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En av atten Reuterswards medlemmar i tredje gencrationen val'
diplomaten och krigaren slutligen godsagaren And e r s F red r i k,
f. 2/8 1756 a fadernegarden St. Lund i V. Tollstads s:n i Dstergotland och dod 6/6 1828, saledes knappt 72 ar gammal, a sin egendom
den smalandska herrghden Rosenholm i L~nnaskede forsamling.
Mellan dessa data, intagna i VI:e bandet 1931 i Elgenstiernas Attartavlor, skall ur samma kalla ytterligare nagra ord anforas om mannens karriar.
Anders Fredrik valde forst militaryrket, fick officersfullmakt som
kornett 1777 och blev efter tjanst vid olika svenska husarregementen
lojtnant vid Royal Suedois.':·) Avsked ur franska armen erholls 1791,
vilket ar han arerbordades till hemlandet och utnamndes till korpral
(med majors rang) vid livdrabantkaren""'), dar han 1805 blev fanjunk arc, avancerade till overstelojtnant i armtn 1807 och till overstc
1808. Som sadan beviljades honom nadigt avs!,ed 1814.
Under tiden 1794-1805 var R. aven anstalld i diplomattjanst,
forst som kommissionssekrcterare i Haag, dar han cher 2 ar blev t. f.
chargt d'affaires; han var legationssekreterare i Paris 1801, t. f.
charge d'affaires i Wien 1803, verklig sadan &irstades 1804-05.
Dessa
som namnt ur attartavlorna hamtade - anteckningar avslutas med meddelandet, att "R., forkladd, atfoljde Ludvig XVI och
Marie-Antoinette vid deras flykt 1791, da de grepos i Varennes".
") »KungL svenska)), Narnn pa Ctt till stor del av svenskar rckryterat, nu upplost regemcnte i fransk tjanst, bildat 1690. Chefer ha varit bl. a. medk:mmar av
vam sparresIaktcr oeh Axel v. Fersen d. y.
":l-) Drabant, ursprungligen titel pa den, som tillhorde furstliga personers livvakt.
Drabanter fanns i Sverige fdi.n de forsta vasakungarna intill 1821, da en kar, livdrabantkaren, upplostes. Den utgjorde en eIitkar, bestod under Karl XII:s tid enbart av offieerare, k:inda for sin bravour. Vid festliga til Willen under fred fick
drabanterna borja och avsluta fcsttagen,
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Till de konfattade upplysningarna Finns atskilligt att tilJagga for
att H en fyllig bild av mannen oeh hans verksamhet. Beaktas ma oek,
SOm av det foljande skall framga, att ctt oeh annat av der, som Elgenstierna har Hhit befordra till trycket, behover korrigeras sasom ej varan de med verkliga forhallandet overensstiimmande.
De kaller, vilka vid dessa forskningar statf till fi;rfogande, ar huvudsakligen utgivna dagbocker, memoarlitteratur, histol'iska anteckningar o. d. fran epoken i Fraga. I viss omfattning har jag haft tillgang till ej forut tryekt material: i Riksarkivet forvarade 100-tals depescher oeh handbrev fran R. jamte ett par dag-bocker av honam, i
Gota hovratt deponerade bouppteekningar efter hans oeh hans makas
dod samt slutligen i privat ago befintliga handlingar, fotografier
m. m. Namnas bar oek muntliga upplysningar vid personligt sammantraffande med atskilliga nu levande barande narnnet Reutersward. Till samtliga, ingen namnd oeh ingen gli:irnd, sam visat hjalpsamt intresse vid forskningarna for denna biografi, riktas ett for-

bindligt tack.
Mycket givande har varit Axel v. Fersens daghok, skriven p:3.
franska, oversatt till svenska oeh i 3 band utgiven med kommentarer i slutet pa 1920-talet av Prof. Alma Soderhielrn. I den forsta oeh
al1cira av dessa volymer ar R. i olika sammanhang omnamnd drygt
20 ganger, omfattande en period av precis 3 ar, l1amligen fran 27 juni
1791 till 28 juni 1794. Under hela denna tid var han som adjutant
attacherad hos Fersen, vilken residerade i Briissel som forst Gustav

III:s, sen forrnyndareregeringens befullmaktigade ombud. Dennes ursprungliga uppgift var att verka fOr bildande av en liga fOr den
franska revolutionens bekampande samt den hanska monarkiens och

kungafamiljens raddning. Av val kanda personliga motiv giek Fersen
harvidlag kanske langre, an han behovt gora oeh utsatte inte blott sig
sjalv, utan aven sin narmaste man och medhjalpare for mycket stora

risker vid vaghalsiga oeh livsfarliga uppdrag.
Det var dagarna efter varennesaventyret, 20-22 juni 1791, som
R:s namn forsta gangen forekommer i den grevliga dagboken. I denna

ar den varldshistoriska handelsen i detalj redovisad betraHande forberedelser, utforande, deltagare etc. Namngivna ar alIa, som organi-
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serat komplotten, val' invlgda i densamma oeh de, som fardledaren a
kuskboeken korde for.
Varken under forberedelserna till eller utforande av kuppen Finns
R. ornnamnd. Hans namn dyker UPI' forst flera dar senare, den 26
juni, da Fersen antecknat: »R. anlande». Han bEl' da i en not presenterad av Alma Soderhielm med orden: »Fersens adjutant». Tva

veekor langre fram skriver Fersen: »Jag ar ocalig, att R. skall kornrna
tillbaka». Aven har Finns en fotnot av dagbokens utgivare: »R. hade
med hemliga bud sants till Marie-Antoinette». For den 13 juli meddelas: »R. anlande. Han hade blivit anh£llen overallt, dar han drag
£ram, utom i Paris. Han har utrattat kommissionen. Papperet gays
henne (drottningen) sam en matsedel till rniddagen etc.»
Hal' Finns saledes intet belagg for, att Fersens adjutant varit en av

de medagerande vid varennesresan. Oeh hade han funnits bland dess
aktorer oeh resenarer, sa 8.r det val ytterst osannolikt, att hans chef

sa omedelbart efter sin egen raddning in pa belgiskt omrade skulle
skiekat honom tillbaka till Paris. Nar det dar upptaektes, att kungaparet var borta, sa » ringdes det i stormkloekan,_ man skot med kanoner, slog pa stora trumman oeh ropade: aux armes citoyens». De

kungligas medhjilpare var kanda oeh riskerade vid upptaekt fa
dingla i narmaste lyktstolpe, »lanterneras».

Hur skall nu delma, med sakerhet felaktiga uppgift av Elgenstierna forklaras? Han hal' H.tt den av en citerad attemedlem, som pa
god tro lamnat den, stodd pa vad som inom slakten bel'attats under
narrnare 150 ar. Sa hal' ex em pelvis den nu fungerande ordforanden i

den reuterswardska slaktforeningen vid ett tillfalle fatt hora av davarande ministern i Paris, greve August Louis Fersen Gyldenstolpe,
att R. satt jamte honom, som holl i tyglarna, nar det tunga ekipaget

rullade fram pa de franska landsvagarna de odesdigra dagama. Gatans losning ar ej svar att finna. Den ger sig sjalv for den, som f01'tsatter att ta del av innehallet i den foreliggande dagboken.

I denna berattas namligen utforligt om en hitintills mindre kand
resa: Briissel-Paris tur oeh retur, som Fersen oeh R. gjorde 11-23
februari 1792. Anledningen till denna var Fersens onskan att personligen fa sammantrafLi med de kungliga fangama. Dessa motsatte sig
i det langsta forslaget, men sludigen samtyeker Marie-Antoinette;
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hennes beundrare och hjalpare kunde far den 21 jan. anteckna:
»Drottningen har samtyckt till min resa». Om denna skriver Soderhielm i sina kommentarer: »Den 11 febr. riskerar han att, farkHidd
och atfaljd endast av sin adjutant R., antrada resan. De ha fingerade
kurirpass och en massa fingerade skrivelser fdb Gustav III till spanska hovet. »F. hade pa basta satt sokt efterharma kungens namnteckning. - I sin fortsatta resume sager professorn, att det hela var en
mycket aventyrlig resa oeh en hogst kurios intrig, som utspe1ades ...
Eskapadens ledare traffar farst M.-A. ensam, faljande dag bade
henne och kUJ;lgen.
Under dessa dagar med spannande upplevelser spelade R. en
mycket aktiv roll och val' sin van och Farman till ovarderlig hjalp.
Att det hela avlapte utan katastrof far en eller bada, al' sakert i hag
grad adjutantens fOrtjanst. Rikligt med detaljer ur det i mycket farsartade skadespelet meddelas i dagboken. Ur den gars hal' blott nagra
utdrag.
Resan till Paris skedde utan nagra aventyr. For aterfarden, som
val' nara att sluta ilia, ordnades med ett kurirpass far R. och ett far
F. som hans betjant. Natten till 23 febr. SOy de bada diplomate rna
»fullkladda i ett rum far kuskar». Sedan under dagen upplevde de
bI. a. faljande, som citeras: »1 en liten by vacktes jag upp av att vagnen stannade oeh en hene fragade R. efter hans legitimationsbevis;
jag Iatsades bara soya, oeh eftcr 5 minuter sade funktionaren, att pas-

set inte gallde, emedan i detsamma stod 'de par Ie Roi' och ej 'de par
la Loi', vilket betecknade, att lagen stod aver konungen etc». Sa
foljde ett ordbyte, som fran R:s sida blev ganska hetsigt. F. bad
honom pa svenska »far Guds skull vara hOvlig». Skjutskarlen lade
sig nu i samtalet oeh gick i god for, att de resande var kurirer, som
man ej hade rattighet hakta. De slapptes sa smaningom, men fiek
veta, att de ej skulle bli fOrvanade att Hingre fram bli anhallna.

kur. lbland ar verksal11heten al11namnd blott i karta natisel' l11eddelande, att mannen rest dier aterkommit, att han medfort brev med
exempe1vis i sept. 1792, da F. skriver, att
daliga underratte1ser.
hans budbarare kommit fra.n forre franske inrikesministern med en
jobspost, »brev, som ej gjorde mig glad}). Ett haIvt ar tidigare hade R.

Sa

sants som kurir till Madrid med depeseher. pi aterresan hade han
upprepade ganger blivit anhall"n ach darvid en gang med knapp nad
undgatt att bli hangd. Det var ett pafrestande arbete under terrortid
med ej sallan livsrisker.
Sa drog det hemma i Sverige i borjan pa aret 1794 upp en storm,
ett svart politiskt ovader, som farde med sig bl. a., att vira bada
diploma tel'S samarbete skulle upphara. Det var den armfeltska hagm,Uspl'oeessen, i vilken F. var inblandad. Han fick av hertig Karl och
Reuterholm veta, att de ej mera behavde hans tjanster. Beskickningen
i den belgiska huvudstaden drogs in. F. tog i vad det rarde hanom
sjalv det hela relativt Iugnt, men skrev gang pa gang i dagboken, att
»clet enda, som verkligen gjorde mig ant, ar den stackars R:s ode, att

jag maste s!<iljas fran honom, sam jag kommer att mycket sakna". De
bada kam so. i fortsattningen att vandra skilda vagar. Val vitsardad
av sin Farman blev R. farflyttad till Haag.
Med hanvisning till vad har salunda anfarts, bar i en eventuell ny
upplaga av Attartavlorna notisen am R:s de1tagande i varennesresan

utga. I stallet fareslas en punkt av faljande Iydelse: R. tjanstgjorde
1791-94 under jamnt 3 ar pa ett synnerligen fartjanstfullt satt som
adjutant hos Axel v. Fersen d. y. under dennes skiftande diplomatuppdl'ag i Brlissel, varunder bada tillsammans i febr. 1792 under dramatiska upplevelser gjorde ett besak i Paris hos den £angna kungafamiljen.
Sedan detta skrevs, hal' min uppmarksamhet blivit fast vid de biografiska anteckningar rorande Anders Fredrik Reutersward, som

Bromsade blev de ytterligare ett par ganger, men hade tur att pa

Finns intagna i det 1949 utkamna bandet av "Svenska man och kvin-

bagge platserna fa passera. "Vi val' averlyckliga att befinna oss pa

nor». Forf. ar en annalt slaktmedlem an den, som lamnat ovan-

andra sidan gransen, granslost glada over att ha !yekats sa bra oeh
att vara hemma igen.»

namnda uppgifter till attartavlorna. Han skriver: "Tillsammans med
de Bouille och Fersen utformade R. planerna far det franska kungac
parets flykt ur landet, ach vid farden till Varennes i juni 1791 satt
han pa kaleschens kuskbock farkladd till karsven med F. i lakejlivre

Vad i avrigt betraffar R:s tjanstgaring under hans brlisseltid, sa
ges ytterligare manga bevis pa, att befattningen icke var nagO:'i sine-
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vid sin sida.» Ej med ett enda ord omnamnes det foljande a1' foretagna besoket i Paris. Levnadstecknaren uppger som kalla det av Alma
Soderhielm 1918 utgivna arbetet: }>Revolutionarer oeh emigranter».
Har agnas i ett langre kapitel en utforlig redogorelse for varennesresan. I en annat beskrives likaledes detaljerat pariservistelsen. I det
forsta sakhas var R:s namn alldeles. I det andra namnes han daremot
bade da reSan antraddes oeh da den avslutades samt trenne ganger i
samband med upplevelser i Paris. Betraffande vara landsmans start
fran Briissel citeras foljande ur Prof. Soderhielms bok: »Den 11 febr.
antradde FerSel\ resan atfoljd endast av en adjutant, svensken baron
Reutersvard oeh sin trogne betjant Frantz.» Forst nu oeh i dena avsnitt av dessa historiska essaer kommer R. pa seenen. Den nye aktoren
blir presenterad, men i tvenne avseenden felaktigt: dels stavas hans
namn oriktigt, dels kallas han baron, en tite! som hitintills ingen
reuterswardare burit. Hade Anders Fredrik under de sista 15 aren av
sin levnad stannat kvar vid hovet i Stockholm, hade han nog haft
stora utsikter att bli bade general och friherre.
Efter att ha tagit del av denna litteratur hal' jag ingen anledning
andra asikt: Anders Fredrik Reuterswards namn ar ej direkt, utan
blott sekundart forknippat med de historiska handelserna kring
Varennes ar 1791.
Sa skall nu agnas nagra ord at vad jag i ovrigt funnit om Anders
Fredrik Reutersward i urkunderna fran hans tid. Han 11.1' omnamnd i
Gudmund Goran Adlerbeths »Historiska Anteckningar". I Elof Tegners biografi over Gust. Maul'. Armfelt, som 1803 var svensk minister
i Wien, meddelas, an R. var ministerns foretl'adare oeh som sadan
hade med myndigheter en delledsamheter och skriverier med anledning av dessas missnoje med oeh fortrytelser mot A., vilken har som
so. ofta annorstades upptratt mindre lampligt i sin diplomatiska verksamhet. Sad ana har notisel' visa han pa, att mannen val' uppmarksammad och spelade en ej obetydlig roll. Mera inn'esse vacker det,
som hertiginnan, sedermera drottning Hedvig Elisabeth Charlotta i
sina dagboksanteckningar hal' att formala Om R.
Hon skriver, att i maj 1808, da hertigen av Angouleme, Ludvig
XVIII:s brorson, vista des i Sverige, den svenske kungen ansag »det
skulle verka stotande, darest prinsen ieke mottoges sa som det agnar
12

oeh anstar en medlem av familjen Bourbon, samt sande honom hertigen av Piennes (fransk emigrant) och overste R. till motes». Nagot
Hingre fram i samma manad vistacles den franske prinsen i Karlskrona, varifran han i sallskap med R. foretog flera utflykter fOr att

Ungdomsportdtt av
Johanna Maria Hoving

fa se clenna trakt av Sverige. Ett par manader varden franske hertigen alltjamnt kvar i riker, vistades da i Skane, varifran han, ledsagad
endast av R., besokte Halsingborg och Malmo med omgivningar samt
Lunds universitet. Hertiginnan av Sodermanlad sager i sin dagbok,
att »valet av R. var sardeles lampligt. Han hade namligen Hinge varit
i tjanst vid· greve Fersens regemente Royal Suedois, darefter pa
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Gustav III:s tid anstalld som charge d'affaires i Paris, t. o. m. anlitats
vid fIykten till Varennes, sedermera vistats i Briissel etc. Pa grund av
sina fiirbindelser i Frankrike £tnjot R. myeket gott anseende bland
alla fransman tillhorande l'ancien regime». Detta som sagt citat eftcr
den kungl. forfattarinnan, varvid ma papekas, att hon ej direkt pastar, att R. var med vid den odesdigra resan.
I samma dagboksvolym, dar detta star, fa vi vi dare veta, att 5 1/2
£r Hingre ham i tiden - slutet a v dec. 1810 - R. fiek sig anfortrott
annu ett hedersamt uppdrag. Efter mordet pa Axel v. Fersen i juni
det aret hade dennes syster Sophie Piper hela tiden varit internerad i
Vaxholm i skyddshakte. DO. hon nu sImile Jamna fastningen, gallde
det att skaffa henne eskort. Till foljeslagare onskade hon heist,
nagon, som ej tillhorde slakten. Mest lamplig syntes fOr drottningen
R. vara; konungen instamde och gay honom uppdraget, som han utforde till grevinnan Pipers stora beH.tenhet. - R:s utforliga redogorelse for detta se sid 18!
Som ur Kttartavlorna inledningsvis anforts, tog R. 1814 avsked ur
militartjansten. Samtidigt synes han ha Jamnat andra offentliga uppdrag, som ev. anfonl'otts honom. Den son1 sa handlade, val' van av
forrevolutionens Frankrike, rojalist och persona grata vid svenska
hovet, dit strax forut fursten av Ponte Corvo kommit som tronfoljare. Av alit att doma behovdes va,. overste alit fortfarande for olika
uppdrag i svensk statstjanst och med stora avancemangsmojligheter
for honom. Vad var det, som drev den dO. blott 58-arige mannen
- tiden i Fraga visserligen en ratt hog alder
att draga sig fullstandigt tillbaka som pensionar for att bosatta sig langt ner i oeh djupt
inne i Smaland a sateriet Rosenholm, beHiget mitt i landskapet ungefar lika langt fran tJstersjo oeh Vasterhav?
Svar po. fragan Jamnar innehallet i ett par av R. under tiden 20
maj 1792-16 juli 1818 i Riksarkivet forvarade dagboeker, vilka
tidigare - sa vitt jag forsdir - ej - som forut namnts - blivit anyanda for historisk forskning. Boekernas antal var ursprungligen tre;
men den forsta, omfattande 5 ar fran 1787 framat diknat, synes
vara forkommen.
Det som ar tillgangligt, utgores av sma, e:a 10X15 em stora pappband, omfattande tillsammans 335 sidor, tattskrivna med R:s pryd-
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liga, lattlasta piktur. »Dagbockel'» al' ett nagot oegentligt namn, ity
att ha.r och val' Finns luckor pa upptill flera manader, da intet annoterats.
Det fore 1808 nedskrivna har for denna biografi mindre ihtresse.
Man far bekrafte!se po. fakta, bar ovan meddelade. Nogrannare,
rent historisk forskning kan a dessa blad mojligen finna nagot av
yarde, vilket faller utom ramen for denna uppsats.
For var karaktaristik av R. ar det daremot synnerligen valkommet
fa erfara, vad han, som stod i handelsernas mitt under en av de farligaste epokerna av Sveriges historia, har att saga betraffande sina aligganden saval i militartjanst som i politisk verksamhet, huru han sa
smaningom upphorde att vara statsfunktionar oeh vad han darefter
kom att syssla med.
For en eIler annan i vara havder mojligen mindre val orienterad
erinras om, att under nagot decennium fran 1808 raknat en oblodig
revolution drev bort den regerande konungen oeh he!a hans familj,
att efter det sista av tvenne forrattade tronfoljarval dynastin Bernadotte gjorde sitt intrade i var konungaborg, att landet var inbegripet
i f1era krig, som medforde fOreningen med Norge, m'en forlusten av
Finland och vara sista transbaltiska besittningar. Det var ju tider, da
myeket av verklig betydelse hande, dO. man tyeker, att alia skulle
vilja vara aktivt med, ingripa och taga position for eIler ernot a de
olika stridsfronterna.
Omedelbart rna sagas, att motiven till R:s beslut att dra sig tillbaka fran alia offentliga Vary ar att soka i hans /Orsvagade halsa,
leda vid alit vad politik hette samt slaktkiirlek, »esprit de famille".
Avkopplingen oeh overgangen till den andrade livsforingen skedde ej
tvan utan i etapper.
bevis nu i det narmast foljande darpa larnnas, fa vi pa kopet se en del glimtar av herrgardsliv och livet pa landet overhuvud i Sverige for omkring ett oeh ett halvt seke! sedan.
am R:s halsotillstiJ.nd star det atskilligt po. manga stallen. En av
hans allra sista anteekningar Iyder so.: "Den 3 febr. 1818 gjorde jag
den ledsamma upptaekten, att jag afven po. hoger sida fatt Bd.b. Sakerligen har det varit Ijumskbraek, SOm i hog grad kan nedsatta en
militars tjanstduglighet, oeh som anda in mot slutet av 1800-talet ej
sallan medforde dodligt forlopande komplikationer (inklamningsfe-

Da
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rat konungen. Eftcr middagen Proklamerades hertig Carl till Riksfo-

nomen). Aret forut den 16 nOv. ar nedskrivet: »att Bror Adam med
doden aflidit. Sjuk och krasslig var jag forut och blef genom denna
b.cdrofliga underrattelse an samre). Han lag verkligen tiden i Fraga
sJuk och holl sig inne av »brostfeber och forkylning» i nara 21/2 manader. Slikt hade han varit utsatt for tidigare, so. ex em pelvis IS13, da
han angripits av bi. a. en »slags frossfebep, samt IS09, da han drabhades av »stark fluss ffi. m. i vanster oga», vilket nodgade honom
»palagga en spansk fluga po. vanStra armen, vii ken drog mycket lange
samt bortdrog flussen
ogat». Upprepade ganger finns anteckningar om relativt svara olycksfall, darav en par under 1809, varvid

restandare. Om natten transporterades Kungen under stark Escorte

till Drottningholm». For den 23 mars ar antecknat, att Ofverstelojtnant Adlersparre med c:a 3000 man trupper kommit till Stockholm
och satt till hast framfOr dem jamte en stab p1 mer an 20 adjutanter.
Detta var alIt vad vi rorande detta H. veta av en av dem, som

hade till specielll uppgift att personligen skydda monarken. Man far
intryek av, att han ej hade den minsta aning om de kupplaner, som
lange dryftats. Han var tydligen ingen partiman, politiskt sett fullt

fran

neutral. Han kostar pa sig att tala om sin overraskning infor det

trenne framdinder forlorades, nog sa katastrofaIt med davarande

skedda. Voila tout! Till den kort tid darefter »utblasta Riksdagen»,

odontologiska mojligheter till bot och hjalp. Samma ar forekom fall
i en trappa rued langvarigt ont, som kurerades rued bi. a. »pasatta
blodiglap>.
Anhallan savii! IS09 som 1811 am beviljandet av halvarslanga
ledigheter fran tjansten vid drabantkaren kan knappast forstas am
ej . darvid foretetts lakareintyg. Sadana ar dock ej omnamnda.' Det
sistniirrinda aret den 18 april var R. »inne hos kungen en half timma;
jag'arholt da permission anda till den 20 november for att resa pa
landet». Och den 24 apr. 1809 fick han fritt narmare 6 manader »for

som kom att vara ett ar pa tva dar nar, tog R. ut pollett, men synes
under densamma ingen end a gang ha satt sin fot inom riddarhusets

dortar. Den 10 maj lamnar han Stockholm for att ej aterkomma dit
forran den 31 okt.
Det egendomliga ar, att dessa dagbockersblad ytterst lite larer oss
veta, vad dess forfattare innerst inne tankte och kande. Han traffar

ofta rikets hogsta dignirarer, med vilka fores timslanga eller langre
samtal. Men sa gott som aldrig Finns nagot anteeknat, varom dessa

rorde sig. am mordet po. Axel v. Fersen finns har intet nedskrivet,
vilket ar sarskilt forvanansvart so. mycket som denne och R. haft

att vara pa landet hos slaktingar».
Detta sistnamnda datum ar att sarskilt observera. Det var ju strax
efter regimforandringen i mitten av den narmast foregaende mana-

med varandra att gora under deras ovan beskrivna gemensamma,

l£nga brlisseltid och med hansyn till, att de rakats arminstone ett par
ganger under 1809 dels den 24 april i huvudstaden, dels den 29 oktober a LOfstad. am den epilog till massakern den 10 juni ISI0, som R.
kom att vara med om, foljer har en utforlig redogorelse.
Den 29 nOv. 1810 ankom R. fran sodra Ostergotland over Linko-'
ping »med gOtt sladfore hela vagen» till Stockholm. Anledningen till

den. Starka skal maste ha formht R. att dO. lamna huvudstaden, dar
han alldeles invid tronen hade en uppmarksammad befattning. Vad
yppar nu dagboken Om var drabantofficers reaktion infor de sammansvurnas markliga till tag? Vid $varet harpa kommer vi osokt over
till kapitlet am honom sam politiker och statsanstalld aren innan han
definitivt drog sig tillbaka.

uppresan ej angiven, men var med all sakerhet Axel v. Fersens stun-

For den 12 mars 1809, som var en sondag, korn order, att var man

»tillika med hela drabantcorpsen skulle vara po. Slottet ki. 4 eft. mid.
V1 voro dar anda tills mandag morgon den 13 kl. 7, da jag gick hem
for att lagga in mina saker oeh laga mig till afresa, emedan hela
Corpsen fick ordres att samma dag vara konungen foljaktig bort fran
Stockholm. Jag aterkom ey till Slottet forran emot 12 om middaoen,
samt arfor da med star Surprise att man redan ki. 1/,10 hade arr::te-
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dande begravning. Som vanligt vid huvudstadsbesoken gores omedelbart besok hos de kungliga. Den 1 dec. var han »uppe hos Kungen pa
fOrmiddagen samt om afton hos Prinsen, 9 dec. hos Drottningen och
blev dO. befald till middag hos henne». Vad dagboken a de narmast
foljande sidorna har att fortalja, skall har in extenso anfOras.
»Den 4 dec. var salig Riksmarskalkens begrafning. Jag var buden
pa den. Det var en stor och praktig begrafning; alt gick val stilla for
sig, ehum man fruktade Pobelns uplopp.
17

Den 5 star sammankomst pa amaranten, da kronprinsen ditkom
och intogs i orden.

Den 18 om morgonen foro gref Carl Piper oeh jag till Linkoping,
hvarest jag var hos Landshofdingen gref Cronstedt oeh framforde
till honom det aliggande konungen genom mig hade anbefallt honom.
Piper oeh jag herreste samma afton till LOfstad. (R. kvarvar a LOfstad.)

Den 8 undfiek jag konungens tillsagelse oeh forfragan, om jag ville
haga mig att resa till Waxholmen oeh darifran aeeompagnera grefvinnan Piper till LOfstad och under vagen skydda henne fran insulter oeh fran all fara; Kongen gaf mig sjelf skrifteligen oeh hemliga
ordres, au nyttja och upvisa endast i handelse nagot tumult skulle
ega rum.
Den 11 formidd. reste gr. Carl Piper oeh jag till Waxholmen, dit
vi ankommo i god tid samma afton; jag tog genast alIa mojJiga arrangementer till afresan, skiekade forbud oeh bestyrde om alt i mitt
namn.
Den 12 foro vi kL 10 f. m. fran Waxholmen, grefvinnan Piper,
Due de Piennes, Gref Carl Piper och jag pa en soufflette med 3 hastar, hvilka vi trc Cavalierer tourade am med hvarandra au kora hela
vagen. Uti en annan soufflette, ocksa med 3 hastar, akte kocken
Caron (hofmastare hos kronprinsen) samt 2 Betjenter. Offieerarna
buro grefvinnan ncr till slupen uti en fauteuille samt greta, da de
togo afsked af henne. Vi dejeunerade pa Bogesund hos Baron Hopken och foro darifran kl. emot 1 samt fortsatte sedan resan ofver
Barkarby anda till Engson utan att hvila; vi ankommo dit foljande
dagen.
Den 13 om morgonen traffade vi dar Exeellensen Armfelt med sin
Fru oeh 2:ne soner samt Baron Erich Cederstriim med sin lilla grefvinna oeh Barn. Samma afton var i Engso kyrka tillstalld en alltfor
wacker taeksagelse-Fest efter salig Riksmarskalken gref Fersen. Kyrkan war myeket val eclairerad samt full med folk; gudstjensten borjade med en Psalm, hwarefter Presten giek pi Predikstolen, gjorde
dar forst bon, laste sen upp en ganska vacker tacksagelse ofver den
dode, samt sedan ett rorande tal till grefvinnan Piper; sedcrmera afsjongs £ter en Psalm, oeh slutade det alt med en myeket vacker sorgemusique, under hvilken grefAxel Piper med sin grefvinna samt en
talrik Choeur afsjongo ord, som blifvit gjorda till detta tillfalle. AlIa
voro mycket uprorda, isynnerhet grefvinnan Piper, som da genast om
afton skinkt 300 Rk:beo till Forsamlingens fattige.
Vi passerade pa Engson Ofver den 14 for att hvila ut, samt afreste
darifran den 15 genom Enkoping, Wasteds, Koping, Arboga, Orebro,
uppehallandes oss ey hingre i dessa stader an att byta om hastar. Vi
reste hela dagen oeh natten till den 16 oeh hela den dagen anda till
kL 8 om afton, da vi anlande till Lofstad efter att hafva under hela
resan haft det vaekraste wader oeh de basta vagar man mojligtvis
kan hafva i en sa sen arstid, samt utan den allra minsta motgang,
fortret elIer ledsamhet, warofver jag war oandeligt glad.

Ovcrsrinnan Maria Rcutcrsw~ird
f. Hoving
., 1767 t 1844

Den 27 kL 9 om morgon reste jag fran U:ifstad direete pa Stockholm, dit jag ankom foljande dagen kL for 5 om morgon. Jag hade
ett det vaekraste sladfore i werlden.
Den 29 var jag pa formiddagen uppe hos Kungen, som mycket
tackade mig for min sa val forrattade resa; jag var sedan has Drottningen, som boll mig qvar i halfannan timme att tala med mig om
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rc~an, om grefvinnan Piper samt am allahanda. Han ofverhopade
nug med taeksagelser for det besvar jag hafvit att gora denna resan,
samt for mitt updragna blifvit sa val Utrattat.»
Harav framgar klan, hur uppskattad R. var av de styrande, hur
de hade sina blickar riktade pa honom och var benagna ge honom
hedersuppdrag. Har po. skall ges ytterllgare ett par exempel.
Den 19 febr. 1809 overlamnade han i Slottskvrkan till "Calefactorn vid kongl. Lifdrabantcorpsen B. Stenberg P~o Patrias stora forgyllda silfvermedaille for 26 ars tjanst samt for visad dristighet i sjofaror. Ceremonien infor stor ahorarehop. Jag holl ett vackert och till
am net lampeligt. tal. Sen sjong alla 'Herre hela Riket akta etel'"

I juni 1811 hade var overste fiirordnande att i landshovdingens
stalle upprepade ganger vara narvarande vid sockenstammor i S.
Ostergotland angaende »rangerandet am utskrifningen af Forstarkningsmanskapet», lottning i anslutning clartill m. m. Hade han bara
velat oeh sjalv ansett sig ha krafter, skulle man sakerligen i mycket
stone lltstra.ekning an Som nu skedde, ha anlitat honom i det al1mannas tjanst.
Vid kanske ett 10-tal besok, som R. aren 1809-14 gor i Stockholm, sker omedelbart efter ankomsten uppvaktning hos alla de kungliga, SOm haIler honom kvar i Ianga, enskilda audienser, »befallef»
det vill saga
inbjuder honom till gastabud. En gang talte Carl
XIII med honom "om 4 saker, hvaraf 2 rorde mig", av drottning
Charlotte far han emottaga brev och kommissioner till Sophie Piper
pa Lofstad. Kronprins Carl Johan slapper honom den 19 mars 1811
ej ifran sig forran efter 2 timmar. Vid alla de manga festligheterna
efter segrar oeh fredsslut, furstliga personers intag oeh mottagande
forsta gangen i rikets huvudstad, vid deras fodelsedagars firandc
o. s. v. har han stadse sin givna plats.
So. t. ex. i febr. 1814, da "Te deum holls i Slattskyrkan oeh Freden
med Danmark proclamerades pa Stockholms Torg." Om aftonen Stor
Illumination etc».
En annan gang deltog han i ett sHidparti rned
Excellensen Armfelt och flera andra, da han 1kte med grevinnan
Piper. Det senare ett vinternoje, som nu for tidcn val kliappast forekommer, men Som en oeh annan till aren komrnen kan erinra sig:
skadespel, nar en lang kavalkad under bjallrors klang drog genom _
thorn oss saga - vara la:ns- oeh stiftstader pa en tripp ut till landet:
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med pamparna i de forsta och storsta ekipagen och hotellfest som
avslutning.
Gang efter annan hal' hal' ovan Iarnnats bevis pol, art R. aven hos
andra hogt uppsatta var val sedd oeh uppburen. Tillfogas
att
Gustaf Mauritz Armfelt vid tvenne tillfallen tog emot honom a
Nynas oeh ena gangen dar holl honorn kvar i 6 dar. Lofstad gastar
han ofta, alltid rnottagen med oppna arrnar, stannar dar an Hingre,
ibland upp till 3 veckor.
Har rna inflikas, att de manga vannerna ej slappte Val' man ur
sikte, sen han slutgiltigt Himnat livet i stora varlden. De sokte upp
honom i hans smalandska Tusculum. Dct mest remarkabla besoket
dar var val Georg v. Dobelns, sam agde rum den 13 oeh 14 juli
1814. Verkligt synd ar det att ej 1tt eftervarlden bevarat, det, som
dessa bada man hade att saga varandra. Hur yttrade sig gasten, gencrallojtnanten och baronen om Carl Johan, vilken ungcfar jamnt ctt
tidigare stallt Dobeln infor krigsratt, SOm domde honam att arkebusera,? Oeh vad hade de bada att saga am Sophie v. Fersen, po. sin
tid en av rikets rnest upprnarksamrnade darner, vars namn sorn fa
andras g£tt till eftervarlden? Till henne hade ju den impulsive jutasmannen 1810 riktat sitt sa uppmarksarnrnadc, propagandistiska giftermalsanbud, och till hennes rid dare oeh beskyddare framfor aHa
andra landsman hade ungefar samtidigt utsetts just R.
lett langre tackbrev av den 18 maj 1794 till Hertigen-Regenten
for en utnamning till Secretaire de Legation skriver R., att han al'
»ni Courtisan ni Flatteup>. I forrsattningen av hans karriar skulle det
visa sig, att han nog var sa dar lagom myeket av badadera for art
passa sardeles val vid ett kungligt hoy. Da samrne man, nu Hans
Maj:t Carl XIII, sakert mot sin vilja, den 7 dec. 1814 beviljadc
denne sin trotjanare avsked, hade R. sedan lange i detalj planerat oeh
ordnat for sig under de stundande pensionsaren.
Den 3 okt. 1812 flyt!"r han fran sin "i Stockholm 7 ar hafda vaning till en mindre i samma hus in pa garden». Dcn 9 aug. 1811 saljer
han for 40,000 R:r B:co sin egendom Eksebo i Virserum s:n, Kalmar
lan, »)med Inventarier, mobler oeh kreatur» till rnajoren Axel Fr.
Rothlieb (dod sam postmastare i Sala). Den 16 juli 1812 »afslots han-

rna,

ar
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del om Rosenholm». Innan detta skedde, hade R. rest ratt vida omkring SOm spekulant pa egendomar.
Till den nye innehavarens knapphandiga beskrivning i dagboken
av detta godsforvarv, skall ul' »Historisk beskrivning i gemen om
Smaland etc. utgiven i tvenne band 1770 av Magister Samuel Rogberg, Prost oeh Kyrkoherde i Fraderyd», anfaras faljande, som aven
av skal, SOm Hingre nCf anges, skall omfatta, vad Rogberg anfor om
Lannaskede gamla kyrka:
.. "Sateriet R~senholm, 3'/, h: formedlat till 2. med 10 torp, har tillforne hetat Marsaryd, men bhfvlt af Rosenqvistska slag ten, som dar
af vant. agare, tlll namnet farandrat, ages nu af Hof-Ratts Radet
Jonas LlllnerhJelm ... Kyrkan ar bygd af sten 40 aln. 1. oeh 17. br.
Dess a~der gar atminstone fd.n Pahwiska tiden, som slutes af et i
muren lusatt stenkar, SOm utan twifwel warit et stankelsebiril. Hon
ar en offerkyrka, som patankes med gafwor fran aflagsne orter, bade
lll- oeh utnkes .. Har et gO?t Slagur oeh 2:ne Klaekor. Fram!. Just.
Can.eel!. ?lol Lmn~rhJelm, agar~ af Rosenholm, har far sig oeh sin
famllle har lam a,?lagg.a en graf ar 1759, oeh tdl dess wid magt hallande anslaglt en arhg lllkomst af 9. D:lr K:mt, samt latit upsatta en
mmnes-tafla, med Sitt skaldemarke oeh sadan paskrift: Uti thetta
Guds hus oeh nederst 1 Kyrkan, samt enskilt fOr them oeh theras
efterkommande murade Graf-stalle, som ej Hr farsaljas, ligga be~rafne Kongl. Maj:ts oeh Sw. Rikes Troman oeh Just. Canceller, i
hfStlden Hagwalborn. Herr Olof Linnerhjelm ... Sa oek thess K.
Hustru oeh Maka Hogwalb. Fru Maria Christina Lorieh ... Hwilkas
skaldemarke har hos finnes.»
I en annan smalandsbeskrivning (av Per Wieselgren) lases: »Oversten oeh Riddaren af Kong!. Svardsorden val borne herr Fredrik R.
kapte Rosenholm med underlydande 1812 far 18.000 riksd. banko.
Saljare uppges vara Brukspatron A. Lundstrams arvin~ar (det sista
troligen fell· R. sjalv uppger, att »Lundstram den 16 ma~s 1813 aflevererade allt till mig oeh flyttade om aftonen till Bjadesja», granngods till Rosenholm.

nellt satt. Mot R:s forvaltning av densamma syncs inga anmarkning-

ar kunna riktas. Alla de mil.nga torpen forefaller ha varit bebodda
med duktiga arbetare. A godset fanns en "kniphammarsmedja", dar
fanns 3 vagnshastar, possesionaten for omkring i tackt vagn med
kusk eller betjant (stalldrang), ibland badadera.
Oeh detta ekipage - val motsvarande nagon fornamligare automobiltyp med privatehauffor i var tid - kom till flitig anvandning
nar han besokte vanner, frander, grannar och bekanta vida omkring

darnere i Gataland. Vi fa folja med godsagaren, stundom hfoljd av
sin maka oeh av hos dem befintliga gaster
deras aktenskap Val'
barnlast - till cit myeket stort antal storre eller mindre herresaten
samt prastgardar, marknader oeh brunnsorter fran Olstorp och Vir-

serum i norr till Ohs oeh Hovmantorp i sader. Utom dessa platser
kan namnas Eking, Mjalsefall, Salshult, Upplanda, Hellinge, Eksjohovgard, Halsnas, Bjornskog, Asa, Orraryd, andra att fartiga.
De som
av attcr
Liewen,
Stedt, V.

uppsoktes - for att anfora blott nagra - val' medlcmmar
oeh sliikter, barandc namnen Hedenstierna, Leijonhufvud,
Reutersward, Rosen, Rosenquist, Schmiterlow, Sjosteen,
Steijern, Stierngranat, Stalhammar, Torpadie. En oeh an-

nan av dem, som fiek pahalsning, hade varit i tjanst vid Royal Suedois samtidigt som R. Pa Rosenholm tog man givetvis emot kontravi-

siter fran alla dessa hal!.
Dessa utflykter kunde vara konvariga, men aven raeka i veekotal.

Varmed man roade sig oeh trakterades, bli vi oek upplysta om. Det
kunde insk6inka sig till »korsbar, punsch oeh bischoff») men ock utstraekas till ett ordentligt middagsmal, detta, ehuru vardinnan, Cn

majorska, vid det ovantade besaket i denna sjalvhushallningens tidevarv, var upptagen med »att stopa ljus». Vid ett annat tillfalle var a
Ctt granngods samlad »en ganska stor oeh hyggelig societet». Vid sa-

dan har bortvaro kunde R. hux flux bliva hemkallad genom ankoms-

Hur livet sa korn art gestalta sig for den nye sateriagaren, f. d. diav de reuterplomaten oeh krigaren, far man ganska val reda

ten av ett »expressbud», motsvarighet, nar det gaIl de enskilda, till
statliga kuril'er oeh nu ·,.ersatt av telegraf och telefon. En sadan ut-

swardska anteekningarna. Godset var starre an denna biografis forfattare, Som under icke mindre an 12
av sin ungdom varit bosatt i
Lannaskede, trott. Under hans tid dar pa 1880- oeh 90-talen talades

skiekad infann sig vid ett tillfalligt besak Halsnas i Ramkvilla oeh
faranledde R. att k!. hal v 4 pi! morgonen lamna sina speeiella vanner
dar - Vult v. Steijerns - far att k!. 7 - 3 oeh en halv timme senare

allmant om, att den davarande agaren icke skotte garden pa ctt ratio-

-

pa

ar
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a

svanga upp pa Rosenholm -

inom parentes ingen vidare snabb-
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Riktigt i sitt esse forefaller var sateriagare ha varit, nar han kundc
bereda sina underlydande nagon gladje, se dem dansa oeh roa sig vid
hagtidligheter. Han var en god husbonde, som stod pa god fot med

fard, trots myeket baekigt vaglag: biografiHirfattaren har sjalv
manga ganger akt hastskjuts mellan dessa platser. Anledningen till
R:s uppbrott var ctt of or mod at besok av en grevinna v. Stedingk
med tvenne dottrar, en visit, som han gj~rde, »endast oeh allenast for
att hiilsa p:a. mig», oeh som han tydligen satte ett sYllncrligen stort

allmoge oeh menighet overhuvudtaget. Svara fel maste begas, innan
nagon av betjaningen avskedades. Darom ar anteeknat nagOt blatt en
gang, den 8 mars 1811) da »jag maste kora bart min Betjant Lars
Julius far fylleri oeh en impertinent sturskhet". De sa omhuldade visade herremannen pa manga satt sin erkansla oeh tacksamhet. Darpa

yarde pa.
En livsforing sadan som den nu beskrivna, oeh val'S omnamnande i
den dagbok vi studerat fatt C!t oproportionerligt stort utrymme, var
nog nagOt, som i grund oeh batten inte sa varst mycket tilltalade var

skall har ges ett par belysande exempel, visserligen hamtade fran aren
strax innan R. flyttade till Smaland, men tidsbetonade oeh belysande
far s6mningar inom oeh relationer mellan olika samhallsklasser i det
datida Sverige.
Den 28 juli 1810 giek av stapeln a Eksebo "ett stort slattergange af
100:de personer utom 6 sniekare oeh 2 murmastare, som alIa fingo
mat. Slarterfolket afslogo den dagen
af min storang. Om natten
dansade oeh rogade de sig". - Far den 25 aug. aret darpa ar nedskrivet det som nu har fOljer: "Yste hos mig pa Eksebo, da hela soeknen

godsagare. Han yar darfar en alltf6r all varlig natur med manga seriosare intressen. Det meddelade ar utmarkande for umgangeslivet hos
atskilliga medborgare under storre delen av 19:e arhundradet, vara

farEaders satt att motverka tristessen a landsbygden. Det Finns manga
belagg for, att dessa farder far R. ej enbart var nagra najesresor. Han
gjorde dem mest av pliktkansla, av anskan att tjana slakt oeh vanner,
far dem vara en hjalpande oeh sammanhallande kraft, omnamner

'I,

clem sa gott som aldrig med nagra superlativa uttryck, men rnest sa

har: "Vi fann oss riitt viil, jag passerade min tid rtitt agreabelt, hade

samt afven atskilliga fran nastgransande socknar woro hos mig med

ganska roligt o. s. v.» Bjods det pa fiske, sa var han mera beUten.
Omsorgen om hans narmaste, sarskilt vissa mindedhiga skyddslingar
han tagit sig an, skimrar hal' oeh var igenom. ;.>Otroligt glad var jag

mjalk eller Pl£eke(?). 146 Personer framkommo, hvaribland manga
framburo mjalk far atskilliga andra matlag; alIa blefvo val traeterade; det war Banderna sjalfva, som hade Ofverenskommit att gifva
mig yste far det jag aterskaffat dem Wirserums marknad oeh da de
arforo, att jag snart skulle bortflytta fran orten. Jag fiek vid ystet 7

att se dessa slaktingar." Oeh »det kostade myeket pa mig att behava
skiIjas.» Pa sa satt appnar han da oeh da sitt hjarta oeh ger yttryek
at sina binslor. - Besaken i prastgardar iir talrika oeh hade ofta ett
praktiskt syfte. Med flera namngivna "probstar" oeh deras familjer

stycken stora ostar, sam vagde ofver 8 pund.»

Aterigen dyker upp barndomsminnen, da jag under mina uppvaxt-

var R. forenad icke blott genom vanskap, utan aven slaktskap. Her-

ar vid ystmoten- oeh ystegillen sag en otrolig mangd av smalandska

detjaIl, som gastades, lag i Asby, Virserum, Myresja, Fraderyd.

prastostar taga form i Lannaskede komministergard eller kaplansbo-

Antecknat, men tyvarr utan vidare detaljer ar ett

a Rosenholm

den 3 nov. 1813 hallet husfarhar. Vad darmed menas, har sakert
bortat 100 °/0 av nutida svensk ungdom ej en aning. Detta ehurn farordningarna rorande dessa pdi.sterliga forrattningar annu icke torde

vata upphavda. De ha kommit ur bruk, sakna betydelse. Anteekningen i dagboken korn mig att minnas egen narvaro vid 5adana handelser just i Lannaskede soeken, beklagligtvis dock ej Rosenholm.

a

-

R. var en from man, som medde1ar, nar han gick till Hen-ens natt-

yard.
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f.

stal1e for att har anvanda ett aldre, nu ur bruk varande namn.
Pa tal om marknader - oeksa nagat i vara dar ratt antikverat,
val ersatt av massor
varden davarande oeh forutvarande aga-

sa

ren av Rosenholm i aug. 1812 tillsammans vid en dylik i Sandsja, belaget mellan Nassja oeh Siivsja. Vad de bada dar tog sig far, bli vi ej
ej upplysta om, men fa daremot veta, att den forne krigaren oeh diplomaten, da han den 4 okt. 1810 bevistar Malilla marknad, dar
»koper 5 kar oeh 4 axar».

En oeh annan gang iir brunnsbesak omnamnda, bI. a. for den 20
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juli 1812, da R. vid Lannaskede halsobrunn ator middag tillsammans
med den dar da som kurgast inskrivne Landshovdingen i Jonkoping,
frih. Erik Gustof Boije af Gennas, som bebovde bot av dess mycket
rena jarnvatten till styrka liknande Porla gamla kalla. Denna brunn,
uppdckt 1774, privilegierad 1781, lag en knapp mil fran Rosenbolm,
stod i sitt hOgsta flor i mitten pa 1800-talet, ar nu nedlagd och inrattningen apterad for andra andamal. Sic transit etc! Y tterligare ett be-

vis pa, hur allt fly tel', alltings obestandighet!
Det hal' val' ju en hel del, som kunnat plockas fram ur de sma dagbockerna, atskilligt banalt, men samlat av ett visst yarde fran traditionell och kulturhistorisk synpunkt sett. En lasbar lektyr synes det
vara inte blott for sentida reuterswardare och efterlevande till barare
av har figurerande naron, utan aven for en storre al1manhet. Mer

skulle dagboksskribenten latt kunnat lamna efter sig, om han ej varit
sa fortegen och tillknappt. En forsiktig diplomat hal' hallit i pennan,
som fatt finna sig i lTIanga restriktioner. Det har redan av mig antytts, oeh an en gang rna fragas, vilka motive!! var till forfattarens
handlingssatt. En gang ar bara antecknat: »fick obehagliga underrattelser fran Stockholm», men ej ett orci, varom det rorde sig. En annan

gang - 30 dec. 1812 - heter det: "Undfick med posten ett ganska
besynnerligt brev, som mycket surprenerade och forargade mig. Den
1 jan. besvarade jag det". Punkt och slut!
Den tid Anders Fredrik R. levde under, val' ju mer an vanligt 01'0lig, stormfull. Han hade Binga tider

autsatta platser kampat aktivt

med svard eller penna och pa aldre dar blivit hjartligt utledsen pa
allt stridbart, allt partivalde. Innerst inne val' han en fridsam man,
som ej ar snar till berom, men som oek sallan eller aldrig talar illa om
nagon eHer nagOt.
Nagra memoarer av hans hand fran hans sista 10 levnadsar torde
ej finnas. Hade han fonsatt att skriva sa som nu skett, hade vi troli-l

gen darigenom ej blivit mycket klokare. Vi H vara nojda med den
skord, som kunnat bargas.

Hans andliga och kroppsliga befinnande under det sista decenniet
av hans livstid kanner jag ej till. Antagligen hal' han dukat under for
sviktande lung- och hjartverksamhet. Pa bibeMllen andlig vigor efter
uppnadda 70 ar tyder det testamente han ett ar fore sin bortgang
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Inskriptionen

a makarna Reuterswards

gravsten:

Fredrik Rel!tersward, Overste. F. 1756, t 1828
Maria Ho/ving. F. 1767, t 1844.
fru Reuterswards flicknamn felstavat. Den attegren hall
till horde skrev namnet utan f.

uppriittade och underskl'ev till forman for den efterlamnade makan,
som fick sitta i orubbat bo, tills dess hon 18 0.1' efter mannens dodsfall avled.
Studier av boupptecknlngarna efter dem bada, upplanade fran
Gota hovditt, visar, att R. var en ekonomiskt sett valsituerad man,
agare till en formogenhet ac:a 30,000 R:r B:o, som i vara dagar mot-

svarar nagra 100 tusen kronor. Dodsboet ar mycket detaljerat redovisat och gel' hal' anledning till endast nagra fil. reflektioner. Hemmet
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genom insatser

a skilda

omraden skaffat sig i vara havder aktadc

var vaekert oeh valprytt, godset forsett med vad da fordrades for en
intensiv jordbruks- oeh kreatursskotel. Vardesattningen har oeh var
forbluffar, ger belagg for den svenska valutans katastrofala tillbakagang. Harpa blott ett ex em pel. Sju kor varderades 1828 till samman-

ken Patrik Oskar, under forra arhundradets sista dteennier en av

lagt 70 sager sjuttio R:r B:o. En tidningsnotis av 31 okt. innevarande
a1' omtalar, att vid hostmarknaden i Vimmerby dagen innan ett par

gudabenadade, vilkas namn oeh dater sa upptecknats a historiens

oxar fran Frodinge bortslumpats for en spottstyver a Kr. 3.025!
Vad som vidare frapperar, ar det pavra bokbestfmd R. lamnade efter
sig. Bockerna fanns, ej nioil'mare specificerade, i en katalog med angivet yarde av.16 R:r B:o oeh 32 ore. I de med lapidarisk stil forda
dagboksanteckningarna skymtar dock vid mer an ett tilWille, att R.
hade oppet sinne for kulturhistoriska angelagenheter. Den 5 maj 1812
»besag jag has archiater Westring i Norrkoping vackra samlingar
med natural eabinette och rariteter af aIla sldg". Besoht gallde naturforksaren, konungens forste livmedikus Johan Peter W., adlad oeh

pa manga andra satt hedrad for sina insatser.

namn. Erinras ma blott om politikern oeh bruksidkaren, hovmarskalrikets myndigaste, mest framtradande oeh omtalade personer.
Den man, vars liv har skildrats, tillhor ej de fa verkligt stora oeh'
blad, att de blivit allmant bnda. Anders Fredrik Reuterswards garningar oeh leverne ar dock av den betydelse, att alla kan enas om, att
han bar raknas till dem, som ar varda att ihagkommas, med taeksamhet minnas. Denne var landsman star infor oss som en helgjuten

personlighet, synnerligen dugande i saval militir som civil oeh enskild tjanst, dar han pa ett fornamligt oeh hogt uppskattat satt fullgjorde honom anfortrodda aligganden. Delikata, takt oeh belevenhet
kravande uppgifter fick han sig forelagda, men aven sadana, dar mod

oeh radighet v"r av noden. Seghet, palitlighet, lojalitet, vanfasthet
karaktariserade mannen.

De bada makarna Reutersward fiek a Lannaskede gamla kyrko-

Den har skildrade levde under en tid, i mangt oeh myeket liknande

gird sitt sista, gernensamma vilorum, dar over detta restes en grav-

var egen, utmarkt av revolutioner, krig, forveeklingar oeh omstortningar. Han vaxte upp under I'ancienne regime, var ogonvittne till
franska revolutionens varsta paroxysmer, sag troner ramla, riken oeh
valdigheter utplanas. Tout comme chez nous! Vi som nu lever under

Yard, av vilken har lamnas en bild. Varden :ir forkommen, oeh den
narmare platsen, dar den uppfordes, obnd.
Om Lannaskede gamla kyrkas vidare aden kan ytterligare foljande fogas till det, som rorande den anfores a sid. 22. Templet hall pa
att vid sista sekelskiftet alldeles forfalla, bli en odekyrka. Det ar nu

liknande tryek oeh med samma bekymmer som vira fOrfader for
omkring halvtannat seke! sedan, gar klokt i att narmare studera clem

cftcr genomgripande restaurationsarheten 1936 en av rikets vackraste

och deras insatser, som verksamt bidrog att efter svara omvalvningar

helgedomar fran me del tid en med romanska baroekmalningar i absiden Deh rika malningar i langhusets tak. Dar invigdes maricbebadelsedagen i ar i narvaro av Viixio stifts biskop, riksantikvarien m. f1.
sarskilt inbjudna kyrkans £ter i vardigt skiek forsatta fornamliga
orgelverk fran vart 1700-ta1.
Har synes vara den givna platsen for ett epitafium over Anders
Fredrik R. och hans maka vid sidan av det har form omnamnda
linnerhielmska. Deras minne skulle oeksa vardigt kunna hedras
genom att anyo a kyrkogarden uppf.ordes en gravvard efter monster
av den forkomna. Detta jamte donation till vardens underhill ar
vardiga oeh pietetsfulla uppgifter for den stora oeh livskraftiga
reuterswardska slaktforeningen. Flera medlemmar av denna att ha

aterstilla lugn oeh fred i varlden.
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TILLAGG

Da ovanstaende forelag i ombrytningskorrektur, korn i Kungl.
Biblioteket under forfattarens ogon ett litcr, n8.gra sidor stort hafte
Kallmaterial

med

Tryckt:
Adlerbeth, G. G.: Historiska Anteekningar.
Elgenstierna, G.: Svenska adelns attartavlor.
Hedvig Elisabeth Charlotta: Dagbok.
Rogberg, S.: Historisk beskrivning om Smaland.
A.

PERSONALIER
ofwer Ofwersten oeh Riddaren af Kong!. Swardsorden, Walborne
H:r Anders Fredrik Reutersward efter dess jordfastning upplaste i
Lannaskede Kyrka den 15 Junii 1828 af Johan Engstrand. - Tryekt
s. a. i Jonkoping hos Pehr Lundstrom.
Ur publikationen skaU nagra utdrag goras, genom vilka vi fa en
viss upplysning om, hur den bortgangnes liv gestaltat sig sarskilt
under d.ct sista decenniet av hans levnad. Officianten torde ha varit'

kyrkoherde i Myresjo pastorat, tiU vilket Lannaskede var annexfor~
samling.
Denne namner, att »salig Ofwerst en med uppriktigaste kiirlek oeh
walwilja omfattade anhoriga oeh wanner, oeh att han af dem aUa
lika omt oeh uppriktigt alskades tiUbaka. Han war en fader for sina

underhafwande, en nyttig, werksam oeh walgorande Sockne-Herre.
Han forenade sin samtids civilisation rned forntidens palitliga red-

barhet. Hans tal war godt oeh walbetankt. I sina IOften war han tiUforlitlig oeh orygglig, i sin a om do men mild oeh skonsam. Han war
munter, men med den alfwarsamhet oeh wardighet, som hans sta.nd
oeh hans alder fordrade".
R:s curriculum vitae, hans avansemanger, de tjanster han som
militar och civil person innehaft, ar kortfattat och riktigt angivna.
Parentatorns ord innefattar intet, som talar emot den uppfattning
om Anders Fredrik Reutersward, som forut for detta arbete anlitade

Reutersward, 0.: Artikel i »5venska man och kvinnor».

Soderhielm, A.: Axel v. Fersens dagbok.
»

,»

:

Revolutionarer och emigranter.

Tegner, E.: Gustaf Mauritz Armfelt.
Wieselgren, P.: Smalandsbeskrivning.

B.

Otryckt:
Reutersward, A. F.: Dagbocker (i Riksarkivet). - Bouppteekningar
efter honom oeh hans maka (i Gota hovratt).
F. d. Kontraktsprosten Alf. Carlsson, Vetlanda, Med. Dr. J. Hoving,
Stockholm oeh Stadssekreteraren S. Reutersward, Uppsala, hava
samtliga fOr foreliggande biografi staUt tiU forfogande i deras ago
befintliga handlingar.
Bildmaterialet har lamnats av Dr. Hoving och Ryttmastare Clarence
Reutersward, Stockholm.

kaUor givit anledning til!.
Sedan han dragit sig tillbaka fran stora varlden, har han under sin
levnads afton agnat sina krafter, sitt intresse och sina omsorger

at

slakt oeh underlydande, £t vanner oeh h kommunala angelagenheter.
I likpredikan meddelas, att R. giek ur tiden efter ett "langvarigt
och smartefullt lidande», darunder med omhet vardad av sin maka,

med vilken han var forenad i ett harmoniskt och lyekligt aktenskap.
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