom kigit i land på Öen S. Maura, til at hämta förfriihning: famt
at man där ville afbida Fältherren Königsmarcks ankomft. Efter et
IVart ftormvåder, och eljelt vidrig feglats, kom han omfider d. 3 Maji
til bemålte Ö. Republiquens Krigsmagt blef ännu i tre Veckor qvar,
at afbida några Italienfka och Maithefiika Hjelptroppar: hvaruppå be¬
rörde Capitaine-General, uti Republiquens namn updrog Gref Konigs¬
marck befälet, och en oinlkrånkt myndighet, at efter egit godtfinnan-
de anföra hela Krigsmakten til Lands.

FåLTHERREN förklarade fit upfåt, at addrafork angripa Fåkningen
Kavarino, och ikedde upbrottet d. 27 i famma månad ? icke utan mån¬
gens hemliga mifsnoje, at början fkulle fke med en ort, hvilken nå-

ftan
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ftan holts för oofvervinnerlig, och dar Armeen fkulle hafva ßörßa
möda at lägra lig omkring. Landßigningen fkedde d. andra Jun ii,
emellan Öen Prodeno och gamla Navarino; hvilket ock utan fårdeles
möda blef intagit, faß: ån det var forfedt-med tåmmeligen ßark Gar-
nifon, och ho Canoner. Armeen nalkades fedan nya Navarino när¬
mare, och upfordrade Faßningen: menBafchan, fom därinne commen-
derade, förlåt hg pä Fäßningens ßyrka, och ortens olåglighet för de
belägrande, och gaf et fpotfkt fvar. Under det Gref Königsmarck
hos iig öfvervågade, på hvad fått han fkulle nå ht ändamål", emedan
de vanliga fåtten at angripa, icke kunde verkßällas; får han veta, at
Serafkieren var med Turkifka Armeen kommen på et par mil når, och
ßod på et fördelaktigt fält. Öfverlöpare viße berätta, det Turken
icke fruktade något för Fäßningens öfvergång; utan årnade belägra
Königsmarck i ht egit Läger; affkåra communication, och inftånga den
Venetian fka Armeen, emellan den Turkilka och Fåflningen. De Chriß-
nas Fältherre ville derföre icke afbida Turkarnas närmare anmarehe,
utan gick ut em,o t dem på fältet. Drabnihgen var mycket blodig,
och långe oviß, hvem fom fkulie erhålla fegren; til defs omhder de
otrogne vände ryggen, och lemnade deras Läger i de Chrißnas händer.

Ar denna förmon betjente iig Gref Königsmarck, at å nyo up-
fordra Faßningen; hotandes med en ßräng medfart för Commendan-
ten, om han längre ville motfpjerna. Turkarne fom lägo därinne,
hade ifrån vallarne fedt deras Landsmåns nederlag, och begårte nu ac
få dagtinga: livilket dem beviljades. Dock ville Bafchan icke ofver-
leFva denna Tammen; utan famlade Officerarna, med en del af heiät-
ningen, til hg på en mina; hvilken han låt påtända och hela fålfka-
pet flyga i luften. Detta ikedde aftonen förr ån Garnifonen, efter be¬
tingande, fkulie troppa utur Faßningen. 'Hvad öfrigit var af Turkar,
fattes på fkepp och fördes til Athen a).

1 Königsmarck gick landvågen til Modon; fom åfvenvål var en
mycket ßark ort: dit ock den utur fältet flagne Serafkieren årnade
draga ht qvarblefna manfkap, at tillika förßärka befätningen: förutan at
tidningar inlupo, om ännu mera och frifkt manfkaps ankomß til or¬
tens undfåtning. Hvarken deffe omßändigheter, eller den häftige el¬
den fom gafs ifrån Vallarne, kunde hindra Venetianerne ifrån at dag
och natt fortfara med denna ortens belägring. Deras Fältherre up-
muntrade dem behändigt, och var fjelf ofta med i Löpgrafvarna: til
defs han omhder logerade ht folk på Contrefcarpen, och tvingade

O o 2 Bafchan
u) Berattclfen om Fåltilaget och Fäßningens intagande blef den tiden ürikilf tryckt i Stock¬

holm in 8:0.
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Bafchan at inga accord, hvartif han tilforene under de T4 dagar, fom
belägringen påftådt, icke hade velat låna öronen. Den 8^de Jtilii gin-
go Turkarne ut, och fingo få mycket behålla af deras ågendom, fom
hvar och en kunde bära med hg} lemnandes 100 Metall-Canoner och
et. ftort förråd af allehanda förnödenheter.

Sedan Armeen fått hvila i några dagar, fteg hon åter på Flot¬
tan, och feglade til Morea; i afiigt at bemåftra hg Hufvudftaden, Na-
poli di Romania. Fällningen var af natur och konit ogement ftark,
hade talrik Garnifon inne, och en bepröfvad Commendant. Seraikie-
ren, fom kort förut hade varit olycklig vid Navarino, och ej heller
kunnat frålfa Modon, var jemvål mera ån tilforene omhugfen, at hin¬
dra de Chriftnas ytterligare framgång, och fkyndade hn marche til
Napoli. Deremot var Republiquens Krigsmagt .anfenligen minfkad:
icke, at rått mycket Manfkap fullit för Fienden, fom faft mera ige¬
nom den olideliga hettan, och dåraf uptånda fjukdomar. Dock låt
Gref Königsmarck, med hna öfverblefna 8000 Combattanter, icke mo¬
det fjunka; utan få fnart han landat pä Morea, en liten mil ifrån fjelf-
va Hufvudftaden Napoli, ftålde han de hna i flaktordningj hälft tid¬
ningar mötte honom, at hela Turkifka Svårmen hade lagrat hg alle¬
na 11 tvenne mil derifrån, vid ftaden Argos. I fådäii belägenhet var
det icke rådetigit, at begynna med Hufvudftadens angripande: utan re-
folveradé Gref Königsmarck at gå loft på Turkens Armee 5 fedan han
likväl af hn ringa hop hade lemnat någon del vid Napoli, at hindra,
det han ifrån den kanten icke matte blifva fallen i ryggen. Slaget
var* häftigt, och åran fa mycket ftörre, at pi flutet drifva en olika
manftark Krigshär pä flykten, och taga hela defs Lager. De högre,och i fynrierhet Capitaine-Generalen, hade i denna aAion feclt ftora
prof af Gref Königsmarcks Krigsförförenhet och kloka anlagriingar:
begynte derföre at hyfa cn ogemen högaktning för honom. De rin¬
gare deremot ålfkade honom för hans hjeltemod i ftörila farligheter,
och omvårdnad om Soldaten; i fynnerhet för det han af det rika by¬
te fom gjordes, icke ville taga det ringafte för hg f'elf, utan Iemnade
altfämmans til belöning ät det af heta och fvåra fatiquer mycket af-mattadé man fl: a ρet. Grekerne, fom bodde på landet däromkring, kom-
mo fram och underkaftade hg Republiquens protection: framförandes
åfven öfverflöclig förfrifkning för Armeen. Staden Argos, fom icke
var långt ifrån valplatfen, gaf hg fjelfmant, och defs Citadelle upiåt
jemvål, på förfta upfordran, hna portar.

Gref Königsmarck vande hårtippå om til Napoli, och begynte
at på det håftigaite belägra ftaden; upkaflandes Batterier på de Italien,

där
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dår aldrig någon trodt, a t Canoner fktille kunna framforas. Janitfchar
Aga, fom commenderade i Staden, hade ifört mod, förlåt lig på or¬
tens ftyrka, och fkot ifarkt på de Chriftnas Armée; hvilken utom-
defs mycket led af frnittofam fjukdom. Hvad ån ytterligare upmun-trade Turken, at gora et fä långt ffiotftånd, var den imdlatning han
våntade af Serafkieren, hvilken kom tågandes med frifkt manfkap, fom
var honom tilflkickat ifrån Egypten« De Chriftnas Fåitherre fick der-
fore et dubbelt arbete ; a t fortfåtta belägringen, och at fä forfvara alla
Pofter, at han icke måtte ofverrumplas. Når Serafkieren var kom¬
men fyra Italienfka mil når, gick Gref Konigsmarck honom emot ut
pä faltet, och begynte en drabning, fom var ganfka blodig: men flogomftder få val ut, at. den tilforene ofvervundne Seraihieren måile den¬
na gången likaledes taga til flykten. Härigenom foll modet hos Com-
mendanten i Staden, fom, tvenne timar efter Gref Konigsmarcks åter-komif til Lagret, hängde ut hvita Fahnan, och begärde capitulera.Staden inrymdes i början af September månad, och Garnifonen fick
läf at draga til Tröja.

De Chriftnas Armee var igenom fyra anfenliga Fåftningars inta¬
gande, tre Hufvud - actioner, och defsutan fjukdom, få afmattad, at
hon behofde hvila: jemvål forminfkad igenom befåtningama, fom blif-
vit inlagde uti de erofrade platfer; at intet vidare, fom vore af någon
vikt, kunde begynnas; utan tog Campagnen for detta Året fin ända.
Det fjuka Manfkapet kringfpriddes i Morea, och det frifka folgde medGref Konigsmarck όί v er til Gen Zante: hvaråif det lades i goda
qvarter.

HIrifrSn årnade Gref Konigsmarck taga hemvågen ofver Vene¬
digs til at ej vara fin Konung ohorfarn, fom allenaft hade gifvit ho¬
nom permiffion pä et Ar. Capitaine-General hade ftorfta mcxla, atforma honom til at blifva qvar, och afvånta fvar ifrån Sverige. tyRepubliquen hade fkrifvit til Kon. Carl, och på det inftåndigafte be¬
gärt at längre få behålla denna Generalen, hvars klokhet och tapper¬het hon tifråknade en flor del af fm hafda lycka. Under det fammahände lig ock, at Grefvinnan Konigsmarck foll uti en fvär fjukdom;
etter hvilken hon icke kunde gifva hg på refan, innan krafterne voro
återkomne. Denna omftåndighet-betjente Capitaine-General hg utaf,och ofvertalte Grefven, at imedlertid med hg gå ofver til Morea: få
väl, at fe om folket, fom at gemenfamligen foga anftalt, huru de in¬
tagne platferne fkulle kunna vara i fäkerhet for Turkarna, på den hån-delfen, at de Chriftnas Armée råkade lida någon olycka. Når de hnavårf dår uträttat, och kommit på Sjön, at reia tilbaka, blefvo de varfe,

O o 3 at
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at deras Båtsfolk var anftuckit af peften; emedan följande dagen fyra
karlar plötsligen dödde: ty fkyndade Capitaine-General fig til Qen Sa-
pienza, och höll dar fm quarantaine. Men Konigsmarck ville ånteli-
gen fram til Zante, hvaråft hans måfta manfkap låg; ftigandes likv ål
icke i land, innan lian hållit fina liggedagar. Altiä kunde han icke i
råttan tid komma til Venedig: utan begynte at lida til en ny Cam-
pagnes opnande.

Det långe väntade fvaret ifrån Sverige var ännu icke ankommit:
dock tviflades icke derpå, at ju Konungen fkulle vilfara Republlqiien.
Hvarjemte Konigsmarck begynte göra lig famvete, at lemna et verk,
hvartil Gud tyktes hafva honom kallat, och hvarvid de under Turki-
ika oket fockade Grekifke Chriftne, pä det kårligafte bödo honom
continuera. Det var dem altfä en mycket angenäm tidning, at Ko¬
nungen af Sverige hade, igenom bref til Dogen, förlängt tiden på Gref
Königsmarcks utebiifvande.

Beslutet togs, at lägga under Republiquen hvad fom ännu åter-
ftod af Konungariket Morea. Grefven Reg uti Junii månad om bord,
och for til Climeno; hvaråil han hade utfått möte med Capitaine-Ge¬
neral. Sedan Haltes kofan til Golfo de Lepanto: emedan de voro öf-
verenskomne, at göra början af denna campagne med Staden PatraiTo.
Landftigningen fkedde pa Hafsilranden, ftraxt vid Staden: icke utan
möda, för de goda anilalters fkul, fom fienden hade fogat, at hindra
fådant. Frågades fedan: 0111 belägringen fkulle begynnas; eller Fien¬
den föril Ilas utur fältet, hvilkén flod dår med en Armée af 13000
Man; hvaraf halfparten voro utvalde Janitfcharer? Capitaine-General
var af den förra meningen: men Konigsmarck var af den fenare, och
behölt- de måftäs bifall i Krigsrådet. Detta Fåltflag, hvaruti de Chrift¬
ne blefvo fegervinnare, fedan 3000 Durkar voro nedlagde, och Sera-
fkieren hade lemnat hela Lågret til byte; hade förundransvarde på¬
följder. Ty då det andra Turkifka Lågret vid Lepanto, hvaruti 6000
Man ftodo, fågo lina flyktande Landsman, och hörde glädjeropet af

•de Chriftnas Sjöfolk, upkom en fådan förikrlckelfe hos dem, at de
lupo ifrån tålt och alt bagage. Fruktan fpridde flg ock ut ibland be-
fåtningen i PatraiTo, Lepanto, och bagge Dardanellerna (Romelia och
Molicrea) fom i förra tider hade kollat få mycket de Chriftnas blod;
at man nu, nåftan på en gång, fäg S:t Marcus Fahnan uprcft på de¬
ras murar. Fåftnmgen Caftel Tornefe erkände likaledes, några dagar
derefter, det Venetianifka våldet. Sedan Gref Konigsmarck med den
fegrande Armeen var tilbaka kommen ifrån Fiendernas efterjagande,
låt han på vafolatfen hålla tackfågelfe til Gud för den lyckan, fom deChriil-
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Chriftnas Vapn var vederfaren: fick ock fjelf, få fnart ike kunde, tack«
fågelfer ifrån Republiquen. Hon hade förledit år gjort fin vålförtjen-
ta' Fältherre en hederlig fkånk. Denne gången ökte hon hans årliga
Penfion med 6000 Ducater, Och tog en Refolution, fom icke hade
något exempel i de förra tider 5 at, om det kunde fke med Konun¬
gens af Sverige tilfiånd, (kulle Gref Konigsmarck uti fem År bibehål¬
las vid fin höga myndighet och alla förmoner, fafi: ån Kriget imedler-
tid fkulle flutas.

Turkarne voro komne i den villervalla, at Serafkieren icke kun¬
de fä halfigt vifa fig med dem på fåltet: utan lemnade de Chriftna rå¬
derum, at göra ytterligare framileg. Fotfolket fattes på Galererna,
och Gref Konigsmarck gick med Rytteriet til Corinthus» Vid ankom-
Ren fåg han, at Fienden fjelf hade iluckit eld på Staden5 ty var ho¬
nom icke Ror möda, at friart bemåktiga fig Citadellet» Serafkieren,
med lina ό-fverblefna, haltade undan ofver det fmala landet, fom^bin¬
der Morea vid Grekeland, och lemnade Konigsmarck måliare 0fver
hela Konungariket: undantagandes det enda Kapoli di Malväiia, fom
likväl, efter fin belägenhet var fäfom affkildt deriirån. Imedlertid hade
Capitaine-General med Flottan feglat omkring bemalte Konungarike,
och for Gref Konigsmarck gjordt et Läger vid Corintho.

De fölgdes nu ofver til Ma Grekiika landet, at förfokä deras
lycka emot Athen» Alle Greker fom bodde i Staden gingo ut emot
de Chriiina, och begårte deras beikydd: men 'Turkarne med alt hvad
dem tilhörde, hade dragit fig in på Citadellet. Detta var en mycket
fördelaktigt belägen och ilark Fällning; hvilken. Republiquen då hon
var i fin gamla ilor, och hårfkarinna ofver hela Morea och Negro-
pont, icke hade tiltrodt lig med framgång kunna angripa* Dårtil vo¬
ro frifke fiender at fakta emot på fältet» Konigsmarck inlåt 1ig åter¬
igen i drabning, och hade lin förra lycka, at drifva dem pä flykten:
hvarigenom han fick fria händer at fullfölja belägringen» Han angaf
fjelf et nytt fått at approchera och bruka mineurer: jemte det at han
affkar vatnet for de belägrade; hvilka fåmedelR råkade i ilorfla trång¬
mål, at de målfe omfider gifva fig» Gfvergängen päfkyndades ock der-
tgenom, at en Bomba föll i Krut - magazinen, och gaf de nåfta Fäll¬
ningsverken en obotelig fkada bj.

ÅR MC-

l) Det gjorde Konigsmarck ijelf oiidt, och Antikvarier ibcklaga årlmt i dag, at det präktiga
Minervae Tetnpel, vid iamma ginig blef i grund ruinerat: Turkariie hade inredt eh del af
detfamma til en mofquee, och i det ofriga hade de fit krut. Behördes altfå icke mera ån
en eldkula at forftora det, fom i 3000 år varit ibland Grekelands ftorfta prydnader.
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Armcen tog fedan fit Vinterqvarter i Staden; dock utan at fl

mycken hvila: emedan Seraikieren i Thebis, Bafchan i Ncgropont, och
en annan General fom låg i Larilfa, hvilke voro vida öfverlågfne i
Rytteri, höllo henne nåitan Händigt under gevår; falt de denna oro
med mera ån et nederlag fingo betala. Sålunda flöts detta Fålt - tåget
ganika lyckeligen; om hvilket man i begynnelfen, för de fmittofarna
fjukdomarnas (kul, icke hade gjordt flg altfor godt hopp.

16S8» Följande Året yppade flg peilen återigen i Armeen : ty fants
godt, at låta henne andra luft, öfvergifva den Athénienfifka bygden,
och fprida flg vidare omkring. Grefven gick d. 26 Apr. under fegel,
til Porto Porro; hvaråil honom tidningar mötte, at hans trogne Ka¬
merat, Capitaine-Generalen, var almånneligen utvald til Doge. Uti
rådflagen, då Grefven hade nåila Hållet in til Dogen, funnos de flå-
flas mening vara, at Negroponte fkulle belägras, och executionen der-
af lemnas Gref Königsmarck. Af deras tanka var han likväl icke fjelf,
utan ville uti en fkriitelig dedudlion, at mera hopp vore, at på andra
'Hållen kunna fvånga Republiquens fegrande Fahnor. Dock vägrade
han lig icke at följa hvad Dogen och myckenheten hade beflutit.
Armeen drogs tilfamman, och anlände d. 13 Julii vid ofvannåmde ort.
De Chriilne hade redan drifvit Turkarna utur åtfkilliga fördelaktiga
polier, och få vida hunnit med Stadens belägring, at de voro logera¬
de inne i Foritåderna, dä Gref Königsmarck, til deras ilörlla forg,
blef dem ifråntägen.

Han begynte d. 2 Auguili at känna Feber och flor kraftlöshet;
hvaraf han fkiftesvis, dels i tältet, dels nedre på flt fkepp malte hållas
vid fången. Dock kämpade han emot i det långlta: emottog rappor¬
ter och utdelte befallningar: låt bära 1ig til de Hållen där hans nårva-
telfe var nödig, at gifva befallningarna mera eftertryck: och når han
ej mera kunde, blef flitande på en ltol vid flt Kajute-fönller, och til-
fåg huru Staden attaquerades. Otnfider måfle han den 29 i bemålte
Manad, aldeles blifva fångliggande5 flog alt Krigsvåfende utur högen,
och afled uti glädje och fred, d. 15 Septembris 1688? fedan han i fln
ldfstid hade, fom hans Symbolum lydde, troligen tjent Deo et Principi.

Under denna fjukdomen bad han fin Grefvinna, fom flitigt låfte
för honom utur Bibeln, at upföka för 1ig en fådan Liktext, fom in¬
nebo lie en tackfågelfe för Guds flora välgärningar: ty, fade han, med
månniikornas ringa bedrifter bör man tiga, men Guds hårliga verk
prifas och utbredas. Gudsfruktan var hos Gref Königsmarck icke
ep fölgd af förfkråckelfe lör döden, fom den hos många vara plågar.
Tian hade i lina friika dagar omgåts med Gudeliga betraktelfer, fom
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vi kunna iluta af de Ty(ka Pfalmer, fom han fkref, flera gångor la€
trycka, och hvar gång förbättra; under namn, Andacht allerhand Heder.

Hans inelfvor begrofvos uti en Grekifk Kyrka, men Liket bfef
balfamerat, fördt til Stade, och med prakt nedfatt d. 19 Januarii 1691,
då General-Superintendenten Diecman holt Likpredikan ofver Pf. 144:
v. i, 2, 3, 4.

Republiquen Venedig låt til tackfamhet och . evig åminnelfe up-
fåtta hans Bild i Marmor, vid ingången af Arfenalen, med denna un-
derfkrxft:

Othoni Vilhelmo Co. a KÖNIGSMARCK
in suprema terrestrium copiarum

contra turcas pr/efectura

semper vlctori
mdclxxxviii.

Prof af enfkylt högaktning för denna flora Mannen hafve vi på
Skådepenningen, fom gjordes i Nürnberg ofver 1687 Ars Fålt-tåg. På Tab. VIII.
ena fidan åro tre broflhilder, i en trekant fammanfatte: nåml. Franci-
fcus Moroβni, Dog c i Venedig', Hieronymus Cornaro Gouverneur ofver Dal¬
matien, och Otto Wilhelm Grefve von Konigsmarck General-Faltmarfkalk.
Ofver deiia Herrar, fom hade varit Turkarnas Jhrdckj hålla tvenne Re-
nomméer en Lagerkrants. Andra iidan föreflåller de i bemålte År in¬
tagne Ståder och Fåflningar; livar och en i fm lilla zirliga cartouche.
i Athen. 2 Miftra. Sparta. 3 Call. Tornefe. 4 Lepanto. Patraffo. 5 Co-
rinto. 6 Call. Novo.

Flera Medailler om detta Türke-kriget, på hvilka likväl icke
Konigsmarck namnes, åro befkrefne uti Tentzels Monatl. Unterred»
A. 1697. P· 955? 1002 &c· Kohlers Miintzbel. A. 1739. N:o fl, 7, 9,
fom upråknar ätfkilliga Auflorer, hvilka handla om merbemålte krig,

- och Gref Otto W. Konigsmarck: til hvilka kunna låggas, de trykta
Perfonalierna, Joh. Faes Amaranti Königsmarchici, Theatrum Europ.
T. Xi, Zieglers Hiflorifches Labyrinth der Zeit Ν. lxviii. ρ. 115-118.
Lxx. 119-121. Pauliini Annales Ifenacenfes, Nemeitzens Vernunftige
Gedanken &c.

S. C.
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C*ärl Johan Königsmakck var den föregående Otto Wilhelms* Broderfon. Och emedan· Fädernet redan år bekant, vill man
allenaß: korteligen nämna, at han igenom Morfadren var befryndacl
med uråldriga och hogtberomda hus i Lifland, Wrangel von Elflfer,
Anrepp von Hell, Uxkull von Röhenberg, Rofen von Hockrofen,
Denhoff och flera: igenom Mormodren en defcendent af Grefvar af
Naflau, Hertigär af Holftein, Landt- Grefvar af Leutenberg, Hertigar
af Brunswik och Sachfen, Marck-Grefvar af Brandenburgs ja ock af
Konung Chriftiarr III i Danmarck.

Af defla Förfäder var dock Gref Könfgsmarck icke få prydd,
1659. fom af fln egen lofvärda vandels hvilken begyntes d. 5 Maji 1659 uti

Staden Nieburg på Fuhne», dit Fadren, fom fölgde Konung. Carl Gu-
flafs legrande Krigshår, hade låtit komma fin Fru.

Måa de förfle barn-åren voro förbi, fände Föråldrarne denne de¬
ras Son til Hamburg, at undervifas i bokliga konfter och Ridderliga
öfningar. Men efter Fadrens död hämtades han af fin Moder til Sta¬
de 5 dår han ännu et år fulfölgde fina påbegynta Studier: lä at Anhö¬
rige pröfvade honom fkickelig til Utrikes-refor..

Det utföktes en lärd och tilförene val bevandrad Man, vid namn
1674. Walter, fom fölgde den unga Grefven til Holland och England. Se¬dan de på bagge Aållen väl fedt fig omkring, kommo· de til Paris,
1675. dår Fålt-Marfkalken O. W» fig då uppehölt, fom gjorde fig en i äg¬

nad, at hos Konungen och de förnåmfla af Hofvet prefentera fln Bro-
derfon: hvilke altefamman fattade et fynnerligit tycke för denna Yng¬
lingen: de fom fltgo hans dageliga lefnad, \oro upbygde af hans out-
trötteliga flit at tiltaga i Vettenfkaper oeh exereitier; hyaruti han fort¬
for til flutet af år 1675 , clå han gjorde eri liten refa til Norra delen
af Frankrike. Pä den iförre, til de Södra Landfkaper, begaf han fig

1676. det följande.. Samma upmårkfamhet, fom tilförene, hade han nu med
fig s at ingen ting förfummades af det, fom i alla de fl or ila Städer
var märkvärdigt at fe, eller at lära hos förfarit Folk. 'Han hade ock
redan hunnit et flycke in i Italien, til Florents, då han fick veta at

1677- Krigsiågan hade utbruflit imellan Sverige och Brandenburg. Gref Kö¬
nigsmarek, fom hade en innerlig luft at igenom lofvärda bedrifter trå¬
da i fina Förfäders fotfpor, fkref ftraxt hem, och begåite at fä inflål-la fig, och med vårjan tjena lit Fädernesland. Men då de, fom han
var lydnad ikyldig, ville, for viffa or läker, denna gången icve gifvaderas famtyck.es uptånkte han et fått, at fördrifva fin hemliga forg,
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och refte ifrån Livorno til Maltha; hvaråft han ftraxt fant tiifålle, at,
foni Volontaire, göra en Caravane emot Turkarna. Malthefifka Ga-
lererne hade allenaft några dagar varit i Sjön, då de blefvo Arf-fien¬
dens Segel varfe, och kom Galeren, på hvilken Grefven var, at åntra
med et Turkifkt fkepp. Den unge hetiige Herren var den förfte, fom
fprang ofver, och holt fig redan fall i Fiendens togverke, når det med
en Sabel blef afhuggit, och han baklånges ftortad i Hafvet. Nu kom
honom hans vighet och färdighet i (immande vål til måtto. Det gin-
go icke många Ögonblick förbi, innan han, all fara oaktad, kom upp
på andra (klan af Skeppet, med Sabeln i handen, och föll Fienden i
ryggen. Turkifka befåtningen hade aldrig erfarit fådant hjerta och
hand hos en perfon; ville icke om flere, dennes like, voro i följet,
och råkade deröfver i oordning. Hvaruppå flere af de Chriflnas Far¬
tyg omringade detta Skepp, fom til (luts icke fåg (ig någon undflykt,
utan at fpringa i luften. Den ene delen flög ailenail upp; Königs-
marck (lod på den andra. Men då han icke fåg någon på fkrofvet
mera ån fin Page, kallade han fig i Hafvet, och (immade til Malthefi-
fke Galeren: hvilket var fä mycket mera til förundrandes, fom han
med en Pil var fkuten i foten.

sadant var Gref Carl Johan Königsmarcks förda Krigsprof; för
hvilket Malthefer-Riddarne fingo en ogemen högaktning för honom;
omfamnade honom fäfom deras fanfkyllige broder, och voro glade, aiy
ock fjelfve Stormåflaren gjorde honom fkånker, jemte många heders
betygelfer. Den mårkvårdigaile var, at Stormåflaren gaf bemalte Gref-
ve, då han följande året tog affked, Malthefer-Korftet at bara; fom, 167s.
at ej altlör mycket bryta emot Ordens Statuter, var i något fmått än¬
drat; men fkulle i alt halva anfeende med (ig, fom det de Regelbund¬
ne Ordens-Bröder och Riddare boro.

Gref Königsmarck gick ofver Livorno til Rom: och når han
dar fedt det mårkvårdigaile, famt på et angenämt fått varit emottagen
i många Cardinalers och höga Herrars hus, for han med famma up-
mårkfamhet, förd til Venedig och fedan til Genua. Härifrån tog han
fig en lång refa före til Spanien; hvaråil han iä vål vid Hofvet i Ma-
drit, fom ledermera vid det Portugififka åtnöt mycken höfiighet.

Efter någon tids viftande i defla länder, vände han tilbaka öf- 167g.
ver Bourdeaux til Paris, at befe Solenniteterna vid Giftermålet i Fon-
tainebleau emellan Konungen af Spanien och Orleanfka Printfeffan.
Sedan fkyndade han fig ofver Braband och Floiland til Hamburg; dels
at öfverfe fina enfkylta angelägenheter, dels ock at beföka fm Slakt,
och i fynnerhet Farbrodren, fom efter fluten Fred väntades ifrån Sve-

P ρ 2 rige



300 KÖNIGSMARC K, Carl Joh.
rige tilbaka, Når han haft denna fågnaden forfummade han icke eller
fin fkyklighet at iipvakta fin Konung.

Vid ankomilen til Kungsöhr, 1680, blef han ilraxt framlåten til
Konung Carl XL fom betygade et fårdéles välbehag til Grefvens nit
at låra Krigskonflen; och, emedan alt var fredligt hemma, lemnade
honom frihet, at, om honom få behagade, få på fremmande orter yt¬
terligare öfva hg: på det Fäderneslandet når påträngde, kunde af ho¬
nom hafva nyttig tjenlf. En fådan tilfåjelfe var livad Königsmarck
mail åilundade. Han reile ilraxt til Götheborg, och tankte at med
fkepp komma ofver til London: men en faielig florm dref honom til
Hull. Engelika Hofvet var då uti Wind for > dit Grefven, genafl ef¬
ter landiligningen, hg förfogade. Konung Carl den Andre hade nc-je
af den Svenfka Grefven: och når han fick veta hvad upfåtet var, näm¬
ligen at gå til Tanger, fom hörde England til, och dä af Mohrerna be¬
lägrades, kunde han icke annat ån i Hofvets närvaro förklara, at han
icke väntat, det en fremmande fkulie frivilligt hg påtaga, hvad få af
hans egne Herrar och underfåtare ville beqvåma hg til. Knapt hade
Hofvet flyttat in til London, innan det fick tidning, igenom Enfpån-
nare, at itililånd var gjordt, och at Tanger innan kort fkulie komma
uti fullkomlig ro. Detta fyntes altfå göra Grefvens refa onödig, til
defs et annat Bud anlände, fom berättade at Mohrerne hade brutit ftil-
ilåndet, och voro firmade at med eld och fvård aldeles forflora och
ödelägga denna Staden} hvaråft Garnifonen af hunger och fjukdom
utomdefs dageligen bortimulte.

Mr luften aldeles förföll hos dem fom voro utnämnde at fara
denna betrykta Stad til undfåtning; tog hon hos Königsmarck mera til:
han drei altfå utan uppehåll på en fkyndefam utredning} och fteg med
iit Folk uti Newcaftle på Flottan. Flon var olycklig, och kunde, för
motvåder och häftig ftorms fkul, icke komma mycket långtj utan
iliafte efter iex Veckors preffande i Sjön, draga hg tilbaka på redden.
Gref Königsmarck, fom var full af forg, at tiden få fruktlöft hortlu-
pit, begårte Konungens tilftånd at få refa landvågen. Han fkyndade
hg, natt och dag, igenom Frankrike och Spanien, och kom til Tan¬
ger, juft den fluηden, då i Staden intet annat hördes ån qvinnornas
gråt och fkri öfver deras mån, fom hade vågat det iidfta utfallet, och
voro i full eld med Fienden. Härigenom upeldas Grefven ännu me¬
ra, löper ilraxt ut til Grenadiererna, hvaråft ikarpaft tilgeck, och har
med dem den lyckan at drifva Mohrerna tilbaka, fom öfvergifva de¬
ras linier med et gråfeligit rop. Det Engelika Rytteriet iätter dem ef¬
ter: Gref Königsmarck får ockfå fatt en ledig haft, och vil följa med,

at
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at fe flutet af fegren; men han gor mera ån at följa: ty hans hetfig-
het förer honom hundrade fteg tram for det ofriga Rytteriet» Efter
några dagars förlöp, blifver honom, uti en annan fkårmytfel, haften
nndanikuten: hvilket han redeligen hamnas, då han kort deruppå,
ined 15 Volontairer, angriper et itort parti Mohrer, drifver dem i Haf-
vet, och får deras håitar och bortkaftade vapn til byte»

Omsider, når Freden flöts, voro dock andre fyllor öfrige för
Gref Konigsmarck, fom. icke ål (kade itillafitfande. Han fick Konun¬
gens af Frankrike befallning, at med angelägna Eref refa til Spanfka
Drötningen. Ifrån Madrit vande han om til Tanger. Och då alt
var dårpå orten fatt i god ordning, feglade han til Gibraltar; blifvan-
des under vågen, tre gångor, angripen af Sjö-röfvare. Ehuru kort
hans viftande var i Gibraltar, hade han dock lågenhet at vita fin tro-
fafthet; dymede.lft, at han med fin håft och vårja förfvarade cn af lina
vånner emot en ftor hop gement folk, fom var i uplopp.

Engelska Örlogsflottan låg ånnu qvar dar på redden, och fick
befallning at krytia på Algirerna. Straxt var Konigsmarck 'färdig at
ftiga ombord, och vandt jemvål det nöjet, at några gångor få gifva
prof af fin modighet. Efter någon tid kom hon tilbaka til Tanger:
då Gref Konigsmarck lemnade henne aldeles, tagandes fin kofa til
England»

Han landade i Plymouth, och fick til början veta, huru Konun¬
gen af Frankrike var i begrep, at intaga Strasburg : ty gaf han lig icke 1681.
någon ro, innan han förit fedt denna märkvärdiga belägringen. Frankrike
och Lothringen voro för honom fnart igenomrefte, och iedan Staden
var ofvergången, vände han om til England; då vågen togs igenom
Holland.

Af et få ftarkt arbete och häftiga refor, fom Gref Konigsmarck
i detta Aret i6gi utftädt hade, var icke underligit, at han föll in uti
en fvår fjukdom; fom holt honom långe vid fången» Dock greps
han, vid början af följande aret, häftigare an på linnets vagnar, ige- 1682»
nom den åreröriga Procefs, fom gjordes honom i Löndon, fåfom
fkulle han hafva varit delaktig uti et mord, fom begecks på en En¬
gel ik Adelsman vid namn Thyne» Men hans ovänner måfte fkim-
mas, då deras itlgrep funnos kraftlöfe, och Grefven efter noga ran-
fakning vid den höga Domftolen, fom där i landet kallas Banck, blef
förklarad fri och ofkyldig» Folk af bägge Könen, höge och läge,
gladde hg håröfver; och fylde gator och fünfter at fe Grefven, når
bau kom ned ifrån Ratten»

Ρ ρ 3 Sedan
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Sedan ofkulden var fåledes almånt kunnig blefven, lemnade Gr,

Konigsmarck England, och gick ofver til Frankrike: hvaråd Konung
Ludwig emottog honom med fårdeles nåd, och gaf honom et Rege¬
mente Infanterie ; hvilket han beholt til fin dod.

1683. HåR blef han dilla til Ar 1683 5 då han begårte tildånd at refa
til nna Gods i Tyfldand, Men luften at biviita belägringar forde ho¬
nom dock til Courtray; hvaråd hans igenomfkutna kläder, och några
bleffurer, nogfamt vitnade, at han icke varit en fåfäng åfkådare. En
dag red han ock ut med några Frivilliga, och borttog Lieutenanten
med hela Vakten, under en af Stadsportarna, icke långt derefter nyt¬
tjade han tilfålle, at vifa iit mod i Catalonien; ankommandes til ht
Regemente kort for ån ilaget ftod vid Pont-Major: uti hvilket den
Franfka Armeen var fegrande. Innan hon hant fram til valplatfen,
måite hon padera en fmal defiléV hvilken Fienden med en liten Corps
hade betåkt på andra fidan om vatnet, och ville hindra de Franfka at
komma fram pä et vidare fält, fom de hade i ognafikte. Konigsmarck,
full af ifver, gick hela det ofriga Infanteriet förbi, til at bana våg, då
likväl Marechål de Bellefonds draxt låt Rytteriet och Dragonerna ho¬
nom foutenera. Oaktadt drömmen var både djup och ftark, at intet
Fotfolk fyntes kunna komma derofver, fp rang likväl Gref Konigs¬
marck förd i vatnet,'och hade få når blifvit bortförd, om icke en af
hans Capitainer fått honom vid handen. Men den öfverdåndne faran
glömdes draxt, och hegynte Öfverden upmuntra fina Officerare och
Soldater, at göra et nytt förfök. De folgde ock honom efter; fad
ån med den mårkeliga forluft, at Öfverd-Lieutenanten, några Capi¬
tainer, Lieutenanter och Fendrikar, famt 300 Man gemena, blefvo
borta; dels drunknade, dels af drömmen bortförde. Hos de ofver-
komna var modet lika dort; at Grefven med dem drei Fienden ifrån
andra dranden, och gjorde paffagen fåker. Fåltmarfkalken Bellefonds
nogde fig icke med, at munteligen for Armeen uphoja denna Herrens
tapperhet; utan gjorde en fördelaktig beråttelfe til Konungen, fom
okade fin edime för Konigsmarck, och gaf honom åtfkilliga vedermå-
len af fin nåd,

1684. ^TI belägringen för Girona var Konigsmarck fig lik, uti klok¬
het och mandom: få at hela Franfyfka Armeen hegynte anfe honom,
fäfom en, den där igenom fortjenfter och ägande fkickelighet hade up-
fylt, hvad fom feltes i åidren och graderna at blifva General.

Konung Ludwig Höt et tjugu års dildånd med Spanien, och be-
gynte bruka fit Krigsfolk hemma i landet, at tvinga fina underfåtares

1685. iämveten, och utrota den Reformerta Religionen. Det var icke i et
fådant
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fåcfant ffags krig, fom Gr, Konigsmarck ville draga fm värja; mindre, at
han fjeli fkulle affalla til den Catholflka Läran; hvaröm Konungen ho¬
nom anmodade: då han med mycken frimodighet gaf til fvar, at han
holle hg Konungens tjenft och nåd ovärdiga om han gjorde fin Gud
en lådan otrohet. Han låt altfa en annan commendera fit Regemente,
och vande tvärtom fin hog at ftrida emot de Chriftnas fiender, I
den affigten fkref han fm Faderbroder til, om låf at få vara hos ho¬
nom, i Ungern; hvartil den gamle, for viila orfakers fkul, icke ville
gifva fit famtycke. Dock kunde han icke neka fin ifriga Broderfon
defs begäran, når han ytterligare anholt, a£ få komma til honom uti
det Venetianfka Lagret emot Turkarna,

Gref Carl Johan Konigsmarck fick Franfka Hofvets permifiion; i686»
och fkyndade fig, ofver Turin och Venedig, til Morea, Straxt efter
hans aiikomh blef Navarino intagit och Modon federmera belägrat:
uti hviika adBoner den unge Grefven upforde lig til den gamlas Hora
glådje. Slaget vid Argos var det fom påfkyndacle denna tappra Her¬
rens anda: icke at han fjeif fick någon åkomnad, mera, ån at en håll
blef honom undanfkuten: men hans altfor flora håitighet förde ho¬
nom fnart på det ena hållet at commendera, fnart på et annat, at, i
led med Knekten, bryta igenom hvar han fåg ilorfla rnotfxåndet: fä

han ftraxt efter erhållen feger inföll i en hetfig; fjukdom, Farbro-
dren, få v ål fom Capitain- Generalen, vårdade fig mycket om honom,
Måita oroligheten, fom han hade då han nedlades på fotefången, var,
at han tykte fig ånnu ingen ting hafva gjordt i verlden: dock flog
han fnart alla jordifka tankar utur finnef, och holt upbyggeliga famtal
med im Skrift ei ader; under hviika han i fynnerhet tackade Gud för
det, at han med gladt mod och roligt famvete kunde fkiljas hådån:
affomnandes faktmodeligen d, 27 Äug, 168b. Liket fördes til Stade,
och Itod obegrafvit, til defs at det, med fin. oitanåmnde Farbroders,
blef nedfatt uti Familie-grafvén.

Vi hafve ofver denna Herren en liten och mycket rare penning,
af Faltzens hand; förehållande hans bild och namn. Och aldenftund
ingen Revers dertil blifivif gjord, låt Sal, Prefidenten Ralamb, på en
guten copia, flicka, efter Keders forilag, en Stjerna, med ord: drun
brillant vij\ til åminnelfe af den berömda Königsmarcks hyfands Mun-
Urhet*

*28888888833*
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JåR få månge Herrar af Königsmarckfka Slakten hade, igenommandom och et ådelt upförande, blifvit namnkunnige 5 begynte
ock Fruentimret at låta tala om figj fåfom begåfvat med fkonhet och
förhand. Den flit afledne Grefvens Philip Chriftoffs yngre Sylter,
Maria Aurora, var af bagge delarna målt i allmänheten kand.

Man vet icke hennes Fodelfe-år: malte dock hafva varit mycket
ung, når hennes Fader itupade för Bonn 1673. Defsutan år liknelfe,
at hon, fom de ofrige Barnen, blifvit född i Stade, eller på något af
Familiens gods i Hertigdomet Bremen. Hon tilbrakte barna-åren hos
fm Moder i Hamburg, och fick en god upfoftran: fölgde henne ock
ofver til Sverige, når hon, trott at uti enilighet lefva utomlands, kom
hem at fluta lina dagar ibland anhöriga af Wrangelfka Slåkten. Den
åldre Dottren Amalia Wilhelmina blef gift med Gref Lewenhaupt 1689.
Denna yngre blef qvar hos Modren til hennes död 1691; då hon för-
modeligen hafver flyttat til fin Sylter.

Königsmarckerne voro en prydnad for Ho f-Fruen timret. Ma¬
ria Aurora talade med färdighet åtfkilliga Språk5 Svenfka, Latin, Ita-
lienfka, Tyfka och Franföfka. Hon hade en vacker belåfenhet; men
fynnerligen tycke för Skalde-konitem c) Hennes förltånd och finrik-
het prifades af de lårda. Om ikönheten kunde Konltnårerne bålt dö¬
ma. Karliten fcack hennes bild i en liten itåmpel utan namn: hvil-

Tab.VIII. ken flår afritad5 fait ån icke fä val, at perfonens behagligheter kunna
nogfamt fkonjas. Faltz poufferade i vax, hennes, Syftrens, och fleres
portraiter af famma Fämiliaj hvilke finnas i några Cabinetter copiera-
de i metall,

KåR

r) Mollerus in Cimbria Liter. Tom. II. p. 450, upråknar många Auöore-r, fom med Ror
heder tala om Grefvinnan Aurora Konigsmarck: hvärtil han hade kunnat lågga var vittra
Cantzlie-Råd. von Staude, fom fkref til hennes beröm. Af Pcefierne, fom voro många,
namngifvas allenaft deffe. i)En Franfoik Comcedia, fom i Stockholm blifvit prefenterad
for Konungen. 2) Die drey Tochter des Cecrops; Opera trykt in 4:0 och flera gångor
fpelad på Hamburgfka Theatren. 3) Åtfkilliga Öder på Tyfka: fifom, ofver Wolffen-
biirtelfka Hertigen Anton Ulrich på defs £i F6delfe-dag. Redan fornt hade hon lyckon-
fkat Prins Ludvig af Baden til fin ofver Turkarna vundna feger år 1691 vid Salankemen.
Sjelf uprunnen af Hjeltar hade hon et flört nöje at qvåda om Hjeltars bedrifter: och tog
få mycket mera del, uti Prinfeus forvårfvade irra, fom bemålte hennes Broder tjent i fam¬
ma Türke - krig, under Grefve Nils Bieikes Corps. 4) Der Nordifche Weyrauch, oder
zufammen gefliehte Andachten vor Schvedifthe Fraunzhnmer : Handfkrift i Slotts -Biblio-
theket i Qvedlingburg: hvarutaf ftérre delen år hennes egen compofition: formodeligen
de Ofta och alfvar famma årens arbete.
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NåR nu Syftrarne, Amaiia Wilhelmina och Maria Aurora, hade
förnummit, at deras Broder var bedrofveligen omkommen, ville de
åtminftone frålfa hans qvarlåtenfkap. Men til deras olycka voro alle
den dödas fkrifter ockfå (kingräde j fa at de til bevis at Brödren hade
hos viffa Köpman i en (tor Handels-Stad i Neder-Tyfkland, en anfen-
lig fumma penningar ftående, inga andra documenter ågde, ån den
dödas handbref til fina Syitrar; hvaremot Kopmånnerne proteiterade,
fedan de erfarit, at deras original-forikrifning var, tillika med fjelfva
Creditoren, lå vål borta, at den aldrig (kulle komma i dags-ljufet j och
vidgingo intet mera, ån Jouveler for några tufend Riksdaler, fom den
döde hade hos dem i forvar lemnat: falt ån deras egne Contoirs-Be^
tjente hade ockfå i hemlighet uptåckt for bemålte Fruentimmer, at de
fedt Königsmarek(ka penningar up tagne i Patronernas Böcker. Kop¬
månnerne mäite derforé ifrån högre ort alfvarfäm-mare tiltalas j och var
ifrån Braunfchveigfka Hufet icke fårdeles hjelp at vånta. Ty vande
de lidande (ig til Sachiifka Hofvet; aldenitund den dödas åminnelfe
var dar angenäm 5 efter han hade varit General-Major i SachfSflk tjenit. d)

Systrarne, iåfom råtta arfvingar, reite altfå til Drefsden, och
(kaffade iig förefkrift af Drottningen i Danmark til Ånke-Chur-Forlt-
innan, fåfom en Danfk fffinfeflä.

Vid Michaelis tid år 1695 kommo de bagge e) refande .Svenfke
Fruentimmer,. til Sachfen. Chur-Foriten var då borta på Leipziger
Marknad 5 och roade iig fedan, fnart en månad med jagande i Meiden,

in-

d) Om man fluille kunna åberopa fig Menantis vitnesbörd, uti der Européfchen Hofe Lie¬
bes tiftd Helden Gcfchicbte, hade ock Grefven af Cremarfig ( d. å Regismarc) varit en
trogen följL'fiagare och deltagande uti många Prins Augufti åfventyr. Men denne Roman-
ikrifvaren år ia full af uppenbara dikter, at man η .Ifta η icke vet, når man kan tro ho¬
nom. Hvilken annan ån han hafver hört, at Grefvinnan Marquinergis (d. å. Regismar-
quin) ikulle hafva kommit tii Auguft vid Danfzig; då han var vald til Konung i Polen,
och ftod i fålt emot Conty. Hon ikulle hafva tagit iig ortak, at på Chnr - Forftinnans
vagnar informera fig 0111 Augufto; och eljeft tala med honom om några högviktiga åren-
der: at hon åtnjutit mycken nåd, och reft fornogd tilbaka: nit η på vågen b'ifvit tilfån-
ga tagen af et Franfkt Parti, och ikulle föras om bord på Franika ikeppen ; om icke Au¬
gufti urfånde Krigsfolk hade frålft henne: når hon kommit til Lågret igen, hade Auguftus
cfvertalt henne, at gifta iig med Villaro (fkal vara Η f-Marikalken Baron Haxthaufen)
och at deras Bilager ikedt med ftor prakt i lågret. Kort derpå ikal Villaro med döden
hafva afgått; hvaröfver Guftavus fAuguftus) tröftat Marquinergis, och loivat at rikeli-
gen förförja Kenne f.i långe hon lefde.

e) En liten föga trovärdig Bok, des galante Sachfcn, fåger at Syftrarna varit tre; Aurora,
Grefvinnan Lewenhaut t, och Grefvinnan Stenbock. Men de bågge förfte voro endaft
Königsmarcker; och den tredje , om hon annars varit med i fållikapet , en Couiine;
Gen. Lieutenanten Gref Erie Stenbocks Fru, Johanna Eleonora de la Gardie, och Dotter
af Frcdric Pontus de la Gardie, med Beata Eiiiabeth Königsuurck.

Q. q
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innan han kom til fit Hof, dar de främmande Damernc redan vunnit
gunft hos bågge Chur-Forilinnorna. Modren forde dem in til fm Son:
och hvem vet icke, at Auguftus var den nädigafte Herre emot Könet,
ibland alla Förbar i Tyfkland, och vidare omkring. Han lofvade at
ikrifva til Kejferliga Hofvet, och genom Romerika Konungen Jofeph,
hans förtrogne Van, begära Kejfarens befallning til Magiftraten, hvaråii
de bedrågelige Köpmånnerne bodde, at hålla dem til at utbetala hvad
de hade emottagit och af rakningar kunde bevifas. Cliur-Förften ville
ock val, huru iVårt man kan få rätt på en Köpman, fom oingås med
fvek, och hafver llod af Magiiiraten, fom berörde Königsmarek ike
Debitorer igenom vånfkap och fråndikap vårkeligen hade. Imedlertid
at man finge fe, hvad värkan detta iteg fkujle hafva, inviterades Sy-
ilrarne at blifva qvar vid Chur-Förilliga Hofvet, ocli njuta den up-
vaktning och heder, fom deras Stånd tilhorde5 hvarutinnan Chur-
Förilen fjelf ville vara ht Hof-Folk et efterdöme. Auroras fkönhet
och förtråffeliga egenfkaper hade flraxt intagit Augufti finne; och bör¬
jade han at bruka fina koniler, hvarmed han iå tilförene, fom feder-
mera bedårat Fruentimmer. Efter några genfågelfer, dem anftåndighe-
ten altid fordrar, vann Chur-Fcrften fm åftundan med Fröken Au¬
rora. f) c

At nu Aurora, ehuru ogift, matte kunna bara Fru-namnet, blef
hon recommenderad til Canoniita i det Förilliga Stiftet Qyedling-
burg. g)

Grefvinnan Lewenhaupt, fom hade htilpit och varit Råd i den¬
na ÄHkogs-tra&aten, blef med det famma etablerad i Sachfen; dyme-
delft at hennes Man antogs under fördelaktiga vilkor i Chur-Sachfiik
tjenil. För Aurora fjelf inrättades en egen hushåldning pä det balka.

Augustus låt dock icke kårleken få enväldigt öfver hg råda, at
hans Hjelte-aftioner dervid efterfattes. Och fom han redan förut ha¬
de med fina Troppar och egen arm biilådt Kejfaren emot Turken, få
gjorde han ock, följande aret 1696 et nytt Fåit-tog emot famma Fien¬

de

fy Galantes Sachfen talar om en Fcft, fom Chtir-Förften anftålt på Moritsburg, få ftåtelig,
at ingen Prins kunnat göra det präktigare. Befkrifningen kan tåla ftoi t afflag , dock må-
fte mycket deraf vara fant, efter det finnes uti Hiftoire du Comte de Saxe par M;r d'A-
iencon,fom hade varit denna Grefvens Gouverneur.

g) Som nu icke beftår af flera Capitel-Fruar, ån en Abbedifla, en Probftinna, en Decanifla
och en Canomffa. Chur-Sachfen hade fedan Reformations-tiden behållit Skydds - råttighet
öfver Qvedlingburg; at Augufti recommcndation nu gålde; men et par år derefter, når
Auguftus til atfåfta fig i Polen, behöfde penningar, ülde han denna rättighet til Ch«r-
Brandenburg»
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de i Ungern. Franvarelfen begynte ftraxt minfka Alikarens häftighet:
förutan at Augufti kårleks-låga icke plågade långe hålla fig på et iiålle» -

SasoM ledigt Fruentimmer och Stifts-Fru, holt Aurora icke tjen-
ligit, når hennes månader voro fulländade, at lågga fig i Barn-lång i
Drefsden; utan reite til en By, icke långt ifrån Magdeburg; och föd¬
de där d. 19 Oft. 1696 en frodig Son, hvilken efter Slottet Morits-·
burg, dår han hade fått lif, blef kallad Morits. Barnet med fin Am¬
ma fördes bort til Berlin, och tingades i koft. Kort dérefter, fedan
Auguitus var blefven Konung i Polen, låt han håmta fm och Auro¬
ras Son ifrån Berlin, dår han icke var fårdeles vål hällen, och fatta
honom i en båttre penfion i Warfchau, at irpfödas i den Evangelifka
Religion, fom Modren bekände fig til; falt ån Fadren fjelf hade trådf
öfver til den Catholika. Dertil förklarade han, igenom et diploma;
bekräftat med Polfka Kron-Sigillet, den unga Morits för Grefve vört
der Raute: hvilken dignitet, efter Kejfer Jofephi död, under vicariatet,
fom plågar vara en Jubel-tid för Kongl. MaitreiTer och Batarder, om¬
byttes til Riks-Grefve von Sachjen.

Grefvinnan Aurora, fedan hon återvunnit fina krafter, vande
om til Drefsden , och biviifade de allmänna luitbarheterne, fom anftål-
tes i glädje öfver den nyfödda Chur-Prinfen.

Det var icke fvårt at mårka huru Chur-Föriten med fin bi-kärlek
våndt fig til någon annan. Man tilikref orfaken ingalunda något af
henne begångit felfteg; utan en i Barnfången åkommen och framgent
vidhängande lukt, fom förminfkade hennes kropps-behageligheter hos
en granlaga och oitadig ålfkare. Följakteligen blef hon icke föraktad:
emedan hvarken Chur-Förilinnorna, Modren och Sona-Huilrun, dro-
go deras nåd ifrån henne; i anfeende dertil, at hon under den tiden
hon var högft gällande i Herrens finne, aldrig hade förgått fig, eller
bruftit i den vördnad, fom hon var fkyldig bemalte Prinfeffor. Tvårt
om hade denne fått veta, at Aurora hade fjelf ityrkt fin ålfkare, at
icke minfka något i den tilbörliga confideration för dels Gemål. Ej
eller hade hon igenom fpotfkhet, egennytta, och tilfogad otjenft, fam¬
lat FIof-Folkets agg emot lig, fom många Biilåperikor plåga göra. Au-
guftus behölt ock i de följande åren en vifs eilime för Grefvinnan
Königsiharck; fedan kårleken til henne hade återvåndt. Hoiruppehölt
lig etter godtycke, llundom i Qyedlingburg ilundom i Drefsden. Ko¬
nungen gjorde henne viilter; och lamtalen tyckas hafva varit, mera
om Stats-ån kårleks-faker. Sådant kan flutas af befkickningen, fom hon
åtog lig i början af är 1702, medan Konung Carl ftod i Curland, at
for Auguft bemedla en particulier Fred. Den Polilie trodde at hen-
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nes ikönbef och Förhand ikulie hafva famma värkan pä cfen Nordifka
Hjeltens finne, foro de hade haft på hans: hvilken uträkning likväl
var mycket falfk. Ty om Konung Carl gälde, hvad Seneca fade uti
fin Tragcedia;

- - non levt telo cfi opus
Ut arnare pojßt Hercules

Orfaken til refan föregafs vara, at igenom Gref Piper utvårka pardon
för fm Svåger Gref Lewenhaupt,hvilken icke hade åtlydt avocatori-
erna, utan hlifvit qvar i Sachfiik tjenil; och begynte frukta, at den
alleftädes fegrande Konung Carl pä flutet ikulie få honom fall. Der-
til med föregaf hon, fig vilja follicitcrä om fina Svenika Gods för fig
och fin Syffer,. hvilka voro dem tilfallne efter deras Broder Philip
Chriftoff, och Kode i fequeiler 5 aldenhund intet bevis til hans do-d
kunde framläggas.

Svenska Hufvud-qvarteret var uti Würgen, når Grefvinnan Au¬
rora Königsmarck ville göra fin upväktning, Man (kaffade henne godt
herberge, och bevifte all höflighet och nöje, fom kunde åftadkoimmas
på en fådan 'ort. Gref Piper var icke eller obenägen, at hjelpa hen¬
ne til privat företräde hos Konungen; men kunde det icke vårkffålla:
emedan Konungen icke var okunnig om, at Auguilus ikulie göra fä-
dana tilbud, fom icke kunde beftå med Polfka Republiquens ro och
fåkerhet; förutan hvad andra orfaker han kan hafva haft, at ej vilja
fe denna Ambaffadricen. Hon mäile altfå refa bort, utan at få tala
med Konungen, fom icke långt derefter ändrade qvarter.

Eljest berättas, at en gång, då Konung Carl hade ridit ut, fkal
Grefvinnan hafva paffat på tikalie, och mött honom pä en fmal våg;
då hon ffraxt ftigit utur fin vagn och gjort fin reverence, i hopp at
komma i tal med' Elans Majeftåt: men Konungen lyftsde allenah; på
hatten, rörde tygeln, och red henne förbi. Voltaire lägger dertil, at
Konungen våndt aldeles om; och lemnat Aurora det nöjet, at fe fig
vara den endafle, för hvilken han fruktade. Et omdöme fom aldrig
kunnat kläckas i en annan, ån Franföfk Poets hjerna. Konung Carl
var mera Herre ofver fina begårelfer, ån at han ikulie frukta at fe et
Fruentimmer, minft en afdankad MaitreiTe. Om det ilandet i Voltai¬
res land är något betydande; gålde det likväl mycket litet hos Kon,
Carl: fom han fjelf förklarade några år derefter, emot Gref Piper, me¬
dan Svenika Armeen flod i Sachién; och många Svenika Fruer befök-
te deras Mån: dä Grefvinnan Königsmarck hade låtit förilå, at hon
ville komma på Generalen Meyerfeldts Bröllop; hvaröfver Gref Piper,
fafom Värd , var bekymrad, huru han ikulie kunna betjena denna Gå-
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Ren med et anftåndigt rum, Hvarken eder Grefvinna, fade Konun·»
gen, eller någon af de årliga Svenfka Fruerna, fkal cedera henne: ty
en losaktig Qyins-perfon har ingen rang: och gor det ingen åtfkilnad,
når tukt och dygd år å fido fatt, om hon dem ofvergifvit for en Ko¬
nung, eller en Ryttare.

Sedan Konung Carl hade flyttat ilt Hufvud-qvarter til Rofinie i
Samogitien, tog Aurora ht tilhåll uti Tilfen, på Preuiifka grånfen; at
vara få mycket nårmare til hands: emedan hon ånnu hoppades, at nå¬
got godt tilfålle fkulle yppas, at vinna fit ändamål> och Rårktejemvåi
Konung AuguR i den tankan, Denna fkickade derfore fm Kammar¬
herre, Vitzthum von EichRed, at nårmare conferera med henne, om
viifa Reg, fom borde tagas. Hon ofvertalte denna Vitzthum, at fjelf
refa in i Svenfka lagret, och gora forfokj hvilket honom få illa lyc¬
kades , at hvarken Gref Piper ville af honom emottaga AuguRi bref,
eller Konung Carl kunde utan fortornelfe anfe, at en fientelig Betjent
hade vågat iig komma in i lagret, innan han fig anmålt, och erhållit
tilRånd. Vitzthum måfte pä några dagar fitta i arreit: dock at han
blef hanterad pä det hederligaffe. Altfå var hela Auroras befkickning,
med hvad fom derpå bygdes, ofver anda. Hon hade åtminRone ger-
na velat hindra, at Republiquens Ambaffade fkulle komma til audien-
ce hos Konung Carl, fom hon i fina bref til några af Herrarna uti
Konungens följe låt veta5 jemte det hön meddelte affkrift af fit Cre-
ditif.

Öfver denna AmbaiTade, fom påRod i Jan. och Febr. Månader
1702, fkal en penning vara gjord? hvilken jag aldrig fått fe> men be-
fkrifves fåluncla: h) Delila, fåfom et fkont och vålputfat Tittande Fruen-
timmer, vil locka Simfon til iit fkote; hvartil han med en vidrig up-
fyn nekar, Öfverfkriften: Non hic fed ex altera parte, gifver tilkånna,
at det icke var uti Qvinno-kårlek, utan i fådant vårf, fom på andra
fidan af bildas, at den Svenfka Hjelten ville likna den Biblifka, Van¬
des altfå penningen om, får man dår fe, huru Simfon med en åfna-
kinboge flår de Philifteer, och ådaga lägger, at detta var lågenheten,
dåruti han ville bete fig en Hjelte, Om denne penningen vårkeligen
år praglad, och icke fnarare et infall af någon politifk Kann-Ropare,
om hvilkas iinrikheter man ofta horer talas, fåfom vore de exiReran-
de medaiiler; lärde åtminRone Aurora kånna fin vanmåktighet. Vo¬
ro ock Poeterne framme, at fatyrifera ofver hennes höga tankar. Ha¬
de hon fkrifvit verfer ofver Konung Carl, blef hon betald i fainma mynt.

CL q 3 Μςή
k) Thi Gref C, E, Lewenhanpts Lefverne pä Tyika*
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Man rådde henne at ikynda fig bort; emedan icke for henne,
utan

- - - - når råtta Venus klappar,
Då ikal den Svenfke Mars vål låta dören opp.

IpRåN den tiden hördes icke af, at hon blandade fig i Stats-fa-
ker. Hon fdfkade Studier, och roade fig fkiftesvis med diktande i
Franfka fpyåket; hvilket kännare palla, at hon talat och fkrifvit iå
rent, fom om hon varit född och upfödd vid Hofvet i Verfailles.

Efter vedertagna fåttet var Grefvinnan Königsmarck vald, eller
fom man uti Proteftantifka Stiften i Tyfkland, kallar polfulerad til
Probilinna. Den dä fittande AbdilTan, Ännu Dorothea, boren Prin-
felTa af Sachfen-Weimar, hade vål budit til, at få henne til Coadju-
trice: men de öfrige Capitel-Fruerna lade iig flarkt deremot; och fam-
tykte allenail, når öpning fkedde, at hon då blef Probilinna, fom nåft
AbbediiTan hafver den båda inkomilen. Introdudlions-adlen gick for
fig d. 24 Maji 1700 uti Kyrkan, hvaråit efter fluten predikan, den nya
Probftinnan fick vålfignelfe for Altaret, och emottog Problleri-nyklar¬
na, fåfom et vårtekn af hennes värdighet.

Med denna nya titul namnes hon på en Skåde-penning. Maria
Tab. VIII. Aurora, Qrefvinna von Konigsmarck, til Weftervik och Stegehohn. Probßinna

uti Stiftet Qvedlingburg. Bak-fidän på famma penning år prydd med en
finnebild. Aurora eller Morgonrodnan, fåfom et ungt Fruentimmer,
med morgonftjernan öfver fit hufvud, fkal betyda en klarlyfande fkön-
het. Hon håller i vånilra handen en brinnande fakla, i anfeende til
hennes fördånds ljus och qvickhet. Med högra handen utilrör mor¬
gonrodnan rofor, och vederqvecker jord-kretfen; åfven fom den jor-
difka Aurora med lin ogemena behagelighet fågnade och upmuntrade
alla, fom af henne blefvo kånde. At morgonrodnan åker på en triumph-
vagn, dragén af den vingade hållen Pegafus och fkingrar en hop tjoc¬
ka moln, farqt tillika förmörkar de förut glimmande iljernor; fädant
vill upfinnareh til denna iinnebild hafva uttydt på Grefvinnans vackra
vetenfkaper, och huru hon igenom fm förtråffelighet nåilan vunnit
företrädet ibland de måila af hennes kjöh. Ofverfkriften fager, at ds
mindre ftjernor maße vika for henne. Denna fmickran, hvarvid någon
Nürnbergare tyckes hafva lagt handen, och med många krypande ord
år vidloftigt iniörd uti den Nürnbergfka Thefauro Nnm. hujus SacuU,
år ducken i ilål af Wermuth, och öfverlemnad til Grefvinnan,
fom han kallar den fidfia prydnad i Königsmarckfka Slakten: men han be¬
drager iig uti ilåkt-råkningen: ty Aurora var icke den iidila 5 utan hen¬
nes Syiler, den oftanåmnde Grefvinnan Lewenhaupt, lejde til år 1740.

Auro-
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Aurora holt fig i början mycket uppe i Drefsden eller Leipzig.
Sedan finner man henne en gång hafva varit i Wien; tor hånda for
några Stiftets angelägenheter: men oftare hos fin Svåger Lewenhaupt
i Polen: dock at hon hade fit måfla tilhåll i Qvedlingburg. Antingen
hon någon gäng reife på fma gods i det Bremifka, eller ock ffundom
tilbrakte en eller annan vecka i Hamburg, emottog hon altid befök af
det förnåmfta folket i granikapet; och beflitade fig för ofrigit om myc¬
ken varfamhet i alla fina ifeg inom Stiftet. Befynnerligen uti den
namnkunniga och långe påifaende trätan om en ny Abbediffas val; di
efter Anna~ Dorotheas död 1704, Konungen af Preuifen hade loin
Skydds-Herre, proponerat och fkaffat Kejfarens conhrmation for en
Prinfeifa af Meinungen; men Capitlet deremot hade valt en annan
af Holffein.

Hennes Son, Gref Morits af Sachfen, var henne både til åra och
omkoftnad. Såibm han liknade fin Fader i hurtighet, linnets och
kropps-krafter; få hade han ock af honom årft böjelfen til vålluft och
flora depemjer. Derfåre då hvarken det underhåld han fick af Konung
Auguil, eller det gratial, fom Sachfifke Stånderne hade honom tillagt,
for det han blef Lutheran, och icke Papiil, fom de ofrige af deras
Chur-Föriles naturliga Barn; var_tilråckeligit for honom, fom i Franka
rike hade perfeölioneråt lig i konilen, at med fmak förtåra penningar:
få behöfde han efomoftail fin Moders biilånd af de penningar hon ha·
de kunnat befpara.

Det förfla interefferade befök var 1711 efter fluten campagne i Ne¬
derländerna. Flan trodde råka fin Moder i Drefsden; men hon var
kort förut tilfagd, at refa hem til Qvedlingburg. M:r d'Αΐεηςοη ikrif-
ver orfaken dertil hafva varit, at Aurora uptåckt för Konungen, hu¬
ru Premier-Miniilren Gref Fleming, holt hus i landet, trykte un-
derfåtarne; var egennyttig·; och gjorde at folket fuckade öfver en Ko¬
nung, fom de af naturlig bojelfe ålfkade, och hade orfak at ålfka, Om
fådant lkal Fleming hafva fått vader, och ilraxt börjat göra Grefvin-
nan all uptånkelig otjenii: minikat penfionerna for henne och hennes
Son; famt få lagat at betalningarne mycket långfamt utföllo. Til at
ånnu mera chagrinera henne, lagade han, at alla Augufti naturliga
Barn blefvo legitimerade ; ty förut hade allenafl Grefven af Sachfen
det varit; i anieende til hans förnäma Möderne. At fullkomligen bor¬
ta henne, flack han fig bakom Konungens då varande MaitrefTe; och
inbillade henne, at hon innan kort torde blifva förlkuten, emedan
niao ju fåge, huru Konungen ofta befökte Grefvinnan Königsmarck,
för gammal vånfkap ikul, och den ogemena kärleken han hade til

hen-
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hennes Son. Hvaruppå MaitreiTen afpafTade tilfålle, når Konungen var
i fina kårleks-ivagheter, och ikaffade befallning, at Grefvinnan ikulle
tilfågas, at hon kunde refa til fit Stift. Hvilket var nyligen ikedt når
Grefven kom til Drefsden.

Et par år derefter lemnades henne åter tilitand at infinna iig vid
Hofvet, når hon ville. Ibland andra gångor kom hon år 1714 til
Drefsdenj at gifta fin Son, hvilken hon fåmedelft trodde kunna draga
ifrån fina debaucher. Botemedlet hade dock ingen vårkan; han blef
framgent en hjelte, få val i kjårleks-ftrid, fom barda-lek. Konungen»
defs Fader holt mycket utaf honom for fit tappra up förande i falt;
fårdeles i Pommerfka Kriget Likvål når Ånke-Chur-Forilinnan dog
år 1717, fom ockfå hade varit Grefvens flod, hittade Fleming åter up-.
på, at chagrinera både Moder och Son: och til befparing i Staten låt
reducera Grefvens Regemente. Morits, altid häftig, begårte fä taga
fatisfa&ion af Fleming; men fick et hårdt fvar af Konungen: och be-
höfdes Modrens fkickelighet, at bilågga faken for fin Son,

Den fförita utgift, fom Aurora likvål hade for Morits, var da
han år 1726 refte ältad at blifva Hertig i Curland. Orfaken til hans
bortgång utfpriddes vara, at han fått lin Moders transport på infuln
Moen, och några andra Gods i Kitland, fom voro komne under.
Ryfslands valde; och han vid det Hofvet årnade återföka. Hertig-va¬
let hade icke beitånd, i) utan måtte Modren, då hon in Octobri år
1727 var i Leipzig, fkaffa nya penningar at om mojeligit varit vinna
Polackarna, fom detta val ofver ånda kaitade. Hon behofde icke eller
mycket for fig fjelf: emedan hon de fidita åren var fjuklig, och min¬
dre hugad for Utåt: få at ock Sonen vid hennes frånfålle in Febr. 1728,.
(nåitan vid famma tid, fom hennes arf-fiende Fleming dog) fick in-
famla et vackert qvarlätenfkap, i dyrbarheter och reda penningar.

De fom hafva fedt henne emot flutet af hennes lifstid, berätta,
at hon bibehållit lig vid fin fägring och et ådelt anfeende: likvål oin
något ikulle hafva kunnat klandras; at hennes Probftinneliga fetma
varit något för itark, och lårer hafva fmåningom tiltagit: ty är 1710 var
dertil alienait en liten början, k)

i) For fina Famille-fordringar fick han icke eller något vederlag. Det var forft år 174^» *
Kejfarinnan Elifabeths tid, at han fom en ikånk, fick et Gods i Lifland.

h) Se UfFenbachs Refe-beikrifning.
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Slåkten. BONDE.

Bonde-Släkten känner man riktigt, til alla fina åttelågger, ifrån,flutet ai eilofte Seculo; då S:t Erics Faderfader lefde, och for
det alt fedan nåftan flåndigt någon af det namnet feta t uti Rikfens Råd.

Thord Bonde, Riddare och Princeps Gothorum, fom han kallas
i en gammal Slåkthok, lefde vid Är 1090, ägde Fru Edela, Weflgötha
Hoitlingens Eric Gothes Dotter med PrintiefTan Cecilia af Danmark.
Fru Edelas Moder-Fader, Konungen af Danmark, Knut den helige hår-
flammade uti råt nedftigande linea ifrån den flora Monarchen, Ragnar
Lodbrok, Sveriges, Danmarks, Sachfens, Eftlands, Curlands och
Northumberlands Konung, fom fjelf var utaf Odins defcendenter, och
afled År 790.

Jedward Thordsfon Bonde, var Kon. Swerker den Äldres Råd.
A:o II20, och hade til åkta, Cecilia, Konung Blot-Swens Dotter.

Deras Söner voro Eric och Joar. Den åldre blef Konung i Sve¬
rige, och år nog kand under namnet Eric den Helige; hvars manlige
Efterkommande k), fkiftesvis med Kon. Swerckers, futo på Svenika
Thronen, och uphörde med K. Eric Låfpe. Den yngre Joar Jedwards-
fon, Sv. R. Rad, vid Aren 1160 och 1170, blef Stamfader til alla de öf-
riga Herrar och Riddare af Bonde-Slakten.

Nåfla mårkeliga delningen i nya grenar, var efter Thord Bonde
Röriksfon, Riafens Råd, och Ståthållare i Wiborg; fom med fm Hus¬
fru Cecilia, Herr Nils Kåttilsfon Dotter til Rjörnö, en telning af de
gamla Norska Konungarna, hade trenne Söner, Knut, Peder och Karl.

Knut Bonde, Sv. R. Råd, och Höfdinge öfver Finland, var Fader
til ffonung Karl Knutsfbn: hvars Printfar Thure Karlsfon och Karl
Karlsfon dödde barnlöfa: och år altfä den grenen utgången. Samma¬
ledes år ingen qvar efter Karl Bonde Thordsfon; emedan defs Son
Thord Bonde, Riksdrotfet 1453, afied utan manliga arfvingar. Och
på det fåttet blef allenaft Peder Thcrdfon Bonde til Bordby, fom fort¬
plantade fläkten.

Hans Sonefons Son, Jöns Bonde Thordsfon, Sv. R. Råd, och
Amiral i Kon. Eric den Fjortondes tid, hade 2:n Söner Thord och
Philip: fom började fina hufvudgrenar.

Den

h) Ahnorne hafver Peringlkiold npftalt i Monnni. UilerSker. T. II p. 47. Om Bonde¬
släkten cfr. Lagerbrings Sv. R. Hiß. Γ. II ρ. ιοί, och praefation φ· XI. ρ, 5·

R r
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XVI> Den åldre, Thord Jonsfon Bonde, til Stensholm och Sund, Rid¬

dare; var Landshofding i Calmar, och hade barn och efterkommande.
Likvåi år denne Stensholms grenen omfider utgången. Deremot lef-
va ånnu mänge af Philip Jonsfon Bonde, til Seckéilad och Bordfjö,
fom var Hertig Carls Marfkalk, och fedan Riks-Råd; död 1588 den
15 Martii. v

XVII. Hans tre Söner, Carl, Jons och Ulf begynte hvar och en fin
mindre Gren: hvilke allefamman ånnu gronfikas.

(a) Carl Philipsfon Bonde, til Bordfjö och Ε fp el unda, Riks-Råd,
Prefident uti Riks-Bergs Amptet, och Lagman i Carelen, blef af Drot-
ning Chriilina forfätt i Friherre-Stånd d. 22 Dec. 1651; och fick Lai-
hela Sokn i Öilerbotn til Friherrefkap. Denne Herren hade tjent Kon.
Giiilaf Adolph förll tor Kammarherre; fedan för Ståthållare pä ätfkil-
liga orter, och derefter för Kammar-Råd. Under Drotning Chriilina
hade han åfvenvål foreilätt anfenliga charger; enkannerligen hade han
om Bergverken i Riket och hvad deraf dependerar, ikaffat fig et fårde-
les godt forilånd och experience, lamt dem til Fäderneslandets mår-
keliga båtnad en rum tid vårdad: hvarföre honom på är och dag, fom
fagt år, tillades Friherre-Stånd, och til förbättring på hans förra gam¬
la AdeligaVapn: En fyradubbelt fördelt Skjölcl; der mitt uti hans för¬
ra Stamvapn, fom år en gul Sköld, hvariiti en röd båt med en qvail
af Påfogel-fjädrar i hvardera flammen (hvilken båt år kånbar pä Kon.
Eric den heliges, och ånnu tydeligare på Kon. Karl Kniitsfons mynt)
uti den öfverila Skölden på högre, och nederfla på vänftre fidan, åro
tvenne berg, hvardera af naturlig färg, med upilående eldslåga öfverit
utur fpetfarna, uti hvitt Fålt. Uti den öfverila pä vånflra och neder¬
fla Skölden på högra fidan flyta tvenne ilrémmar uti gult Fålt. Of-
van på Skölden tvenne öpne Tornerhjelmar; hvardera med en Friherre-
Krona uppå. Ofver den högra Hjelmkronan är en båt fåibm nedre i
Skölden, och uppå den vånflra tvenne dylika berg med emellanflytan-
de ilrömmar.

xvin. Denne Carls Son var Riks- Skattmåflaren Gustaf Bonde, Fri¬
herre til Laihela, Herre til Efpelunda, Heileby &c. hvilken far en får-
fikilt artikel.

xix. Han var Fader til Carl Bonde, K:gl. Råd och Prefident i Dorpts
Hof-Rått, fom Ar 1695 d. 22 Aug. blef hedrad med Grefveligit Stånd
och värdighet: då han antog ånnu flera Fålt i fit Vapn; fom vi hår
nedanföre, når om honom blifver handlat, fkola få fe på hans Begraf-
nigs-medaille. Det mårkv årdigafte teknet år en Råds-hatt, med nu¬
mera XIX; til åminnelfe at han var den Nittonde fom Son efter Fader

varit
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varit Konungens och Rikfens Råd: ganfka många af fido-linierna obe¬
räknade, fom beklådt iamma höga Ämbete.

Tvenne hans Söner blefvo gamle, och hade Barn: Guilaf Bonde, xx.
Riks-Rad, och Riddare af K:gl. Maj:ts Orden, Arf-Grefve tii Björnö,
Herre til Heileby &c. och Gref Nils Bonde til Horningsholm och
Toftaholm, Landshöf ding i Södermanland, Riddare af S:t Alexander
Newfki och Svärds-Orden.

Hvardera lemnade tvenne Söner, fom ockfå åro gifte, xxt.
och nägre jemvål redan hafva afkomnad. χχπ.

(b) Herr Jöns Bonde Philipsfon til Borrö, Tylstorp och Storberg, xvir.
var AiTeiTor i Götha Hof-Rått, och afled 1662. Hans Manliga efter¬
kommande lefva ännu: hafva icke fått någon förbättring på deras Adel- xxi.
fkap ; utan behålla det rummet på Riddarhufet fom de vid förda inråt-
ningen fingo ibland Rads-Barnen 5 hvilket til Är 1719 kallades den An¬
dra, eller Riddare- QlafTen.

(c) Herr Ulf Bonde Philipsfon tii Seckeilad och Halla, Öfverfle; xvh.
afled 1657, och hade tre Söner efter iig.

Den åldile, Thord Bonde Ulfsfori, var Riks-Råd; dödde 1683· ^ni*
Hans Sonefon Clas dog barnlös. Den andre, Herr Lennart Bonde tii
Seekeflad, hade barnebarn, nemligen: Herr Lennart Herman Bonde,
Cantzli-Junkare; och Herr Guilaf Gabriel Bonde, Kammarherre och
Affeffor i Bergs-Coilegio: bagge nu mera döde. Den tredje var Herr
Ulf Bonde til Waholm, Lagman i Skåne.

Hans Son Clas Bonde, Sv. R. Råd, blef Är 1719 d. 17 April för- xix.
fatt i Grefveilånd, och kallas uti Matrikeln Grefve til Såfveilaholm;
at ikilja iig ifrån Grefvarne Bonde af Björnö: ehuruvål de nya Fälten
;uti Vapnet ockfå åro olika.

De öfverlefvande tre Sönerne Gref Carl, Gr. Guilaf och Gr. Fre- χ*,
drik voro väl gifte: men lemnade inga manliga arfvingar.

R r 2 Thord
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iks -Skattmästaren Gustaf Bonde föddes d. i Febr. 1620,
JllAk. och var Son af R. R. Friherren Carl Philipsfon Bonde, med
defs förra Fru, Beata Oxenftierna, R. R. Frih. Gulfaf Gabrielsfons
Dotter til Ryholmen och Rinckeftad.

I brift på närmare kunikap om defs vandel, och hvad han til Fä¬
derneslandets tjenft, uti de honom anförtrodda vigtiga Ämbeten kan
hafva förrättat, måfte man låta fig åtnöja med den upfats på Fullmag-
ter, fom Herr Cantzli-Rådet v. Stiernman tilfammandragit uti fit Höf-
dinga-Minne (p. 116.)

j5Den 27 Jan. fkal han hafva blifvit Kammar-Råd; och fedan den
1648. 28 Nov. Landshöfdinge öfver Södermanland.
1653 Åter efter några års förlopp, intagen uti Rikfens Råd: hvarvid

2i8ejus(l. folgde, fåfom et bi-verk, at vara Riks-Kammar-Råd.
Och fåfom han uti Råkenfkaper hade lemnat mänga prof af djup

i6?g infikt, anförtroddes honom at hatva högifa upfeendet öfver Banco-
19 Apr. väfendet i Stockholm; fom då var i fin början, och fordrade all gran-

lagenhet, at komma til itadga.
Uti Anecdoterna til Svenfka Hiftorien l) afmålas han fom få¬

ordig, men i verket elfentiel; mera at göra ån at läiva; af mycket
förftånd och fkickelighet i Regeringen, fårdeles i Kammar-faker; fom
föritod Commercen ex fundamento, och var mycket mon om des up-
hjelpande i Fäderneslandet. Anlags at almånheten för en Itor Hus¬
hållare, och kunde dertöre pä lin credit upbringa medel, fom Kon.
Carl Guftaf behöfde, når Polfka kriget angicm. . Man tror til öfver-
lops at om 1 den följande tiden, och under påltäende minderårighet,
hans method i Kammar-Verket bli: v it bibehållen; Om lie Staten, icke
allenaft hait nog, utan ock gammal gåld kunnat afbetalas; få at Ko¬
nungen icke behöit fkrida til Reduction m).

At Konung Carl Guitaf i lina frifka dagar vidare befordrat den¬
na Herren hafver jag icke funnit: ej heller 4t han gjort honom nå¬
gra fårdeles donationer i Gods och Gårcjar; fy Drotning Chriifina
hade få rundeligen bortgifvit Kronans jord, icke allenaft iör dä va¬
rande tider; utan ock igenom Exfpedlantler för tilkommande, at intet
var öfrigit til ytterligare; ehuru billiga Förlåningar. Men då Skåneåter-

lj Som dock åro upfatte af hans Sonefon, och intrykte ιιή Lénboms Samling af Sv. mårkv.
4*.d^ Delen, ful. 75.

m)'Hvarom redan år nåmt vid Gr. M. G. deia'G.
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återkom under Svenfk lydnad, fortfattes hvad vid Reformation och då
Landet var Danfkt hade blifvit infort, at fecularifera en del ofverflö-
diga Kyrko - Inkomiler, och gifva dem på lifstid, åt vålförtjenta Mån i
verldiliga Ståndet Pä fådant fått fick Herr Guflaf Bonde njuta, både
hvad gammal vidikepelighet hade tillagt Cantorn vid Domkyrkan i
Lund, forn var en af Prelaterna i Capitietj fåfom ock hvad några Al-
tare^jhåde ågt til MeiTors underhållande dervid njt

Nåit högbemålte Konung omfider låg på fin Sotfång, och förfat¬
tade en Teilameöterlig förordning, huru Regeringen under defs unga
Herr Sons minderårighet fkulle foras, utnämnde Han Herman Fleming i£6o
til Riks-Skattmåftare: men emedan denne var mycket fjuklig utaf (ig, 12 Febr»
fkulle Guflaf Bonde vara Skattmåifaren til hjelp; dock allenail kallas
Prefident i Kammaren. Η vilken omftåndighet och et hemligit agg til
Fleming, for det han var benägen for de ifrån Kronan bortfkånkta
Godfens reducerande, gjorde at då Konungens Teiiamente fkårfkåda-
des och jemnkadés , Fleming blef fåfom Gouverneur fånd til Finland,
och Bonde qvariittande fåfom Riks - Skattmåihare, och en af den unga
Konungens Förmyndare o): hvarvid likvål Herrar Grefvarne ibland 3Nov.
Rikfens Råd trodde % göra en Ror gunft åt en fom allenafl var Fri-
herre, ehuru erkänd for en redelig Man, at de låto honom komma til
et fådant Äreiiålle.

Efter vanligheten tilkåndes honom ock et Lagmansdöme, fom 1661
var Öilergöthland. 5 DcC·

Ofver denna Herre, medan han var flådd uti fit höga Riks-Ämbete,
åro 2:ne fkådepenningar ilagne. Få framfidan, hans Bild och namn:
Gufiaf Bonde, Sveriges Rikes Skdttmaßare. Få frånfidan, tvenne ymnog- Tab, IX.
hets horn i korfs, och emellan dem cn Pelare, med öfverfkrift utur
Ffaltaren, fom de lyda efter Svenfka öfverfåtningen: HErrans hemlighet
år ibland them fom frukta honom ρ). Nederfl årtalet 166Ö. Den andre
penningen år af lika innehåld; allenail mindre och oval: ej heller nå¬
got årtal deruppå.

Hoppet om en fvag hålfas botande vid varma Baden, föranlåt
honom at göra en utrikes refa: under hvilken han uti Hamburg år
1667 med döden afgick. Defs Lik blef hemfört, och med anftåndiga
Ceremonier hegraivit uti Riddarholms Kyrkan d. 22 Julii 1668: ieder-
mera flyttat til det af Enke-Fruen tillagade präktiga Familie-Grafven
vid Spånga Kyrka. Uti denna Sokn if mil ifrån Stockholm ligger

Fäder-
n) Se Bring de Templis Lundenf. p. 4 ά 6.
c) Cfr, Anecd. de Snede, p. 74 & 132 & 89»
p) Pf. XXV; 14. juxta verf. Vulg,
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Fådernesgodfefc Hefleby, dår Riks-Skattmåflaren hade gärna haft fit til-
håll, och gjort vacker åbygnad q).

Huset i Staden, fom han for fig låt upbygga, och finnes afritat
på famma ftålle, vitnar om hans fmak i Architekturen. Halver af
Arfvingarna blifvit inlöfl til Rådhus, och oaktat de 2:ne öfvergångna
brandfkador åren 1710 och 1753, behåller ånnu merendels fin förfla
fägring.

Om bagge hans giftermål år at låfa uti följande Epitaphio, forn
fiå inhugne uti berörde Graf-Chor, dår den efteriefvande Makan, fjelf
blef nedfatt 1691.

Illustrissimo D:no D:no GUSTAVO BONDE Caroli filioL. B. de Layhela D:no de Espelunda," Hessleby, Toftahoim,
GrIfSTEN, ArNÖBERGH, et wlnstorp, S. R. Mjtis tutor!, regni
Svecije Senatori Administratori et Thesaurario, nec non
Academi^e Dorpatensis Cancellario Anno MDCXX. die i. Febr.
nato in aula materna Espelunda , Hamburgi die xxv. MaiJ
A. C:ti MDCLXVII. denatoj Conjugi dulcissimo quo cum vixit
ANNOS XIX. MENSES VIII,

τ et Illustrissim/e Matrone Due MARI/E ELISABETHS
ULFSPARRE. Erici Filiä nat^e A:o MDCXXV. die xx. Junii

Eidem D:o Illustrissimo GUSTAVO BONDE die viii. Decemb.
A:o MDCXLIV. nupt^e, qvje post natum filium Ericum Anno
MDCXLVL die χ. Aprilis pie decessit, qui et ipse filius expe-
d i tis Italic, et Germania itineribus, Parisjis A:o MDCLXVII.
die xxiv. Jul. obiitj simulque hoc monumento conditus quiescit.

Sibique et liberis Illust. D:na ANNA CHRISTINA Petrifilia v) νat a A:o MDCXXX. die viii. Septemb. prjefati II-
lustr. D:ni GU ST AVI BONDE. Conjux altera eidem Anno
MDCXLVII. die xvi. Septemb. nupta v. filiorum Tctidemque
filiarum mater ii. filiis et iv. filiabus adhuc superstjtibvs
vidua moestissima monumentum hoc viva,. f. c.

φ Se Svecia Anf. & Hoch
v) Af Siiihien Natt och Dag,
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