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Inledning

Den varmlandska slakten Lagerlof kan val med viss ratt anses vara en prastslakt.
Tre generationer Lagerlofar i strack var praster i Arvika. Manga Lagerlofar har ·
dock varit jurister, och nagra har ocksa valt krigaryrket. Officerarna -sju stycken
- aterfinns i.slakttablan pa nast- nasta sida. De var verksamma under tre tidsperioder: Karl XII:s tid, Gustaf den IV Adolfs och Karl den XIV Johans tid och till
slut kanalbyggartiden pa 1800-talet.
Rikshistoriografen Petrus Lagerlofs soner Briand och Johan, fodda i slutet av
1600-talet, blev officerare i Karl XII:s arme.
Nasta brodrapar Lagerlof, som valde krigaryrket ar Nils Fredrik och Carl Olof
von Lagerlof. Farfadem var superintendenten Nils Lagerlof, vars barn adlades
m.h.t. fadems fortjanster. Nils Fredrik och Carl Oloflevde under Gustav den IV
Adolfs och Karl den XIV Johans tid.
Under kanalbyggarperioden pa 1800-talet verkade sysslingama Erik Gustaf
Lagerloffran Marbacka och Ernst Henrik Lagerlof fran Torp i Kila. Till denna
epok hor ocksa Adolph Lagerlof fran Norserud, som aven hunnit delta i kriget
mot Norge 1814.
Till de ovannamnda kan man ju ocksa rakna regementsskrivaren Daniel Lagerlof, Marbacka och regementslakaren Magnus Lagerlof, Kristinehamn, son till
Catharina Maria Roos af Hjelmsater och prosten Magnus Lagerlot Nyed.
Ater till Briand och Johan. Deras mor Elisabeth Broman blev, efter Petrus' tidiga
dod, omgift med Magnus Cronberg, som 1710 utnamnts till interimoverste for ett
nyuppsatt Narkes- och Varmlands regemente. Det foma regementet hade med
sin chef Carl Gustaf Roos afHjelmsater tillfangatagits vid Poltava aret fore. Harigenom kommer vi osokt i kontakt med en avlagsen slakting till
Nyedsgrenens anmoder Catharina Maria Roos af Hjelmsater. Man f°ar folja Carl
Gustaf Roos och regementet fran Narva till Poltava. Med hjalp av sonen Axel
Roos fortsatter farden via Bender till Fredrikshall.
Danmark hade forklarat Sverige krig i augusti 1675. Under 1676 utkampades
sjostrider i Ostersjon. Den svenske amiralen Claes Uggla omkom i slaget vid
Glands sodra udde, efterlamnande sin unga hustru Kristina Sparre med ett litet
barn. Kristina forlovade sig med den mer jamnarige korpralen vid Vastgota kavalleri Carl Gustaf Roos afHjelmsater,som atervant fran sin militara traning nere i
Europa for att delta i det dansk- svenska kriget. Carl Gustafblev som sagt sa
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smaningom chef for Narkes- och Varmlands regemente och hade fore nederlaget
vid Poltava avancerat till generalmaj or.
Det ovan sagda ger innehallet i den har hopklippta uppsatsen. Till kallorna hor,
utover de som anges i notema, aven Den Svenska Historien de! 7 och 8, som
citeras utan kallhanvisning.

Stockholm april 2008
Nils M. G. Lagerlof
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Slaktskap mellan Lagerlofar som valde krigaryrket
Magnus Schivedius
dod 1674
kapellan i Sunne
g.m. Catharina Brunia dod 1663

Petrus Lagerlof
1648- 1699
professor, rikshistoriograf
g.m. Elisabeth Broman d. 1748

Erland Lagerlof
lojtnant
ogift

Johan Lagerlof
c:a 1696- 1742
kapten, ogift

Daniel Lagerlof
1651-1718
prost i Arvika g.m.
1) Magdalena Hofstenia 2) Mariana Kentzel
1648- 1691
1672- 1754
Nils Lagerlof
1688- 1769
biskop i Karlstad
g.m. Anna Catharina
Lagerlofl 702- 1741

slaktled 1

Anders Lagerlof
1700- 1769
prost i Arvika
g. m. Christina Engel
Hofsten 1715- 1761

led2

_() /0

Briand vcli?~agerlof
1736- 1803
expeditionssekreterare
g.m. Agneta Margareta Uggla
1754-1798

Angrs
Briand
Daniel- Johan
led 3
Lagerl<>f
Lagerlof
Lagerlof
1737- 1784
1753- 1834
1756- 1827
prost i Arvika
jagmastare
prost i Arvika
g.m. Agneta Troili
g.m. Brita Sejdelia Norserud
1746- 1796
g.m. Catharina 1769-1821
Ulrika Berggren
1768- 1859

$
Nils Fredric
von Lagerlof

Carl Olof
von Lagerlof

1777-1825
overstelojtnant
ogift

1780-1819
overstelojtnant
ogift

Lagerlof
1776-1852
regementsskrivare
Marbacka
g.m. Elisabeth
Maria Wennervik 1784-1864

Adolph
Anders Henrik led 4
Lagerlof
Lagerlof
1794- 1862 1789-1875
major
assessor
g.m. AnnaC.
Norserud
g.m. Matilda Kihlstrom
1794-1873
Carolina
Christensson
1817-

$
Erik Gustaf
Lagerlof

Ernst Henrik led 5
Lagerlof

1819- 1885
lojtnant
Marbacka
g.m. Elisabeth Lovisa
Wallroth 1827- 1915

1819- 1869
kapten
ogift

Biskop Nils Lagerlof var kusin till sin hustru Anna Catharina Lagerlof, som var dotter till professor Erland
Lagerlof, Lund ( 1653- 1713 ). Briand var bror till Petrus och Daniel i sliiktled 1.
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Slakterna Brunius- Broman - Lagerlof

Sven Lorensson, kyrkoherde i Kil dod 1579
Hustruns namn ej kant

Christoffer Brunius, kyrkoherde i Kil dod 1628
g. m. I) Elisabeth Arvidsdotter dod 1597

g. m. 2) Elisabeth Erlandsdotter
fodd 1579 levde som anka
1648

Sven Brunius, kyrkoherde i Kil 1589- 1645
g. m. Maria Norenia 1610- 1665
Maria omgift med burggreven Lars Broman

Catharina Brunia dod 1663
g. m. Magnus Schivedius,
1605- 1674, kapellan i Sunne
och Emtervik

Erland Broman, 1634- 1693, superintendent i Karlstad
g. m. Elisabeth Hogg, 1642- 1711

Petrus Lagerlof, 1648- 1699,
rikshistoriograf
g. m. Elisabeth Broman dod
1748

Elisabeth Broman dod 1748
g. m. Petrus Lagerlof, 1648- 1699
rikshistoriograf
Elisabeth omgift med friherre
Magnus Cronberg 1668- 1740

Erland Lagerlof
lojtnant, ogift

Erland Lagerlof Johan Lagerlof
lojtnant, ogift
c:a 1696- 1742
kapten, ogift

Johan Lagerlof
c:a 1696- 1742
kapten, ogift

Kalla: Frej Alsterlinds Den gamla k.yrkplatsen, Karlstad 1955, sid 598- 599.
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Slakten Roos af Hjelmsater
Knut Knutsson Roos, som levde annu 1496
inkopte garden Hjelmsater i Medelplana socken, Skaraborgs Ian
Farfadern var det norska riksradet Brynjulf Jonsson, dod fore 1422
Hovitsmannen
GustafKnutsson

namnd 1527- 1537

Hovmarskalken
Erik Gustafsson

dod 1582

sliiktled 1

led2

Knut Gustafsson

Nils Knutsson R.

levde 1560

levde 1590

Erik Gustafsson
dod 1670
Introducerade atten pa Riddarhuset
1625_ _ _ _ _ _ _ _ __

1655- 1722

Generallojtnant
Axel Erik Roos 1684 -1765

led6

Major
Carl Gustaf Roos

1694 -1741

led 7

Overjagmastare i Narke
1729- 1796
Leonard Adam Roos

led 8

Ryttmastare
Carl Adam Roos

led 9

1757- 1826

Catharina Maria
Roos afHjelmsater
1786- 1865
g.m. Magnus Lagerlof 1778- 1844
prost i Nyed,
( son till
prosten i Arvika
Daniel-JohanLagerlof, 1737- 1784)
Regementslakare
Magnus Lagerlof
Kristinehamn

Kalla: Svenska man och kvinnor

led4

led5

Ryttmastare
Gustaf Ericsson Roos
Generalmajor
Carl Gustaf Roos

led 3

1819- 1885

led 10

led 11
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Erland och Johan Lagerlof, Petrus' soner

Brodema Erland och Johan Lagerlofvar soner till rikshistoriografen Petrus
Lagerlof. 1 Petrus var son till Catharina Brunia, dod 1663 och kapellanen i Srume
Magnus Petri Schivedius, som berovade sig sjalv livet 1674 genom att skara sig
med en pennkniv. Petrus foddes 1648 och var Catharinas och Magnus aldste son,
av dem som uppnadde vuxen alder. Naste son Daniel, 1651-1718, blev sedennera
prost i Arvika och stamfar for nu levande Lagerlofar.
Bernt Olsson slaiver i SBL om Petrus: " Redan under de tidigare aren vid UU
upptrader L under namnet Lagerloof, vilket motsager traditionen om att namnbytet skulle skett under intryck av fadems dod. Sannolikt har L med det nya namnet
velat markera, att han tankte sig en icke klerikal bana. '' Detta strider ju inte mot
mojligheten att Petrus tre yngre broder: Daniel, Erland och Sven bytt eftemamn
paverkade av fadems sjalvmord.
Prastsonen Petrus, bordig fran Sunne, blev professor i Uppsala i amnen som
logik, metafysik, skaldekonst och valtalighet och till slut rikshistoriograf 1695. Ar
1686 vid 38 a.rs alder gifte Petrus sig med sin omkring 20 ar yngre frande Elisabeth 2 Broman, <lotter till superintendenten i Karlstad Erland Broman 3 och Elisabeth Hogg.
Denne Erland Broman var son till kyrkoherden i Kil Sveno Christophori Brunius
och Maria Erlandsdotter Norenia. Brunius avled "hastigt och ofonnodeligen"
1645. Briand var da elva ar och enda bamet. Tva ar senare gifte Maria om sig
med syndicus i Goteborg, sedennera burggreven i Malmo Lars Persson Broman,
som forblev barnlos och tog sig an sin styvson som sin egen, och gav honom sitt
namn.
Erland Broman tick garden Apertin i arv efter styvfadem, som hade kopt fastigheten 1647 och samtidigt gift sig med den unga prastankan Maria pa Ekenas.
Hennes tva nadaar var da till anda. Med i boet forde hon sonen Erland, som fatt
sitt fomamn efter sin morfar, prosten Erland Gudmundi i Nor. Sven(o) Brunius
hade eftertratt sin far Christoffer och sin farfar Sven, som efter varandra hade
varit kyrkoherdar i Kil. Ar 1650 blev Kils pastorat prebende at superintendenten
i Karlstad. Nar Erland Broman 1673 tilltradde detta ambete blev han alltsa sin
fars, farfars och farfarsfars eftertradare.
Erland Broman var alltsa bordig fran Kil och fodd pa Ekenas. Efter studier i
Tyskland och England och nagra ar som kyrkoherde i Vingaker blev han hovpredikant hos Karl XI, vars informator han hade varit, och sedan superintendent i
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Karlstad 1673. Da hade han redan tagit Apertin i arv efter sin styvfar, som hade
avlidit nagra Ar tidigare. Han overgav Ekenas och gjorde Apertin till biskopsgard i
stallet. Garden Apertin anses ha fatt sitt namn efter en munk fran Aberdeen, som
byggde en kyrka just har nagon gang pa 1200- talet.
Nagot gravkor pa Apertin bade Briand Broman inte planerat. Nar han borjade
kanna sig orkeslos, ville han aktualisera ett lofte om en gravplats i domkyrkans
kor. Det visade sig da att borgmastaren hunnit fore. Superintendenten trostade
sig snart och lat i stallet i anslutning till Kils sockenkyrka uppfora det vackra och
dyrbara gravkoret pa Apertin. Nar sockenkyrkan revs pa 1860-talet, fick gravkoret sta kvar. Nu vacker det en uppmarksamhet, som ingen skulle ha agnat en gravhall i Karlstads domkyrka. Dar vilar alltsa herren till Apertin, superintendenten
Erland Broman tillsammans med sin hustru Elisabeth Hogg. Dar vilar ocksa
Apertins sista harskarinna, grevinnan Charlotte von Gerdten, som dog sommaren
1875. 4

***

Erland och Johan Lagerlof, Petrus saner, harstammar pa bade fademet och
modemet fran slakten Brunius. Petrus dog redan 1699, medan hans hustru Elisabeth Broman levde till 1748.
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Danmark anfaller Sverige 1676

En dansk har om 14 000 man hade landstigit soder om Halsingborg ijuni 1676
under ledning av Kristian V, samtidigt som en anne anford av stathallaren Ulrik
Frederik Gyldenlove anfoll fran Norge. Sedan fastningarna hade tagits genom
overrumpling skulle de bada hararna forenas over Vastergotland och Halland.
Danskarna hade snabba framgangar. Till Skanes forsvar fanns endast 6.000 man
att tillga. Fran Skane sandes en dansk haravdelning upp genom Halland for att
etablera kontakt med Gyldenloves har. Den upphanns vid Halmstad av Karl XI
och blev i grund slagen. Danskarna gav for aret upp sina planer och gick i enlighet med tidens sed i vinterkvarter i Skane. Pa hosten 1676 brot en nyorganiserad
svensk arme in i Skane. Danskarna lockades ur sina vinterkvarter i trakten av
Halsingborg. Den 4 december stod slaget vid Lund, som kom att bilda upptakten
till Skanes atererovring. Denna fullbordades genom Kristianstads fall 1678.
5

beskrev generalen Rutger von Aschebergs atererovring av
Kristianstad ( nyss danska trupper hunnit fram-- pa Latin):
"Danas son! Du fragar, hvi forr ej svenskarna togo
Staden?--- De vantat pa dig, ville askadare ha. II
Petrus Lagerlof

Danskamas landstigning i Skane 1676 var en svarsvisit pa Karl X Gustafs vaghalsiga tag over Lilla och Stora Balt, som ledde till freden i Roskilde 1658, vid
vilken Danmark- Norge avtradde Skane, Halland, Blekinge och Bornholm samt
Bohuslan och Trondheims Ian till Sverige. Bornholm och Trondheims Ian atergick
vid freden i Kopenhamn 1660 i dansk- norsk ago.
Det egentliga Sverige hade nu vunnit "sina naturliga granser" skriver Carl Grimberg. 6 I varje fall sag England, Holland och Ryssland positivt pa att Skane tillhorde Sverige, vilket gjorde Oresund tullfritt.
Man ma ocksa erinra sig freden i Bromsebro (pa gransen mellan Blekinge- och Kalmar Ian)
1645. Sverige tick har Jamtland och Harjedalen fran Norge; fran Danmark Halland pa 30 ar,
Gotland och Osei samt oinskrankt tullfrihet i Oresund. Yid den Westfaliska freden 1648
erholl Sverige besittningar vid mynningarna av Nordtysklands storsta fl.oder. Sverige fick namligen halva Pommern och darmed herravaldet over Oders mynning, vidare ett omrade vid Elbes
och Wesers mynningar samt staden Wismar med omrade. Svenskarna blev alltsa herrar over
storre del~n av Tysklands Ostersjohandel och en betydande del av dess handel pa Nordsjon.
Tysklands protestantiska furstar tick samma rattigheter som de katolska.

Ascheberg blev 1680 generalguvemor over Skanelandskapen. Han visade sig
forma inlemma de foma danska provinsema med <let svenska riket. Han insag
ocksa betydelsen av att i detta sanunanhang stodja kulturlivet, sarskilt da skolvasendet och Lunds universitet. Burggreven Lars Persson Broman svarade samtidigt
for forsvenskningen av Malmo.
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***

Petrus Lagerlofs anka Elisabeth Broman gifte 1704 om sig med friherre Fredric
Magnus Cronberg. Om honom berattar A. Kugelberg i SBL:
"Fredric Magnus Cronberg 7, fodd 21 augusti 1668 i Stockholm, dod dar 23
april 1740. fugick vid G.V. Budbergs (Vastra Nylands) infanteriregemente 1688;
bevistade kriget i Holland 1688-90; tjanade i hollandsk krigstjanst 1690-93, och
som volontar vid generallojtnant Dellwiks regemente 1690-91 och som regementskvartermastare darstades 1692-93; fanrik vid Vasterbottens regemente
1694; lojtnant dar 1698; lojtnant vid livdragonregementet 1700; kapten darstades
1700; overstelojtnant i armen 1702; overstelojtnant vid Vastgota kavalleriregemente 1704; overste for Narkes och Varmlands regemente 1710; overste for
Vasterbottens regemente 1711; generalmajor 1717; landshovding i Vasterbottens
Ian 1717; friherre 1717; landshovding i Uppsala Ian 1719; generallojtnant av infanteriet 1719; och generalfalttygmastare 1728.
Cronbergs ungdom infoll under en jamforelsevis lang :fredsperiod i vfut land. For
erhallande av praktisk utbildning i krigarens yrke var det nodvandigt att soka anstallning i frammande tjanst. Detta i forening med en viss aventyrslusta torde varit
skalet till att han skyndade att anmala sig vid ett av de regementen, som 1688 av
Karl XI stalldes till Vilhelms av Oraniens forfogande. Under de narmaste fem
aren deltog han i dennes krigsforetag, varvid han sin " begynnelse gjorde med
muskoten". Att han vann sina formans fortroende framgar darav, att han under
de tva sista aren trots sin ungdom fick tjanstgora som regementskvartermastare.
Efter hemkomsten gick <let trogt med befordringarna anda till utbrottet av det
stora nordiska kriget. Nyss utnamnd till kapten vid livdragonregementet blev han
svart sa.rad i slaget vid Narva 20 nov. 1700 men kunde dock kvarbliva vid sitt
regemente. Under 1702 a.rs falttag sa.rades han aterigen vid Klissov 9 juli 1702
och denna gang sa allvarligt, att han nodgades begara permission hem till Sverige.
Redan samma a.r togs han har i ansprak for nya uppgifter. Han erholl hogsta ledningen vid overforandet av ett gevars-, artilleri- och ammunitionsforrad till Finland samt synes darstades hava medverkat vid organiserandet av ett folkuppbad.
Enligt egen uppgift antog han och utbildade officerare av saval infanteriet och
artilleriet som fortifikationen samt lyckades uppbringa uppbadet till en styrka av
15 .000 man. Hans verksamhet kom alltsa redan nu att inriktas pa ett omrade,
inom vilket hans fomamsta livsgaming kom att ligga, namligen det militarorganisatoriska. Hartill torde nog aven hava bidragit, att han aldrig synes hava sa fullt
atervunnit sin halsa, att han kunde utharda med faltlivets strapatser. Han deltog
visserligen som overstelojtnant vid Vastgota kavalleriregemente i falttaget i Skane
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1710, men forfoljdes fortfarande av sin gamla otur. I slaget vid Halsingborg erholl
han namligen ej mindre an fyra blessyrer. varvid han bl. a. fick tre fin~ar pa
hogra handen avhuggna. Omedelbart harefter blev han pa framstallning av amiral
Hans Wachtmeister beordrad till Karlskrona for att vara behjalplig vid forsvarsverkens istandsattande darstades. Efter nagra manader togs han i ansprak for nya
uppgifter. I maj fick han taga befalet over <let genom olyckoma vid Pultava och
Perevelotjna hart atgangna Narke-Vannlands regemente, och foljande ar forflyttades han till Vasterbottens regemente, som befann sig i ett annu bedrovligare
skick. Nyuppsatt efter Pultava hade <let i slutet av 1709 och borjan av 1710 overforts till Ostersjoprovinsema for att tjanstgora som besattning i Reval m. fl. orter,
dar "<let forra regementet", for att begagna Cronbergs ord," sa olyckligen
bortsmalte i Riga och Reval uti pesten 1710" och de overlevande efter fastningarnas fall bortfordes i rysk fangenskap. Detta regemente, som salunda under kortare
tid an tva ar blivit tvenne ganger sa gott som tillintetgjort, skulle alltsa an en gang
uppsattas, en uppgift, som maste vara forknippad med de allvarligaste svarigheter. Redan pafoljande ar befann sig emellertid regementet Ater i krigsdugligt
skick.
Att Cronberg lyckades losa detta uppdrag pa sa anmarkningsvart kort tid vittnar
om ett mindre vanligt matt av kraft och organisationsformaga. Det nyuppsatta
regementet togs under de narmaste aren i ansprak for vakthallning langs kustema
soderut, forst pa vastkusten och sedermera i Roslagen. Regementets rekryteringsomrade blottades emellertid pa trupper och utsattes for ryssamas upprepade och
valdsamma harjningar. Karl XII fann <let ocksa nodvandigt att dar aga en kraftfull, med de militara forhallandena fullt fortrogen landshovding. Den ditillsvarande innehavaren av ambetet, den attiarige A. E. Ramsay, avlagsnades, och
Cronberg fick i jan. 1717 trada i hans stalle som styresman i Vasterbottens Ian.
Hans verksamhet i denna befattning blev dock tamligen kortvarig. Da hans nedsatta halsa endast med svarighet uthardade de stranga norrlandska vintrama, anholl han om forflyttning till ett sydligare Ian och utnamndes redan 1719 till landshovding i Uppsala. Sedan landet antligen fatt fred 1721, gallde <let att genom
strang sparsamhet och andamalsenliga forvaltningsatgarder hela de sar, som
kriget slagit. Cronberg synes med nit och duglighet hava agnat sig at den mangfald av maktpaliggande och svara uppgifter, som under denna period pavilade
civilforvaltningens framsta malsman. Icke desto mindre utnamdes han 1728 till
generalfalttygmastare .... ."

***
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Carl Gustaf Roos af Hjelmsater

Nar Magnus Cronberg blev overste for Narkes och Varmlands regemente 171 O
eftertradde han Carl Gustaf Roos afHjelmsater, som blivit fange vid Poltava
1709. En yngre slakting till Carl Gustaf var Catharina Maria Roos afHjelmsater,
1786-1865, gift med prosten i Nyed Magnus Lagerlof, 1778- 1844. Med hjalp av
denne var avlagsne slakting Carl Gustaf och hans son Axel kan man folja Karl
XII:s falttag fran Narva till Fredrikshall.
Carl Gustaf Roos afHjelmsater- av urgammal fralseatt, en gren av de norska
Haftorssonemas slakt- foddes den 25 december 1655. Fadem var ryttmastaren
Gustaf Ericsson Roos afHjelmsater, modem Ingeborg Oxe. En forfader till Carl
Gustaf var Knut Knutsson Roos, som levde annu 1496. Denne blev genom kop
agare till garden Hjalmsater i Medelplana socken, Skaraborgslan, efter vilken
gard atten kallades allt ifran dess introduktion pa Riddarhuset 1625. 8

***
Garden maimsaters huvudbyggnad ligger nagon kilometer fran Vanems strand
vaster om Kinnekulle, just dar berget overgar till slattland. Har vid Kinneviken
ligger herrgardama tatt. Slott och herresaten i Sverige 9 anger Torkel Erengislesson Barun som agare till Hjalmsater vid 1300-talets mitt. Nuvarande huvudbyggnad ar uppford i borjan av 1800-talet - det tidigare huset brann kring ar 1800.
Grunden lades redan pa 1400-talet. De bada tlyglama anses vara fran borjan av
1700-talet. Det sags att det aldsta partiet i gardsmagasinet arrester av ett 1500tals kapell.
Knappt tva mil norr om Hjalmsater ligger Amas ( Amas, Aranas), som Jan
Guillou anvant i sina romaner om tempelriddaren Am Magnusson. Amas ar har
Ams bamdomshem vid slutet av 1100-talet.
Aranas 10 agdes och beboddes i borjan pa 1300-talet av riksmarsken Torgils
Knutsson, och dar slots ar 1304 en forlikning mellan kung Birger och hans broder
hertigarna Erik och Valdemar. Efter marskens dod ( han avrattades 1306)
skanktes jorden 1308 av hertigama till Gudhems kloster, med villkor att nunnoma
skulle tl.ytta till Aranas. Men forst sedan kung Magnus fomyat sin fars ( Eriks )
gava, kom ett kloster for Gudhemsnunnoma dar till stand. Fastningen pa Aranas
brandes efter marskens dod for att forhindra att hans anhangare skulle satta sig
fast har och hoja upprorsfanan. De tre brodema, Magnus Ladulas soner, har gjort
sig bekanta i historien inte minst genom Hatunaleken 1306 och Nykopings gastabud 1317. Vi mater brodema annu en gang i denna uppsats i samband med
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"Hertigkriget 1304". Aranas kom efter vaxlande oden till kronan vid refonnationen.
Pa en karta "Svenska borgar och palatsbyggnader pa 1200-talet" anger Dick
Harrison 11 Aranas som en " borg med icke-kungligt eller osakert innehav ".
Murrester fran den medeltida borgen Aranas syns fortfarande over mark. En
utgravning ( av tva byggnader ) gjordes ar 2001. Lars Lundqvist berattar pa Internet ( sokord: Aranas) att ingenting tyder pa att borgen ar aldre an fran c:a
1250.

***

Carl Gustaf Roos skickades i unga ar utomlands for att Iara sig krigaryrket. Vid
hemkomsten efter fyra ar sokte han upp Kristina Sparre, som han tydligen
kande sedan forr. Kristina hade blivit bortgift med den cirka 40 ar aldre amiralen
Claes Uggla. Kristina var nu anka efter sjohjalten och bodde pa Averstad, som
ligger pa Varmlandsnas. Carl Gustaf Roos och Kristina Sparre gifte sig. Kristina
fodde sonen Axel pa Amas ar 1684 12 .
Amas ( eller det gamla Aranas ) hade 1683 overgatt fran Kronans till enskild persons ago 13 . Den nye agaren var Bengt Sparre. 14 Dennes svager Carl Gustaf
Roos af Hjelmsater blev genom arv efter hustrun Kristina agare till Amas 1695
15
. Till sonen Axel Roos, som anges som agare fran 1722, aterkommer vi langre
fram.

***
Eric Fernows "Beskrivning ofver Varmland" 16 utkom pa 1770- talet. Han berattar har: "Carl Gustaf Roos, var --- 1) g.m. Kristina Sparre, baron Ugglas ankefru. Darom berattas foljande anekdot. Da amiral Uggla vid avseglingen med tlottan av nagon hemlig aning spadde sig det odet, att aldrig mer komma tillbaka,
lovade Karl XI att vara som en far for hans anka och barn, ifall nagot dodligt
skulle honom traffa. Sa reste konungen en gang, da han var i Varmland, att hedra
ankefriherrinnan med sitt hoga besok, till Averstad da hon nyss blivit forlovad
med Roosen, som da inte var mer an korpral vid Vastgota kavalleri. Detta forebradde henne konungen pa skamt, eftersom hon forut agt en sa hederlig man·och
en sa stor amiral. Ja, Eders Maj:t, skall da frun ha svarat, jag satter mer varde pa
en levande korpral an en dod amiral, och om denne, som jag hoppas, gor sig vardig Eders Maj :ts nad, sa kan han bli general. Det gjorde sa mycket, att hon blev
vigd vid honom sasom kapten av gardet. 2) blev han g. m. Magdalena von der
Noth, generalmajoren Tomas <lotter och anka efter kapten Johan Tordsson Bonde
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till Sund. Huruvida <let ager grund, att hon varit fodd i hedendom eller Turkiet
men blivit dopt i Sverige, som eljest trovardigt folk berattat, kan jag inte saga.: __ "

***
Den 4 maj 1676 lamnade en svensk flotta pa 60 skepp Dalaro. Dess uppgift var
att oskadliggora den danska flottan, undsatta Pommem och tacka en planerad
invasion pa Sjalland. Amira! over flottan var en av krigiska varv fullstandigt
oprovad man, rikskammarradet Lorentz Creutz. Amiralen Claes Uggla (omkr
1614- 167 6 ), Kristina Sparres forste man, forde befal pa skeppet Svardet over en
av de tre eskadrarna. Danskarna stod under befal av den hollandske sjohjalten
Cornelius Tromp och den danske amiralen Niels Juel. Creutz ledde flottan mot
Oland efter oavgjorda traffningar vid Riigen och Falserborev. Dansk-norska flottan foljde efter. Creutz beslot att halla sjoslag och gav order om vandning. Men i
sin iver glomde han, att amiralitetsskeppet gick med de undre kanonportarna
oppna for att vara redo att fyra av en bredsida. I vandningen rusade sjon in, och
<let valdiga skrovet kantrade. Manskapet, som stod vid kanonema med brinnande
luntor, tappade dem. Elden kom los och spred sig till krutrummet. Inom ett
ogonblick fanns <let hara nagra spillror kvar av det svenska flaggskeppet Stora
Kronan. Creutz och 800 man omkom. I forskrackelsen skingrades flottan. Men
Claes Uggla holl med fyra fartyg stand mot 15 av fiendens storsta skepp. Han
fortfor att besvara fiendens eld, tills hans fartyg skots i brand. Da kastade han sig
i sjon och omkom. Sjoslaget vid Olands sodra udde den 1 juni 1676 slutade med
total dansk seger och ledde till danskt herravalde i Ostersjon resten av aret [ Carl
Grim berg ] . 17 ·
Vraket efter Stora Kronan upptacktes 1980 av Anders Franzen pa 26 meters
djup 6 km utanfor byn Hulterstad pa sydostra Oland. Marinarkeologer undersoker
f. n. skeppsvraket.

***
Carl Gustaf Roos har sjalv upptecknat en" Kort relation Ofver mine ringa
Meriter" 18 . Dar kan man lasa:
"1673 reste jag ifran Swariget ath Tyskland, Halland och Frankrijke och derest
ofwade mig uti spraken, Geometrin, Fortifikationen, Artillerie och Fyrwarkerie,
samt andra adeliga Exerciter.
1674 Begaf jag mig uti kajserlig tjanst, under Generalfaltmarschalk Lieutenant
Margius de Granas Regemente. hwarest iag i femb manader for Volonteur och 36
manader for fendrick tient som mitt afskiedspass, hwiket tillforene hoos Kongl.
Maijt ingifwit utwijsar, i warande tijdh bewijstat belagringen for Philipsbourg och
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Trier sampt battaillen wijd Conserbrick, derest iag ock blef Blesserad uti hogra
knaet wed Bombarderingen afDeupang ( Deux-Ponts=Zweibriicken) blefmig
fahnan i handen afskjuten; mellan dessa actioner, hwilka iag som fendrick bevistadt, hafwer iag med bem:te Regemente legat i guarnision uti Collen ( Koln), Bon
(n), Cobelentz, Trier och Lyxenbourg.
1677 Sidst pa ahret, reste iag heem till Sweriget, och straxt blef lieutnant under
hennes Maijtt draningens Lijff Regemete till hast."
Roos blev alltsa strax lojtnant, ej kapten som Fernow skriver.
Nyss hemkommen till Sverige och nyforlovad med Kristina Sparre tick Roos
1678 under det pagaende dansk-svenska kriget delta i kampanjen "ved Bohuus
som da belagrat war, bijvistande acktionen pa Hijsingen, da :fienden der ifran
drifwen, och blef twungen at upphafwa belagringen, hwarwid iag med 20 Ryttare
och ofwerstl. Poullet blef commenderad att visitera :fiendens batterier, da iag af de
som annu i approchema Iago pa andra sijdan watnet, blef skuten igenom myssan;
nar denna belagringen war upphawin, erholt iag permission att ga med Hr General
Wellingks regemente ath Skane till kongl. Mait:s armee for Christianstad, hos
hwilket regemente jag som Volonteur blef och atskillige lyckelige Partier med
forbem:te General var---".
Roos forflyttades 1678 till Livgardet till fot och undervisade 1684 Sodermanslands regementes of:ficerare i nyinforda "handgrepp och exercitier". Tva ar senare
blev han major vid Skaraborgs regemente, dar han handlade fragoma rorande
detta regementes utrustning. Ar 1693 ledde han en av regementets arbetskommenderingar till Goteborg. Ar 1696 befordrades Roos till overstelojtnant vid
Guvenorsregementet i Riga och transporterades 1699 darifran till samma bestallning vid Narke-Varmlands regemente.
Det stora nordiska krigets utbrott pa varep. 1700 stallde den svenska krigsmakten infor ett tvafrontskrig. Svenskamas landstigning pa Sjalland i narheten av
Humlebaek den 25 juli ledde till freden i Traventhal den 8 augusti, mellan
kungen av Danmark och hertigen av Holstein- Gottorp. Sverige berordes av freden i Traventhal genom en amnestipunkt, som innebar att den danske kungen var
skyldig att uttrada ur koalitionen mot Sverige. Tills vidare var faran fran Danmark
avvarjd.
Medan Sverige lag i lai.g med Danmark maste gransen mot Norge vaktas.
(Sommaren 1701 nar Sveriges totala stridskrafter utgjordes av 80 640 man- kavalleri, dragoner och infanteri- var 9 440 man placerade vid vastgransen, eller var
nionde soldat.) I juni 1699 bade overstelojtnant Roos blivit kommenderad till
norska gransen med Narkes- och Varmlands regemente.

***
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Granstvister mellan Norge och Sverige

Mellan Norge och Sverige hade sedan Hinge granstvister agt rum. Arvid Ernvik
skriver i en kommentar till Erik Femows "Beskrivning over Varmland" 19 att:
"Harald Harfager skall enligt sagan ( omkring ar 870) dare:fter ha underlagt sig
hela Varmland, en uppgift som verkar otrolig. Sakerligen erovrade han endast den
del av landskapet, som utbreder sig mellan riksgransen och Glafsfjorden. Ingenstans i de norsk-islandska kungasagoma eller i norrona20 diktverk omnamnes
nagon ort belagen oster om Glafsfjorden sasom varande i norsk ago. I de av Harald erovrade omradet ingick Nordmarks hd 21 samt storre delen av Gillbergs hd.
Detta landomrade forblev i norska kungars ago till omkr. ar 1000." Nordmarks
harad gransar till Dalsland och Norge, Gillbergs harad ligger oster om Nordmarks
hd och gransar i soder till Dalsland. 22
Fernow 23 berattar ocksa om Harald Hardrades krig 1066, Magnus Barfots krig

1093 och Birkebeinerkriget 1170 under det paviska tidevarvet fore digerdoden.
Vid Ribbungefejden 24 ar 1225 foretog den norske kungen Hakon Hakonsson
ett infall over Varmlandsgransen for att hamnas Sigurd Ribbings hamadstag till
Norge foregaende ar. Hakon gick fram fran Vinger till Marasten ( Morast) med
en har pa 3.000 man till fots och 600 ryttare. Under detta krig odelades
granstraktema svart. Josse Ny kapell omnamns i den pa 1260-talet nedtecknade
Hakon Hakonssons saga. 25 . Kyrkan lamnades oskadd av Hakon och e:fter ytterligare 600 ar kunde de Lagerlofska slaktportratten hangas upp har.
Hertigkriget 1304

Om detta inhemska krig skriver Fernow att "sedan oenighet uppkommit mellan
konung Birger och hans broder, hertigama Erik och Valdemar, tog de sin tillflykt ·
till Norge, dar k. Hakan gav dem Nyklaborg, Kungahalla, Varberg och Hunehals
till forsvar. Darifran strovade de pa Dal, i Vastergotland och Varmland, slog ihjal
folk och plundrade deras egendom. Konungen lat val till forsvar uppbygga Gullbergs skans, men hertigarna uppforde Daleborg och befaste den starkt. Detta
skedde 1304. "E:fter strider mellan kungen och hertigarna hade dessa II haft
radrum att ga konungen till motes i Gillberga, dar krigsharama stod uppstallda
mot varandra och det skulle skrida till ett ordentligt slag, da de narvarande herrar
gick emellan och bemedlade en forlik:ning vid Kolsater 26 denl5 februari 1305, i
kraft av vilken hertigama fick igen allt vad de forut haft av riket. 27
11
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Digerdoden drabbade Europa kring 1350 och inte minst Norge led. "For att

forsta vilken roll digerdoden spelat i norsk historieforkning maste man ha den
politiska situationen klar for sig. Det norska kungariket forlorade sin sjalvstandighet under senmedeltiden. Fran att ha varit nordatlantisk stormakt med inflytande over Island, Gronland, Faroarna, Shetlandsoarna, Orkneyoarna, Hebriderna
och Isle of Man utvecklades Norge under senmedeltiden och 1500-talet till en
dansk provins. Forandringen stadsfastes av Kristian III ar 1536. Jnte forran 1905
skulle Norge anyo regeras av egna kungar " skriver Dick Harrison. 28
Under det nordiska sjuarskriget, 1563- 1570, utsattes granstraktema for omsesidiga harjningar. I vastra Varmland blev en fjardedel av bebyggelsen nedbrand. Det varsta aret var 1565, varom Fernow skriver :"Kommo de norske ej
annorlunda an en biswarm in i Warmland, framforo grufweligen med mord och
brand, och aldeles i grund forstorde och afbrande prestgardarna i Gillberga, Holmedal, Blomskog, Arvika, Kjoln och Fryksdalen. En besynnerlig lycka, att kyrkorna blefwo skonta, men plundring hafwa de knappt undgatt, och torde man
kunna fora hit, hvad folket pa en del stallen berattar, at deras klackor blifwit forda
till Norrige." 29 Under denna period hette kungarna i Sverige Erik XIV och Johan III, som krontes 1569.
Nasta gang Varmland blev krigsskadeplats var under det s.k. Kalmarkriget, da
GustafIIAdolfvar kung. Ar 1612 brot en mind.re norsk truppstyrka in i Nordmarken och Dal. Den ford.revs emellertid av davarande stathallaren i Varmland, Bo
Ribbing, "en stathfillare, som atminstone i sin tid, knappt agde sin like hwarken
pa domstolen eller i falt" skriver Fernow. 3 Freden i Knared 1613 aterstallde
lugnet for denna gang.

°

Hannibalfejden ( infoll nar Kristinas formyndareregering styrde Sverige ).

I kanslan av en annalkande oundviklig kraftmatning mellan Danmark och Sverige
borjade Hannibal Sehestad, omedelbart efter sin ankomst till Norge som dansk
stathallare ar 1642, ett energiskt arbete med att organisera de norska stridskraftema. Sverige var engagerat i <let 30- ariga kriget och kunde inte avdela starkare
reguljara trupper till vastgransen. Har nodgades man darfor upptrada defensivt
och i forsta hand ordna med forband uppsatta av utskriven allmoge. Den 21 januari 1644 monstrade landshovdingen i Varmland Olof Stake sina fataliga linjetrupper samt den till gransforsvaret uppbadade allmogen i ett lager vid Nolby i Eda
socken, nara den plats dar Eda skans senare kom att anlaggas. Till befal foror~nade ban nagra avskedade officerare. Samtidigt borjade man bygga en skans vid
Morasf. En placering av befastningen vid Eda- pas set skulle, ansag Stake, ha
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kravt mer folk an vad man hade tillgang till. Den 13 augusti 1645 slots sa freden i
Bromsebro och harmed nadde "Hannibalfejden" ett definitivt slut. Men freden
foregicks av en rad militara aktiviteter. 3 I

Nasta gang Varmland blev krigsskadeplats var under kriget med Danmark 16571658. Detta krig, under Karl X Gustafs regering, har i vastsvensk folkmun fatt
namnet "Krabbefejden" efter den norske generalen Ivar Tagesjo Krabbe. 32
Gustaf Oxenstiema fick ansvaret for Varmlands forsvar For bergslagens skyddd
uppsattes "Bergsregementet" Till regementschef utsags Claes Fleming. Efter
monstring i Karlstad av :fyra kompanier ur Bergsregementet och ett kompani av
Narkes och Varmlands ryttare begav sig Oxenstiema vasterut och nadde trakten
av Eda den 11 juli 1657. Har borjade en livlig verksamhet med att bygga upp
gransforsvaret. Den forsta atgarden var att sanda fram kompaniet "med gamble
soldater" till Morast skans, som skulle tjana som forpoststallning. Samtidigt
borjade Oxenstiema bygga ut ett befast lager for huvudkraftema i sjalva Edapasset. Att han valt att stalla sig just har torde berott pa anvisningar han fatt av
landshovding Soop. Den som forst foreslagit Edapassets lamplighet var Olof
Stake.
I den karga bygden uppstod snart bade livsmedelsbrist och brist pa furage till
hastama. Oxenstiema ville ha m:er folk for att kunna anfalla in i Norge. Han pamindes om att Kungl. Maj.t endast anbefallt defensiva atgarder vid Varmlandsgransen. Faltmarskalk Douglas onskade att infanteri fran Varmland skulle forstarka truppema vid Vanersborg.
Oxenstiema fick snart ett svart extra bek:ymmer. Tidigt pa morgonen den 24
augusti 1657 utbrot namligen myteri vid Bergsregementet, som utan vidare tankte
marschera hem med vapen och fana. I tid varskodd, om vad som stod pa, infann
sig emellertid Oxenstiema i lagret och med hjalp av "de gamble forlavade", vilka
tydligen var en god tillgang aven som polistrupp, stavjades oron snabbt och myteristema awapnades. En pa platsen tillsatt standratt domde "forama och Rottema" av myteriet en korpral och sju meniga till doden. Straffen verkstalldes omgaende. Dock hangdes endast tre man medan de ovriga "benadades" till gatlopp.
Till sist fick Bergsregementets samtliga kompanier gora offentlig avbon och pa
nytt "sina fanor swaria". Disciplinen var aterstalld.
Oxenstiema avtagade mot Vanersborg med storre delen av sin trupp. Flemimg
overtog kommandot vid Eda. Hans kvarvarande lilla kavalleristyrka om 18 ryttare
och 14 ·dragoner behovdes for spaning med "partier" inat Norge. Till det direkta
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forsvaret aterstod blott tva soldatkompanier, det ena sammansatt av folk fran
Bergsregementet och Varmlanningarna. och det andra av "de gamble". Deras
styrka var, endast 65 respektive 104 man, hartill kom drygt 100 uppbadade bonder. Tidigt pa morgonen den 11 februari 1658 brot en fientlig styrka pa omkring
200 man anford av overstelojtnant Opitz plotsligt och oformarkt in pa ryggsidan
av skansen. Striden blev hard. Men "de gamble" varjde sig.
Efter att ha misslyckats i sina anstrangningar att snabbt vinna kriget i Danmark
borjade Karl X Gustafi slutet av 1659 planlagga storre operationer mot Norge.
Huvudanfallsgruppen som understalldes faltmarskalk Kagg, fick till narmaste
uppgift att ta Hall, men aven truppema i Varmland skulle forstarkas, sa att man
harifran kunde anfalla Vinger. Kungens dod den 13 februari 1660 i Goteborg fick
till foljd att Kagg avbrot sitt foretag mot Hall och gick tillbaka inanfor den
svenska gransen.
33 ,

under Karl XI:s regering, borjade med en dansk krigsforklaring i augusti 1675. Vi minns sjoslaget utanfor Glands sodra udde 1676 och
danskarnas landstigning vid Halsingborg i juni samma ar. Stathallare i Norge var
Ulrik Fredrik Gyldenlove, som intog Vanersborg och hotade Goteborg, men
stoppades vid Halmstad. Overste for Narkes och Varmlands regemente var Johan
Gyllenspetz, som organiserat en egen underrattelsetjanst for att folja vad som
hande pa norska sidan gransen. Den 8 september 1675 anlande 5 kompanier av
Narkes och Varmlands regemente till Eda under Gyllenspetz befal. Den forfallna
Eda skans borjade istandsattas med hjalp av allmogen. I slutet av september tilllkom drygt tre nyuppsatta kompanier av Livregementet. 112 finnar fran
granstraktema samlades i Eda. De ansags hysa avsevart mindre betankligheter
mot partier in i Norge an den bofasta grannbefolkningen fran Nordmark och Josse
harad. I borjan av oktober anlande till Eda aven nagra artillerister fran Karlstad.
Gyldenlovefejden

Fernow 34 berattar om norska strovtag: "Fran langliga tider bar gransallmogen
brukat vid ofredstillfalligheter uppstalla vakt i de narmast gransen liggande byar
och pass, och darinom fora all sin losa egendom i forvar. Sa gjorde de ock nu.
Bondema i Helgeboda, Bortan och flera byar trodde sig sakra med sin boskap
och sin ovriga egendom, da de forde den till Granssjon, ett langre fran gransen
liggande skogshemman i Gunnarskog. Men de norske, som dock inte utgjorde
nagon ordentlig trupp krigsfolk, utan en strovande hop bonder eller busman, fann
tillfalle att smyga sig forbi gransposteringen och till Granssjon. Dar gjorde de sig
ett glatt gastabud, och nar de drog sig tillbaka, drev de med sig 140 stycken storboskap (7 tjog fullvaxta not ), tog med sig all mat, spannmfil och alla klader. Och
som de vid aterfarden maste ga genom Bortans gard, dar bondema, inte vantade
nagra sadana besok, var bortfarna till sin sater att barja ho, blev en bonde, Per

f
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Hakansson, som av en handelse var hemma vid garden, av d~m ihjalskjuten,
fonstren pa tva tredjedelar av detta vidlyftiga hemman borttagna, skap och dorrar
sonderhuggna. Vara fick darfor ingen annan hamnd, an att en finne skat en norsk
till dods, vilket stalle an i garden uppvisas."
Fernow berattar vidare: 35 "Alvdals harad byggde sig en egen skans vid Persby
i Dalby, dar de sjalva hall vakt, lonade vaktmastare och skrivare och undandrog
sig anda inte att ligga vid Eda skans. Om detta var orsaken, eller nagot annat, sa
blev inte mer an en gard i haradet, Viggen kallad, plundrad av de norske, som till
stort antal dar hade infallit. Nagra utlevade folk hjalpte de aven till att bli unga pa
nytt, lika vis som prins Asmund hjalpte karingen i England. (Rolfs Gotr. saga sid.
239.)"
For att forbereda ett anfall in i Norge beordade kungen generalkvartermastaren
Erik Dahlbergh att ijanuari 1676 avresa till Varmland och "med ett parti recognocera Glommen samt andra avenyer genom vilka Hans Majestat kunde passera in i
Norge". Samtidigt skulle Dahlbergh "ordinera" om Eda skans sattande i forsvarstillstand. Den 24 januari anlande Dahlbergh till Eda, dar han sannolikt under den
25:e dryftade skansens ombyggnad med fortifikationskaptenen Joachim Schyttenhjelm.
Den 26:e, troligen sent pa eftermiddagen, igangsattes den valdsamma rekognosceringen mot Vinger, ledd av generalmajor von Fersen. Truppen utgjordes av
200 ryttare ur Livregementet och 50 man ur Petter Dresses dragonkompani. Efter
att ha marscherat hela natten nadde man Vinger i daggrynigen den 27:e. Fiendens
forvakt jagades undan, varvid nagra fangar foll i svenskarnas hander. Harefter
rekognoscerade Dahlbergh fastningsverken och "delinierade" dem tillsammans
med sin 18-arige larkonduktor Ludvig Landsberg. Nar detta var gjort atervande
man till Eda, varifran Dahlbergh direkt fortsatte till Vanersborg.
Furtenbach 36 har gjort en uppskattning av antalet doda vid Eda skans for ar
1676. 6.000 spik gick at till soldaters likkistor visar proviantrakenskapema.Till en
trumslagares likkista hade anvants 16 spik. Antalet kistor for aret bor ha uppgatt
till 375.
I augusti 1680 besokte Karl XI sjalv den varmlandska gransen. Efter en inspektionsresa till·vastkustens befastningar anlande han i slutet av augusti till Edi
Dalsland, vaifran han fardades med bat pa Lesjon langs norska gransen och fortsatte sedan norrut " till lands och vatten upp till Eda och Morast skansar, Magnor
brooch sjalva gransen, varvid ej mindre an 10 3/4 mil tillryggalades under sista
resdagen". Efter inspektionen atervande kungen over Karlstad till Kungsor.
Sommaren 1699 hade som namnts vastgoten och overstelojtnanten Carl Gustaf
-.. Roos , nyligen anland fran Riga, kommenderats till norska gransen med Narkes
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och Varmlands regemente, over vilket han nu fungerade som chef. aven om regementschefen fortfarande hette Reinhold Rehbinder. Om honom kan man lasa i
Zeeh 37 :
Reinhold Rehbinder, frih. till Uddrich i Livland, herre till Gripenberg i Jonkopings Ian, Mar-

sater i Ostergotland, Duveholm i Sodermanland samt Stangholm, Vendtholmen, Qvarsjo,
Wingtorp och Anfastebo pa Dal, fodd pa 1640-talet i Livland. Fadern var geralmajoren och
guvernoren i Finland Henrik Rehbinder och modem Hildegard Elisabeth von Uexkull. Gift 1.
gangen 1671 med Catharina Maria von Fittinghoff, 2. gangen 1708 med frih:nan Magdalena
Ranck.
Sin krigarbana borjade Rehbinder sasom ryttare vid Ch.Horns regemente till hast, dar han
blev korpral. Fanrik vid Tavastehus lans regemente 1662, blev han lojtnant vid Livgardet
1672, kapten darstades 1674 och major 1676. I april 1678 kallas han overstelojtnant. Overste
och chef for Kronobergs regemente 8 juni samma ar.,flyttades han den 28 juli s. a. till Narkes
och Varmlands. Generalmajors vardighet nadde han 1686, generallojtnant 1693; flyttades juli
1701 sasom Ianshovdig till Kalmar Ian, dar han aven blev overkommendant over fastningarna
Rehbinder deltog i slagen i Halmstad och Lund, i vilket senare han blev svart sarad. Ar 1678
utforde han tva lyckliga strovtag, varvid han tog atskilliga iangar och hastar.
Rehbinder genomforde det standiga knektehallet i Narke och Varmland. Hos Karl XI stod
han i stor gunst och var av honom mycket anvand. Konungen lat honom forratta flera generalmonstringar under aren 1689- 1694, ett fortroende, som denna tid endast skanktes val beprovade generaler. Han foljde Karl XI pa dennes resa till Dalama samt till Tornea 1694 for att se
midnattssolen. Vid Karl XII:s kroning var han med bland de generaler, som vaxelvis med radsherrana buro tronhimmeln.
Han erholl 4 dee. 1680 kungl. tillstand att pa grund av sin langvariga tjanst pa Kolmarden fa
upptaga olandig mark och behalla densamma i sin och sin hustrus livstid.
Dod 29 april 1709 och begraven i Kalmar.
I samband med kungens resa till Tomea 1694 graverade Arvid Karlsteen en minnesmedalj
och Petrus Lagerlof skrev foljande vers: 38
Var store konung, som en sannskyld Solens like,
Med vaksam asyn far kring om sitt hela rike.

***
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Med Narkes och Varmlands regemente fran Narva till Poltava

I februari 1700 forsokte sachsiska trupper ta Riga genom overrumpling.
Generalguvemor i Livland var den gamle Erik Dahlberg, som genom sin vaksamhet bragte August II:s forhoppningar pa skam. Ett forsok pa sensommaren att
belagra staden slogs ocksa tillbaka. Sachsama avskracktes ocksa av underrattelser om att en sven~k har var pa vag.
Aven ryssama hade gatt till anfall och belagrade Narva, vars kommendant
overste Henning Rudolf Hom lyckades fa ut ett brev daterat den 13 september till
Karl XII, innan belagringen slots runt staden.
Den 20 augusti 1700 hade Carl Gustaf Roos fatt order att med de tre Narkeskompaniema bryta upp och marschera till Stockhohn. Kristinehamns kompani
jamte 54 man av Karlstads kompani skulle skynda efter. Pafoljande ar skeppades
aven Nas kompani over till Baltikum. Regementets ovriga forband: Fryksdals-,
Josseharads-, Elfdals- och Nordmarks kompanier stannade kvar i beredskap pa
sina rotar med hansyn till faran for ett danskt- norskt fredsbrott.
Regementet bestod alltsa av tio kompanier, som ett resultat av Karl XI:s indelningsverk. 39 Mellan 1684 och 1691 monstrade kungen vid fyra tillfallen Narkes
och Varmlands regemente om 1674 man. Varmlanningama stod for 1200 man
och narkingama for aterstaende 474 man. Kompanibefalen bodde inom sina respektive kompaniomraden. Elfdals kompani t ex hade sitt kaptensbostalle (Ona) i
Eksharad. 40

***

Nar kriget brot ut och de indelta regementena kallades tiUfronten fanns fa trapper till forsvar av landets granser. Narkes och Varmlands tremanningsregemente
bildades. Till chef utsags forre kaptenen vid stamregementet Peter Baarnhjelm.
Den 30 oktober 1700 sager sig Baarnhjehn med landshovding Fagerskold rest
omkring i lanet och monstrat 531 man "bergslagstrupper". Kompaniema benamndes Oster- Narkes, Vaster-Narkes, Kristinehamns, Mellansysslets och Vastersysslets. Foljande ar utokades kompaniema antal till atta. Den 8 jan. 1701 sager
sig Baarnhjehn hava erhallit fullmakter for befalet och tillagger att regementet nu
befinner sig i sa gott stand, att han kan marschera vart som heist. Overstelojtnanten Nils Posse var dock den som kom att fora befalet over tremanningsregementet, nar <let snart overfordes till Livland. 41

***

Det indelta infanteriregementets minsta byggsten var roten, bildad av tva medelstora gardar. En rote skulle rekrytera och forsorja en soldat. 150 soldater bildade ett kompani, vars geografiska utbredning motsvarade ungefar ett harad. Atta
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kompanier med sina 1200 man bildade ett regemente, vars omrade motsvarade ett
landskap eller Ian. Narkes- och Varmlands regemente med sina tio kompanier
utgjorde alltsa ett av de storre. De man, som rekryterades som indelta soldater,
var i allmanhet ogifta karlar, omkring 25 ar gamla. I borjan av <let stora nordiska
kriget var officerarna till stor del adelsman, till ansenlig del av baltisk bord. Margus Laidre 42 har beraknat att nara trettio procent av svenska aIIDens officerare
harstammade fran Estland och Livland.
·

Det svenska infanteriets taktiska enhet var bataljonen, bestaende av fyra kompanier, totalt 600 man. Regementet var den administrativa enheten. Bataljonen utgjordes till en tredjedel av pikenesare och till tva tredjedelar av musketerare.
Samtliga soldater bar ocksa varja. Inom varje kompani fanns 12 grenadjarer, bevapnade med bajonettforsedda muskoter samt handgranater. Nar det var dags for
strid formerades infanteribataljonen i en fyra led djup linje med soldatema staende sa tatt att de kunde rora varandra med armbagarna. Harvidlag skilde sig inte
den svenska infanteritaktiken fran den i resten av Europa. Skillnaden lag, liksom
nar <let gallde kavalleriet, i att svenskarna var mer aggresivt inriktade, skriver
Bengt Liljegren 43 . Bajonetten uppfanns ar 1640 och uppkallades efter den
forsta tillverkningsorten, Bayonne i Frankrike. Vid tiden for slaget vid Narva
hade i sin helhet enbart Livgardet utrustats med bajonetter.

***
Den 7 september 1700 passerade regementet Arboga, och nadde Stockholm den
19 eller 20 september. Kommenderingens styrka 44 uppgick till 13 officerare,
20 underofficerare, 12 trumslagare och pipare, 26 korpraler och 674 gemene.
Officerarna utover overstelojtnant Roos var regementskvartennastaren Bock,
kaptenema Fock och Lilliecrona, kaptenlojtnanten Schiortz ·samt lojtnantema eller
fanrikarna Jakob och Petter Steckman, Mask, Rutenskold, Lagerhielm, Stjema, v.
Ulrich , Bahr och Hoffner. I slutet av september fordes regementet ombord, och
den 1 oktober skedde avfarden. Efter fa dagar hade man kanning av den kurlandska kusten och ankom till Pemau under en :fruktansvard stonn. Urskeppningen foljde de narmast foljande dagarna. I Pemau stannade regementet en stor
<lei av oktober. Karl XII hade lamnat Karlshamn den 1 oktober och anlamt till
Pemau den 6 oktober.
Fran Pemau via Reval ( Tallin ) marscherade regementena mot Wesenberg, dar
kungen monstrade omkring 10.000 man. Ryssen betraktades som den farligaste
fienden. Trots den olampliga arstiden antraddes marschen osterut mot Narva. Den
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ryska haren -omlaing 35.000 man- stod i ett forskansat lager utanfor staden. Nar
svenskama natten till den 20 november var en och halv mil fran Narva skots
svensk losen -tva kanonskott-, som besvarades fran fastningen. Tsar Peter hade
lamnat <let ryska lagret den 19 november dagen fore slaget, sedan han utnamnt
den belgiske hertigen de Croy till befalhavare. Denne atog sig motvilligt uppdraget. Enligt beprovad krigskonst skulle svenskarna fore slaget ha byggt ett
forskansat lager, men soldatema hade inte fatt brod pa fyra dagar och man raknade med att ryssama snart skulle fa forstarkningar varfor man valde ett snabbt
frontalanfall.
Anfallsplanen, som hade gjorts upp av generallojtnanten Carl GustafRehnskold,
gick ut pa att tva flyglar skulle bryta igenom fiendens forsvarslinje for att darefter
rulla upp den ryska forsvarslinjen at bada hall.
Den hogra flygeln anfordes av generallojtnant Wellink, den vanstra av Rehnskold. Dessa bada flyglar var placerade pa omse sidor av hojden Hermannsberg
pa vilken huvuddelen av artilleriet var placerat. Den vanstra flygeln bestod av 8
sma bataljoner om tillsammans 2.500 man. Infanteriet leddes har av generalmajor
Maidel. I taten for den hogra delen av denna flygel stod Narkes- och Varmlands
regementes tva bataljoner, den framsta med Roos i spetsen och den andra omedelbart efter ledd av kapten Fock. Bakom Maidels infanteri stod generalmajor
Ribbing ( som stupade under slaget ) med de skvadroner som genast skulle folja
med in i skansama. Till vanster om Rehnskolds flygel stod en kolonn om tva bataljoner dalkarlar och finnar anforda av overste Magnus Stenbock, som skulle
erovra redutten Rathshof och samtidigt forsoka skara av ryssamas retrattvag over
Narvafloden. Ytterst till hoger och vanster stod kavalleriet. Har fanns ocksa Livdragonema fordelade pa bade hoger och vanser flank. Bland dessa ocksa den
nyutnamnde kaptenen Magnus Cronberg, som skulle saras svart under slaget.
Den 18- arige Karl XII red ned fran artilleriet pa Hermannberget till sitt livgarde pa vanster flank och till faltropet" Med Guds hjalp "borjade striden
klockan tva pa eftermiddagen den 20 november 1700, just da ett stort morktmoln
hade drivits fram av den kraftiga vastanvinden. Pa nagra ogonblick tacktes slagfaltet av en kraftig snostorm, som blaste ryssarna rakt i ansiktet. Roos skriver i
sin tjansteforteckning att han sin
".. attaque pa fiendens Retranchements bekom, andra Bastionen ifran den stora
Bastionen pa hogra handen at rakna ifran fastet, hwarest iag igenom den hogstes
bijstand med min. Battaillon inbroth, for jagade fienden ythur 7 Bastioner och den
samma forfolde in emoth den 8:de derest ett stort moras oss hindrade at wijdare
komma, uthi hwilken action atskillige fahnor och Dragone Estandarer blefvo af
fienden tagne, dem iag sedan till Kongl. Majtt forde och i diupaste underdanighet
nederlade. Uthi denna actionen led detta Regementet mycket sa at afbegge Bat-
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tallonema till halfparten dode och Blesserade, iag sielff i armen och med en
styckekula igenom myssan, forutom atskilliga skatt igenom klader. "
Vid Narva sarades fler i den svenska armen an i nagot annat faltslag under Karl
XII:s ledning fore Poltava. Det storsta antalet sarade bade Narkes och Varmlands
regemente ( 32,4 % ), Halsinges ( 21,5 % ), Vastmanlands (20,4 % ) och Livgardet ( 15,9 % ). Kavalleriets och dragonemas forluster var betydligt mindre. Sammanlagt 28 procent av officerama och 18 procent av underofficerare och soldater
inom det svenska infanteriet sarades. Detta bekraftar att officerama gick ut i slaget i spetsen for sina soldater. 4s
Om de officerare som foljde Narkes och Varmlands regemente till Narva kan
man lasa 46 :
Mask ( som tydligen inte medraknats bland de 13 ovannamnda officerarna ) blev
soldat 1653 och fick avsked i september 1700. Han undslapp alltsa slaget vid
Narva. Bock och v. Ulrich stupade under slaget. Lilliecrona dog i vinterkvarteret
den 13 januari 1701. Schiortz dog den 3 februari 1701. Petter Steckman blev
lojtnant den 11 november och fick avsked den 7 december. Jacob Steckman, som
kom i tjanst 1674, blev skjuten med skrot i vanster arm. Han fick avsked. Bahr
blev lojtnant den 11 november och sarades i vanster hand. Rutenskold blev lojtnant den 11 november. Stjema blev lojtnant den 11 november och kapten den 7
december. Hoffner fick en kula i sidan, vilket gjorde honom oformogen att tjana
kvar. Han fick avsked den 13 december med pension. Lagerhielm tog avsked den
23 februari 1701. De officerare, som kunde fortsatta att tjanstgora var Roos,
Fock, Rutenskald, Stjema och Bahr. Alltsa fem av ursprungligen tretton.

Man kan folja deras oden i Nordensvan del II:
Gideon Fock, 47 till Fockenhoff i Estland foddes 1668. Fadern var oversten och kommen-

danten pa Noteborg Marten Fock, modern Anna Dorothea Bock. Gideon var gift med friherrinan Gertrud Rehbinder. Han blev soldat vid overste Rembert von Funckens regemente 1684
och befordrades till fanrik 1687. Han bevistade kriget i Holland 1689- 90, varefter han blev
kapten och chef for Kristinehamns kompani 1694 och major 1701 . Ar 1702 blev han overstelojtnant vid Vasterbottens regemente, ar 1706 kommendant i Posen och 1709 overste vid Halsinge regemente. Forutom vid Narva var han med vid Fraustadt, dar han blev sarad och vid
Holfzin. Yid Poltava blev han f°angen och bortford till Wokrenski. Hemkommen blev han generallojtnant 1722. Fock dog 1723.
48

var son till overstelojtnanten vid Adelsfanan Goran Rutenskold
och Margareta Silversward. Fromhold blev fanrik 1696 och kapten vid majorens kompani den
7 december 1700. Han finns kvar 1705. - "larer blivit overstelojtnant vid Jamtlands regemente" . Dod ogift.
Fromhold Rutenskold
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Axel Stjerna 49 var antagligen son till overstelojtnant Goran Stjerna. Han blev forst korpral

vid ett smalandskt kavalleriregemente och 1696 fanrik vid Narkes och Varmlands regemente.
Han var som namnts med vid Narva men vidare oden ar okanda.

so

Till Malmo och Bolltorp i Ostergotland, foddes 1673 som son till amiralen
Johan Bar, adfad Bahr och Anna Christina Slatte. Johans hustru var friherrinan Christina Oxenstjerna av Eka och Lindo.
Tient sedan 1689, da han blef volontiir [vid] et uthi Braband [under] overste Eschin darstaende
swenskt reg:te, 1692 awancerat till fendrick, -- 1695 transp.ss. fendrick till Nerikes och
Wermlands Regemente, ---1706 till major, under denna thiden bevistat foljade actioner: 1694
belagringen vid Howij i Lylerwalen och uthi stormningen blefwen blesserad uti hufwudet, ( var
med vid Narva som tidigare namnts ). 1701 descenten vid Riga och uthi action med 100 man
commenderat att fatta posto uthi den af fienden forluppna skansen ( Cohron ), som folliande
natten sprang uthi luften, 1702 bataillen wid Clitschow, 1703 belagringen af Thorn, 1706 bataillem wid Fraustadt, 1708 wid Holofzin och Mescowitz, 1709 fore Pultawiske actionen
commenderad pa postering med 100 man, hvarest han af20.000 Ryssar, foruthom Callmucker
och Cassaqar blef ofurerrumplad och nodgades retirera sig tillbaka i staden Oposna." Over
denna retratt blev Karl XII sa uppbragt, att han suspenderade Bahr, och det var antagligen vid
detta tillfalle som Joh. Ahlefeldt lofvades majorssysslan. Att suspensionen var verklig bevisas
darav, att Ahlefeldt forde majors befal under striden och Bahr sags ha kampat som menig
man. 11 Samma a.hr bataillen wid Poltawa, derest han blef iangen. 1722 effier 13 ahrs iangenskap
hemkommen och avanceradt till ofwerstelieutnant. 11 Bahr tilltradde ater majors indelning 1727
och blev overstelojtnant 1737 och var bosatt pa Hammar pa Hammaron. Ar l 740 var han
kommendant pa Alvsborg. Han dog 1742 och ligger begravd i Kvillinge kyrka. Med honom
utgick atten.
Johan Bahr,

Roos uppger i ett brev fran april 1701 [ Nordensvan def I sid 64 fotnot ] att av officerarna
stupade aven Diiben. Sarad blev von Giinterberch, som dog den 27 mars 1701, av sina vid
Narva erhallna 13 sar. Han blev lojtnant vid N. o. V. reg. den 4 maj 1696, transp. till Kungl.
Maj :ts drabanter till hast april 1700.
Sarad blev aven Jonas Jemer: Fran sergeant reg.- adjutant 5 febr. 1684 ( ar reg:ts forsta reg.
adjutant). lojtnant 7 dee. 1700. Avsked 8 febr 1701 pa grund av sari slaget vid Narva. Erholl
for sitt tappra upptradande vid detta tillfalle 2 1/4 hemman i Orebro lan pa livstids besittning.
Levde annu 1728.

De sarade forvarades p g a svara inkvarteringsforhfillanden tillsammans med de
sjuka. Det ryska lagret hade overtagits av svenskarna, som efter atta dagar drabbades av epidemier sarskilt flacktyfus och dysenteri, som tidigare harjat bland
ryssarna. Under alla de krig som den svenska armen utkampade fram till ar 1814,
beraknar man att 80- 90 procent av de soldater som dog i falt dukade under av
sjukdomar och andra umbaranden, medan drygt var tionde man stupade for en
fiendekula eller ett varjstick.
De soldater som fatt bestaende skador skulle skickas tillbaka till Sverige. Roos
fick sin anhfill.an om att dessa soldater skulle fa behfilla sina munderingar avsla..:
gen. De kladdes i stallet i vadmalsrockar, som fauns tillgangliga i ett forrad i Lais,
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dar kungen hade sitt vinterkvarter. Uniformema behovdes for friska. levande
karoliner.
De besegrade ryssarna fick atervanda hem. Svenskarna bade inte mat at dem.
Med blottade huvuden och mossoma i hand marscherade ryssarna bort i en strid
strom morgonen efter slaget genom en alle av svenska uttrottade trupper. Det var
den femte dagen manga av svenskama inte fatt brodtilldelning.
De ryska befalen holls dock kvar som fangar. Overbefalhavaren hertig de Croy
intemerades i Reval, dar han dog 1702. Det fanns ingen som ville ta pa sig kostnaden for en vardig begravning av generalen. Det obegravda liket fick sta i ett
kapell i S:t Nikolaikyrkan. Med tiden torkade <let och blev mumieliknande. Det
placerades i en glaslada och blev en av Revals storsta sevardheter. Stoftet av de
Croy begravdes forst Ar 1897. Hertigen hade aven tjanstgjort hos sachsama och
danskarna. Vid det danska anfallet pa Sverige 1676 hade han varit danskamas
befalhavare i Halsingborg.
Nyheten om att den ryska annen krossats spreds som en lopeld over hela Europa och framkallade bade beundran och skrack. Den okanda gransstaden Narva
blev pa en natt kand over hela kontinenten. Pa Paris gator hordes ropen: "Vive le
roi Charles!" Den turkiske storvisiren sande sina lyckonskningar och onskade
med Allahs hjalp fortsatt framgang for den svenska armen.

Nordensvan var chef for Vann.lands regemente och ansvarade for tillkomsten av
"Varmlands regementes historia" 1904. Dessutom skrev han Ar 1918 efter sin
pensionering ned sina synpunkter och betraktelser om Karl XII. Hans bedomning
lyder: 51
"Taget till Narva var ett vagspel, ett av de storsta vagspel, som krigshistorien
kanner, ett foretag utan motstycke i samtidens historia. Det utgick aven det ur
konungens hjarna; det grundade sig icke pa bans underskattande av svarighetema
utan pa hans fullstandiga okunnighet om dem; det avraddes ocksa av hans, ingalunda raddhagade medhjalpare. Han utforde det i alla fall, och det lyckades. Han
gynnades av en obeskrivlig tur, som foljde honom intill det sista ogonblicket, da
snostormen dolde hans ringa skara, anda till <less den stod mitt ibland de forbluffade ryssarna, som, om de blott sett angriparna, kunnat utan vidare krama ihjal
dem. Ett mot samtidens krigsvanor fullkomligt stridande forfaringssatt hade
kronts med den fullstandigaste :framgang. Den av en Stenbock ock andra foretradda europeiska krigskonssten hade kommit pa skam gent emot konungens mot
alla regler stridande snillrika ingivelse ..... "
Frans. G. Bentsson

52

invander att genier inte behaver kadettskolor:
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"----specifika begavningar for krig finnas, som kunna vara utbildade och fardiga
vid en motsvarande tidig alder som den man t. ex. inom musiken finner hos Mozart, Paganini och manga andra----"
I vinterlagret vid Lais ovade man i belagring och forsvar av en snofastning. 53
Stenbock lat mannen i Dalregementet bygga en stor snofastning pa godsets Aker
med bastioner och redutter enligt fortifikationsreglema. Till kommendant over
citadellet "Bullerskog" utnamndes Carl Gustaf Roos och over staden "Slapstad"
strax intill kommenderade Axel Sparre. Bada stallena forsvarades av sammanlagt
narmare 400 man. Belagrarna leddes av Magnus Stenbock. Enligt overenskommelse svarade varje timme mot en <lag. Muskotema var laddade med pappkuloi.
Man satte ocksa ut minor. Genom stormning tvingades fastningen till slut kapitulera, varpa man satte upp kapitulationsvillkor. Striden blev pa sina hall sahet att
man efterat fick fora manga sarade till faltskaren for omplastring. Skansens vallar
hade skoljts med vatten och blivit glashala. det uppstod smarre hjarnskakningar
och benbrott. Av oaktsamhet skots ocksa en muskoterare fran Livgardet ihjal.
Man kan folja Carl Gustaf Roos vidare oden genom bans tjansteforteckning.
Den 9 juli 1701 deltog han i aktionen mot sachsarna vid Riga. Roos var nu
overste och chef for Narkes och Varmlands regemente. Flodovergangen av Diina
hade sedan lange noga planlagts av Erik Dahlbergh och generalkvartermastarlojtnanten Karl Magnus Stuart, varmlanningen med anor fran den skottska atten. Han
hade i sina unga ar tjanat som musketor vid sin avlagsne frandes, Karl 11:s av
England, garde och darefter varit verksam vid fortifikationen i Sverige sasom Erik
Dahlbergs larjunge och medhjalpare. Senare hade han under vidstrackta utrikesresor, bekostade av Karl XI, studerat tankvarda fastningsbyggen och sa smaningom fungerat som Karl XII:s la.rare i krigskonst.
Under de foljande arens falttag fick Roos flera ganger sarskilda uppdrag och
stred vid Kliszow 1702 och Thorn 1703. Ar 1704 anforde Roos forutom Narkes
och Varmlands regemente aven Dalregementet. Vid overgangen av floden Wisla
vid Praga, en forstad till Warszawa, hade dessa bada regementen tillverkat en
flytbro, som slapades fram till floden, sjosattes och med strommens hjalp falldes
over till andra stranden. Kungen visade enligt Roos' tjansteforteckning den naden
"att follja pa Dahlregementet ofwer fast 4 andra Kongl. Regementen der woro
som hade rangen fore mitt".
Pa varen 1704 hade Roos tjanstledighet for att resa hem och ordna med regementets forhfillanden, som rekrytering m. m. En rulla for dessa rekryter finns kvar
och visar att dessas medelalder var kring 25 ar. Hemresan hade dock fordrojts
genom svar storm, sa att han forst i januari kom hem till regementet. Antagligen
anvande han sig av sjuktransportema i november, vilka rakade ut for en fruktansvard storm, som drev flera skepp Ater till den tyska kusten, under <let andra for-
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gingos och endast ett fatal nadde hemlandet. Roos sager sig ha utsatt motestenniner for att averse kompaniema, varvid 66 man befanns for gamla, och vilka i
Karlstad av landshovdingen fick interimsbesked. Den 18 och 19 februari 1705
holls "skrivning", sa att inte hara de hemmavarande kompaniema blev fulltaliga
utan aven de utevarande forsags med 123 rekryter. Manskapet ovades i att
11
kampera, Wahl siuta och Exercera effter det brukliga maneret". Den 16 maj
aterfinns en ny rapport fran honom. Roos har nu kommit till Stockholm, <lit aven
rekrytema anlant, och med narkeskontinenten ar de 232 man. Som befal tjanstgjorde kapten Bahr och tjansteforrattande fanriken Adlerclou.
"1705 ahrs campaigne har iag effter Kongl. Majts nadigaste godtfinnandeJorrattat hoos Hogvalb. hr Baron Generalen och gouvemoren Rehnskolds annee och ar
alltsa nu pa det nijo och tiugonde ahret som iag i Kongl. Maijts min allemadigaste
Konung tienst warit och kan iag tacka min gudh at uthi warande tijdh iag sa Hans
Kongl. Majts tienst forrattat att iag aldrig for den ringaste forsummelse haft answar eller tilltahl ej heller nagonsin af mine allemadigaste Konungar haft nagon
onadig mijn, fast mindre nagot hardt ord, eij heller af nagon mine forman, hwarken har hemma eller i frammande
( land ), for hwilken nad, den stora guden wari ahra, han gifwe mig och den
sallheten hareffter, sa lange iag min Allemadigaste konungs tienst formar forratta.
Tjansteforteckningen avslutas och ar undertecknad i 11Lagret wijd Bentzin 6/ 10
05 11 • Samma ar upphojdes Roos i friherreligt stand.

Ett brev fran Roos finns i behall och ar upplysande pa sa satt att det visar hur
trangvasendet skottes. Han sager sig av Kongl. Maj :t begart nya brodvagnar, vilket likval avslagits av orsak, att sadana en gang bekommits och bort battre bevarats. Han anropar dock annu en gang konungens stora nad, sagande sig icke hava
erhallit brodvagnar sedan i Livland, dar alla regementena bekommit sadana, vilka
sedan i Kurland pa Gourbins slott blevo inlamnade pa konungens befallning, 11 da
iag med regementet at Litthauen marscherade, mest alla Regementena lemnade
sina brodvagnar i Curland och sedan har i Polen fatt andre storre beslagne wagner
med stora hastar dertill."
I borjan av 1706 belagrade Karl XII staden Grodno, dar cyssama forskansat sig
och sa smanigom blev utsvultna. Samtidigt befann sig Rehnskolds armekar om
10.000 man daribland Narkes och Varmlands regemente i vastra Polen. August II
tagade med 18. 000 man mot Schlesien I vaster stod general Schulenberg med
18.000 man sachsare och ryssar och 32 kanoner -svenskama hade ingen enda.
August och Schulenberg skulle forenas i ett gemensant slag mot svenskarna.
Rehnskold valde att snabbt ga mot Schulenberg. De fick kontakt den 3 februari
1706 i narheten av Fraustadt. August var annu tre dagsmarscher bort. Schulen-
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berg stallde upp sina trupper pa det stora oppna faltet oster om staden. Rehnskold
avsag att liksom Hannibal 216 f. Kr. vid Cannae gora en kringgaende rorelse med
flyglarna och anfalla fienden i flanken. Svenskarnas hogra flygel bestod av de
bada Vamtlandsbataljonema Roos och Cronman. Intrangda mellan dessa stod Atta
skvadroner av overste Homs norra skanska kavalleriregemente. Det vamtlandska
infanteriet banade vag genom de spanska ryttarna och mojliggjorde for kavalleriet
att i full galopp storma in genom den av infanteriet gjorda oppningen. Aven den
hogra flygeln, som bestod av sachsiskt kavalleri, drevs latt undan av det svenska
kavalleriet. Den svenska huvudstyrkan som utgjordes av Sodermanlands och
Kronobergs regementen, motte starkt motstand, som dock brots, nar de segrande
truppema kom till hjalp. Fienden forlorade 7.000 man i doda och sarade saint
8. 000 man i fangar. Svenska armens forluster var obetydliga. I ett brev dagtecknat Svetzki den 7 feb. , skriver Roos:" Min allraunderdanigaste pligt fordrar i
djupaste underdanighet att gratulera eders Kongl. Maij:t till den stora seget, som
Eders Kongl Maij;ts wapen haft offwer fienden pa denna ohrten, hwartill Eders
Kongl. Maij;ts mig nadigast anfortrodde Nerike och Wermlands Regemente, som
var <let forsta af war hogra flygel, anwandt war underdanigate pligt och igenom
dens hogstes bistand strax brackte fienden pa flyckten ... ".I en not i brevet anger
Roos regementets forluster i slaget till 7 doda och 40 sarade.
Slaget vid Fraustadt anses som en av de storsta segrarna i svensk krigshistoria.
Av de omkring 6.000 ryssar som deltog i slaget kom fa levande undan. Dragonen
Joachim Lyth 54 beskriver hur det gick till:
"General Rehnskold [lat] strax formera en krets av dragoner, kavalleri och infanteri, uti vilken sig alla overblevne ryssar forsamla maste, ungefar vid pass 500
man, som strax utan nagon nad i kretsen blevo ihjalskjutne och ihjalstuckne, att
de follo over varandra som slaktefar. "
Detta anses ha varit en hamnd for en handelse i Latowicz 17 04. En svensk
styrka under major Leijonhielm bade dar blivit anfallen av en rysk trupp bestaende huvudsakligen av kosacker. Svenskarna bade dragit sig tillbaka till en kyrkogard och efter tva timmars strid tvingats kapitulera. Trots att svenskarna bade
strackt vapen dodades upp till 150 av dem av kosackema. Tsar Peter utkravde
aldrig nagon hamnd for massakem vid Fraustadt.
Det kan vara intressant att jamfora detta med Anders Fryxells 55 berattelse om
handelsen vid Fraustadt, skriven pa 1800- talet: " De ryttare, som anstallde blodbadet, voro, savidt vi kunnat finna, allesammans varfvade. Intet bland de svenska
indelta regementena flackade sin hand dari. 11 Nutidakallor fritar dock inte svenskII
arna fran ansvar. Det sachsiska faltropet for dagen var" Macht alles nieder kan
ha verkat som en provokation. Enligt overstelojtnant Nils Gyllenstiema vid Norra
skanska kavalleriregementet blev det ryska infanteriet "pa nagra 100 nar massakrerade, emedan vi inte i begynnelsen kunde giva kvarter, eftersom var vanstra
flygel annu stod i full eld". Kungen anses enligt forfattarna till Svenska slagfalt 56
ha varit ovetande om massakem, nar han i ett brev till Rehnskold skrev: Och jag
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frojdar mig overmattan, att H. Generalen och de brava regementena hava haft
denna fomojelsen till att halla en sa skarp och lustig lek. .. I nasta brev skriver
kungen: Jag her balsa Generalema och Overstar Buchwald, Patkul och Roos.
Samma ar, 1706, befordrades friherre Roos till generalmajor. Om
Roos ' eventuella medverkan vid masakem namner har anvanda kallor inget.
Efter nastan fem ar i Polen, med standiga marscher kors och tvars genom landet, brat den svenska armen upp och tagade genom <let kejserliga Schlesien och
den 27 augusti 1706 passerade man gransen till Sachsen. Freden i Altranstadt den
14 september avslutade ett sexarigt krig mellan Sverige och Sachsen. Genom
fordraget aterfick protestantema i Schlesien sin trosfrihet. Enligt Nordensvan bar
ingen enda handling och inget enda brev fran denna tid angaende Narkes och
Varmlands regemente eller <less medlemmar patraffats.
Det var en valfodd och valutrustad svensk arme pa 35. 000 man som lamnade
Sachsen i september 1707. De 9.000 svenskar som stod i Pommem anslot sig till
huvudharen. Fran Sachsen tagade den svenska armen genom Schlesien mot Polen, varifran ryssama drog sig tillbaka. For att sakra den polska flanken lamnade
Karl XII en armekar om 8.000 man varvade tyska soldater kvar hos kung Stanislau, som satt osakert trots att August II blivit avlagsnad fran tronen.

***
En svensk officer Petter Bahr tick pa egen begaran inga i denna kar.

I Nordensvan 51 kan man lasa om Bahr: Fodd i Livland 1680.--- Tjanat sedan 1701 intill
1705, da han med Karl XII:s samtycke gick in vid Stanislaus'drabantkar, var med 1709 vid
Adolonowo i Polen, retirerande darifran med Potocki till Ungern. 1710 deltog han under furst
Racotzki i en skarp strid med de kejserlige i Wallachiet, dar han blev f'angen till 1711. Erholl
Stanislai avsked i Stettin, varifran han 1712 "sasom en Wasall begaf sig hit i riket" och blev anstalld vid Upplands standsdragoner (enl. 1737 ars rulla blev ban kapten 17 mars 1712); 1713
var bani Koningsberg pa varvning; var 1716 med i Norge, dar han blev sarad i hogra kindbenet; (han blev aven sarad 1705 uti Polen vid ett strovtag dels i vanstra tummen, och dels i brostet, dar kulan satt kvar i nio manaders tid, innan den kunde avlagsnas). I en rulla fran 1722 star:
11
Nar Hr grefwen Fersens Dragone Regemente avgick, har han iatt 2:ne Hans Kongl. Maj:ts
Special remisser med befallning att ia compagnie, ar en god och skickelig O:fficerare. 11 Samma
rulla omna.mner ocksa, att han skulle hava varit med vid Wattcurt i Polen. transp. till N.o. V.
reg. fick han 12 dee. 1721, da han erholl Kristinehamns komp. Fernow berattar att ban skulle
ha fatt detta, "nar ban undsatte prins Friedrich (sedan Fredrik I) och dess arme i Norge." Dod
28 okt. 1739.
Enligt Anders Edestam och Per Kjellin: dod pa Eketorp, Amneharad, (Sodra) Rada socken.

Petter Bahr (eller Peter von Bahr enl Anders Edestam och Per l(jellin 58 ) gifte
sig den 16 februari 1720 med Magdalena Lagerlof, <lotter till prosten Da~el
Lagerlof i Arvika, 1651- 1718. Magdalena var fodd 1696 och dog 1778 i Alga,
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dar hennes mor Mariana Kentzel bott som anka fram till sin dod 17 54. Magdalena
var kusin till Petrus' soner Erland och Johan, med vilken hon var jamnarig.

***
I oktober 1707 ankom en mangd rekryter till armen. Alla regementen skulle nu
vara fulltaliga och forsedda med gott manskap. Nar marken frusit till fram emot
jultiden kunde fa.lttaget mot Ryssland paborjas, sedan Weichel overskridits.
Den 4 juli 1708 utkampades den blodiga striden vid Holfczin, k:ung Karls sista
seger. I sin otalighet upptog Karl XII striden med endast en del av sina trupper.
Aterstaende regementen daribland narke- vannlanningarna, kom inte fram forran
segem var vunnen.

Den 29 augusti 1708 naddes staden Malatitze, dar lager slogs. Nagot skilda fran
de ovriga truppema forlades Ostgota kavalleri och av infanteriregementena Skaraborgs, Jonkopings, Vasterbottens ocb Narkes ocb Varmlands under Roos' befal.
Intill flygeln av denna grupp strackte sig ett moras, som skilde dem :fran ryssama.
Dessa gjorde ett forsok att ga over moraset, men varnad av en overlopare, vidtog
Roos erforderliga atgarder. Forsoket misslyckades. Sa fort kungen fick reda pa
Roos' farliga lage, befallde ban denne, att flytta sina regementen narmare de ovriga. Klocka 7 pa morgonen den 31 aug. da jonkopingama var sysselsatta med att
ta ned talten, blev de plotsligt overfallna av ryssama, som dolda av en tat dimma,
smugit sig over moraset. Ingen bade sett dem. Faltvakten bann knappt skjuta
signalskott forran ryssama var strax inpa dem lossande sina salvor, "sa at de narmaste soldatema Iago i rotar ocb led sasom gras for Lian". Forstarknig anlande
ocb anfallet slogs tillbaka. Uppgifter om forluster saknas.
Den 2 september 1708 fortsatte marscben genom trakter, som tsaren latit branna
ocb fullstandigt odelagga. Livsmedel ocb foder bade forts bort. Alla bus bade
brants ocb trakten var som utdod, da all befolkning bade forsvunnit. Marschen
gick oerhort langsamt. De medforda livsmedlen borjade tryta. Sa smaningom fick
man ocksa gora bekantskap med Ukrainas valdiga skogar. Nordberg sager:
"Hwad den skogsvagen, som war 18 mihlen lang, kostade pa folck och Creatur ar
nastan obeskrifligt. De sidsta Regementena behofde ingen wagvisare, alldenstund
hastar, som creverat, vacante munderingar och gewahr och manga andra saker,
som man maste kasta bort till att latta bagagen, gjorde i det maht tillfyllest."
I slutet av september avbrots marschen, och truppema inkvarterades omkring
Mglin. Har kom underrattelser om Lewenhaupts nederlag vid Ljesna .~ch danned
berovades armen de rika forrad som Lewenhaupt skulle ha medfort. Aven fran
kosackema kom dfiliga underrattelser. Manga bade pa grund av svenskamas
langa drojsmal gatt over pa ryssarnas sida. .
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Vid slutet av ar 1708 var armen forlagd vid Viprek, och i Hadjacz i norra Ukraina. Har fanns rik tillgang pa livsmedel. I mitten av december kom dock order
om uppbrott. Annen skulle flyttas langre osterut, dar man trodde sig kunna fa
battre kvarter. "Under den marschen", sager Nordberg, "war en sa starck och
brannande kold, at man nappeligen tror <less like hafwa warit i nagra mans aldrar.
Af de svenske froso nagra tusende man sig forderfwade, somliga till hander och
andra till fotter, infanteriet marscherade foga annat an i full lopp, sa langt de
kunde andas; Cavalleriet steg av sine hastar och rande till fot, men det forsta de
ater sacktade sig, viste karlen ei ordet af, forr an han var skamd, sa att <let var en
omkan till at se och hora med hwad beswar <let arma folcket trakade fram."
Under helajanuari 1709 var kolden sa stark, att den omojliggjorde alla krigsrorelser saval fran egen sida som fran ryssarnas. Sedan man anlant till den lilla staden Opocna vid Vorskla, kvarlamnades dar allt artilleri under betackning av
Varmlands och Kalmar regementen. I Opocna blev regementena kvar till den 9
maj. Namnda dag lades staden pa kungens befallning i aska och Roos brat upp
med sitt regemente jamte Skaraborgs och Kalmar regementen for att deltaga i
belagringen av Poltava.
Natten till den 28 juni 1709 marscherade svenskarna upp pa slagfaltet vid Poltava. Mot cirka 16. 000 svenskar stod 40. 000 ryssar. Det svenska artilleriet skulle
· inte delta i slaget. Det stod tillsammans med ttossen samt 2. 000 sjuka och skadade vid Pusjkarjovka, fyra kilometer vaster om Poltava. Har fanns ocksa 2.000
ryttare samt nagra tusen kosacker och zaporoger avdelade som skydd.
Peter Englund 59, Lars Ericson 60 och aven Bengt Liljegren 61 ger en utforligare
bild av slaget. Har ett forsok till sammanfattning:
Karl XII var sarad av en kula i foten och hade lamnat hogsta befalet till faltmarskalken Rehnskold. Kungen och Rehnskold hade tillsammans gjort upp falttagsplanen. Chef for infanteriet var generalen Lewenhaupt, som inte drog jamnt
med Rehnskold.
Carl Roos, sa undertecknar han sjalv sin relation 62 om Poltavaslaget, av soldat-

ema kallades han Roosen, berattar att infanteriet stalldes upp i fyra kolonner,
fran vanster ledda av generalmajorema Sparre, Stakelberg, Roos och Lagercrona. Infanteriet var fordelat pa 18 bataljoner.
Sent upptacktes fyra nya ryska redutter, i vinkel med de ursprungliga sex,
vilket kravde en andring av falttagsplanen. Karl XII sammankallade darfor
Rehnskiold, Piper och overste Siegroth, chef for Dahlregementet. Denne skulle
informera Roos om de nya planema, men stupade innan han tick tillfalle dartill.
Efter en tidsodande omgruppering pa slagfaltet fick Roos befalet over sex batal-
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joner, namligen I bat. av Narkes- o Vann.lands, I bat. av Jonkopings, 2 bat. av
Vasterbottens regemente. och 2 bat. dalkarlar.
Roos anfoll de nya ryska redutterna. De tva forsta foll ganska latt. Den tredje
ryska skansen gjorde hart motstand. De svenska forlusterna blev stora. Av ursprungligen 2.600 man aterstod efter stonnningen av redutterna blott 400 man.
Kontakten med huvudstyrkan hade upphort. De overlevande av Roos' kolonn
sokte sig till en overgiven rysk skans, som omringades av ryssarna och ryskt
artilleri stalldes vid skansens ingang. Roos tvingades kapitulera.
I Roos' relation kan man lasa: "..... ock strax derpa en ofwerstelieutnant, benamnd
Kiow med en trumslagare ankom, som lat sla an, den iag intet lat swara, da han
ropade och bad, att man intet matte skiuta, han wore sand att tala med den som
commenderade, den han och sa begiarte. Da lat man honom komma narmarte,
och iag steg pa banquetten, hallsade han mig och sade: Hans Czarische Maj:t
hallsade och tillbod mig sin nad; der iag nu godwilligt wille gifwa mig till krigsfange, skulle eij allena iag utan alle, som hoos mig woro, behalla alt hwad wij
hoos oss hade, och blifwa sa honett tracterade som nagre fanger i werlden. Jag
fragade hwem han war? Han svarade: Ofwerstlieutnant Kiow. Der fragade iag
hwar Hans Czarische Maj :t war ? Han swarade: I Pultava. Jag fragade, hwem
som commenderade emoth mig? Swarade Generallieutnant Rentzel. Jag sade,
han skulle saga generallieutnanten, att han wiste det intet wore mitt utan Konungens folck iag hoos mig hade, hwilka iag ingalunda sa horde bortgifwa. Jag maste
hafwa tid moth afftonen, att iag mig der pa betancker. Med detta swar red han
bort till generallieutnanten, som sig med sina trapper satte mitt emoth skantzen,
och lat strax fora stycken neder ifran staden och begynte till att arbeta pa batterie.
II

Parlamenterandet fortsatte. Roos utverkade till slut tva timmars betanketid av
Rentzel, for att overlagga med sina officerare. Da var klockan 9 pa formiddagen.
Klockan 11 aterkom Kiow. Roos begarde skriftligt avtal, men man saknade
papper och black. Generallieutnantens hedersord fick duga.
Roos skriver: "Wij fordes alle i lagret, opskrefwes, och iag fram till Hans Czarische Maj :t uti Printz Menzikows talt, da iag der for mig fann Hans Excellence
Feltmarchalken, Generaleme Schlippenbach, Stakelberg, Hammilthon, Printzen af
Wirtenberg, hwilcke·alle suto wid bordet der de atet. Jag hallsade forst Printzen
Menzikow, och blef nedsatt till bordet, da straxt der effter Hans Czarische Maj :t
inkom som iag ock hallsade .... "
Nar tsar Peter mycket respektfullt :fragade Rehnskiold hur han med en handfull
soldater vagade invadera ett valdigt imperium, svarade denne att kungen hade
befallt det, och att det som lojal undersate var hans framsta plikt att lyda sin ha.rs-
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kare. "Ni ar en hederlig karl ", sade Peter, "och for er lojalitets skull aterlamnar
jag varjan till er." Nar sedan kanonema pa vallama skat annu en salut, reste sig
Peter med ett glas i handen och utbringade en skal for sina la.rare i krigskonsten. "
Vilka ar da Ers Majedtats la.rare ? " undrade Rehnskiold. " Det ar Ni mina herrar'', sade Peter. "Naval, da har larjungarna gjort sina la.rare stor heder" sade
faltmarskalken torrt. 63
Roos var den befalhavare vid Poltava, som kapitulerade forst. Han har kritiserats for detta. Huvudstyrkan bade behovt all hjalp. Men efter decimeringen till
400 man bade nyttan varit liten. Oklar ordergivning bidrog ocksa till utgangen.
Lewenhaupts haravdelning forblev intakt, men kapitulerade efter nagra dagar.
Kungen, overtalad av sina officerare, begav sig mot Turkiet med cirka I 000 kavallerister efter att ha tagit sig over floden Dnepr. Bland officerarna befann sig
den 25-arige livdrabanten Axel Roos, Carl Gustafs son.

***
Tsar Peters triumfmarsch i Moskva den 22 december 1709

Carl Gustaf Roos skymtar vi nasta gang i Moskva, vid tsarens segerparad. Dragonlojtnanten Joachim Matthiae Lyths 64 berattar i sin dagbok:
Den 21 december 1709 lat tsaren utdela pa de nodtorftigate fangne officerare sma
korta fareskinnspalsar, ryska strumpor och skor, ett par till mans.
Den 22 d:o om morgonen bitida blevo alla fangne svenska officerare uppstallde
och rangerade, jamte gemene och underofficerare, saledes namligen forst alla
gemene damast underofficerare, sa kometter och fanrikar, sedan lojtnanter, kaptener och ryttmastare, darpa foljde majorer, overstelojtnanter och overstar, varpa
foljde generaleme, allt tre och tre, och sist slot Faltmarskalk Rehnskiold och Grev
Piper, alla disarmerade, den ena med den andra. Uppa faltmarskalken foljde var
nadige konungs bar, som han i aktionen kvitterade, da han satte sig till hast; darnast pukor och estandarer och sist artilleriet eller styckena. Nar nu allt saledes var
rangerat och i ordning oppstallt, angick den sa kallade triumfmarschen, varuppa
tsaren sjalv allra sist med Prebretschinskis regemente till hast, som ar gardet, med
utdragne varjor foljde; och marscherade vi igenom 7 triumfportar, den ena kosteligare an den andra, med allehanda subsoneusa deviser om poltaviska slaget utmfilade, jamte atskillig slags musik och spel av kalmucker, kosacker och tartariske danser och marscher, oss fangnom att beskymfa och bespotta, darvid i
portama anrattat. Vid envar triumfport blev tsaren magnifikt trakterad, skots
starkt utur tomen med styckonen, jamval hordes salvor omkring hela staden, da
emellertid vi fangar maste stanna och sta stilla, tills ater befallt blev att marschera.
Emellan var triumfport var en rysk fjardedels mil, och voro gatome a bada sidor
med tapeter och dyrbare tacken utsirade och bekladde, jamval hus och gator med
spectaculeuse deviser och malningar beprydde. Under denne marschen utstodo vi
mycken ban och spott av det ryska kanalje, som tusendetals stodo pa bada sidor
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av vagen, darvid vi marscherade, fulle som bestar. Denne marschen pastod ifran
morgonen intill aftonen, da vi forst hunno igenom den sista triumfporten. som
stod in emot tyska slaboddan, utanfor vilken vi lange sta och expektera maste,
bade hungrige och trotte, som vi hela dagen icke haft en beta brod att ata, dartill
med var en bitter kold. Antligen langt om sider blevo vi hos cyskt folk inlogerade
over natten, hos vilka vi maste deras odestugor till godo hfilla, och det 30 a40
officerare tillsamman uti ett oderum, varest vi utstodo mycken kold och hunger.
Denne dagen, som var en triumfdag for cyssarna over viktorien vid Poltava, utpressade manga suckar av oss svenska fangar ....

***
De svenska krigsfangarna placerades i Sibirien. Carl Gustaf Roos fordes till
Kazan. Forst efter fredsslutet blev han frigiven och dog under hemresan i maj
1722 i Aho, 66 ar gammal. Carl Gustaf var nu generallojtnant och skulle ha aterfatt sin tjanst som regementschef, men hann som sagt avlida dessfoinnan. 65
I en fotnot i Nordensvan 66 kan man lasa:
Av de officerare vid Narkes och Varmlands regemente, som deltog i slaget vid
Poltava, stupade kaptenema Bagge och Edling, lojtnantema Palmstrom och Fahneskold samt fanriken Schagerlin. Lojtnant Kraffting dog en tid darefter av de sar,
han erhallit i slaget. Fangna blev regementschefen, generalmajor Roos, overstelojtnant Rehbinder, major Bahr ( degraderad strax fore slaget ), den i bans stalle
sasom major tjanstgorande kaptenen Ahlefelt- svart sarad, efter en tid av tsaren
benadad och hemsand-; kaptenema Gyllensparre, Svinhufvud, Gyllenspets,
Carlberg, Dahlstrom, Dtyander och Funck; lojtnantema Schagerbom, Liljeblad,
Oljequist, Munster, v. Gegerfeldt och Uggla; fanrikama Rolander, Broborg,
Rystrom, Lilljecrona, Sparre, Munster och Fahnskold samt adjutanten Godman.
I atertaget fran Poltava deltog och blev fangna vid Dnjepr reg-kvartermastaren
Schiors, lojtnant Kiorling och fanrikarna Swenske, Stiemflycht och Spang. Med
Karl XII till Turkiet kom endast kaptenema Didron och Sparre.

***

Manga av de fran fangenskapen hemkomna led stor nod och otaliga ar de klagoskrifter, som visar noden. Har ett exempel hamtat ur Nordensvan 67 :
Hogwallbome Hr Grefwe, Kongl. Maijs:tz och Sweriges Rijkes Rad, General
Felltmahrskialck och Prasident, Hogwallbome Hhr Baroner General Fellt Tygmastare, och General Qwartermastare, sa ock Hog Adell och Wahl.borne Krigz
Rader och Krigz Comissarier, Nad och Hoggunstige Herrar.
Emedan sielfwa Noden min Allder- och fattigdomb sampt brackeligheeter
drifwer mig fattiga forafskiedade Krigzman, som uti samfelte 31 Ahrs tijd tiant uti
Kongl. Maijs:tz Krigz Tianst, som mig i Nader mitt forunte afskiedz Pass af
Kongl. Krigz Collegio nogsampt utwijsar, och Under samma warande, langlige
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ofredeliga tijden eij niutet nagot tillgodo af min lohn, som andre mine Camerater
som sine hustrur har hemma i Swerige haft; men iag som ogift warit, alldrig den
ringaste stijf:r bekommit ifran 1700 da Regiementet uth marscherade, utan 1709
da det olyckelige pultava slagett war, wart iag fangen afRyssen och bortforder
till Seberijen och CamSchiachna in till des iag nu efter denne hugneliga fredens
slut, ny i forleditt ahrforst hinte Komma hem till mitt K:e Fademeslandh, Allt
fordenskull Flijr iag fattige Krigzman uti Alldra Underdan. odmiukheet till det
Hoglofl. Kongl. Krigz Collegio och odmiukel:e bediandes att iag Kunde fa den
Naden och bekomma nagot af desse munderingar som en dehl af de gamble Soldater fatt, dar med att skijla min fattige Kropp med, Emedan iag fattig Karl eij
hafwer racken pa Kroppen, utan mast anlijta goda Christmilda menniskior om att
lana Klader nar iag skall ga till gudz huus, eller annorstades; och nu nar som de
taga ifran mig sina Klader igan, ahr iag intet formogen att Komma utom stugu
dorren for nakenheet skull~ Beder fordenskull alldra odmiukeligast det Kongl.
Krigz Collegio wardigas for gudz skull hafwer med mig ett Christeligit medlijdande och forhielper mig fattige Krigzman, till det som iag uti denne min Supliqve odmiukel:n Supliserat hafwer, Emot hvilken stor Nad som mig fattig har
utinnan bewijsat warder, Gud den Alldrahogste af sin hoga himmell de
Hogwallb:ne Hh:r wisserligen walsignades warder och iag i mina boner der om
gudi afton och morgon trojnnerligen bedia skall, sampt ouphorl:n forblifwer Det
Kongl. Krigz Collegies Alldra Underdan Odmiukaste Tianare
Anders Bock
Fore detta Solldat wed Narkie och warmelandz Infanterije Regiemente.
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***

Friherre Axel Erik Roos 68 var, som tidigare namnts, son till Carl Gustaf Roos
och Kristina Maria Sparre och fodd den 12 augusti 1684 pa Amas i Forshems
socken i Skaraborgs lan. Han dog den 14 december 1765 pa Lovas i Gestads
socken i Alvsborgs lan. Modern Kristina hade dott 1695, da Axel var cirka 11 ar.
Fadem gifte om sig ar 1700 med Magdalena von der Noth. Axel blev tidigt
page hos den tva ar aldre Karl XII.

Ar 1700 kom Axel som volontar till armen. Ar 1704 blev han fanrik vid Sodermanlands regemente, 1706 lojtnant vid Narke- Varmlands regemente, 1708
livdrabant samt 1713 generaladjutant och overste for Sodra skanska kavalleriregementet . Efter krigets slut blev han generalmajor av kavalleriet 1722, 1725
overste for Nylands och Tavastehus dragonregemente och 1728 overste for Bohuslans dragonregemente. Ar 1740 blev han landshovding i Alvsborgs Ian. Vid
sitt avsked 1749 erholl han gerallojtnants grad med bibehallande av landshovdingelonen.
Axel Roos har blivit betraktad som urtypen for en karolinsk hjalte, och otaliga ar
de bedrifter som tillskrivs honom. De sexton ganger, som han rapporterades sarad, ger ett gott bevis pa hans tapperhet. Alltifran overgangen till Sjalland deltog
han i de fiesta av de avgorande slagen under Stora nordiska kriget, bl a vid
Narva, Duna, Klisz6w, Fraustadt, Holowezin och Poltava; han var med i kungshuset under kalabaliken i Bender 1713, dar han vid Karl XII:s sida visade den
storsta oraddhet. Efter kalabaliken sandes han till Stralsund med berattelse om
handelsen. Han var med vid forsvaret av staden och sarades svart vid ett utfall
1715. Pa vag till Frankrike i hemligt uppdrag 1716 tillfangatogs han av danskama men rymde och deltog darefter i det norska falttaget.
Roos har skrivit " Relation om calabaliken vid Bender" 69 , som tryckts i en
mangd upplagor. Roos var 1) 1718 gift Elisabeth Juliana Lilliehook dod 1721; 2)
1722 gift med grevinnan Hedvig Charlotta _Cronhielm.
Han anses ha varit en av forebildema till Tegners "Axel". 70
Har ett utdrag:
Den store kungen lag i Bender.
Forodda vore ren hans lander,
belett hans narnn, nyss arorikt.
Hans folk en sarad kampe likt,
som ren av doden kanner kolden,
stod, faktande pa kna, bak ·skolden,
och intet hopp om raddning fanns
i annat brost an hans.
Fast stormen bladdrade i bladen
av odets bok, fast jorden skalv,
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lugn stod han som ett bombfritt valv
star kvar i den forbranda staden,
som klippan i det vilda hav,
som sinnesstyrkan pa en grav.
En afton han till Axel sade:
"Har ar ett brev-ett brev han lade
uti bans hander--Axel, tag
och rid igenom natt och dag
till Sverige opp: nar dit du lander
du lamnar det i Radets hander.
Far han, med Gudi, an i kvall,
och halsa till de gamla fjall !"

***
Vad kallorna sager om Erland och Johan Lagerlof
Magnus Cronberg blev 1704 styvfar for Briand och Johan Lagerlof. Johan var
da omkring Atta ar och Briand kanske 18 ar, vilket innebar att ban sakerligen
befann sig i krigets Polen nar modem gifte om sig.
Den aldsta kalla, mig veterligen, som namnt Petrus' saner Briand och Johan ar
Fredrik Fryxell. I bans Warmelands Slakte-Bok 71 sags: Briand Lagerlof leutnant
dod i Polen ogift och Johan Lagerlofleutnant vid W.Botten Reg:te dod 173 ...
ogift.
Fryxell levde mellan 1724 och 1805 och samlade in uppgifter om varmlandska
slakter. Information om Lagerlofar kan ban rimligen fatt genom nagon av prostarna i Arvika Daniel Johan Lagerlof, 1737- 1784 eller Briand Lagerlof, 17561827. Dessa bor i sin tur ha fatt vetskap om forhallandena fran sin far och farfar
prostarna Anders dod 1769 och Daniel, som dog 1718. Daniel var farbror till
Briand och Johan Lagerlof och bar val vetat nagot om brorsonemas oden. En
annan tankbar kalla ar Brlands och Johans kusin superintendenten Nils Lagerlof,
1688- 1769.

Gabriel Anrep 72 anger Fryxell som kalla men tillagger om Briand: Student i
Upsala 1691; Lojtnant; dod, ogift, i Polen, troligen under kriget.
Huvuduppgiftslamnare till Anrep var rektom i Kristinehamn Christian Lagerlof.
Det ar sakerligen ban som gjort tillagget " troligen under kriget ".
Per Kjellin

73

ger inga ytterligare uppgifter om brodema.

Fodelse- och Dopboken for Uppsala domkyrkoforsamling (ULA) 74 fmns bevarad for aren 1693- 1699. Dock ar handlingarna fran de senare aren vattenskadade
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( utrunnet black ). Ingen av Petrus saner ar har namnd. Daremot omnamns Petrus
Lagerlof som fadder ett par ganger.

Aksel Andersson 75 anger i Uppsala Universitets matrikel:
1691 die 13 mart. Erlandus Lagerloof Pet. filius. (Petrus son) Admodum puer.
( annu helt ung ). Eftersom Petrus och Elisabeth gifte sig 1686, bor Briand, nar
han skrevs in vid Universitetet, ha varit hogst fem ar.

Ennes' 76 "Biografiska minnen af konung Karl XII:s krigare" fran 1818 namner
varken Erland eller Johan.
Daremot lamnar Adam Lewenhaupt 77 i "Karl XII:s officerare" fran 1921 nagra
uppgifter om Johan, namligen:
Lagerlof, Johan f. 169[8] i Uppsala; forare vid Vasterbottens reg. 1711 14/6;
fanrik darst. 1712 21/7; sekundlojtn. darst. 1714 26/ 4; konfirm. 1717 8/1; premiarlojtn. darst. 1715 26/7; kaptens avsked 1741 22/1. (R. L. M.)

Berti! Steckzens 78 " Vasterbottens regementes officerare till ar 1841 " ger den
utforligaste beskrivningen om Johan Lagerlof namligen:
"Lagerlof, Johan, son till professom i Uppsala Petrus Lagerlof och Elisabeth
Broman; fodd i Uppsala 1698; forare vid Vasterb reg 1711 14/6; fanrik 1712
26/8; sekundlojtn 1714 26/ 4; lojtn 1715 26/ 7; avsked med kaptens karaktar
1741 22/ 1; dod 1742 16/11 och begraven i Artillerikyrkan i Stockholm.
Meriter: Aktionen vid Stromstad 1717, belagringen avFredrikshall 1718 samt aktionen vid Pitea 1721.
Tjanstgoring: vid Kalix komp 1712- 1714, Pitea komp 1714- 1725, Skelleftea
komp 1726-1740.
Lewenhaupt anger fodelsearet 169[8] med viss tvekan. Ratt fodelsear ar sannolikt
1696. Mer darom langre fram.

***
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Erland Lagerlof

I Krigsarkivet i Stockholm kan man lasa generalmonsterrullor for alla svenska
regementen sedan langt tillbaka i tiden. Dessa monsterrullor upprattades for varje
ar. Mellan aren 1701 och 1710 ar det dock en paus. Hela annen vistades utomlands och forde sina rullor i falt, dar arkiven forblev.
Lojtnant Erland Lagerlof kan med god sannolikhet sagas vara fodd mellan 1686
och 1691. Dodsaret bor ha infallit innan den svenska armen avslutade kriget i
Polen 1707. Han skulle da ha dott fore 21 a.rs alder. Det tycks ha varit vanligt att
svenska ynglingar begav sig till fronten for att soka tjanst direkt vid nagot
svenskt regemente dar. Man kan formoda att Briand, om han hort till dessa, skulle
haft med sig ett rekommendationsbrev fran sin styvfar Magnus Cronberg.
Nar den svenska haren i september 1707 brot upp ur de sachsiska kvarteren,
lastades arkivhandlingarna i tunga trangvagnar. Tillsammans med allt det ovriga
bagaget rullade de ut mot de ryska viddema. I faltkansliet forvarades riksregistraturet, koncepten till de kungliga breven liksom ocksa de inkomna skrivelsema till
kungen, statsradet Carl Piper och andra kanslitjansteman. Har fanns ocksa den
viktiga krigsdagboken, som fordes dag for dag, samt de manga rapportema fran
forbanden liksom ocksa koncepten till order och instruktioner for forbandschefema. I hogkvarteret forvarades bland annat stora serier av rullor, forslag och
rakenskaper av skilda slag. Ocksa de enskilda forbanden hade omfattande expeditioner, i vilka ingick korrespondens, rakenskaper och avloningslistor.
Dagen fore slaget vid Poltava stalldes vagnar och karror upp vid byn Pusjkarjovka en halvmil vaster om staden. Har stod ocksa faltartilleriet och sjukvagnarna. Efter striden atersamlade kungen spillrorna av den slagna armen vid denna
by, innan marschen fortsatte soderut mot Dnjepr.
Aven om manga sonderkorda vagnar maste lamnas kvar, tycks anda huvuddelen
av bagaget ha natt fram till Perevolotjna vid Dnjepr tva dagar efter slaget.
Karl XII lat fore sin avresa till Turkiet utfarda order om att allt bagaget skulle
brannas. Ordem hade verkstiillts sedan kungen pa kvallen latit sig skeppas over
Dnjepr. Ocksa till forbanden tycks ordem ha natt fram.
Det finns dock samtida uppgifter om att det svenska faltarkivet inte blivit helt
forstort utan till en del fallit i ryssamas hander skriver AlfAberg. 79
Kanske, men mindre sannolikt, dyker nagot kallmaterial upp ur Moskvaarkiven i
framtiden, vilket skulle kunna kasta ljus over Erlands ode.

***
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Sverige efter nederlaget vid Poltava

· Sven Agrell 8° hette en hallaning fran Torup. Sven var fodd 1685 och blev
student i Lund 1702. Fran 1707 vistades han som faltprast hos den svenska
armen och forde under denna tid dagbok fram till sin dod 1713. Nar han, efter
nederlaget vid Poltava, lyckats ta sig over Dnjepr foljde han Karl XII till Bender. Kllllgen sande honom i november 1709 till Konstantinopel som andre legationspredikant.
I sin dagbok berattar Agrell om vad han ser i Turkiet och om vad han far veta
pa legationen om handelsema i Sverige.
Den 4:de januari 1710: "Da iag med ett perspectiv stod och sag utat sion och in
pa kejsarens Serai, kom strax een afEnvojens hoof-judar, som blef dhet warse,
och wamade mig pa dhet hogsta att iag ey sa skulle giora, ty /: sade han :/ een
Angelsman blef for nagra ahr sedan for sadant uphangdt, i dy han hade dhem
olyckan att keysaren afwen samma moment med een kijkare sag sig om ifran
Serajen och blefhonom warse. Nar iag nu fragade effter orsaken, weste han ingen
annan att foregifwa ann jalousie om fruentimbret i hofwet. "
Den 7:de: januari 1710: "Hade ater H:r Envojen aviser ifran dhe andra ministrema har, jamwahl brefuhr Franckerijke och Wien till Hans Maij:tt som och till
sig sielf, hwaruti confirmerades dhen danska lansteget uti Skane emillan LandzCrona och Helsingborgh d. 12:te Novemb. S.N. forledet ahr med 13.000 mann,
och ey funnet nagon resistance, ey heller hafdt nagon skada, mehr ann allenast
nagra hastar uti dhet skyndsamme utskieppandet blefwet fordarfwade -------."
En dansk arme 81 under befal av general Christian Ditlev Reventlow landsteg
vid Ra.a .fiskelage strax soder om Halsingborg. De styrkor som stod till den
skanske generalguvemoren Magnus Stenbocks forfogande uppgick till omk:ring
3.000 man, varfor till en borjan allt motstand var utsiktslost. Den basta forsvarspositionen utgjordes av Helgea, varigenom Blekinge med Karlskrona skyddades fran overrumplande anfall vasterifran. Vid nyaret 1710 blev det sa kallt att
det blev mojligt for Reventlow att handla. Kristianstad erovrades och hela Skane
med undantag for Malmo och Landskrona besattes. Aven Blekinge anfolls och
Karlshamn erovrades. Nagon belagring av Karlskrona var dock inte mojlig, bl. a.
saknades grovt artilleri. Den danska armens forbindelselinjer bakat hade ocksa
blivit mycket utstrackta, och en stor del av truppema gick at for att uppratthalla
kontakten bakat. I slutet av januari atervande darfor Reventlow till Kristianstad.
Pa forvanansvart kort tid lyckades man i Sverige stalla en betydande arme till
Stenbocks forfogande. Den bestod dels av regementen som kvarlamnats till hemlandets forsvar, dels av forband som nyrekryterats efter den ryska katastrofen.
Armen samlades i Vaxjo och tagade darifran till Skane under vintem 1710. Hotet
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fran Stenbocks arme gjorde att danskama drog sig tillbaka till Halsingborg, vilket
i hog grad underlattade svenskamas provianteringsmojligheter.
Den 28 februari 1710 drabbade de danska och svenska anneema samman pa
hojdema nordost om Halsingborg. Stenbocks arme uppgick till 15.000-16.000
man. Danskama var obetydligt farre. Nar dessa i slagets inledningsskede gick till
anfall for att forhindra ett flankangrepp fran Stenbock, kom deras front i oordning
och splittrades. Detta anses ha bidragit till den svenska segem. Forlustema var
stora. Danskama forlorade omkring 5.000 man i stupade och sarade och 2.500
man i fangar, dvs. halva annen. De svenska forlustema uppgick till omkring
3.000 man. Efter nagra dagar skeppades den danska armen over till Sjalland.
Skane forblev svenskt.
Magnus Cronberg var, nu som overstelojtnant vid Vastgota kavalleriregemente,
med vid slaget vid Halsingborg dar ban, som forut namnts, forlorade tre :fingrar
pa hoger hand.
De fyra kompanier av Narkes och Varmlands regemente som annu inte deltagit
i kriget, namligen overstelojtnantens ( Fryksdals ), Josseharads, Alvdals och
Nordmarks samlades den 1 november 1709 med fulltalig styrka vid norska gransen. Har uppstod dock inte nagra omfattande strider. 82

** *
Det var under det har kriget som sedermera superintendenten i Karlstad Nils
Lagerlof fodd 1688 maste lamna Lund, dar ban blivit student 1708. Han begav
sig till Kristianstad, dar ban blev informator hos en handlande Ludvik Plattfus. Ar
1711 atervande han till Lund men maste p g a den dar harjande pesten ater bege
sig darifran till Ossjo prastgard i Skane, dar han i tva ar informerade professor
Silverskjolds yngste son. Da Nils Lagerlof den 17 juni 1717 forsvarade sin Gradual- Disputation kom oformodat Karl XII pa auditorium och overvar akten. 83
***
Nar Karl XII i juli 1701 marscherade mot Polen lamnade ban kvar 25. 000 man
till Baltikums forsvar. 84 Storre delen av dessa var stationerade i de befasta stadema. Resten var fordelade pa tre mindre karer, som var forlagda i fugennanland,
i trakten av Narva samt i ostra Livland. Sommaren 1702 kom den forsta samlade
attacken mot provinsema. Den svenska styrkan i ostra Livlamd kastades undan.
Samma ode drabbade forsvarama i fugermanland. Sommaren 1704 foll Narva
med Ivangorod i fiendens hander. Vagen mot det inre av Estland stod oppen for
ryssen. Vid samma tid nodgades Dorpat. den svenska universitetsstaden vid ryska
gransen, kapitulera. Pa grund av stadens utsatta lage hade universitetet ar 1699
flyttats till Pemau, skriver Karin Snellman.
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Ryssarnas behandling av de nyvunna omradena blev allt annat an skonsam. Infor
hotet att stallas under rysk overhoghet valde de i provinsema bosatta svenskama
att helt overge sina hem. De flyende sokte sig pa olika vagar mot annu fredade
svenska omraden. Fran Ingermanland gick strommen over Karelska naset mot
Viborg. Staden oversvammades av hemlosa och svaltande skaror. For manga blev
Viborg endast en forsta anhalt pa flyktvagen. Forsedda med viborgska pass kunde
de utan hinder draga vidare mot vaster och radda sig over till det egentliga Sverige. Fran Estlands och Ingermanslands kuster gick flyktingbatar over Finska
viken mot sodra Finlands hamnstader. Efter kapitulationen vid Perevolotjna i juli
1709 kom den andra samlade attacken mot de resterande svenska stodjepunk. tema langs baltiska kusten. En efter en nodgades Riga, Diinamiinde, Pemau och
Reval sommaren 1710 oppna sina portar for de ryska belagringstruppema. Den
ryska ockupationen av de svenska ostersjoprovinsema var fullbordad.
Denna odesdigra sommar 1710 hade ocksa Viborgs fastning kapitulerat i mitten
av juni. Borgerskapet lyckades till stor del lamna staden och fly mot vaster. Mot
oster och till rysk fangenskap fordes manga av de fattiga flyktingar fran Baltikum, som tidigare funnit en fristad i Viborg. Med Kexholms fall i september
samma ar kom hela Karelska naset under rysk ockupation. De farande flyktingarnas berattelser om :fiendens valdsamma framfart okade den utbredda panikstamningen. Fran radet i Stockholm kom befallning till landshovdingama, att alla
klockor och vardefulla klenoder i kyrkoma snabbt horde foras till sakrare orter i
Sverige eller Osterbotten.
Katastrofen fullbordades underloppet av ar 1714. Svenska haren b~segrades i
sitt osterbottniska kvarter vid Storkyro i februari. Retratten gick langs kustvagen
runt Bottniska viken. I oktober overskred svenska armen Tome a.Iv vid Tonea.
Hela Finland lag under rysk ockupation.
De flyende i borjan av 1700-talet var alla svenska undersatar och betraktades ej
av myndigheter och invanare i det egentliga Sverige som nagot frammande befolkningselement. Flyktingarnas antal uppskattades ar 1715 enbart i Stockholm
till 12.000. Hartill kom alla de, som i storre eller mind.re grupper vistades i ovriga
delar av landet. Storst av dessa var den grupp, som i den retirerande harens spar
eller over havet fran Osterbotten kommit att stanna i Ovre Norrlands kustbyggder. Den har uppskattats till cirka 8.000 personer.
Som exempel pa svarigheter kan namnas att musketerarankan Lena Eriksdotter
Tedelia fran Narva ansag, att misskund och barmhartighet fanns hos " fa, ja altfor
fa menniskor " i huvudstaden. Nar de sa, likt accisbesokarankan Maria Matsdot-:ter Flijtman fran Nyen, inte langre visste, var de om natten kunde fa luta sina ·
huvuden, eller, likt Lena Tedelia, var sa utmattade av hunger, att kraftema ej.
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rackte till for att ga over gatan, maste de taga mod till sig och klaga sin nod infor
myndighetema,. Sa hade till exempel styckjunkarhustrun fran Livland Anna Widelius stora enfaldighet och blygsel Hinge hindrat henne fran att anropa " nadigaste ofwerheeten om hjalp. Men pa den frammande orten hade hon ej funnit
manga, som velat varda sig om hennes elande. Den outhardliga noden tvingade
henne nu att, likt sina ovriga olyckskamrater i samma situation, vordsamt anhalla
om en liten brodpenning
II

II

11

•

I radets protokoll for den 18 juli 1711 foreslog riksradet greve Fabian Wrede, att
de hemlosa officerare fran Livland, som efter ockupationen begivit sig till Stockholm, skulle av borgerskapet i staden forses med fria kvarter. Wrede faste radets
uppmarksamhet pa, att borgerskapet under pagaende krig ej hade nagot inkvarteringsbesvar av gardet.

Det radde inte hara missvaxt och hungersnod i Sverige. Pesten borjade gora sig
markbar. Agrell 85 skriver for januari 1710: "Ifran Pohlen gjordes eenjammerlig
klagan of:r dhen starka pesten, som dhar pa manga orter een tijd grasserdt, besynnerlig skall Dantzick sa wara ruineradt, att manga gator aro aldeles tomma, hwarfore dhe utgifwet patent, och tillbudet dhem frij huus till agendomb med mehra
frijheter, som willia sattia sig neder dhar." Lundastudenten Nils Lagerlof fick,
som tidigare sagts, lamna universitetsstaden nar pesten narmade sig Skane. Det
vid Poltava forlorade Vasterbottens regemente ersattes genom nya utskrivningar.
D~t nyuppsatta regementet sandes till Revals och Rigas forsvar. Som namnts
bortsmalte regementet" uti pesten, medan de overlevande bortfordes till rysk
fangenskap.
11

Stora ofreden eller den ryska ockupationen av Finland 1713- 1721, blev en hard
provning. Nastan alla civila ambetsman och halften av prastema hade tlytt till
Sverige, liksom aven stademas borgerskap och skargardsbefolkningen. Samhallsmaskineriet brot helt samman Kvar i landet fanns framst lantbruksbefolkningen, som var hanvisad till att leva av jordbruket. 86 Aland avfolkades helt.
Av de som blev kvar i Finland fordes somliga bort av fienden. En av dessa var
Christopher Topelius fran Uleaborg, som greps av kosacker och saldes till en
bojar, "... som var en gunstling hos tsaren och agde ett gods i Ingermanland. Har
behandlades han med godhet, han fick till och med Iara sig spela klaver, och en
dag.da hans herre gastades av tsar Peter, blev gossen inkallad och fick musicera
for harskaren. Men mitt i overflod och valgang kunde inte gossen glomma fader,
moder, fademesland. Det var med honom som med de f'angna judar i Babylon,
vilka hangde sina harpor i piltraden och inte kunde sjunga, inte spela, inte dansa i
det frammande landet.
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Nar han fick hora ett rykte, att det var fred i Finland och att alla, som kunde och
ville, fingo atervanda dit, blev honom bans langtan for overmaktig, och en dag, da
han skulle ga till skolan med abc-boken under armen, smog han sig i stall.et in i en
stor skog och holl sig dar dold anda till aftonen. Da natten kom. borjade han
vandra i den riktning, dar han hade sett solen ga ner i augustikvallen. Och pa
detta satt, vandrande om natten och doljande sig om dagen, nadde han fram till en
kopstad i sodra Finland. Har lag en skuta fardig att segla till Stockholm. och
skepparen tog flyktingen med ombord.
Men da gossen steg i land vid Skeppsbron i Stockholm, stodo dar nagra kvinnor
och skoljde upp tvattklader. En av dem betraktade noga den nyss anlande och
fragade pa finska: 'Varifran ar du hemma?' 'Fran Uleaborg', svarade gossen. 'Da
ar du min son Cristopher,' sade kvinnan. Och det var verkligen gossens mor, som i
likhet med sa manga andra bade flytt till huvudstaden och dar forsorjde sig med
att tvatta och skura at frammande manniskor." [Selma Lager/of] 87
Men nu Ater till aret 1710 och familjen Magnus Cronberg, Elisabeth Broman och
Johan Lagerlof. Johan tillbringade sannolikt aret med studier, dock inte vid Uppsala universitet, dar han aldrig varit inskriven. 88
Snarare laste han val i hemmet for en informator. Kanske modem och biskopsdottem Elisabeth kunde bidra till undervisningen. Hon bade tva aldre broder och tre yngre syskon hemma i bamdomens biskopsgard ( se not 3 ). Boklig
bildning bade hon nog fatt.
Magnus Cronberg var under senare delen av 1710 interimoverste for Narkes och
Varmlands regemente. Det innebar att Magnus och Elisabeth bor ha varit bosatta
i Orebro. Johan kan ha varit med dar. Elisabeth ville nog gama halla sin 14- arige
son Johan under uppsikt. Den aldre sonen Erland hade ju forsvunnit i Polen och ej
horts av pa atskilliga ar.

Till Vasterbottens regemente

***

Ar 1711 forflyttades Magnus Cronberg som regementschef till Vasterbottens
regemente. Regementet skulle sattas i stand for tredje gangen pa kort tid. Sedan
slutet av 1600-talet fanns overstebostallet Gran vid Ojebyn intill Pite alv. Detta
blev familjens bostad.
Redan fore indelningsverkets genomforande i Vasterbotten hade lanets allmoge
genom ett beslut vid 1668 ars landsting frivilligt atagit sig att uppbygga hus for
officerarna vid Vasterbottens regemente. 89 Denna skyldighet stadsfastes ytterligare ar 1687 genom Karl XI: s beslut om inrattande av officersbostallen vid re-
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gementet. Men anskaffandet forsvarades och forsenades eftersom Ian.et nastan
helt saknade saterier och kronohemman.
Tva hemman togs i ansprak: overstebostallet Gran belaget i Ojebyn vid Pitea och
majorsbostallet Haapaniemi invid Tomea. Sommaren 1694 skulle dessutom ett
hemman Bohle, belaget i Umea landsforsamling, komma att anslas till bostalle for
overstelojtnanten.
En uppgift om att en fogde skulle innehaft Gran sammanhanger med, att garden
under Johan ill:s tid hade varit kungsgard. Under 1600-talet tillhorde Gran kyrkoherde Nicolaus Rehn, efter vars dod garden genom arv och senare forsaljning
kom att tillhora borgmastaren i Pitea David Persson Fordell. Trots skattefrihet for
aren 1677-1678 lat Fordell hemmanet forfalla och efter en svar brand 1682 var
odelaggelsen sa gott som total. Husen blev uppbyggda och sedan hemmanet forfallit till odesmal indrogs det ar 1687 till kronan.
Sedan kronan kommit i besittning av garden borjade byggplanema ta form. Men
byggnadsarbetena kom att dra ut pa tiden och an.nu pa hasten 1695 var bostallet
ej fardigbyggt. Det ar ej kant nar huset var helt klart. Men redan ar 1721 den 14
juni, overste Henrik Magnus von Buddenbrock var da bostallsinnehavare, nedbrandes Gran av kringstrovande kosacker. Cronberg hade blivit landshovding i
Vasterbottens Ian ar 1717 och da flyttat fran Gran. Av denna byggnad aterstar
an.nu de kraftiga stenblock som utgjorde grunden. "Dessa stenblock har visserligen rasat pa en del stallen men det ar anda fullt mojligt att gora en uppmatning
av dessa och en rekonstruktion av byggnadens yttre murar", skriver Margareta
Granmark.
Huvudbyggnaden bestod av en rektangular trabyggnad med fyra utskjutande
hornkammare pa varje gavel. Byggnadens inre matt bor ha varit c:a 40 alnar i
langd och 15 i bredd. De utskjutande hornkamrarnas matt synes ha varit c:a 6x7
alnar ( 1 aln ar c:a 0,6 meter ) .

Erik Dahlberghs 90 Suecia Antigua et Hodiema, stomaktstidens stora topografiska verk over Sverige, paborjades under 1660- talet av Dahlbergh, som redan i
mars 1661 fick privilegium pa utgivandet av verket. Detta praktverk, vilket enligt
Dahlbergh sjalv, var avsett att forhoja "fademeslandets lustre'\ skulle av olika
anledningar ta decennier i ansprak innan det ar 1715 var klart for publicering. Da
bade Dahlbergh varit dod sedan mer an ett decemrium och han fick aldrig se det
stora verk fardigstallt, som kanske mer an nagot annat gjort honom kant for eftervarlden.
Att Dahlberghs bild fatt en plats i Suecia Antigua et Hodiema vid sidan av portratten av Karl XI och Karl XII har skett mot hans egen vilja, framfor allt pa yr-
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kande av rikshistoriografen Petrus Lagerlof, som bland manga andra haft i uppdrag att forse verket med upplysande text, skriver Aron Rydfors i Nationalupplagan fran 1928. I de latinska verser, som Petrus diktat till underskrift under por..
trattet, heter det att Dahlbergh fran ett ringa ursprung natt fram till alla areportar,
genom mangsidigheten av sin verksamhet lamnande oavgjort, om han varit storst i
krigets varv eller i fredens.
Bland de avbildningar, som tillkom under 1690-talet, ingar vyema over Umea,
Pitea, Lulea och Tomea. Arbetet med avteckningen av dessa stader gav Dahlbergh ar 1695 till fortifikationso:fficeren Wollmar Gustaf Law, som var lojtnant
vid Vasterbottens regemente.
Att fa dessa stader representerade i Suecia Antigua var tydligen av stort intresse
for Dahlbergh. Landshovding Douglas lovar i ett brev till Dahlbergh i april 1695
att lamna erforderliga upplysningar om vad som kunde vara av intresse for verket,
men han tillagger att " kunnandes jag nu intet ehrindra mig har i lehnet nagot synnerligt vara att aftaga, emedan detta nordlendska folket hafwer har tills mera
bygdt sig till nytta emoth kiolden an till nagon praktighet--".
I ett brev fran Erik Dahlbergh till overste von Fersen, daterat den 12 april 1695,
begar Dahlbergh att lojtnant Law skall avteckna forutnamnda stader och
"Monumenter". Med anledning av detta fick Law, som befann sig pa permission i
Livland, order att genast bege sig till Umea. Har paborjades den forsta avritningen och darpa foljde de ovriga stadema med avslutning i Tomea.
De norrlandska stadsvyema av Umea, Pitea Gammelstad och Tomea graverades
av den fran Holland inkallade kopparstickaren Johannes van den Aveelen. De
fardiga kopparsticken och forlagoma till dessa, som utforts av Dahlbergh, visar
alla betydligt mera imponerande hussamlingar och monumentala offentliga byggnader an vad verkligheten kunde uppvisa.

***

Berti! Steckzen meddelar att Johan Lagerlof blev forare 91 vid Vasterbottens Regemente den 14 juni 1711, c:a 15 ar gammal.. Detar val troligt att den drygt ett-

ariga o:fficersutbildning, som nu inleddes, skedde i Pitea under regementschefens
(styvfadems) overinseende. Den 26 augusti 1712 blev Johan fanrik vid Kalix
kompani.
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"Kungl. Vasterbottens Regementes laigshistoria" t:Iycktes 1917. Som forfattare
star Carl Gillis Alexander Bergenstrahle, overste och chef for regementet mellan
1907 och 1915. Har ges en uppfattning om hur regementet forflyttades fran den
ena landsandan till den andra. 92
I mars 1712 monstrades I. och II. bataljonema i Skelleftea, respektive Gavle
och eftermonstrades i juni i Stockholm for att avga till vastkusten. I. bataljonen
fanns i november i Uddevalla oeh II. bat. vid Saltkallan, ( en egendom i Fors
soeken, 2 mil norr om Uddevalla ), dar forbanden tyeks ha forblivit under en
langre tid.
I maj 1713 anlande en del rekryter till Vaxholm fran Vasterbotten.
Magnus Cronberg skriver fran Gavle den 8 juli 1714: " Jag will i Underdanigheet beratta eders Kongl. Maij :tt att af mitt i nader anfortrodde Regemente aro 19
man siuka qwar uppa Aland sedan de friska 76 man blefne Commenderade uppa
Galejan Phoenix--".
Den 11 september 1714 redovisar Cronberg en offieersspeeifieation. Under
Pithea Companie laser man:
Capitain Carl Fridr Frisell, Kongl: Senatens fullmacht af d:----februari 1710
commenderat pa Gallejome.
Lieutenanten Johan Lagerlof, Kongl: Senatens fullmacht af d: 20 april 1714.
Fendrichen Jacob Fabritius, Kongl: Senatens fullmacht d: 4 Augusti 1712.
Den 17 mars 1714 hade landshovdingen i Vasterbotten, Ramsay, avlatit en slaivelse till Kungl. Maj:t, att trangande behov forefanns, att Vasterbottens regemente begave sig hemat till landets forsvar, enar ryssarna voro i Vasa oeh hotade
med overgang. Den 13 dee. 1715 landsteg kungen i Trelleborg
oeh redan den 15 dee. skrev han fran Ystad att allt skulle goras for att upphjalpa
forhallandena och tillfora finska haren proviant, men inget stod att astadkomma.
Under dessa passeringar lag regementet stilla i Roslagen, men hade i borjan av
1715 forflyttats till Soderby, ungefar fem kilometer norr om de forra kvarteren i
Norrtaljetrakten.
Samtidgt som ryssen storde Sveriges norra grans forberedde kungen ett anfall
mot Norge 1716. Foretaget misslyckades oeh svenskarna drog sig tillbaka fran
Norge ijuni 1716.

***
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Aktionen vid Stromstad 1717 93

De viktigaste krigshandelsema 1717 kom att knytas till Goteborg och Stromstad, mot vilka platser kommendor Tordenskjold riktade sina anfall. Den 2 maj
hade Tordenskjold visat sig framfor Goteborg, men avvisades och gick till
Bremo. Generalmajor Hierta tilldelades befalet i Bohuslan. Stromstad befastes av
en grenadjarbataljon samt Hallands och Vasterbottens regementen. Pa Laholmen
anordnades ett batteri "Carolus". For att forsvara sodra och norra hamnen anlades ytterligare tva batterier,"Prins Carl" respektive "Prinsessan Ulrika".
Da Tordenskjold erfarit dessa anordningar, kom han stora segelleden och lade
sig pa redden den 4.:e juli med en eskader om tva linjeskepp, en fregatt och tio
galarer jamte tva pramar. Med en del av flottan rekognoserades Stromstad. Tre
linjeskepp riktade sin eld mot befastningarna, staden och lagret, dar inte ringa
skada astadkoms. Men elden besvarades kraftigt, varfor Tordenskjold drog sig
tillbaka och kastade ankar ungefar mitt i oppningen mellan Killinge- och Salomonsholmen. Men som skeppen inte var skottfria dar, maste han dra sig nagot
langre ut igen.
Natten till den 8 juli varpades flottan in, och i dagningen borjade danskama beskjuta "Carolus", som besvarade elden. En del fartyg varpades senare in mellan
Killinge- och Furuholmama, men blev sjalva beskjutna och ratt ilia atgangna.
Elden fran skeppen upptogs da med an mera kraft och fyra ganger lyckades
"Arken Noe" skjuta ned besattningen i "Carolus", dit nytt folk sandes. Fartyget
"Noe" blev nu hart beskjutet och befalet borjade stupa, varfor fartyget, som ej
kunde fa forstarkning, maste retirera redan kl 4 pa morgonen for grundskott. I det
samma kom dock andra skepp till undsattning och striden borjade pa allvar "med
ett sa gruveligt skjutande att horseln av knallen och synen av krutroken ville forgas". Tre linjeskepp lade sig runt Laholmen. Danskama skot med 160 kanoner.
De fiesta skotten gick dock in i staden. Fran batteriet "prins Carl" gavs mycket
haftig eld, men som ammunitionen utgjorde endast 30 skott per kanon, maste man
hoppas pa sa mycket mer valriktad eld. Detta batteri forsvarades av 400 man
vasterbottningar under overstelojtnant Kaggs befal. Resten av regementet, som
med 21 officerare, 26 underofficerare och 516 man deltog i striden, stod dels pa
Laholmen under kapten Bock, dels var de kommenderade, 324 man, till forsvar
och bevakning utanfor staden och 111 lag sjuka i staden. I ovrigt fanns pa Laholmen 700 man grenadjarer, allt under Hiertas omedelbara befal. Hallands regemente besatte skansen "prinsessan Ulrika", dar deras overste Rutenskold forde
befalet.
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Kl 6 f.m. kom annu fler galarer inat staden. Tordenskjold amnade nu landsatta
trupper, men ville forst tysta de tjugo svenska kanonema. Dessa hade. for att
spara ammunition, da och da mast gora eldpauser, men beredde sig att anyo
oppna eld. Underen sadan paus sokte Tordenskjold bogsera in pramama till land
vid bron mellan fastlandet och Laholmen. Men just som en del galarer kom inat
stranden av Laholmen, rusade grenadjarema och vasterbottningarna, som hittills
dolt sig bakom brostvamet pa morsarbatteriet, med Hierta i taten, foljd av sin
adjutant kapten C.F. Frisell vid Vasterbottningarna, fram och mottog fienden med
val anlagda salvor, da Tordenskjold sjalv blev sarad. Sa gott som alla ombord
stupade, och utan folk drev galarema bort; aven ovriga fartyg, som lidit mycket,
drog sig bakom Furholmen. Kl 8 var striden redan slut. Under natten drog sig
fiendens fartyg undan. Hierta hall pa torget offentlig tacksagelsebon. Vasterbottningarna hade forlorat 9 man och iatt 31 sarade (ingen officer); grenadjarbataljonen vida fler, anda till 1/5 av styrkan, uppges det, och aven Hallands regemente hade en del forluster. Danskama uppges ha forlorat 1.600 man. I ett brev
den 12 juli betygade kungen Hierta och hans trupper sin tacksamhet for deras
duglighet och deras tappra forsvar. Som befastningsverken ej var fardgbyggda,
borjade arbetet pa dem att bedrivas med all fart, eftersom man befarade nya anfall.
Kapten Bock sandes dagen efter striden med rapport till H. M:t i Lund, dar
ocksa overste v. Buddenbrock uppeholl sig. Bock fl.ck da majorsfullmakt vid
"Enterkarlarna" och 100 dukater i guld och adlades med namnet von Boeken.
Svenskama fick ej vila sig pa sina lagrar langre an till den 29 juli, da Tordenskjold kom ater. Han motogs nu ocksa med eld fran ett nytt batteri vid Bjalverod,
fem kilometer soder om staden, varifran Tangafjarden kunde beskjutas, varfor
han vande om, men den 14 augusti gjordes dar ett nytt forsok att tranga in. Den 1
augusti hade Tordenskjold borjat en blockad av staden fran stora inloppet samt
beskot den 3-8 augusti staden med bomber. Men i hast uppkastade och bestyckade Hiertas folk ett morsarbatteri vid Styrsund ute vid yttre gattet, och bombarderade danska flottan under befal av amiral Gyllenskruf, vilken nu forstarkt anyo
gjorde pahalsning, sasom ovan sagts aven i Tangafjarden. Den 17 augusti fann
han dock for gott att upphava blockaden och avsegla.
Regementet forblev under 1717 och en god del av 1718 i Stromstads omnejd.
arbetande med att utvidga befastningarna och bygga magasin och baracker for
befal och manskap. von Buddenbrock hade eftertratt Cronberg som regementschef. Cronberg hade redan ijanuari utnamnts till landshovding i Vasterbotten och skrev den 30 januari 1717 fran Goteborg foljande brev:
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Sa som Eders Kongl. Maij :tt Allemadigst hafwer behagat, dhet iag skall foretrada Landzhofdingzbestallningen i Wasterbotten, sa hembar iag Eders Kongl.
Maij :tt dherfore een underdanig tacksaijelse, som behagar Allemadigst draga dhet
N adiga fortroende till mig; Och bekom iag forst i dag Eders Kongl. Maij :ttz Nadigste skrifwelse som likwahl war daterat d. 17 hujus; skohlandes iag;sa snart iag
far reglera uthi Regementet hwad som bor wara till Eders Kongl. Maij :ttz tienst,
straxt forfoga mig till Lah.net; Och som iag hafwer 110 mihl till Uhm.ea, dherest
Landzhofdingens Residence ar, hwilk:et for mig kostsampt skulle falla af egna
Medell en sadan resa at giora; Ty ar min underdanige hon, Eders Kongl. Maij :tt
tacktes Allemadigst forunna mig resepenningar; Jag hafwer uppa trenne Ahr
ganska lijtet af min Landt-lohn bekommit, och nu enar iag tenckte at fa nagot
dherifran, kommer fienden till Pithea stad d. 23 Decemb: langst Isen, Marcherandes och skioflade da altsammans, dherest min uppbordzman som iag af egna
Medell hallit i Landet at Incassera min Ranta, blef ifran tagit af fienden, alt hwad
han for mig med stor moda samman brackt; Jag afwacktar i diupesta underdanigheet Eders Kongl. Maij:ttz Nad harutinnan och till min dodzstund forblf:r
Eders Kongl. Maijj :ttz Min Allemadigste Konungz
Aller undemadigste och Tropliktigste Tianare och Undersath / Magnus Cronberg

***
Var hittar vi lojtnant Johan Lagerlofunder stridema vid Stromstad? Johan tillhorde Pitea kompani, vars chef var kapten Carl Frederik Frisell, som tillhorande
Hiertas stab, var placerad pa Laholmen. Johan kan med trupp ha utgjort forstarkning till kapten Bocks kompani, som stod pa Laholmen. Men likaval kan
Johan ha varit placerad i bevakningstjanst utanfor staden eller vid batteriet "Prins
Carl", dar Kagg forde befalet.

***
Belagringen av Fredrikshall 1718 94

De sista dagarna av mars manad 1718 flyttades Vasterbottens regemente till
Vastergotland. Enligt uppgift var blott 160 man friska. De lades i standkvarter
omkring Lidkoping och Mariestad. Det stora antalet sjuka fordes sjovagen till
Uddevalla. Kvarteren var goda och tillfrisknandet gick fort nog. Genom rekryternas ankomst bragtes regementet ater i stand under sommaren. Man anvande tiden,
bland annat for att forbereda allt bagage till klovjning, vilk:et blivit anbefallt.
For 1718 ars falttag i Norge, hade Carl XII lyckats hopsamla 60.000 man och
omkring 20.000 i reserv, efter en avsevard kraftanstrangning. Svenska huvudharen framryckte forst i oktober fran Varmland, Dalsland och Bohuslan, sedan
kungen efter flera strider lyckats gora sig till herre pa Idde,fjprden, passerade man
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over gransen de forsta dagarna av november. En bioperation skedde genom
Jamtland. Haren utbredde sig i borjan av november i traktema oster om Glommen
utan att mota allvarligare motstand. Samtidigt borjade kungen, skyddad av en del
trapper framdragna till Sannesund, belagra Fredrikshall och fastningen Fredrikssten, som i november blev fullstandigt innesluten.
Sk~sarna omkring Fredriksstens fastning bestod av Gyldenlowe, Mellanberget
ocb Over- eller Ytterberget samt nagra oppna verk, som strackte sig nedat bamnen. Mot Gyldenlowe, oster om fastningen narmast Tistedalalven, uppkastades
natten till den 21 november pa lilla Brandsberget tre batterier med 18 kanoner ocb
6 morsare. Natten till den 25 oppnades lopgravama genom darvarande bergiga
ocb svararbetade terrang av 1.200 man, under ingenjorofficerarnas ledning ocb
beskjutningen borjade samma dag. Kungen ville ta Gyllenlowe genom stormning,
som ocksa foretogs den 27 november pa aftonen, da skansen ocksa erovrades,
vari Vasterbottens regemente deltog. Nar soldatema varit for langsamma med
uppresandet av stormstegarna, bade kungen sjalv sprungit fram ocb bjalpt till.
Nagra officerare stupade. Nagra fangar togs, men besattningen i ovrigt drog sig
till fastningen. Lopgravarna fordes under nattema i zickzack uppfor den steniga
sluttningen narmare fastningen soder om Gyldelowe, fast forluster tillfogades
arbetsmanskapet, en natt 55 man. Den 30 november bade parallellema kommit
belt nara buvudvallen.
Vasterbottens regemente bade den 8 september beordrats till Fredrikshall, men
eftersom vagen var lang, maste nu skjutsar, 200 hastar, anskaffas till Vanersborg
och vidare norrut. Regementet, som den 3 oktober fran Lidkoping kunde borja
avfarden over Vanersborg, kom forst den 23 oktober till Orrbole, 1/4 mil fran
Vasra Ed, vid stora Lesjons sydanda. Oversten bade <la redan personligen installt
sig vid Fredrikshall. Regementet torde alltsa i slutet av manaden ankommit till
belagringsharen, dar det under generalmajor Ribbing jamte en Jonkopings- ocb
tva Ostgotabataljoner bildade en brigad.
Den 10 november anbefalldes anskaffande av balm at bussarna att ligga pa i de
byttor som byggdes. Officerarna skulle inte fa bygga bus, utan byttor av den
modell kungen for dem liksom for truppen faststallt. Som vasterbottningama
sasom andra regementen bland sysselsattningar bade att forfardiga skanskorgar
och dylikt och daruti tyckts utvecklat god fardighet, se vi en order utfardas om,
att regementena skulle infinna sig hos Vasterbottens regemente for att fa modell
pa skanskorgar, faschiner och jordkorgar.
Den 30 november var en sondag och man skulle forst kl. 6 e. m. ta itu med
arbetena, som den natten skulle bedrivas med 300 man. Kungen bade pa morgonen inspekterat arbetena, men sedan begivit sig till sitt kvarter, en liten bradkoja
vid Tistedalsalven bakom Gyldenlowe, for att ahora bogmassan, som bandlade
om "Fralsarens intag i Jerusalem", samt aven deltagit i aftonsangen, varefter ban
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kl. 4 e.m. ater gick till lopgravama, dar han intog sitt kvallsmfil. Yid 4-tiden borjade fienden beskjuta arbetena, men upphorde snart darmed. Efter lang vantan
kom nu arbetsmanskapet och ryckte ned i parallellema. Skanskorgar och faschiner fordes med och arbeten med jordfylhringen borjade. Men spadamas rassel i
den harda marken rojde arbetet, varfor fienden aterupptog elden, da ocksa
"forluster -30 man - tillfogades svenskama", men trancheen fordes likval nannare
under fastningen. I morkret lat nu kommendanten tid efter annan beskjuta framforliggande terrang med lyskulor, sa att kanonjarema kunde avgiva eld mot arbetarna. Da flera stupade, tycktes kungen bli nyfiken och tittade fram over brostvarnet, men traffades kl. 9 e.m. av det dodande skottet, som skulle gora slut pa
kungens foretag, och som ocksa andade Sveriges storhetstid.
Arvprinsen av Hessen tog befalet over armen och beslot att omedelbart upphava
belagringen, som varit mycket modosam for folket under det myckna regnandet
och som kravt manga offer aven i den sjukdom, som harjat bland haren.
Redan i borjan av december drogs armen i allmanhet tillbaka. Yasterbottens
regemente tagade den 6 december till Stromstad och fordes darifran pa galejor till
Marstrand, varifran marschen fortsatte till forstarkande av garnisonen i Goteborg,
dar regementet, uppmarscherat pa torget, svor trohetsed till Ulrika Eleonora. Yid
uppbrottet var styrkan: staben 9 personer, samt 36 officerare (darav 2 sjuka). 63
underofficerare (darav 6 sjuka), korpraler och gemena 483, samt 129 sjuka och 5
sarade. De sjuka kvarlamnades i Yanersborg.

.

,_

***
Bergenstrahle 95 redovisar en officersplacering vid Yasterbottens regemente for

ar1718.
Under Pitea kompani aterfinner man bar: Kapten C.F. Frisell, 2.kapten E. Lagerbohm, Lojtnant J. Lagerlof, 2.lojtnant A.Feiff och Fanrik C. Blomfelt.
Den 21 november 1718 bar majoren G. H. Broijer undertecknat en forteckning
96 over hela regementet. Overste ar H.M. v. Buddenbrock.
Under Pitea kompani redovisas enbart kaptenema Frisell och Lagerbohm, bland
officerama. Alla regementets lojtnanter och fanrikar ar nu placerade i staben, dar
8 lojtnanter var narvarande och 6 kommenderade, sannolikt till arbeten vid lopgravama.

***
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Officerskaren reduceras 1719
K. M:t hade den 22 maj 1719 i en skrivelse anbefallt, att
befalsantalet skulle reduceras. Buddenbrock besvarade denna skrivelse fran
Umea den 29 juli 1719. 91
Stormachtige allemadigste drottning.
Till underdanigast folje afEder Kongl. Maj:tz allemadigste brefunder den 22
Maij sistl:ne om officerares reducerande, har iag, effter mjn trohetz Ed ock
samwete sa manga af de misteligaste officerare reducerat, som eder Kongl. M:tz
nadigste bref innehaller ock behfillit de till Eder Kongl. Maij :tz och ricksens tienst
mast omistelige, som hoosfoljande forteckningar * i underdanighet tillkannagifwa. Under officerare har iag sa manga reducerat, at de qwarblefne eij aro flere
an effter den gamble ock wanlige Staten, hafwandes ingen af dem som blifwit
reducerade, welat blifwa Corporal eller ga ti1 artilleriet, utan begart afsked och
Iara de uptaga sig odeshemman at bruka.
For ofrigt recommenderar iag mig uti eder Kongl. Maij:tz Nad, med undemadigste Zele framhardande.
Eder Kongl. Maij :tz Min allemadigste Drottningz
Aller underdanigaste och troplichtigste Undersate och Tienare / H.M. von Buddenbrock

* Forteckning uppa de officerare afmit i Nader anfortrodde Wasterbottens Regemente som qwar blifwa, hwilka iag effter Ed ock samvete funnit for mast
omislige wid Regementet ti1 Eder Kongl. Maijt:tz Ock Riksens tienst.
Pithea kompani:
Captain Carl Frederick Frisell 37 ahr, tient sedan ahr 1698. Fodd i Stockholm.
Lieutnant Johan Lagerlof 23 ahr, tient sedan a.hr 1711. Fodd i Upsala.*
Fendrich Caspar Frederich Blumfelt 28 ahr, tient sedan ahr 1711. Fodd i Lifland.

Umea den 29 Julii 1719.

I H.M. von Buddenbrock

*Johan Lagerlofforefaller vara fodd 1696.
***
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Den 27 juni 1719, pa dagen tio ar efter slaget vid Poltava, besokte tsar Peter den
ryska ostersjoflottan som samlats vid Hangoudd i Finland. Minnet av den stora
segem firades efter faststalld ritual med hogtidlig gudstjanst, salut fran alla skeppen, allman tlaggning och ohammad dryckenskap. Dagen efter holl tsaren krigsrad ombord pa flaggskeppet och har fattades det definitiva beslutet om ett harjningstag mot den svenska oastersjokusten.
Pa svensk sida tog prins Fredrik av Hessen sjalv befalet over stridskraftema till
lands och sjoss. Langs kustema placerade han ut lattrorliga bevakningsavdelningar, och till Stockholm drog han samman en stark eskader ur orlogsflottan
under befal av viceamiral Evert Didrik Taube, bekant som far till Hedvig Taube,
sedermera prins Fredriks alskarinna. Den svenska strategin var klart defensiv.
Fienden skulle till varje pris hindras fran att landstiga och tranga fram till Stockholm och rikets inre delar. For att na detta mfil var man beredd att offra ytteromradena.
Den valdiga tlotta som den 11 juli 1719 siktades vid Soderarm i Stockholms
norra skargard bestod av 132 galarer och ett hundratal skarbatar. Varje galar
forde med sig 150- 200 man. fualles fanns det 26.000 man ombord.
Kust0mradet n0rr 0ch s0der 0m St0ckh0lm anmens 1719, Ar 1720 anerens
Umea fran Vasa. Under 1721 harjades kusten anda upp till Pitea.
Om handelsema i Vasterbotten 1721 skriver Bergenstrahle: Fran kapten Bockelman, som med delar av Kalix kompani kommit ned till Pitea, kom rapport om,
att fiendens galejor lag utanfor Pitea nystad, men att fienden annu ej brant. Snart
kom rapport om, att fiendens galejor vant, sedan de varit iland och brant har och
var, aven overstebostallet Gran. Kompaniema dar hade under major Frisells ledning sokt hejda kosackema, vilket lyckades i borjan, men da ryskt overlagset
infanteri kom, drog sig den svenska styrkan till Bredviksberget. Ryssama vande
och brande staden samt en del av byn. Fiendens fartyg hade darefter gatt till
Skelleftea och pa kvallen sedan gatt in vid Bjuron och brant tva gardar och tagit
boskap. Bygdea kompani under kapten Marchell tick da genast ga till Ratan;
kapten Enberg, som efter Frisell hade Pitea kompani, stannade med 80 man i · ... -,Gumboda for att vakta inloppet. Ganska riktigt kom fienden till Ratan den 16., da ·"'-" ·
Bygdea kompani stod 1/2 mil darifran och lojtnant Furubohm med 40 man detacherats till en straxt bredvid varande landningsplats. Sjalv var v. Buddenbrock vid
Ratan; ovriga styrkan tycks varit pa marsch mot Bygdea kyrka. Men fienden holl
sig endast pa on, dar hastar och boskap, som han tagit sattes i land. Ocksa landsattes nagra fangar fran Harnosand och Pitea. Pa aftonen kl. 7 lat v. Buddenbrock
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skjuta nagra skott, da fienden annyo embarkerade och gick bort i riktning mot
Vasa.

I en skrivelse redogor Buddenbrock for skadegorelsen i de olika socknarna. Om
Pitea socken kan man lasa: Owerste satet, Capitains bostallet, prastgarden, gammelstaden och Nystaden Aldeles afbrande. Uti Ojeby ar afbrant Cappelansgarden
med 13 st. bondgardar.
I Hollandz naset aro 2:ne gardar brande och i Hogbole 2 siobodar, samt hela Pitheholmen bestaende af 20 gardar, hwarjamte de afwen bortwist all sin boskap,
hastar och egendomb, oachtat de ofta och i tid nog tillika med alla andra blefwo
atwarnade och ansagda at skaffa sin boskap och egendom bort uhr wagen, ha.1st
som de afwen just wid siobradden bodde.
Umea postering den 28 Junii An:o 1721. / H.M. von Buddenbrock.
I oktober 1721 begarde von Buddenbrock att fa overstebostallet Gran ateruppbyggt. Eftersom inget forspordes, gjorde v. Buddenbrock en ny framstallning den
16 mars 1722 enar han "ar inlogerad pa en gastgivargard som en bonde". Den 17
december 1723 avgick han fran sin chefspost och eftertraddes av overste C.
Morath.

***
Fredssluten 1719- 1721

Fredskongressen i Nystad tog sin borjan i april 1721. Den 30 augusti slots freden mellan Ryssland och Sverige. Den ryska flottan fortsatte sina harj1~..1gar pa
bottenhavskusten under fredsforhandlingarna. Stadema Soderhamn, Hudiksvall,
Sundsvall och Harnosand brandes. Samma ode drabbade som sagt Umea och
Pitea.
Fredssluten 1719 -1721 medforde betydande landavtradelser for Sverige. Till
Ryssland avtraddes en del av Karelen, Viborgs Ian, Ingermanland, Estland med
oarna Osei och Dago och Livland. Till Preussen avtraddes delar av Pommem, till
Hannover Bremen och Verden. Danmark gjorde inga territoriella vinster, dare1not
upphorde den svenska tullfriheten i Oresund.
Fred med Hannover slots i november 1719, med Preussen i januari 1720 och
med Danmark i Fredriksborg i juli 1720.
***
Till Johan Lagerlofs militara meriter horde deltagandet i aktionen vid Stromstad,
belagringen av Fredrikshall och aktionen vid Pitea. Harefter borjade en lang
fredsperiod for Johan, forst som lojtnant vid Pitea kompani till 1725 och darefter
som lojtnant vid Skelleftea kompani mellan 1726 och 1740.
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Lojtnantsbostallet

En av kronans gardar inom forbandets omrade utsags till officersbostalle. Officeren var skyldig att bo pa bostallet for att battre kunna overvaka gardens skotsel
och sina soldaters uppforande. Varje bostalle skulle utrustas med en karak:tarsbyggnad av faststalld modell som ritats av Erik Dahlbergh. Kaptenens och ryttmastarens bostalle hade fyra rum, forstuga och kok, medan lojtnantema och fanrikama fick noja sig med tre rum.
En ritning av Erik Dahlbergh daterad 1687 avseende bostalle for "Lieutnanter,
Fendrikar och Kometer" visar en timrad stuga med lagt torvtak och sma rotor i
fonstren. Huset hade en forstuga och kok till hoger, storstuga i mitten och tva
kammare till vanster. Eldstader fanns i alla rum utom i forstugan. Matten var
10x22 alnar eller cirka 6xl3 meter. Fastan utforandet var enkelt hade bostallet
anda herrgardskaraktar. Fran den vanliga bondgarden skilde den sig bl. a. genom
att koket bestod av ett sarskilt rum.
Det torvtak, som Dahlbergh foreskrivit blev sannolikt utbytt mot det tak, som
Linne' beskrivit i sin Lapplandsresa 1732:
Taken i Vasterbotten aro av naver, varpa lagges ingen torv, utan runda stanger,
tjocka som armen, vilka altematim apicibus [vaxelvis med andarna] respondera
pa oversta takets rygg och genomstingas, att I spann star ovan i kors. Nederst,
emedan de aro tjocka, aro de/ere contigui [ga de nastan ihop]. Innan det ar liksom ett aruiat tak med mossa och mull pa, dock detta allenast dar varmt skall
vara. 99

ar

Officeren var skyldig att foreta nodigt underhfill pa garden. Om bostallet rakade
i forfall maste han betala reparationema innan han kunde tilltrada nagon ny tjanst.
Kronan utovade en standig kontroll genom s. k. husesyner. Representanter fran
regementet och den civila sidan var narvarande vid dessa syner. Man granskade
noggrant alla skrymslen, och varje anmarkning fordes upp i ett protokoll.
Om officeren avled i tjansten maste familjen flytta fran bostallet Nadarslon at
ankan kunde dock beviljas, liksom prastankoma kunde fa nadaar.

* *

*

Var lag da Johan Lagerlofs bostallen? Bergenstrahle 100 meddelar att lojtnantsbostallet i Pitea hette Wilhelmsdal och i Skelleftea Stromsholm vid Sunnana. Vid Pitea kompani tjanstgjorde Johan mellan 1714 och 1726. Vid Skelleftea ( 2. majorens) kompani fanns Johan mellan 1726 och 1740.
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Einar Svartengren har narmare redovisat officersbostallen i Vasterbotten och
Norrbotten,dels i Svenska officersbostallen i Vasterbotten, 1934, dels i Militara
bostallen i Norrbottens Ian, 1943. Han undersoker har en mangd bostallen, vem
som innehaft dem och under vilka titler. Ingenstans i redovisningen ar dock Johan
Lagerlof namnd. N orrbottens Ian bildades for ovrigt genom delning av Vasterbottens Ian ar 1810.
Lojtnantsbostallet Wilhelmsdal tillkom forst 1768 101 . Fanriks- och Iojtnantsbostallet Stromsholm nr 3 102 inkoptes omkring 1765. Kaptensbostallet Stromsholm nr 4 forlades pa hemmanet Sunnana nr 4 1724.

Landsarkivet i Harnosand 103 meddelar: "Johan Lagerlofvar troligen skriven i
de forsamlingar som gett namn at respektive kompani, det vill saga Nederkalix
forsamling, Pitea landsforsamling och Skelleftea forsamling.
Johan Lagerlof aterfinns i en rekonstruerad husforhorsiangd 1700- 1720 for Pitea
landsforsamling; Har omnamns han som forare, sekundlojtnant och lojtnant, samt
att han flyttat fran Kalix 1712.
Husforhorslangder for ovannamnda forsamlingar borjar for Nederkslix 1732,
Pitea landsforsamling 1720 samt Skelleftea forsamling 1720. Den sistnamnda
forsamlingens husforhorslangder ar svart skadade av brand."
Ytterligare en kalla har dykt upp pa internet: Kenneth Mossberg, som driver
KaeM Arkivkosult. Han har gatt igenom diverse monstringsrullor, som gett bland
annat foljande uppgifter om Johan:
Forflyttad till Faltvabel 1723-00-00 med Lieunant character.
Forflyttad till Fanrik vid Skelleftea Kompani 1726-07-30 Med Lieutnant character.
Redan pa den tiden hade forsvaret ont om pengar.
Nedan aterges som exempel pa officersbostalle vad Svartengren skriver om
Lojtnantsbostillet Wilbelmsdal
Hemrnanet 21/64 mantal n:r 13 Bole inkoptes jamte hemrnansdelen 9/64 mantal n:r 21 Pitholm ar 1768 till lojtnantbostalle pa Pitea kompani. Av beskrivningen over fanriksbostallet
Gyllengard f'ar lasaren veta, att aven det bostallet bekom sin jord fran nyssnamnda hemman.
Wilhelmsdal, som lojtnantgarden benamndes efter forste innehavaren, erholl omedelbart saterifrihet. Garden lag pa ett stenkasts hall fran Gyllengard och sa inbaddad i lummig lov_~kog, att
byggnadema icke observerades fran den utanfor garden ledande landsvagen mellan Ojebyn och
Sjulsnas.

~

-.~~~~jJi;.- ~'.~·..·
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Enligt ett mellan sockenmannen och forste innehavaren, lotnant Carpelan, inganget avtal, a.tog
sig den senare att svara for bebyggelsen mot att socknemannen lamnade honom till bygget en
stock pr rok, tillat honom att
sockenallmanningen taga ovrigt erforderligt virke samt forbundo sig att till honom betala 4000 rdl kpmt. Samtidigt vidtalades bonden Johan Johansson
att uppfora eller ombygga de bada bostallena. For detta atagande utlovades denne en ersattning
av 6030 rdl kpmt.

fran

Inom gardsplanen:
A. Vaningshusbyggnad.
Sasom sadan godtogs en av lojtnant Carpelan 1769 inkopt stugubyggnad
Porsnas by, OV
29 1/2 x 12x5 1/2 alnar, uppdelad i
Sal, 11 x 8 3/4 x 5 alnar, med spis jamte spjall.
O:a kammaren, 9 x 6 1/2 alnar,
V.a kammaren, 9 1/2 x 6 3/4 alnar,
N: a kammaren, 9 x 6 alnar.
Kok, (J om forstugan, 8 3/4 x 6 alnar. Varje rum hade endast ett fonster med 12 blyinfattade
rutor i varje. Golven av plank och innervaggarna av brader, spikade pa asarna. Rumshojd 4 1/2
alnar.
Forstuga, lOx 4 x 4 alnar med trappa till vinden. Yttertrappa, 6 x 5 1/2 alnar om tre steg.

fran

B. Kallarbyggnad,
(J pg 15 x 10 alnar 12 tv hog, bestaende av
redskapslider med port i 2 blad,
bod med kallare.

D. Brygg- och bagarestuga,
1756, 12 1/2 x 9 x 3 1/4 alnar med trappa till vinden.

E. Loftsbyggnad,
V pg, 24 1/2 x 8 x 6 3/4 alnar, uppdelad i
stall
foderlada och
2 bodar.
F. Ladugard,
NV, 1768, 18 x 7 x 3 1/2 alnar, bestaende av
fahus med 6 basrum,
foderlada och mellan dessa bada en
svale.
H. Far- och svinhus,
V om fahuset, 1769, 12 x 6 x 3 alnar, i 2 lika stora utrymmen.
Svinhuset utan golv.

I. Hemlighus,
V om f°ar- och svinhus, 1771, 4 3/4 x 4 1/2 x3 alnar.
G. Brunn,
framfor och omedelbart S om iarhuset, 1777. Fore detta
en kronobefallningsman Bjork tillhorig brunn.

fran

ar erholl bostallet sitt vattenbehov
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Utom gardsplanen Iago:

J. Badstuga,
NO, 1770, 10 1/2 x 8 x 4 1/2 alnar.

K. Stolpebod,
bredvid badstugan at V. 1760, 6 3/4 x 7 x 6 1/2 alnar i 2 bottnar.
Fran den undre med larar av plank ledde en trappa om 8 steg till den ovre.
L. Ribyggnad,
i samma striickning och mer at V.,1769, 23 x 9 x 7 3/4 alnar. Gemensam for lojtnanten pa Wilhelmsdal och fanriken pa Gyllengard, avdelad i
lada,
ria och
loge.

M. Vedlider,
Annorstiides Iago:
Kyrstuga i Ojebyn, gemensam for bada bostallena.
Bathus vid havsviken, utan tak. Gemensamt for bada bostallena.

Jordbruket
ansags svagt och fodde knappast den kreatursstock, en lojtnant bade riitt att halla.

Akern
utgjorde till 1791, da storskifte overgick Bole by, 5 tunnland 8 kappland om 7 tegar. Efter skiftet tilldelades garden annan akerjord, som i areal stannade vid 2 tunnland 17 kappland och forst
efter manga ars nyodlingar nadde upp till 3 tunnland 27 kappland.

Ang
18 iingar, varav erhollos 87 sommarskrindor ho: hardvall, starr och fraken.
Bostallet ansags ej kunna foda mer an 2 ha.star, 5 kor och en del smakreatur.

Mulbete
byns gemensamma mark, med brukningsratt aven for fanriken. Dessutom horde ett Bole
holme belaget farbete till garden.

a

a

Skog
gemensam for bada bostallena Wilhelmsdal och Gyllengard
och timmer, 1 mil fran garden.

a"bondskogen": vedbrand, gardsle

Fabod
gemensam for bada bostiillena skogen med stuga och stuva, kammare, kiillare, sades- och
holada samt sommarfahus om 16 bas.

a

Tradgard
anlades 1780 i form av kryddgardstiippa, som sedermera eller omkring 1860, da bostiillet arrenderades av kaptenen Rheborg, utbyggdes till en mindre parkanlaggning invid den pa V sidan
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av garden belagna skogen samt en storre tradgard med koks- och blomsterland barbuskar
bersaer, rabatter och bankar av bade tra och torv.
'
'

Humlegard
anlades aldrig.

Fiske
i havsjon: loja och stromming~ i Pite alv: loja och sik.

Kvarnar
1/12 av ostra kvarnen i Kvarnbacken, 1/4 mil bort samt 1/6 av andra kvarnen i samma back.
Bada voro husbehovskvarnar.

Vtigunderhallet
utgjordes 1771 av 80 f av vagen till Porsnas och fran 1780 dessutom viss del av Porsnasbron
samt vagen fran garden fram till landsvagen

Johan Lagerlof tar avsked ur armen

I Krigsarkivet, bland handlingar fran Vasterbottens regemente, hittar man foljande
skrivelse:
Wij Friedrich med Guds Na.de, Sveriges, Giothes och Wandes konung z.z.z.
landtgrefve till Hessen z.z. giorer vitterligit at sasom Lieutnanten vid vart Wasterbottens Regimente till fot, oss alskelig Johan Lagerlof hos oss i underdanighet
anhfiller om ett nadigt afskied utur Var och Riksins krigstienst, och wi der till i
nader samtycke; altsa vele wi harmed och i kraft af detta vart opna bref nadeligen
hafwa afskiedat honom Johan Lagerlofutur bemalt Var och Riksens krigstienst,
och wi der till i nader samtycke; altsa vele wi harmed och i kraft af detta vart
opna bref nadeligen hafwa afskiedat honom Johan Lagerlof utur bemalt Var och
Riksens krigstienst, samt till betygande af vart nadiga valbehag ofver dess trogne
giorde tienster, harjamte tillagga honom Capitains Caractere, heder och rang. Det
alla som vederbor hafwa sig horsammerligen at beratta.
Till yttermehro visso hafwer vi detta med egen hand underskrifvit och med vart
Kongl. sigill bekrata la.tit. Stockholm i Radcammaen d. 22 J anuaru 1741.
FRIEDRICH

Kring Erland och Johan Lagerlof. ..

66

***
Varfor begarde Johan avsked ur arm.en vid 45 a.rs alder? Var det av halsoskal?
Kanske, han dog aret efter.
Steckzen anger att Johan var lojtnant vid Skelleftea kompani mellan 1726 och
1740.
"Statplacering for officerarna 1740" enligt Bergenstrahle 104 meddelar att Johan
hade forflyttats fran Skelleftea kompani till Lovangers kompani.
Skelleftea kompani:
Kapten Alex. M. Dahlberg (stallforetradare for sjuke major Lars Dahlberg)
Lojtnant N, Clausen
Fanrik C.F. Blomfelt (lojtnants grad)
Lovangers kompani:
Kapten J.Chr. Hoffenstiema
Lojtnant P. Nordling
"
J. Lagerlof
Fanrik C.J.B. von Rohr (lojtnant fordubblad officer)
Denna omplacering av Johan kan val vid en forsta anblick tolkas som en degradering och kan ha varit skal for honom att begara avsked. Med Petrus som far
och superintendenten Erland Brunius-Broman som morfar kan val Johans laggning antas ha varit mer humanistisk an krigisk. Men styvfadem overstelojtnanten
Magnus Cronberg var krigaren, som kom hem fran slaget vid Halsingborg 1710
till hustrun Elisabeth och den fjotonarige styvsonen Johan med tre fingrar avhuggna fran hoger hand. For Johan var nog Magnus Cronberg en forebild.
Fran Halsingborg skyndade samtidigt Stenbocks kurir mot Stockholm for att
lamna segerbudet till ankedrottningen, ·som bodde pa Riddarholmen i Wrangelska
palatset. Slottet holl pa att renoveras efter branden.

Ar 1739 overfordes svensk trupp till Finland, vari en bataljon fran Vasterbottens regemente ingick. Johan Lagerlof forblev i Sverige, kanske av halsoskal,
Alex. M Dahlberg deltog i stridema vid Villmanstrand. Detta kan mahanda
forklara ovanstaende organisationsplan.

***
Cronberg blev sa smaningom general, landshovding och chef for hela det
svenska artilleriet med titeln generalfalttygmastare. Han dog den 23 april 1740
och begravdes i Jakob kyrka. Han hade formodligen haft sin bostad vid Artillerigarden. Enligt Alsterlind 105 har aven hustrun Elisabeth ( dod den 20 maj 17 48)
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begravts i Jakobs kyrka. Efter det nadiga avskedet ur krigstjansten flyttade kapten Johan Lagerlof till Stockholm, dar han torde ha varit ett stod for modem. Han
undslapp nu ocksa det svensk-ryska kriget.

***
Johan Lagerlofs tid i Stockholm
Johans tid som pensionar blev ej lang. Han dog den 16 november 1742, ett ar
och tio manader efter sitt avsked fran krigsmakten. I Stockholms Stadsarkiv finns
mikrofilmer fran Kungliga Svea Artillerie forsamling, vars Begravningsbok ifran
och med ahr 1735 till och med ahr 1785 bekraftar dodsdagen. Den 16 november
dog tre, den 14 dog fem, den 17 dog tre personer i forsamlingen, vilket kan tyda
pa nagon farsot. I kriget i Finland harjade epidemier, som aven spritt sig till Sve'.'"
rige med hemvandande soldater.
Johan ar enligt Steckzen begraven i Artillerikyrkan 106 som invigdes 1697, efter
att ha ateruppbyggts, dar en tidigare nerbrunnen kyrka statt sedan 1647. Kyrkan,
som lag vid nuvarande armemuseum med entren mot Riddargatan var en rodmalad timrad byggnadmedmatten 36xl5 meter, somrevs 1807.
Senast pa 1730-talet bade Svea artilleriregemente borjat nyttja en ny kyrkogard,
Laboratoriekyrkogarden (Artillerikyrkogarden), alltjamt en liten oansenlig oas
snett emot Engelska kyrkan och i skuggan av det nya radiohuset. Tidigare hade
man anvant en begravngsplats narmare Artillerigarden. Det ar val sannolikt har pa
Laboratoriekyrkogarden som JohanLagerlof ar begravd. Gravplatsema ar nu
inhangnade tillsammans med Radiohuset. En vakt bar dock vid telefonforfragan
meddelat att namnet Lagerlof ej fanns med pa den forteckning over gravstenar
han bade tillgang till. Pa Artillerikyrkogarden tillats begravning fore 1914.
I Riksantikvarieambetets antikvarisk-topografiska arkiv finns en brevvaxling
mellan Riksantikvarieambetet, Kungl. Byggnadsstyrelsen och Stockholms Byggnadsnamnd fran byggnadstiden for det nya Radiohuset 1965- 1966. Riksantikvarieambetet framholl att den Wla barhusbyggnaden av tra i klassicistisk stil vid
kyrkogardens norra sida horde enligt ambetets mening heist bibehallas och sattas
i stand. Byggnadsnamnden meddelade att det angivna barhuset, som enligt uppgift var i mycket daligt skick, redan bade borttagits.
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Kriget mellan Sverige och Ryssland 1741- 1743

101

Ryssland lag i krig med Turkiet sedan 1736. Osterrike och Ryssland var lierade.
Frankrike forsokte fa till stand en allians med Sverige som motvikt mot Storbrittanien och som ett diplomatiskt patryckningsmedel pa Ryssland. Major Malcolm
Sinclair hade 1738 som medlem av sekreta radet skickats i sarskilt diplomatiskt
uppdrag till Konstantinopel. Under aterresan genom Osterrike aret darpa blev
han i Schlesien mordad av ryska militarer, som handlade pa uppdrag av sin regering. Syftet var att komma over Sincklairs papper. Dadet vackte forbittring i
Sverige och gav upphov till den sa kallade Sinclairsvisan, som berattade om hur
Sinclair pa "de ljuva eliseiska falten" mottogs av Karl XII.
Hattarna utnyttjade den krigiska stamning som nu blossade upp och genomdrev i
radet ett beslut att fora over 6 000 man till Finland 1739. Vasterbottens regeniente bidrog med en bataljon. Pa 17 40-41 ars riksdag bade hattama en klar majoritet pa riddarhuset samt i borgarstandet och sekreta utskottet. I prastestandet
hade daremot mossoma overvikt och bondema inlade en bestamd protest mot de
truppsammandragningar, som forbereddes av sekreta utskottet. Till lantmarskalk
valdes enhalligt general Charles Emil Lewenhaupt.
Hattarna fick emellertid ett nytt propagandan~er. En ung kansliambetsman,
Johan Gyllenstiema, som till raga pa olyckan var slakt med Hom, den gamle
lantmarskalken som var emot kriget, ertappades i februari 1741 pa vag ut fran
ryska legationen trots att bans tjanstestallning forbjod um.gauge med frammande
ministrar. Saken blastes upp till stora proportioner och infor hotet av forraderistampeln gav oppositionen vika. Alla fyra standen godkande sekreta radets rustningsatgarder och utskottet fick befogenheter att pa egen hand fatta vittgaende
militara beslut.
Det egentliga avgorandet hanskots till sekreta utskottet forstarkt med 25 bonder.
Bondema uttalade sig for krig och av de ovriga standen var det enbart prastema
som gjorde vissa forbehfill. Den 28 juli 1741 utfardades krigsforklaring mot
Ryssland. Till overbefalhavare i Finland hade sekreta utskottet utsett Lewenhaupt, som erholl stora befogenheter. Erbjudaden av Fredrik I att sjalv taga befalet avbojdes i hovliga former. Fore Lewenhaupts ankomst hade H.M. von Buddenbrock kommandot. Buddenbrock minns vi som overste vid Vasterbottens
regemente fram till ar 1723 .
Den 23 augusti 1741 anfoll ryska trupper Villmanstrand, stormade staden,
brande ner bebyggelsen och raserade befastningama. Darefter drog sig ryssarna
tillbaka med invanama och 1200 soldater som fan.gar.
Den fangne kaptenen Alex. M. Dahlberg vid Vasterbottens regemente beskriver
sina oden.108 Han blev svart sarad i hogra armen och tillfangatagen av en kosack,
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som inforde honom i en skog och plundrade honom, men da kosacken holl pa att
packa Dahlbergs klader m.m. pa sin hast och lagt bans varja pa marken, fattade
Dahlberg varjan med vanstra handen och genomborrade kosacken samt begav sig
sedan pa flykt. Sjuk och svag av sina sar, utan foda och hjalplos irrade han i skogarna, men lyckades efter 3 a 4 dagar leta sig till Kvarnby. Dar val omhandertagen kvicknade han till men fick sedan resa hem for att vardas och blev 1742 major
ochkommendant i Malmo. Han redovisas nu vid Villmanstrand som kapten vid
Pitea kompani. Hans son Sergeant Alex. Magnus Dahlberg vid Bygdea kompani
anges som stupad och en annan son Faltvabel Arv. Marcus Dahlberg vid
Skelleftea kompani som tillfangatagen.
Alex. M. Dahlberg innehade Stromholrn I sorn kaptensbostalle 1717- 1741 . Mellan 1741 och
1744 innehades bostallet av L Dahlberg. Mellan 1784 och 1790 av L.A. Dahlberg. 109

Den 19 november ryckte de svenska truppema under Lewenhaupt over gransen
och fattade sta11ning vid Sakijarvi tre och en halv mil fran Viborg. Har fick
Lewenhaupt underrattelse om den statskupp som genomforts i S:t Petersburg.
Elisabeth begarde att de svenska truppema skulle dras tillbaka i awaktan pa
fredsslut. Den 6 december gick svenskarna tillbaka over gransen, sedan Lewenhaupt gatt med pa stillestand.

I februari 1742 sade ryssama emellertid upp vapenvilan, Lewenhaupt drog samman truppema till Fredrikshamn och lade en stark forpost vid Mendolax, orlogsflottan forlades till Finska viken och skargardsflottan utanfor Mendolax. Epidemier harjade. Under 4 manader dog mer an 2000 man.
Den 13 juni marscherade ryssarna mot Fredrikshamn. Lewenhaupt gav order om
retratt fran Mendolax och uppgav ocksa Fredrikshamn utan strid. Orlogsflottan
utrymde Finska viken och avseglade till Hango sedan Lewenhaupt pa grund av
oenighet med flottans chefer ocksa overgivit forsvarsstallningarna vid Hogfors
och Kymmenegard. Skargardsflottan forlades till Helsingfors, dit armen retirerade
undan ryssama. Har lamnde Lewenhaupt over befalet till geralmajor Bousquet.
Den 24 augusti 1742 overenskoms att de svenska regementena skulle overskeppas till Sverige och de finska aterga till hemorten.
Den svenska armen utgjordes vid kapitulationen av 11 000 man och var ungefa.r
jamnstark med den ryska. Vid fredsslutet i Abo den 16 juni 1743 avtradde Sverige Kymmenegards Ian intill den vastligaste grenen av Kymmene alv samt Nyslott med angransande omrade i Savolax.
Fran flera hall kravdes nu rafst och rattarting. Sekreta utskottet fick i uppdrag att
avge en berattelse om orsakema till krigets utgang. Radet tillsatte en generalkrigsratt bestaende av adelsman och beslot med stod av konungens roster att
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arrestera Lewenhaupt och Buddenbrock. Pa yrkande av borgare och bonder som
ville ha ett ord med i laget tillsattes sedan en standerkommision, som inom kort
sammansmalte med generalkrigsratten. De olyckliga generalema hade inbillat sig
att en politisk domstol skulle bli mildare an en militar, men folkopinionen kravde
syndabockar och domsluten, som sommaren 1743 efter nagon debatt faststalldes
av stiindema, lod pa forlust av liv, ara och gods. Nad beviljades ej och exekutionema var offentliga. Mot Lewenhaupt aberopades framfor allt hans "otvungna"
overgivande av "fastning, pass, land, och stader". Domen drabbade onekligen en
man som hade haft en stor del av det militara och atminstone nagon del av det
politiska ansvaret. Buddenbrock, som hade varit en av de fa o:ffensivt sinnade
officerama inom Lewenhaupts krigsrad-snarast alltfor optimistisk- gjordes orattvist ansvarig for brister i krigsforberedelsema och for uppgivandet av Villmanstrand. I hans fall kombinerades standhat med framlingshat-han var fodd i
Livland. For hattpolitikema betydde rattegangen att en stor del av ansvaret lastades over pa militarema. Den rent politiska rafsten rann ut i sanden, dels pa grund
av oenighet mellan mossoma, dels av utrikespolitiska skal.

***

Buddenbrock halshoggs pa Generalsbacken vid Norrtull den 16 juli 1743 . Generalsbacken, en del av Brunkebergsasen, ar numera bortschaktad 110 .

Nordensvan

111

skriver om Buddenbrock:

Friherre Henrie Magnus von Buddenbroek foddes i Livland den 22 juli 1685 och tillhorde en
gammal harmastareslakt. Hans fader, Henrie Gotthard, var eheffor ett varvat regemente i
svensk tjanst; bans moder hette Charlotta Cronman. Han var gift med Magdalena Elisabeth
Rahm.
Den unge Buddenbroek giek tidigt i svensk krigstjanst (enligt 1739 ars rulla 1702), deltog i
fa.Itta.get i Kurland ocb kampade sasom kapten vid Ljesna oeh Poltava, varifran han lyekades
undk:omma, oeh var sedan med Karl XII i Turkiet oeh vid uppbrottet darifran. Under tiden blev
han kapten vid gardet 11 april 1711 oeh grenadjarmajor dar 7 juli 1714. Efter hemkomsten
blev han den 28 juni chef for Vasterbottens regeniente oeb gjorde med detsamma fa.Itta.get i
Norge 1718. Den 17 dee. 1723 flyttades han till Halsinge regemente oeh blev 22 jan. 1730 generalmajor, 1731 friherre, 24 april 173 8 flyttad till Narkes ocb Varmlands regemente, 5 aug.
1740 generallojtnant.
Da bade Buddenbrock redan tagit en verksam deli riksdagslivet. Han var en av det efter makten stravande hattpartiets ivrigaste forkampar ocb intog vid 1738 a.rs riksdag en plats i det "lilla
generalitetet", sasom de sex generalmajorer kallades, vilka bollo gemensant bord och bildade
medelpunkten for de krigslystna officerarna. Slutligen kom han med bland de tolv, vilka sekreta
utskottet 1739 tillsatte att utarbeta en "plan for rikets forsvar och sakerhet", och vilka i det
"sekreta bihanget" angavo krig med Ryssland sasom det sakraste medlet. Hurn ban sandes till
Finland och vilken del han tog i kriget ar omtalat i det foregaende.--------
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Buddenbrock hade en son: 112
Carl Henrik , fodd 3 april 1725. Modem var Magdalena Elisabeth Rahm.
Carl Henrie fick sasom fanrik vid Halsinge regemente transport till N. o. V. reg.
21 sept. 1739, lojtnant 22 mars 1742. Deltog uti 1741 a.rs krig, men gick efter
fadems olyckliga slut i utlandsk tjanst. Stupade vid Tournaij i maj 1745.
Man kan hos Bergenstrahle 113 lasa foljande om Henrik Magnus von Buddenbrock:
halshuggen 1744 den 27 (?) juli a sandbacken vid Norrtull samt enligt uppgift
dar "nodtorftigt jordad". Men vid Kyrkobyggnaden i Oveds pastorat langt efterat
fanns i kyrkogarden i en med brader overtackt grop ett i uniform klatt lik, vars
avhuggna huvud var vid kroppen sammanbundet med en "silfvemasduk", och var
man viss om, att detta var den olyckhge General Buddenbrock, som forts fran
avrattningsplatsen till Oved. Liket nedlades i en anstandig kista och begrovs i
kyrkan.

***

Lewenhaupt motte samma ode som Buddenbrock pa samma plats,men forst den
4 augusti 1743. Ett misslyckat flyktfosok hade forsenat halshuggningen.
I skrivande stund ser jag pa internet i den fria encyklopedien Wikipedia att
Lewenhaupts anka, som residerade pa Ovedskloster, skickade sina tjanare att
hamta liket efter sin make. De lyckades grava upp kroppen och frakta hem den.
Dock upptackte ankan, att man tagit Buddenbrocks huvud, varfor tjanarna fick
atervanda till Stockholm for att hamta aven Lewenhaupts huvud. Kropp med huvud ligger begravd pa Oveds kyrkogard.

***

En tidningsnotis ur Svenska Dagbladet fran den 10 maj 1999 far avsluta denna
uppsats:
Historisk stubbe forkolnad
Natten till sondag brann ett minnesmarke pa Storholmen i Stockholm [mellan
Waxholm och Lidingo] ned till oigenkannlighet. Det ror sig om en stubbe dar
Axel von F ersen inristat en hyllning 17 5 5 till minnet av generalen Charles Emil
Lewenhaupt, som anforde de svenska truppema mot Ryssland 1741- 1743. General Lewenhaupt tillfangatogs, men lyckades genom en kupp rymma och gomma
sig pa Storholmen, innan han slutligen hittades och avrattades.
I samband med 250-arsminnet av generalens dod sattes 1993 ett koppartalt runt
stubben dar inskriptionen fortfarande var synlig. Men nar brandkaren sent pa
natten till sondagen anlande var stubben blott ett stycke kol.

**

*
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