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FORKLARINGAR 

PO 1700-talet skrevs Lorentz Peters namn pa flera olika satt. Enligt kyrk
boken I Rystad var dopnamnet Lorentz Pehr. I officiella handlingar anvan
des endast fornamnet Pehr, t.ex. i generalmonsterrullorna, i kungl. brevet 
II mars 1767 om hans avsked samt i Roks kyrkbok om hans bortgang den 
27 Januan 1768. Namnet stavades ibland Per eller Par. Efternamnet stava
des oftast Reutersverd, men aven stavningen Reuterswerd och Reutersward 
forekom. Lorentz Peter sjalv undertecknade sina brev och memorial Par 
Reutersverd. . 

Det numera vedertagna sattet att skriva namnet ar Lorentz Peter Reu
tersward. Sa skrivs ocksa namnet i denna skrift. 

Atten Reutersward har enligt adelskalendern en huvudmannagren och tva 
yngre grenar. For enkelhets skull kallas dessa grenar i slaktforenings
sa~manhang fOr slaktgrenarna ett, Iva och Ire. Sa gors ocksa i denna 
skrIft. 

(jsl~iJla kavalleriregemente har sitt ursprung i gamla landskapsfanor. Det 
benamndes ofta Ostgota ryttare. Indelningsverket for regementet fasts tall
des 1687. 

Regementet upphorde 1791 som kavalleri och blev "Livgrenadierrege
mentet". Namnet andrades 1816 till "Andra Livgrenadierregementet". 
1928 sammanslogs detta med "Forsta Livgrenadjarregementet" till "Liv
grenadjarregementet" . 

FORORD 

Som framgar av min tidigare berattelse om var stamfader Anders Hof
Reutersward (En Vastgota Ryttare, 1984) hade denne i sitt fOrsta akten
skap en son, Jacob. Jacob gick i faderns fotspar och deltog som ung i Carl 
XII:s krig. Han omkom i Polen 1708. Det sag ut som om slakten skulle ut
slockna med stamfadern Anders. I sitt andra gifte fick emellertid Anders 
en ny son, Lorentz Peter. 

Denne i sin tur fick flera soner, som tryggade slaktens fortbestand. Tre 
av sonerna, Adam Ulrik, Per Emanuel och Pontus har blivit "stamfMer" 
for var sin av slaktens nuvarande grenar. 

Det bor vara av intresse fOr samtliga slaktmedlemmar att narmare lara 
kanna Lorentz Peter, sedan vi alItsa forut bekantat oss med stamfadern 
Anders. Med gladje har jag darfor mottagit uppdraget av slaktfOreningens 
styrelse att skriva en berattelse om Lorentz Peter. 

I vara arkiv Finns uppgifter om gimgna tider fOredomligt ordnade. Det 
har varit ett noje att i arkiv, bibliotek och hos sIaktmedlemmar soka de 
pusselbitar, som bildar underlag fOr denna berattelse. 

Liksom var fallet betraffande stamfadern har fOrfattaren ej patraffat 
nagra personliga brev fran Lorentz Peter. 

Ej heller har brev hittats fran utomstaende, som kan belysa hans karak
tar. Jag har anda tyckt det vara av intresse att i nagon utstrackning antaga 
vad han och andra medagerande mahanda tyckt och tankt i skilda situatio
ner. Framstallningen ar alltsa inte dokumentar i namnda avseende. Kanske 
dock lasaren uppskattar att det blivit lite mer liv i framstallningen. Jag vill 
framfOra mitt varma tack till min fru Agneta, som hjalpt mig i arbetet, 
saval i arkiven som under korrekturlasningen. 

Min tacksamhet ar stor till kammarractet Gosta Reutersward, vars kun
skaper om slakten varit mycket vardefulla. Slutligen ett hjartligt tack till 
min dotter Eva Norrby, som bitratt med bilderna. 

Lidingo i januari 1988 

Carl A.E. Reutersward 



1. NyARET 1708 

10 km nordost om Linkoping Iigger garden Distorp. I vara dagar ar huvud
~ygg~~den e;t modernt tvavaningshus. Intillligger en flygel oeh Iitet langre 

b
ort mns gardshusen, av vilka magasinet ar av gammal typ oeh kanske 
yggt pa 1700-talet. 

Dist?rps agare nar denna berattelse borjar var Greta Sofia Prytz, sedan 
1706 glft med .Anders HOf-Reutersward. Greta Sofia hade tidigare varit 
glft med ryttmastaren Johan Edelfelt, som avled 1700. 

Jo.han Edelfelt, som forut hette Palm, var fOdd 1637 Efter att ha 
tJ~fst!,Jort v1d flera regementen blev han ryttmastare vid Ostgota ka
v.a enregemente. Han adlades 1688 oeh tog avsked 1689 Han ·ft 
Slg 1691 med Greta Sofia Prytz. Hon arvde Distorp efter ~in far ~~k~ 
reteraren Peter Prytz. 

An?e.rs Reuters.ward hade 1703 blivit ehef fOr ett kompani ostgotar oeh 
smalanmngar v1d det nyuppsatta Upplands Femmanningsregemente som 
~vades pa Malmen, alltsa inte langt fran Distorp Han had k . ' 

Bild 1. Distorp (ejter jotograji 1987). 
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. e var sm egen 

gard Ljunghem i Vastergotland, men efter giftermalet med Greta Sofia 
bodde han under tjanstgoringen i Ostergotland pa Distorp. Den 9 januari 
1708') fOdde Greta Sofia en pojke, som doptes till Lorentz Pehr. MojIigen 
var namnet Lorentz en erinran om mormoderns slakt med dess italienska 
ursprung. Sjalv anvande han endast det senare namnet, som han stavade 
Par. 

Av sk~H, som framgar av "Forklaringar" pa sidan 4, kallas han emeller
tid i denna skrift Lorentz Peter. 

Pa Distorp bodde, da den lyekliga tilldragelsen intraffade, Greta Sofias 
barn i hennes fOrsta gifte, namligen sonen Johan Gustaf, 12 ar oeh dottern 
Margareta, 7 ar. 

L:H oss ett ogonbliek flytta uppmarksamheten till Vastergotland for att 
konstatera, att ryttmastaren oeh ehefen fOr Gudhems kompani Johan 
Wulvenstierna2

) avlidit den 14 januari 1708, vilket innebar att Anders Reu
tersward nu kunde riikna med att fa atervanda till sitt gamla forband. 

Sa smaningom kom oeksa meddelandet att Anders den 27 juni samma ar 
utnamnts till ryttmastare vid Vastgota kavalleriregemente oeh blivit ehef 
fOr Gudhems kompani. 

Ungefar samtidigt torde sorgebudet ha kommit fran Polen, att sonen Ja
eob avlidit den 30 april nara Vilna, dar den svenska baren intagit vinter
kvarter i avvaktan pa att vagarna in i Ryssland skulle bli framkomIiga. Det 
tog sin tid, innan dodsbudet kunde na de anhDriga i hemlandet. 

Det blev nu aktuellt med flyttning fran Distorp till Ljunghem. Resan 
kravde fOrberedelser, oeh flera problem maste liisas innan uppbrottet kun
de ske. Sonen J ohan Gustafs utbildning oeh skotseln av Distorp var troli
gen angelagenheter, som diskuterades. Vi far anta att Greta Sofia fiek en 
lampIig fOrvaltare pa garden oeh vad Johan Gustaf betraffar blev han an
tagen som student vid Uppsala universitet. 

Flyttningen skedde sannolikt pa sensommaren med bat fran Hasthol
men, innan hoststormarna gjorde resan over Vattern alItfOr svar oeh faro
fylId. I Vastgotahemmet pa Ljunghem, som nu tog emot sin nya husmor, 
bodde Anders dottrar i forsta giftet, Anna-Beata, 20 ar oeh Christina, 17 
ar. Dottern Marta, 28 ar, var sedan nagra ar gift med kaptenlojtnanten 
Gustaf Silfversward oeh bodde pa bostallet Uddeberg ej langt fran Ljung
hem. 

Innan vi berattar vidare om Lorentz Peters uppvaxt ska vi gora oss be
kanta med hans mors slaktingar.' 

l)Eniigt attartavlorna ar datumet 2.1.1708, men enligt kyrkboken i Rystads f6rsamling ar f6-
delsedatumet 9.1. Forf. har utgatt fran att kyrkboken anger fatt dag. 

2) Namnet stavas ibland Wolfwenstierna. 
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2. Greta Sofia Prytz' sIiikt 

Familjen Prytz 

SIi!kten Prytz kom pa 1400-talet till Sverige fran Tyskland. Den aldste 
svenske medlemmen av slakten, Claes Prytz, var krigsoverste pa Sturarnas 
tid. I femte slaktledet finner vi Andreas Johannis Prytz (1590-1655). Han 
blev professor i Valtalighet i Uppsala, senare rektor for gymnasiet i Linko
ping och slutligen 1647 biskop dar. Han var gift med sin halvkusin Katari
na Stiernfeldt. Biskopen har sin gray i Linkopings domkyrka i koret vid 
trappan upp till altaret. 

Av biskopsparets sex barn nadde tva vuxen aIde" namligen en dotter och 
sonen Peter Prytz, Greta Sofias far. Denne studerade i Uppsala och Abo 
och kallade sig sekreterare, men tycks ej ha haft nagon egentlig anstallning. 
Han agde Distorp, som han arvt av sin far. 1658 gifte han sig med Anna de 
Palma (se sid. 9). 

Dottern Greta Sofia Prytz 1
) foddes 1668 och dog 1731. 

Av ett visst intrese fOr var slakt ar att Peters kusin kanslirAdet J ohan 
Prytz, som adlades med samma namn, var gift med Margareta Jakobsdot
ter Grundel, som i sin tur var syster till faltmarskalken Simon Grundel
Helmfelt. Faltmarskalkens maka i andra giftet Margareta Hedvig von Parr 
testamenterade efter sin mans dod och enligt hans onskan det s.k. "Helm
feltska stipendiet" till Uppsala universitet. Detta stipendium, som aven 
kunnat ges till elever vid Krigsskolan, har flera av vara slaktmedlemmar 
haft gladje av. 

Har foljer familjen Prytz' sliiktkedja: 

Claes Prytz 
krigsoverste pa Sturarnas tid 

I 
Hans Prytz, f. 1464 
munk i Riseberga 

I 
Claes Prytz, f. 1524 
stadsskrivare i Orebro 

I 

I)Se kallMnvisningar, avsnitt 2 
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I 
Johannis Prytz, f. 1550 
kyrkoherde i SOderkoping 

I 
Andreas Johannis Prytz, f. 1590 d. 1655 
biskop i Linkoping 
gift med Katarina Stiernfeldt 

I 
Peter Prytz, f. 1633 d. 1668 
sekreterare, Distorp 
gift med Anna de Palma 

I 
Greta Sofia Prytz, f. 1668 d. 1731 
gift med 
I. ryttmastaren lohan EdelfeIt 
2. majoren Anders Reutersward 

Familjen de Palma .. 
Familjen de Palma ar av italienskt ursprung. En gren a~ slakten syns ha va
rit verksam i Polen och Balticum. Slakten kom till Svenge med AntOniO de 
Palma, som atfOljde Katarina Jagellonica till Finland och sedan tl~l Sven
ge. Han stod hogt i gunst hos lohan III och var b!.a. slottsfogde pa Drott
ningholm. Han erholl Gorvaln m.fl. gardar i larfalla socken norr om 
Stockholm som kung!. donation. 

Antonios son Scipio de Palma blev overste. Han arvde Gorvalngardarna 
men bytte dem mot sex fralsehemman (Osterby sateri) i Vallby socken S?
der om Enkoping. Han deltog i Karl IX:s krig mot Polen och .stupade vld 
Kirkholm naTa Riga. Han var gift med Uriana Hund, dotter till kammar-
junkaren och kronike~krivaren Daniel Hund. .. ..' .. 

Scipio hade sonen Ake de Palma, som arvdeOsterby saten .. j{an glfte slg 
1629 med Anna Rosenquist, som fick sateriet Olsta pa Svarts)olandet efter 

~~. 'f 
Ake de Palma hade flera barn, b!.a. dottern Anna de Palma. Hon gl te 

sig med sekreteraren Peter Prytz pa Distorp. Efter dennes dod 1668 bodde 
Anna kvar pa garden, som hon hade del i sasom morgongava. . 

Det ar okant, nar Anna de Palma- dog. Distorp overglck efter henne tll1 
dottern Greta Sofia. 

Har fOljer sliiktkedjan inom familjen de Palma: 

Antonio de Palma, d. pa 1580-talet 

I 
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I 
Scipio de Palma, d. 1605 
overste, gift med Uriana Hund 

. I 
Ake de Palma, d. 1654 
gift med Anna Rosenquist 

I 
Anna de Palma, f. ca 1635 d. ca 1700 
gift med Peter Prytz 

I 
Greta Sojia Prytz 

3. LORENTZ PETER VAXER UPP 

I Ljunghems herrgard tillbringade Lorentz Peter sina forsta sex ar. Det 
finns inga bilder av honom som barn, men av ett senare portratt kan man 
sluta sig till alt han hade morkt hAr och regelbundna drag. Under dessa ar 
intraffade en handelse, som han mojligen kom ihAg senare i livet, namligen 
nar hans far till hast vinkade farviil till de sina pa Ljunghem. AtfOljd av 
nagra ryttare fran trakten, nagra trossdrangar med karror och reservhastar 
red hans far ivag mot SHne fOr att mota den farliga "dansken". 

Greta Sofia fallde sakert tarar vid avskedet, ty det var inte troligt att alia, 
som red bort, skulle komma tillbaka med livet i beMII och hennes make 
Anders var dock fyllda 58 ar. 

Desto stOrre var gladjen nar segerbudskapet fran Helsingborg spred sig 
mellan bostallena och ryttartorpen i Gudhems harad. 

Nagon tid senare kom ryttmastare Anders hem, medan hans kompani 
var kvar i Skane. Slaget vid Helsingborg hade varit blodigt, sarskilt for 
Vastgota kavalleriregemente och Anders hade blivit svart blesserad. Unge· 
far samtidigt fOdde Greta Sofia sitt andra barn med Anders. Det blev en 
dotter, som doptes till Margareta. 

En handelse, som sakert piggade upp stamningen pa Ljunghem, var An
na Beatas brollop. Man pyntade och fejade pa herrgarden, kyrkan lovades 
och areportar sattes upp. Mattias Habro')hette hennes man. De nygifta bo
salte sig nara Ljunghem. 

Men det kom ocksa sorgebud. 
Samma ar, som Anna Beata gifte sig, d.v.s. 1712, dog halvsystern Mar

gareta Sofia Edelfelt vid 12 ars Alder. Ytterligare tva ar senare i november 
1714 (eller mojligen december uppgifterna varierar) dog majoren An-

!) Senare adlad Reutercrona. 
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ders Reutersward. I samband med avskedet fran sin militara tjanst nagon 
tid efter aterkomsten fran Helsingborg hade Anders utnamnts till major. 

Forberedelserna fOr begravningen var manga. Bl.a. skulle begravnings
vapnet snidas och kopparkistan anskaffas. 

I nara ett kvarts sekel hade Anders Reutersward varit verksam i bygden, 
dels vid Gudhems kompani, dels som innehavare av Ljunghems sateri med 
flera gardar i socknen. Man kan formoda att mycket folk darfOr deltog i 
begravningshogtidligheten bade fran Vastgota kavalleriregemente och fran 
orten. 

Begravningsvapnet bars pa en stang framst i processionen och sattes se
dan upp i kyrkan over dorren till sakristian. 

Bild 2. Minnessten over stamjadem Anders Reutersward, 
Ljunghems 6dekyrkogdrd 
(jotograji vid avtackningen 1987). 
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Efter begravningen diskuterade de anhDriga sannolikt hur de skulle fOr
fara med Ljunghemsgardarna. Greta Sofia ville saker ligen atervanda till 
Distorp for att vara narmare sonen J ohan Gustaf Edelfelt. Det var ocksa 
latt att ordna skolgangen fOr Lorentz Peter i Linkoping. 

Betraffande Ljunghem och ovriga gardar i Vastergotland blev tydligen 
beslutet att droja med arvsskiftet. Forvaltningen av gardarna anfOrtroddes 
sannolikt Mattias Habro-Reutercrona. 

I 1726 ars jordebok star alltjamt "majoren Reuterswards arvingar" som 
agare till Ljunghemsgardarna. 

Nagra ar darefter - sannolikt 1729 da Lorentz Peter blev myndig -
tycks emellertid ett arvsskifte ha agt rum. I 1730 ars jordebok star namli
gen Mattias Reutercrona som agare till sateriet tillsammans med J ohan 
Groen 1). De hade ocksa tillsammans med Anders aldste mag Gustaf Silf
versward andelar i de ovriga gardar, som tillhort eller disponerats av An
ders. Lorentz Peter och systern Margareta finns ej med bland agarna de 
har tydligen blivit utlosta. 

Mattias Reutercrona blev ensam agare till sateriet vid J ohan Groens 
bortgang 1739. Ljunghems senare Oden berattas pa sidan 17. 

I)Johan Groen gifte sig, som framgar av nasta avsnitt, 1715 rued Anders dotter Christina. 

4. OSTGOTA RYTTARE LOCKAR 

Greta Sofia invantade sakerligen sommaren 1715, innan hon flyttade till 
Distorp. Mojligen var hon med om styvdottern Christinas brollop med re
gementskvartermastaren J ohan Georg Groen i augusti 1715 ute pa Torson i 
Vanern strax norr om Mariestad. 

. En av Greta Sofias forsta atgarder, sedan hon ater installerat sig pa Distorp, 
blev att ordna Lorentz Peters skolgimg. Han var nu 7 fir. Eftersom hennes 
far far varit biskop i Linkoping och dessforinnan rektor fOr gymnasiet dar 
var det fOrmodligen ingen svarighet att fa in pojken i katedralskolan. 

Johan Gustaf Edelfelts studier vid universitetet avslutades vid det har la
get, och eftersom militaryrket lockade honom blev han volontar vid bst
gota kavalleriregemente. 

Nagon tvekan radde val inte heller om Lorentz Peters yrkesva!. Det kan
des sakert som ett "maste" fOr honom att ga i faderns fotspar. I februari 
1724 blev han antagen som volontar vid ostgatakavalleriet och trots sin 
ungdom - han var endast 16 ar - farordnades han att, utan lon, gora 
tjanst som korpral vid "majorens kompani". 

1729 befordrades han till korpral vid Vadstena kompani. Han blev nu 
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bekant med Catharina Beata Bagge, dotter till prosten i St. Aby forsam-
ling, som lag inom kompaniets omrade. .. 

Bekantskapen blev allt djupare och 1732 stod brollopet mellan de:". 
Vi utgar fran att brudens. far, prosten Fredrik Bagge, fOrrattade vlgseln 

och att den agde rum i St Aby kyrka. 
Den 22 februari 1734 fick Lorentz Peter sin fOrsta kung!. fullmakt som 

cornett men det drajde annu en tid, namligen till den 18 december 1735, 
innan han fick sitt eget bostalle. Han transporterades da genom en kung!. 
resolution till "cornettindelningen" vid majorens. kou:pa.m. Detta mnebar, 
att Lorentz Peter tilldelades cornettbostallet Styvmge 1 Vlsts socken, 10 km 

sydast om Linkaping. . . . 
Innan vi gar vidare skall vi saga ett par ord ?m den datlda offlcersrekry-

teringen. Enligt bstgota kavalleriregementes hlstona var Lor~ntz Peter den 

d 
om pa 1720- och 1730-talen fick en cornettfullmakt vld regementet. 

en e, s I' 'd I t b edas for Efter Carl XII:s krig maste namligen under en "ng tl P a ~er er 
officerare som atervande fran krigsfangenskap och far offlcera;e fran re
gementen'som drogs in. Eftersom det var ont om officersbestallnmgar (s.k. 
"officersindelningar") fick dessa officerare, trots a~t de kanske haft hogre 
grader under kriget, ofta noja sig med lagre bestallmngar, t.ex. som cornet-

terAS rullorna framgar att officerare vid bstgOta kavalleriregeme.nte denna 
tid till nastan 100 % hade adliga namn. Som jamforelse kan namnas, att 
enligt monsterrullorna for Vastgota kavall~riregemente pa 1680-talet.hade 
ryttmastare och hogre officerare i regel adbga namn, medan lagre offlcera-

re oftast hade borgerliga namn. . . 
Efter denna utflykt till rekryteringsomradet atervander VI tIll Lorentz 

Peter. . f T fl tt t'n pa 
Nu borjade barnen komma till varlden. 1734, mnan amI Jen . Y a 1 ... 

Styvinge, fOddes Margareta Elisabet. Pa Styvinge kom sedan 1 rask folJd 

1738 Hedvig Christina 
1740 Anders Johan 
1742 U1rika Juliana 
1743 Maria Charlotta 1) 

1745 Catharina Beata 

1742 beordrades Lorentz Peter tjll Soderkoping fOr att besiktiga nya 
munderingar, som skulle sandas till ;egementets kontingent i 1741-43 ars 
krig i Finland mot Ryssland. Sandningen hade tydli,~en blivit liggande sa 
lange i hamnen, att kladerna enligt hans rapport merendels vore far-

\) Sannolikt dog hon i samband med f5delsen. 
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skamde och upmuItnade", bl.a. fOr att utrustningen fOrvarats tillsammans 
med proviant. Ett exempel pa hur iIla forberett detta krig var. 

1743 ingick Lorentz Peter i den truppstyrka som beordrades till Stock
holm som beredskapstrupp under Dalaupproret eller den s.k. "Stora Dal
dansen". DalkarIarna hade blivit miSSn5jda med hattregeringen bl.a. fOr 
mskrankningar i allmogens "urgamla ratt" att bedriva granshandel med 
Norg~ och for det misslyckade kriget med Ryssland, dar bl.a. Dalregemen
tet IIdlt stora forIuster. De ville ej ga med pa ytterligare inkallelser. De hade 
ocksa ett b~stamt krav att danske kronprinsen skulIe valjas till tronfOljare 
efter Frednk I. De bevapnade sig och tagade mot Stockholm fOr att ge
nomdriva sina onskemal. De kom anda till nuvarande Oustaf Adolfs Torg, 
men he]dact.es dar ~v trupp, .som sa smaningom gay eld, varvid upprors
haren upplostes 1 vt/d f!ykt. Ostgotakavalleristerna fanns dock inte med i 
denna trupp utan hade andra uppgifter. 

Hosten 1743 och varen 1744 tjanstgjorde Lorentz Peter som regements
kvartermastare vid den trupp fran Ostgota kavalleriregemente, som beord
rats till Skane infor ett befarat angrepp fran Danmark. I sam band med det 
svenska tronfoljarvalet hade den danske konungen energiskt arbetat fOr att 
Danmarks kronprins skulle valjas. Nar valet i stallet fOIl pa Adolf Fredrik 
av Hoistein-Oottorp forsamrades fOrhallandet till Danmark allvarligt. La
get blev emellertid lugnare, krisen avvarjdes och svenskarna behovde ej gri
pa till vapen. 

I december 1745 avancerade Lorentz Peter tilllOjtnant, 1747 fOrordila
des han till kaptenlOjtnant och den 30 april 1748 blev han ryttmastare och 
chef fOr Vadstena kompani. I fullmakten anvandes titeln kapten, men rytt
mastartlteln torde ha varit den vanliga. I generalmonsterrullorna kallades 
kavalleriets kompanichefer ryttmastare och bostallet benamndes rytt
mastarbostalle. 

I generalmonsterrullan fOr "Vadstena kompani av Ostgota regemente 
till hast" pa Malmen nagra fir senare laser man: "Baron Wrangel (tidigare 
chef for Vadstena kompani, forf. anm.) som hade undffttt Hans Hoga 
Maj:ts nactigste erbjudan om majors karaktar d. 20 jan. 1748 och i stallet 
har hit avancerat, efter Kungl. fullmakt till captain, leutnanten och ridda
fen walborne Per Reutersward." 

Lorentz Peter f!yttade i och med denna utnamning till St. Lund invid 
Vattern nara Hastholmen strax soder om Omberg. 

Har skulle han tillbringa de narmaste 16 aren. Innan vi beskriver vad 
dessa ar skulle komma att innebilra for familjen kan vi namna att Cathari
na Beata 1747 fOdde sonen Per Ernst, som dock dog endast en dag gam
mal. 

Det ar ocksa pa tiden att vi nu beriHtar lite om Catharina Beatas slakt. 
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5. SLAKTEN BAGGE 

Marstrandsslakten Bagge ar kand i Bohuslan sedan bOrjan av 1500-talet. 
Slakten har alltsa norskt ursprung. 

Har foljer slliktkedjan, som leder fram till Lorentz Peters maka: 

Niels 
1575 Sockneprast i Krokstad i Sorbygden i Norge 

I 
Fredrik 
Borgmastare i Marstrand, handlande 

I 
Niels (1610-1668) 
Borgmastare i Marstrand, handlande 

I 
Fredrik d.li. (1646-1713) 
Studerade vid Roskilde, Kopenhamns, Uppsala, Witternbergs m.f!. 
universitet 
Fil.mag. .. 
Kyrkoherde i Marstrand; senare prost over Alvsysslets kontrakt 

I 
Fredrik d.y. (1676-1762) 
Studerade vid Oxfords, Uppsala m.f!. universitet , .. 
Kyrkoherde i Skee, nara Stromstad; senare prost i St. Aby i ()stergotland 
gift 2. gangen med Anna Sofia Brun fran Skredsvlk 1 Bohuslan 
Barn i 2. giftet, bl.a. 

I 
Catharina Beata (17ll-1757) 
gift med Lorentz Peter Reutersward 

Fredrik Bagge d.li. var kyrkoherde i Marstrand, da danskarna 16:7 un
der befiil av Oyldenlowe intog on. Kyrkoherden anbefalldes att halla en 
tacksagelsegudstjanst till den danske kungen Kristian V:s ara me~ laste 1 

stallet i Oyldenlowes narvaro en fOrbon fOr Carl Xl. Bagge slogs 1 bo]or, 
domdes till doden och fOrdes till Fredrikstens fiistning. Han benactades 
dock sa smaningom och fick atervanQa till Marstrand. Carl XI Iiit honom 
som beWning fOr hans modiga upptriidande bli prost over Alvsysslets k?nt
rakt och gay honom ocksa Solberga pastorat som annex, d.v.s. lone-
fOrstarkning. . 

Biskop Wallerius, som tydligen ej i fOrvag orienterats, blev h6geh~en 
fOrargad over Bagges prostutnamning. Fredrik Bagge blev emellertld hogt 
respekterad bacte i sitt kontrakt och i stiftet i ovrigt. Episoden med dans
karna finns skildrad i Heidenstams "Karolinerna". 
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Fredrik Bagge d.y. var kyrkoherde i Skee utanfor Stromstad, nar en 
norsk strovkar 1711 trangde in i norra Bohuslan. Den danske general
majoren Tressler befallde, att det danska boneformularet skulIe anvandas i 
gudstjansten. Vidare skulIe tva fjardingar med mynt sandas till generalen, 
om bygden skulle ga fri fran skovling. 

Bagge vagrade, blev tillfangatagen oeh sand till Fredrikstens fastning 
oeh sedan till Kristiania, d.v.s. nuvarande Oslo. Han blev senare frigiven. 

I brev till Carl XII skildrade Bagge sina lidanden oeh blev darefter av ko
nungen utnamnd till prost i St. Aby i 6stergotland. 

Prosten i St. Aby var en stridens man, vilket framgar av stiftets "Herda
minnen". Han hade svart att samarbeta oeh var ofta i gral med sina for
samlingsbor. Han gjorde emellertid oeksa myeket gott. Han upprattholl 
kyrkotukten, bekampade slarv oeh superi. Pa egen bekostnad - i varje fall 
till stor del - lat han bygga om St. Aby kyrka. Av ett efterlamnat brev 
framgar, att Bagge myeket uppskattade sin svarson Lorentz Peter, medan 
han aIls inte tyekte om magen J ohan Waenerberg, som han i brevet kallade 
"widlOftig oeh widrig" fOr att denne enligt Bagge hade spritt ut, att det var 
si oeh sa med Bagges trohet mot Sverige under hans norska fangenskap. 

6. RYTTMASTAREN pA. STORA LUNDl) 

Familjen 
St. Lund ligger tre km norr om 6deshog meHan Vattern oeh riksvag nr 50. 
Garden gransar till Svea artilleriregementes skjutflilt Hlistholmen, ett 
omracte med vaekra ekdungar ner mot Vlittern. Norr om garden finns den 
lilla hamnen Hastholmen oeh ytteriigare ett par km norrut reser sig Om
berg. St. Lund tillhOr V Tollstads fOrsamling oeh kyrkan ligger nagra km 
nordost om garden. St. Aby kyrka reser sitt maktiga torn fern km sydost ut. 

Huvudbyggnaden ar idag ett valMHet, vitmalat 2-vaningshus, omgivet 
av park oeh tractgard. Detta hus ar byggt pa senare tid oeh ej identiskt med 
ryttmastarebostlillet pa l700-tale!, till vilket var ryttmastarefamilj flyttade 
omkring 1748. 

Familjen bestod da av pappa ryttmastaren, mamma Catharina Beata, 
barnen Margareta Elisabet, Hedvig Christina, Anders Johan, Ulrika Julia
na oeh Catharina Beata. 

Betraffande Lorentz Peters syskon var situationen foljande: halvsyst
rarna Marta, gift Silfversward') oeh Christina, gift Groen'>, hade biida gAlt 
bort (1747 resp. ea 1739). Halvsystern Anna Beata, gift Habro-

1) Pa kaftan skrivs namnet "St. Lund". Denna form anvands i texten. 
2) Gustaf Silfversward gick bort 1748 oeh Johan Groen fOre 1739. 
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BUd 3 a. 
St. Lund (ejter jotograji 1987). 

R r vI'd god ha"lsa men hennes man Mattias avled 1750 .. Sys-eutercrona, va . . SI 
tern Margareta, gift med kapten Daniel Enander, bodde pa Haddorp I a-
ka sn nara Linkoping. Hon dog ea 1760. . 

Det kan vara pa sin plats att har namna att migot eller. nagr~ ar efter 
Mattias Reutereronas bortgang saldes satenet LJunghem tIll hovJunkaren 
Fredrik Ulrik von Essen pa Kavlas. I 1756 ars Jordebok star namllge.n den
ne som agare till Ljunghem. Anna Beata torde i samband med forsalJmn
gen ha flyttat tiII sin son kammarherre Erik Reutererona, som tIlls vldare 

bodde kvar i Viistergotland. . 
Om Lorentz Peters mor Greta Sofias liv, sedan hon flyttat fran LJU.:~

hem tillbaka till Distorp, iir det svart alt fa fram ~ppglfter.. Det enda.1t -
teeken vi har ar en handling, i vilken hon salt besIltmngsratten till. fralse
hemmanet Viprodsle i Ulrika soeken drygt tre mil sydost o~ MJolby tII~ 
dannemannen Sven Bengtsson. Handlingen ar da~teeknad DISt?;P den I 

. 1725 underteeknad av "Gretha'SofIa Pryss' oeh bestyrkt uppa var 
~:J Mor; begaran" av sonerna Johan Gustaf Edelfelt oeh Lorentz Peter 

Reutersward. 1) 
Hon dog pa Distorp 1731. 

nSe kallhanvisningar, avsnitt 2. 
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Johan Gustaf avled i Medevi 1749 och begrovs i Rystad. Aret efter Jo
han Gustafs bortg;mg saIde Lorentz Peter for gott Viprodsle men nu till 
bonden Samuel Larsson. Han fOrbeholl sig dock ratten att allt framgent fa 
jaga hOgvilt dar. Dar skymtar hans jaktintresse. 

Pa tal om fastigheter kan det vara praktiskt att nu namna, att Lorentz 
Peter sedan lange haft den s.k. "aboratten", d.v.s. besittningsratten, till 
garden Ullnas i Qrberga socken i Dahls harad. 1750 kopte han av sin svar
far Wittagarden i Jarnstads socken ea fern km nordost om QdeshOg och 
1756 kope han del av garden Wilseberga, vilket sista kop betalades med 
pengar fran forsliljning av hans arvda gard Harvestad. 

De fOrsta aren pa St. Lund var en lycklig tid i Catharina Beatas och Lo
rentz Peters liv. Familjen fick tillokningar. Salunda fOddes Adam Ulrik 
1750 och Per Emanuel 1753. 

Bild 3 b. Plan over huvudbyggnaden oeh Jlyge/n pa St. 
Lund (rekonstruktion). 

ca. 16 m. 

Salen O. sals-
kam· 

HUVUD· 
BYGGNAD 

maren 
ca. 8 m. 
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S. Salskam· F6rstugu-
maren kammaren 

---, 

ca.6 m. 

N. 
Fram-
kam. K6k 

'\ ca. 8 m. 

--
S. d:o Sluga 

FLYGEL 

Anm: I anslutning till huvudbyggnaden och Jlygeln ltig matbod 
ka.ll~re., v~v- och rr;angelbod samt stall och vagnsbod. Ell styck~ 
darifran lag ladugard, lada, magasin, rustkammare, Jahus, svin
hus m.m. 

Hemmet 
Med hjalp av en bouppteckning som gjordes 17571) kan vi gora oss en fOre
stallning om hur hemmet pa St. Lund sag ut. I denna redovisas mycket 
noggrant rum fOr rum de olika inventarierna oeh agodelarna i ovrigt. Med 
hjalp av denna bouppteckning har fOrfattaren sokt rekonstruera hur rum
men lag i huvudbyggnad och flygel (se bild 3 b). 

Vi barjar "husesyncn" i h u v u d b y g g n a den. 
Den stora salen var sannolikt bade matsal och vardagsrum. Den hade 

malade tapeter. Har fanns ett matbord, som kunde forlangas, 11 matsals
stolar, ett ekskilp, en skank och ett skap med glasdorrar, alltsa eU 
vitrinskap. Vidare stod dar ett rott t"bord, omgivet av fern lanstolar. Den 
oppna spisen doldes av en eldskarm. Pa vaggarna hangde nagra portratt, 
bl.a. "ett konterfej" av majoren Anders Reutersward. 

astra salskammaren var troligen sangkammare. Dar stod en imperial
sang samt en paulun, d.v.s. sang med "himmel". Haf fanns ocksa nagra 
barnsangar. Pa vaggarna sags portratt av konung Adolf Fredrik och rege
mentschefen generalmajor Adam Horn. Har fanns ocksa en spegel med 
fOrgylld ram. 

S6dra salskammaren var troligen gastrum men anvandes sannolikt ocksa 
som sovrum fOr nagra av barnen, som fick flyUa ut, da man hade gaster. 
Har fanns en imperialsang kladd i gront, samma farg som tapeterna hade. 
Vidare stod har en ekbyra med fOrgyllda beslag. Ett par speglar med fOr
gyllda ramar prydde vaggarna liksom nagra familjeportratt. 

F6rstugukammaren var barnkammare och dar stod bl.a. ett par sangar. 
Vi gar over till gardsbyggnaden eller som vi skulle saga idag, fly gel n. 

Har fanns en "stuga", tva "kammare" samt kok med skafferi. I kamrarna 
bodde sannolikt tjanarna. 

Bland i n v e n tar i ern a rna namnas en t~nnservis, som antagligen an
vandes till vardags. Finservisen var av "porcelain" och torde ha rackt for 
att bjuda minst 20 gaster. LinnefOrrMet med dukar, handdukar, lakan, 
orngottsvar, bolstervar, Hicken m.m. var synnerligen rikligt. Biblioteket 
daremot var skralt: tre biblar, Creutzbergs betraktelser, en postilla och en 
psalmbok. 

Lat oss nu titta in i u t h use n. 
Vagnsboden innelioll en tackt vagn med bla kladsel samt fyra selar, en 
phaeton, d. v.s. en jaktvagn med tva. saten, det framre med suffiett, ett par 
s.k. "fardvagnar" eller akvagnar mod endast ett sate oeh med ett litet last
utrymme baktill. Vidare fanns redskap och vagnar for akerbruket. For vin
tern stod ett par sladar i blatt respektive i gult redo. 

1) Efter Catharina Beatas bortgang. 
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I rustkammaren forvarades ett par metallkanoner, sannolikt prydnads
kanoner, som kunde anvandas for salut vid hogtider, ett antal sadlar, 
m'igra med sehabrak, selar fOr oxar, bridonger, stimgbetsel, kapsoner m.m. 

Sa over till d j u r e n. 
I stallet stod ryttmastarens fyra skimlar, som troligen kordes av honom 

sjalv framfor phaetonen. Sa har vi hans ridhastar, ett brunt sto oeh en brun 
valaek. For enklare korslor fanns en gammal svart hast med bIas. 

I ladugarden fanns fern par oxar fOr akerbruket samt nagra stu tar. For 
mjolkproduktionen svarade 30 kor, alla med namn sasom Majsola, 
Blomstra, Stjerna oeh Lilja. 

I djurbesattningen ingiek ett 30-tal far, 15 lamm oeh en bagge samt 20 
grisar oeh en fargalt, en boek oeh en get. 

Pa garden kunde man, i varje fall sommaren 1757, se en gaskarl, en gas 
oeh 10 gasslingar. 

Bosliillet 
Bostallet St. Lund var en bra jordbruksgard, som omfattade gissningsvis 
minst 200 tunnland aker. Dar fanns oeksa sannolikt goda mojligheter till 
jakt oeh Lorentz Peter var synbarligen en intresserad jagare. Han hade ju 
varit noggrann med att forsakra sig om den fortsatta jakten pa hogvilt vid 
fOrsaljningen av Vipsrodsle. 

Det framgar av kyrkboekerna, att ryttmastarfamiIjen f1itigt besokte kyr
kan i V Tollstad. Bnligt kyrkans banklangd var bankarna nr loch 2 reser
verade fOr familjen pa St. Lund oeh nr 3 disponerades av betjanten hos 
ryttmastaren. Ryttmastarparet, barnen oeh tjanstefolket gick ofta till natt
varden. I kyrkboken finns alIa, som tog nattvarden, noga registrerade. 
Kyrkboekerna redovisar oeksa forsamlingsbornas kunskaper i katekesen, 
men ryttmastarfamiIjen tyeks ha varit befriad fran fOrhor, eftersom ingen 
darifran finns anteeknad. 

Den indelte officeren var bade lanthushallare oeh militar. For hans egen 
ekonomi var det viktigt, at! bostallet skottes vlil oeh gay god avkastning. 
Man kan fOrsta att jordbruket fOr manga offieerare efter hand blev det pri
mara intresset. Det blev oeksa sjalvklart, att de skulle ta del av soeknens 
oeh kyrkans angelilgenheter. 

De militiira uppgifterna 
Men Lorentz Peter hade oeksa viktiga militara uppgifter. Han hade ansva
ret for Vadstena kompanis krigsduglighet. Han ledde dess utbildning under 
det arliga regementsm5tet pa Malmen om ea 14 dagar oeh vid sina egna 
kompanimoten ea tre ganger arligen, vartdera om 1-2 dagar. Lagerplat
sen Malmen var inte sarskilt uppskattad av kavalleristerna, eftersom 
vattentillgangen dar var dalig oeh hastarna behovde myeket vatten. Vad
stena kompanimoten agde rum ganska nara St. Lund pa Sandstugubaeken 
meHan Odeshag och St. Aby. Som vi ser var ovningstiden myeket kort, oeh 
W ' 

BUd 4. Karta over Lorentz Peters ostgiitabygd. 
Skala: rutans sida lir I km. 
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Bild 5. Sonen Anders Johan, 15 tir, som korprai vid (j .. 
kavallenregemente. stgota 

utbildningsuppgift~n foga be:ungande. Trots detta blev precis som i vara 

d
dagar regementsmotena ofta mstallda av ekonomiska skal eller for att sol 
aterna behovdes for andra andama!. -

en Det ~~: va.1 oeksa si oeh sa med de indelta forbandens krigsduglighet vid 

nanmf~l:t~;;:~g6r~~ be~ov~~ en nadatid fOr koo:pletterande ovningar, in
. . ~ e. ro emen kanns sanneriIgen igen. Inryeknin arna 

tIll regementsovmngarna var inte problemfria, vilket framgar av en ;atida 
regem~ntsorde:: "Ryttare formanas att halla sig propre, nyektre oeh sedi e 
s~ml~ vld bortntten eller hemkomsten till rusthallet ej utan straff unders7. 
slg "ssa nagot skott." " 
t I r~t~mastarens militilra uppgifter ingiek att kontrollera ryttarnas torp 

u rus nmg oeh hastar. Vid kyrkparaderna - i regel varje sondag _ inspek: 
n ' 

terade ryttmilstaren ryttarnas klMsel oeh personliga yard. Daremot ilgde 
inga ovningar rum da. Ryttmilstaren blev liksom en far fOr sina 126 ryttare. 
Han holl efter dem, men hjillpte dem oeksa i deras svarigheter. 

Av Lorentz Peters meritlista framgar, att han 1752-1764 fOrrattade 
"majorssysslan" vid regementet. Detta innebar att han fOrestod den s.k. 
majorsexpeditiouen. For att klara denna uppgift maste han silkerligen dele
gera en del av sina kompaniehefsuppgifter till sin IOjtnant. 

1751 blev Lorentz Peter riddare av Svardsorden. Han var da 171m offi
cer. Svardsorden hade instiftats av Fredrik I 1748, alltsa strax dessfOrin
nan. Denna orden var avsedd som en krigs- oeh fortjilnstorden. Lorentz 
Peter bor darfor ha kant sig myeket hedrad av utmarkelsen, som val annu 
inte hunnit bli en orden, som rutinmassigt gays efter viss tjanstetid. Som 
jamfOrelse kan namnas att riddarteeknet av Svardsorden i vara dagar - sa 
lange den delades ut - gays till offieerare efter 20 ars tjanst. 

Aren pa St. Lund hade hittills varit Iyekliga fOr den stora ryttmastar
familjen. Men sag den Iyeka som varar bestandigt? Ar 1755 var det vinter
jakt. Lorentz Peter var med oeh sakerligen manga andra skyttar oeksa. 

Hans son Anders Johan, som var 14 ar oeh redan hunnit fa en korprals
grad vid faderns regemente, giek med som drevkar!' Under skallgangen 
(klappjakten) vid ett drev blev han vAdaskjuten till dOds. I mars skedde 
jordfiistningen i V Tollstads kyrka. Denna sorgliga handelse satte sakert si
na spar i familjen for lang tid framat. 

Ar 1756 den 2 augusti kom Catharina Beatas sista barn till varlden, An
ders Fredrik. Han skulle sa smaningom bli namnkunnig som Axel von Fer
sens d.y. adjutant. 

I januari 1757 utnamndes Lorentz Peter till sekundmajor, en grad som 
var nyinrilttad. Utnamningen medforde ingen fOrilndring betraffade ehef
skapet for Vadstena kompani. Dilremot kan man sag att graden bekrafta
de, att "majorssysslan" vid regementet utfordes av Lorentz Peter, Deh att 
man pa hogre ort uppskattade hans arbete. 

Bade Catharina Beata oeh Lorentz Peter genomgiek vid den har tiden 
brunnskurer i Medevi. Det kan man sluta sig till av ett lakarintyg nagra ar 
senare, utfiirdat fOr Lorentz Peter. Medevi lag pa bekvamt avstand fran 
hemmet, endast en dagsresa norr om St. Lund. 

Betraffande Catharina Beata ar det viii sannolikt att de manga barnfOds
larna fOrsvagat hennes halsa. Men,kurerna gjorde tydligen inte avsedd ver
kan. I september 1757 giek hon bort. Kyrkoherden skrev i V. Tollstads Mi
nisterialbok, att "Fru Catharina Beata Bagge wa1borne herr majorens oeh 
riddarens Pahr Reutersverd fru pa St. Lund, avgiek med doden den 14 sep
tember. Hwardt begraven den 20. Blev dod som forunnats av slag, oeh var 
46 ar gamma!." 

Det var itter en hard provning for Lorentz Peter. De hade gift sig nnga, 
han var da 24 ar oeh korpral oeh hon var en ung f1ieka pa 21 ar. Tyvarr har 
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vi inga portratt av henne och inte heller har nagon sokt skildra hennes per
sonlighet i skrift. Nar han gick bart, hade de varit gifta i 25 ar. Han fOdde 
10 barn, av vilja sju levde vid hennes dad. Margareta Elisabet, sam var 
aldst, var 23 ar och Anders Fredrik, sam var yngst, var ett ar. 

Men Lorentz Peter hade ocksa fatt andra bekymmer. Pa sommaren 1757 
hade order kommit fran Stockholm, att Ostgota kavalleriregemente skulle 
vara berett att transporteras till Pommern. 

UWver sorgen vid hustruns bortgang tillkom alltsa oron fOr familjen. 
TJanstfOrrattande regementschefen averstelOjtnanten Friedrik Ulrik 

Wrangel gjorde med anledning av Lorentz Peters svarigheter den 15 sep
tember en underdanig framstallning (bilaga 1), i vi1ken han sakte utverka 
anstand med Lorentz Peters resa till Pommern till nasta var, "da oppet 
watn bhfwer". Men Lorentz Peter fick endast nagra dagars anstand med 
avresan sam - vilket vi skall se i nasta avsnitt - skedde i mitten av ok to
ber. 

Lorentz Peters kanslor framgar av en skrivelse i Pommern ett ar senare 
(bilaga 2), dar han anhaller has regementschefen am tillstand att fa resa 
hem fOr att bland annat se till sin familj. Han anger sam skal fOr sin ansa
kan, att han vid avresan fran Sverige hade tvingats "lemna uti ett willradigt 
tienstefolks godtyckio barn, egendom och alt det mitt lilla wal". 

7. POMMERSKA KRIGET 

I mitten av l700-talet hotades maktbalansen i Europa av Preussen sam un
der sin malmedvetne konung Fredrik II:s ledning blivit en allt starkare mili
tarmakt. Nar England slOt en overenskommelse med Fredrik II for att tryg
ga Hannover var mattet nigat fOr Osterrike, Ryssland, Frankrike och Tys
ka nket, sam svarade med att bilda en koalition till skydd for sina in
tressen. Sverige inbjads av Frankrike att delta. Fredrik II invantade ingen 
kngsfarklaring utan barjade 1756 det krig, sam skulle vara i sju ar och dar
fOr kallas "Sjuarskriget". Sverige gick 1757 med i kriget mot Preussen i 
syfte att aterta de delar av Pommern, som farlorats genom frederna 1679 
och 1720. 17.000 man skulle overforas till Tyskland, sa att svenska haren 
med garnisonen i Stralsund kunde rakna 20.000 man. 

Transporten till Pommern. Fiilttaget 1757 
I juni 1757 kom order till Ostgota kavalleriregemente, att 500 man med 
hastar oeh utrustning skulle hallas beredda for transport till Pommern. Lo
rent~ P~ter, som svarade for "majorsexpeditionen", fick nu bratt med or
derglvmngen inom regementet. Ett brev fran honom den 1 juli 1757 till 
24 

"Valarevardige och Haglarde Herr Regementspastor" finns bevarat. I det
ta informerades pas torn om att regementet skulle sandas till Pommern oeh 
pastorn anmodades att orientera sin "medbroder i ambetet", sa att, nar 
det blivit bestamt vern av dem som skulle resa, denne skulle vara beredd. 

I regementets kontingent ingick regementsstab och fyra kompanier, dar
ibland Vadstena kompani. 

Den 17 juli manstrades Vadstena kompani vid St. Lund. Ilastningen, 
som skedde vid Skenas brygga vid Bravikens sadra strand, fOrdrojdes pa 
grund av att bryggan maste repareras, innan hastarna kunde fOras om
bard. 

Den 14 oktober 1757 seglade emellertid en konvoj om fyra fartyg med 
"Lovisa Ulrika" under skeppare Wikstram som ledarfartyg i vag mot 
Pommern. Konvojen medfOrde 136 ryttare med hastar oeh materiel. Chef 
far transporten var major Reutersward. 

Overresan blev svar pa grund av hOststormar. Konvojen skingrades oeh 
Lorentz Peter skrev i sin rapport: "- - - sa sag jag mig fOranlaten, sa i 
anseende till hastarnas oeh manskapets yttersta lidande, sam visas genom 
det, att jag redan varit nodsakad over bord kasta dade hastar, att under 
appen sja har vid Swinemunde saka hamn." Av konvojens avriga fartyg 
kom ytterligare ett fram till Pommern, medan ett gick under med man oeh 
allt oeh ett togs vid Kolberg av fienden. 

Lorentz Peters fartyg urlastade den 26 oktober. Overfarten hade tagit 
12 dygn i stallet fOr normalt 4-5 dygn. I barjan av november fOrenade sig 
Lorentz Peters kontingent med svenska armim i Ferdinandshof strax sader 
om Anklam, dit armen trangt fram under sommaren. 

Sedan den svenske averbefalhavaren von Ungern-Sternberg fatt under
rattelse am Fredrik II:s seger vid Rossbach aver fransmannen oeh darmed 
kande sig hotad av preussarna beslat han att lata svenska armen ga tillbaka 
till i hOjd med Greifswald oeh darefter till Stralsund. OstgOta kavalleri fiek 
order att skydda atertaget. Darmed var 1757 ars falttag slut far svenskar
na. Av Ostgata kavalleri hade nagra troppar deltagit i skarmytslingar, men 
i avrigt hade regementet ej matt fienden. 

Vintern ocb varen 1758 
I januari 1758 averfOrdes Ostgata kavalleriregemente till Rugen. Regemen
tet fick till uppgift att bevaka stranden vid sundet mellan Rugen oeh fast
landet. Harvid skulle Vadstena k~mpani ha en postering vid Drigge pa en 
av Rugens halvaar ea 7 km sydast om Stralsund. Denna postering fick star 
betydelse far Lorentz Peter, som vi strax skall se. Det radde stark kyla, och 
man fruktade, att preussarna skulle anfalla aver isen, varfar den svenska 
truppen hade hOg beredskap. 

Halsotillstimdet i farlaggningarna var daligt. Regementets officerare 
med regementsehefen generalmajor Adam Horn i spetsen sakte dock pa 
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basta satt se till sina ostgotar. Som chef for Vadstena kompani hade Lo
rentz Peter anledning att inspektera posteringen vid Drigge. Pa godset Drig
ge bodde den 78-arige kaptenen och godsagaren Pribbert v. Platen. Han 
hade 19 barn och aven om de flesta av dem nu som vuxna hade lamnat 
hemmet fanns alltjamt kring honom flera ogifta dottrar och aldst bland dem 
den 35-ariga Agatha Ulrika. 

Tycke syns ha uppstiltt redan fran bOrjan meHan Agatha Ulrika och Lo
rentz Peter. Kanske b1ev hon ocksa rord av hans berattelse om de moder
losa barnen hemma i Sverige. Darmed yare hur som heist. Efter ett par 
milnader stod brollopet mellan de tvil den 5 maj 1758 pil Drigge. 

Dessforinnan hade Lorentz Peter i april varit hemma i Sverige i tre vec
kor for att overvaka en transport av k1ader m.m. fran hemlandet ut tin 
faltregementet. Under denna kommendering fick han tillfalle att besoka 
St. Lund och forbereda sina barn pil att de skulle fil en ny mamma. 

Lilt oss har gora ett avbrott i framstallningen och beratta litet om Agatha 
Ulrikas slakt. 

Familjen von Platen 
Enligt gammal tradition fanns medlemmar av slakten v. Platen med redan i 
Henrik Filgelfangares har, dil denne grundade Tyska riket pa 900-talet. 

Slaktens stambygd ar Riigen, dar Granskewitz och Poldewitz ar nilgra av 
slaktens gods. Drigge, som var Agatha Ulrikas barndomshem, erbOll hen
nes far Pribbert v. Platen genom sitt forsta giftermill med Eleonora von 
Schwarzern. Nar han dog, salde barnen Drigge. 

Av foljande utdrag ur slakten von Platens stamtavla framgar Agatha UI
rikas plats i den stora Platenfamiljen. Agatha Ulrika var salunda halvsyster 
till overste Baltzar v. Platen, som inleder oversikten av atten von Platen nr 
1922 i 1986 ars svenska adelskalender. Agatha Ulrika var kusin till den 
svenske faltmarskalken Philip Julius Bernhard v. Platen, varav fOljer att 
Agathas och Lorentz Peters son Pontus var syssling med Gota kanals ska
pare, greve Baltzar Bogislaw v. Platen. Pontus' son Anders Wilhelm kun
de salunda aberopa slaktskap med kanalens skapare nar han sedermera an
sokte om att bli kamrer vid Gota kanalverk . 
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Har f61jer ett utdrag ur von Platens stamtavla for att belysa Agatha Ulrikas "plats" i den stora Platen-familjen: 

Baltzar pd Dornhof(1642-1716) 
(sonerna Pribbert oeh Christoph hiirstarnrnar frlm B:s 1. gifte) 

Ir ____________________ ~I\ I 

Pribbert Aehates Christoph Ernst 
pit Drigge (1680-1759) (1687-1753) 

g.m. 1. Eleonora v Schwarzern 
2. Eleonora Christiane v Usedorn. 

Baltzar AChates~2~1782)1) Agatha Ulrik}(1723-1807) 
(son i Pribberts 1. gifte) (dotter I PrIbberts 2. gifte) 

0verste g.m. Lorentz Peter Reutersward 

I I 
Achates Carl (1752-1832) Pontus (1761-1823) 

Hovrnarskalk (inleder 3. slaktgrenen) 
av atten Reutersward) 

(grenen fortsatter bi a pa 
Ofrabyborg i Skltne) 

1) Inleder oversikten av atten von Platen nr 1922 i Sveriges Adelskalender 1986. 

Philip Julius Bernhard 
(1732 1805) 

Svensk faltrnarskalk 

I 
Baltzar Bogislaw (1766-1829) 

n "-,,eve 
06ta kanals skapare 

I 
Baltzar Julius (1804-1875) 

vreve, 
Sj6minister m m 

I 
Carl Baltzar Ernst (1833-1888) 

Greve, overstekammarherre 
(darefter dor grenen ut) 



BUd 8. Lorentz Peter vid tiden jar sitt 2. giftermal 
(han bar livharnesk jar paradbruk med konung Adolf Fredriks 

kronta namnchifjer mellon tva tejon). 

Fiilth'gen 1758 ocb 1759 
Nagon langre smekmanad fick inte de nygifta. Strax fOre midsommaren 
1758 hiivde preussarna bloekaden av Stralsund, varpa svenska armen brat 
upp oeh i juli marseherade saderut. 

I slutet av september hade svenska armen tagit Prenzlau, Neu Ruppin 
oeh Fehrbellin. Krigsplanen var att saka samverkan med ryska armen, men 
nar denna led nederlag vid Zorndorff i slutet av augusti maste planen aver
ges. Tillbakagi'mg beordrades till norr om gransfloden Peene. Marsehen 
skyddades vid Pasewalk av en hiiravdelning, i vilken Qstg6ta kavalleri in
giek oeh som leddes av generalmajoren Horn, regementets chef. I slutet av 
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ar 1758 var svenska armen ater fOrlagd norr om Peene med Qstgata kaval
leriregemente pa vanstra flygeln. Falttaget 1758 var avslutat. 

Medan regementet var grupperat i Pasewalk fiek Lorentz Peter tid att in
ge ett "Qdmjukaste Memorial" (bilaga 2) till regementsehefen, dar han an
hall om sex manaders permission fOr hemresa till Sverige. Han framhall att 
han behavde se till sin familj oeh skata sin balsa. I det sammanhanget be
rattade han, att han ridit omkull oeh fatt vanster ljumske i klam. Regemen
tets faltskar Georg Akerman rekommenderade "god diet oeh stillhet" som 
bot fOr skadan. Det ar ur denna skrivelse, som ett eitat har atergivits pa sid 
24. Lorentz Peters ansakan bifOlls forst ett ar senare oeh efter ytterligare 
en skrivelse. Men vi ska inte ga handelserna i fOrvag. 

Svenska armim, som nu fOr tredje gangen bytt averbefalhavare ') - gene
rallajtnanten v Lantinghausen hade tratt till- stod kvar i kvarteren norr om 
Peene vid arsskiftet 1758-59. Infar ett vantat preussiskt anfall intog ar
men stridsgruppering ett par mil soder om Stralsund den 4-5 januari 
1759. Regementet stod har nagra dygn i hOg beredskap med bastarna sadla
de. Strang kald radde, oeh Lorentz Peter skriver till landshOvding Lager
felt i Linkaping: "Har ar nu i nagra dagar en alldeles ovanlig kiald, sa att 
jag neperligen i Sverige kant den starkare." 

Fienden drog sig emellertid tillbaka oeh Qstgata kavalleriregemente 
overskeppades, som Lorentz Peter skrev, "i brusande stormvader" anyo 
till Rugen. Regementsstaben grupperades ej langt fran Drigge, sa Lorentz 
Peter hade latt att besaka Agatha Ulrika. 

Aven denna vinter nr 2 pa Rugen var myeket kall. Harnesken kylde, ma
ten var dalig oeh sjukligheten var stor bland ryttarna. Det var ont om foder 
oeh bland bastarna grasserade sjukdomar. Ersattningstjansten fran hem
landet fungerade daligt. Fran Norrkaping levererades skjortor, som var for 
trimga oeh kortskurna. Stora partier nya klMer fOrslOrdes av vatten, som 
trangt in i paekkistorna under transporten over havet. De soldater, som va
rit med i skarmytslingar med fienden, var missnajda med de svenska bas
tarna, som ansags for smavuxna, varfer 6stg6taryttarna kommit i "under
Uige" gentemot preussarna med deras storre hastar. De svenska varjorna 
hade daligt rykte. De brats av vid en kraftig parad eller slOt, pastods det. 

Nar varen karn, utrymde preussarna Pommern precis som f6regaende 
ar, oeh vid midsommartid lamnade svenskarna pa nytt Rugen oeh 
marseherade saderu!. Qstgata ~avalleri besatte Prenzlau oeh man hade i 

I) bverbefalhavarna vaxlade oastan arligen. Ingen kande sig motiverad att ta ansvar for en 
mera aktiv krigforing. F6ijande var s.k. "General en chef": 
1757 Fa,ltmarskalken M.A. v. Ungern-Sternberg 
dec 1757 - juni 1758 Generallojtnanten G.F. v. Rosen 
juli 1758 - nov. 1758 Faltmarskalken G.D. Hamilton 
dec 1758 - varen 1761 Generallojtnanten J.A. v. Lantingshausen 
sommaren 1761 1762 Faltmarskalken Augustin Ehrensvard 
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samband med spaning oeh bevakning en del skarmytslingar med den preus
siske generallojtnanten Manteuffels husarer. I slutet av oktober var det sa 
ater dags fOr atertag till vinterkvarter norr om Peenefloden. 

Sa gick aven krigsaret 1759 till anda. Ostgotaryttarna hade vid nagra till
fallen f!itt mota fienden oeh visat tapperhet oeh standaktighet. 

Den 11 november 1759 skrev Lorentz Peter en ny anhAllan om ledighet, 
denna gang fran Stralsund under en permissionsresa till Rugen. Han anholl 
i skrivelsen om ledighet i 3-4 manader fOr balsans vardande oeh for 
"wiehtige angelagenheter". Han tillfogade en aning gatfullt "dessutom 
har nu sedermera atskilliga forandringar tilldragit sig att min timeliga val
fard nu dependerar av min hemkomst". Han syftade saker ligen pa att 
Agatha Ulrika vantade barn oeh att han onskade, att nedkomsten skulle 
ske i Sverige. 

Lorentz Peter fiek sitt efterlangtade tillstand att resa hem, oeh den 9 de
cember 1759 seglade han med Agatha Ulrika fran Pommern. Vi kan bara 
hoppas, att overresan ej blev fOr besvarlig for henne. Det maste ha varit 
med stor spanning hon lamnade sitt Rugen fOr att borja ett nytt liv i fram
mande land. 

Kriget fortsatter 1760-1762. Fred i Hamburg 
Lorentz Peter behovde aldrig atervanda till Pommern. Hans krigsdeltagan
de var slut. 

Vi skall emellertid helt kort beratta om de·sista krigsaren. 
I borjan av 1760 utspelades strider kring Anklam, dar svenskarna 

framgangsrikt forsvarade redutterna vid Peenefloden. Detta fOrsvar 
namns som en av krigets vaekraste svenska bedrifter. 

Efter sedvanligt framtrangande soderut mot Prenzlau under sommaren 
giek armen pa hOsten tillbaka till kvarter norr om Peene. 

1761 skedde anyo vaxling pa overbefalhavarposten oeh faltmarskalken 
Augustin Ehrensvard tilltradde som hOgste befalhavare. 

En sarskilt organiserad svensk "frikAr" vann en seger over en 6verlagsen 
trupp preussiska husarer vid Rothemuhl. . 

Peter III av Ryssland, som eftertratt kejsarinnan Elisabeth, slot i maj 
1762 fred med Fredrik II, varefter Sverige med var drottning Lovisa Ulri
kas (Fredrik II:s syster) formedling slOt fred med Preussen den 22 maj i 
Hamburg. Ovriga koalitionsstater slOt fred fOljande ar. I stort sett blev 
utgangen status quo for alla, men Preussen giek ur kriget med starkt stall
ning som stormakt. 

For Sveriges del var det andamalslOsa oeh impopulara kriget antligen 
slut. Soldaterna langtade hem oeh hemfarden paskyndades pa alIa satt. 
Manga soldater medforde, liksom Lorentz Peter, tyska hustrur, oeh i flera 
soldattorp talades det tyska en lang tid efterat. 
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8. LORENTZ PETERS SISTA AR pA STORA LUND 

Vi kan fOrestalla oss, att gladjen stod hogt i tak pa St. Lund julen 1759, nar 
Lorentz Peter var tillbaka oeh man kunde balsa Agatha Ulrika valkom
men. 

Agatha Ulrika fOdde i mars 1760 sitt fOrsta barn, Lars Maximilian Bo
gislaw. De Platenska namnen gjorde darmed sitt intag i slakten. 

Lorentz Peters fyra permissionsmanader nalkades emellertid sitt slut. 
Han kande sig dock ej frisk nog fOr att atervanda till "eampagnerna" i 
Pommern oeh i ett lakarintyg av provinsialmedicus med.dr. Johan Otto 
Hagstrom intygades att han hade "tryek over brostet, spanningar i underli
vet, huvudvark, rheumatism over nacken oeh skuldrorna, brostet oeh ar
marna samt en plagsam gyllenitder. ,)" En Medevibrunnskur rekommende
rades, annars fanns risk for' 'Infaretus viseerum". Med stOd av detta intyg 
anholl Lorentz Peter odmjukast hos "general en chef" i Pommern i ett 
brev den 25 mars 1760 om ytterligare 3-4 manaders permission. Denna 
beviljades oeh han behovde ej atervanda till faltregementet. 
. I augusti samma ar holls brollop for aldsta dottern Margareta, som gifte 

Slg med baradshovdingen Gabriel Torpadius. Da om inte fOrr hade val 
Agatha Ulrika sitt genombrott bland slakt oeh vanner som Lorentz Peters 
nya fru. Mabanda bar hon samma hermelineape som pa portrattet, som 
fmns bevarat av henne. 

Medevikuren tyeks ha gjort avsedd nytta, fOr nu kom nya barn till varl
den, 1761 foddes Pontus, 1763 fOddes Agatha Amalia, men aret dessfOrin
nan dog den lille Lars Maximilian Bogislaw. 

Det bOr namnas, att Lorentz Peter den 3 augusti 1761 utnamndes till pre
miarmajor (bilaga 3) oeh tilldelades regementets majorsbostalle ("majors
indelning"). 

Han bodde emellertid kvar pa St. Lund. 
Aren 1763 oeh 1764, nar regementet aterkommit fran kriget, skotte Lo

rentz Peter ater "majorsexpeditionen". 

Hans namn aterfinns pa regementsorder oeh regementsskrivelser fran 
denna tid. 

Den 17 september 1764 deltog Lorentz Peter i den monstring, som for
rattades med regementet pa Malmen av generallojtnanten von Hessenstein. 
I generalmonsterrullan fOr regementsstaben star, att Lorentz Peter uppvi
sade "fullt antal hiistar, drangar, monderingar m.m. enligt staten". 

I juli 1764 anholl Lorentz Peter hos konungen om att bli overste oeh chef 
for BIa husarregementet efter dess tidigare regementsehef greve Friedrich 
Ulric von Putbus. Denna ansokan bOr foranleda nagra kommentarer. "BUI 

1) Aldre benamning pa aderbrock, sarsk. hemoroider. Sv. Uppslagsbok, Malm6 1949. 
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husarerna" var ett regemente pa RUgen, som hade sitt ursprung i en 
husarkar, uppsatt 1757. Regementet f1yttades 1772 till Sverige oeh blev sa 
smaningom Kronprinsens husarregemente i Malmo. Med stOrsta sannolik
het hade Lorentz Peter blivit bekant med detta regemente under sin vistelse 
pa Riigen. Han ansag att hans tidigare tjanstgoring borde meritera honom 
for tjansten. Mojligen menade han oeksa, att giftermaIet med Agatha Ulri
ka var ett plus i sammanhanget (bilaga 4). 

Emellertid lyssnade konung Adolf Fredrik inte pa det orat. Daremot ut
namnde konungen Lorentz Peter till qvartermastare i Livdrabantkaren. 
Som qvartermastare fick han overstelOjtnants rang. 

Strax innan utnamningen till qvartermastare f1yttade Lorentz Peter till 
garden Sattra, en mil nordost om bdeshOg. Mojligen bodde han en tid, in
nan Sattra kunde tmtradas, pa sin gard Wittagarden i Jarnstad. Det nyss 
namnda brevet till konungen ar namligen avsant fran Jarnstad. 

Det kan vara av intresse att har ge nagra upplysningar om denna kar. 
Livdrabantkaren var direkt understalld konungen, som formellt var dess 

chef. Karen hade under 1700-talet efter Carl XII:s krig huvudsakligen cere
moniella uppgifter. I karen ingick vid denna tid enligt avlOningsrakningen 
fOr tredje kvartalet 1766 en kaptenlOjtnant (generalmajors rang) som chef, 
tva lojtnanter, en adjutant och en qvartermastare samt atta korpraler, nio 
vicekorpraler och 127 livdrabanter. Som qvartermastare hade Lorentz Pe
ter en kvartalslOn av 250 daler silvermynt. Som jamfOrelse kan namnas att 
chefens kvartalslOn var 600, korpralens 200 och livdrabantens 48 daler sil
vermynt. Eftersom Lorentz Peter i regel inte sjalv kunde hlimta sin lon, lat 
han karens kommissarie Lundeberg kvittera IOnen, som sedan med nagot 
bud tillstalldes honom. Det kunde ocksa handa, sasom betraffande tredje 
kvartalets Ion 1766, att magen 1

) Henric von Sivers kvitterade ut lOnen fOr 
svarfars rakning. 

Lorentz Peters kvartalslon motsvarade en dagsliin av 2 daler silvermynt 
(smt) och 24 ore2

). Som jamfOrelse kan namnas att ehefens fOr 
Livdrabantkaren dagslon var 6 daler smt och 21 ore och chefens for det 
datida Antikvitetsarkivet (ungefar nuvarande Riksantikvarieambetet) 
dagslon var 3 daler smt och 10 ore. Det kan ocksa vara intressant att veta, 
att en dagsverkare i Stockholm vid denna tid kunde tjana ca I daler smt om 
dagen. 

Lorentz Peters IOn var alltsa - liksom andra statstjanstemans IOn denna 
tid - ej sarskilt stor. Sannolikt tillkom dock en del andra fOrmaner. 

1) Se sid 38. 

2) En daler smt var lika med 32 ore 
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9. RIKSDAGSMANNEN 

Enligt 1720 firs Riddarhusordning och 1723 ars Riksdagsordning skulle en 
representant fOr varje att, som var introducerad pa Riddarhuset, delta i 
riksdagen. Representanten skulIe ha fyllt 24 ar. 

"Huvudmannabegreppet" tycks inte ha blivit godtaget forran 1747. Om 
huvudmannen inte kunde narvara skulle naste man i tur representera slak
ten. Om ingen fran atten kunde narvara kunde en "fullmaktig" forordnas. 
Manga huvudman var narvarande endast under en del av riksdagen, t.ex. i 
borjan vid valen till deputationerna. Darfor kunde under en och samma 
riksdag f1era olika "fullmaktige" forordnas. Kop och forsaljning av full
makter blev en vanlig foreteelse under 1700-tale!. En fullmakt vid 1760 {IrS 

riksdag kostade till exempel 1500 daler. 
Plikten att delta i riksdagen var sa stor, att den "tog over" deltagande i 

krig. Sa skedde t.ex. under Pommerska kriget. Denna fraga blev livligt de
batterad vid riksdagen 1760-62. 

For adelsman fran lands orten kunde deltagandet i riksdagarna bli ruine
rande. 

Vid ankomsten skedde anteckning hos riddarhussekreteraren, som anvi
sade plats pa bankarna efter attens nummer. Vidare erholls pollett, som 
skulIe visas vid ingangen. 

Arenden forbereddes av "deputationer". Onsdagen var plenidag. Vote
ring skedde med slutna sedlar, som avlamnades efter upprop enligt matri
keln. 

Lorentz Peter tycks inte ha varit en alltfor f1itig riksdagsbesokare. Ej heller 
syns han ha lamnat fullmakter. En genomgang av riddarhusprotokollen 
fran riksdagarna visar fOljande. 

1720 drs riksdag. Lantmarskalk var greve Arvid Horn. Vid riksdagen 
valdes Fredrik I till konung. Atten Reutersward representerades av herr 
Wattrang. 

1726-1746 drs riksdagar (sju st). Atten Reutersward syns ej ha varit rep
resenterad. 

1751 drs riksdag LantmarskaJk var greve Henning Adolf Gyllenborg 
(hattpartiet). Lorentz Peter deltog fOr forsta gangen. Han invaldes i depu
tationen, som skulle uppvakta konungen och drottningen. 

Adolf Fredriks kroning agde rum (mahlinda utdelades darvid det port
ratt av konungen, som fanns i Lorentz Peters hem). 

1755-56 drs riksdag. Lantmarskalk var Greve Fredrik Axel von Fersen 
(hattpartiet). Riksdagen var ovanligt talrikt besokt. Lorentz Peter deltog 
tillsammans med over 1000 andra adelsman. Han invaldes i deputationen, 
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som skulle informera konungen om lantmarskalksvalet. "Hovpartiets" re
volutionsfOrsok 1756 misslyckades och dess ledare avrattades. 

1760-62 tirs riksdag. Lantmarskalk var greve Fredrik Axel von Fersen 
(hattpartiet). Man diskuterade Pommerska kriget och om adliga officera
res permission fran armen fOr att delta i riksdagen. 

Enligt 0stgotas kavalleriregementes historia deltog Lorentz Peter. Ett 
studium av riddarhusprotokollen ger dock ej belagg for detta. Han namns 
ej som deltagare i nagon deputation, ej heller bland undertecknarna av 
riksdagsbeslutet. Enligt V. Tollstads "communionslangd" gick Lorentz 
Peter regelbundet till nattvarden 1760,1761 och 1762, vilket visar att han i 
varje fall ej under nagon langre period varit borta fran St. Lund. Han kan 
naturligtvis ha rest upp till Stockholm och deltagit i riksdagen en kortare 
tid utan att denna nlirvaro iUerspeglas i protokollen. 

1765-66 tirs riksdag. Lorentz Peter deltog ej. 
Lorentz Peter tillhOrde sedan hOsten 1764 Livdrabantkaren. I samband 

med ev. tjanstgoring vid karen i Stockholm under aren 1765-66 kan Lo
rentz Peter ha haft tillfalle att narvara vid nagon del av riksdagen utan att 
detta fOranlett nagon anteckning i riddarhusprotokollet. 

10. AREN pA SATTRA 

Sattra sateri 1igger som namnts en mil nordost om 0deshOg. Trakten var 
valkand for Lorentz Peter, eftersom socknen lag inom Vadstena kompanis 
omrMe. 

Lorentz Peter kopte Sattra av friherrinnan Hornl) 1763, som i sin tur 
kopt garden nagra ar tidigare av auditoren Snoilsky. 

Garden hade i 100 ars tid tillhOrt slakten Snoilsky. I agarlangden 
aterfinns aven andra kanda namn sasom Grijs, Bielke och Rosenacker. 

Den nuvarande huvudbyggnaden ar relativt ny, men uppford pa den 
gamla grunden. Av gardshusen ar bl.a. magasinet sannolikt kvar sedan 
1700-talet. Sattra ligger mycket vackert i overgangen mellan ett smabrutet 
landskap och skogsbygden soder darom. En back uppifran skogssjoarna 
rinner idylliskt fOrbi garden. Nara intill ligger de naturskona "Sattra an
gar", en vacker hagmark med ekar och sallsynta orkideer och darfOr nu
mera fridlyst. 

Agatha och Lorentz Peter flyttade sannolikt in pa Sattra pa sensomma
ren 1764. Det framgar av bouppteckningen efter Lorentz Peter nagra ar se
nare, att familjen nu fatt ett betydligt rymligare hem an tidigare. Forutom 
ett antal sovrum fanns flera sallskapsrum och ett sarskilt skolrum, dar in
formatorn Zetterberg undervisade. 

1) K6pet namns i bouppteckningen 1768 eftef Lorentz Peter. Saijare ar ankan Magdalena 
Horn af Rantzien (1713-1770), tidigare gift med overstel5jtnanten C.E. Rosenacker 
11698-1753). 
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BUd 9. Saltra (ejter jotograji 1987). 

Det kan vara av intresse att namna, att bland inventarierna fanns fOljan-
de familjeportratt, namligen av 

majoren Anders Reutersward, 
majorskan Catharina Beata Bagge-Reutersward, 
Qversten Lorentz Peter Reutersward, 
overstinnan Agatha v. Platen-Reutersward samt 
korpralen Anders Johan Reutersward.Vidare fanns nedanstaende vapen 

m.m. i "Of verst ens kammare": 
ett par pis toler med "Starbus-lasar" , 1) 

ett kyller, 
en varja med fOrsilvrat faste och rott ladergehiing, 
en varja med massingsfiiste och 
en hirschfangare med gront gehiing. 
Sattra gay troligen en lagre avkastning an vad St. Lund hade gjort, ty 

dels var Sattras akerareal sannolikt nagot mindre, dels var jorden sa nara 
skogsbygden sakerligen ej lika bordig som ute pa slatten, dar St. Lund lag. 
Detta tycks ocksa bekraftas av det uttalande, som boutredningsmannen2) 

1) Darmed avses ett fIintlas, konstruerat av Pieter Starbus (1648-1718), en smed som inkallats 
fran Amesterdam fOr att lara svenska faktorismeder att g6ra flinthls. 
2) Bouppteckningen efter Lorentz Peter. 

4 - Reuterswll.rd 37 



, , , 
I 

i 

gjorde 1768:" ... att gardens avkastning pa intet satt finnes svarande emot 
den dryga kiopesumma, hwarfOre herr (ifversten och riddaren agendomen 
inki6pt. " 

I augusti 1765 nedkom Agatha Ulrika med sitt tredje barn, dottern Loui
se Christina Henrietta. Till dopet var ett stort antal slaktingar och vanner 
inbjudna. Faddrarnas antal var minst ett lO-tal. Den lilla flickan levde 
dock ej lange. Enligt kyrkboken dog hon "12 veckor gammal av barna
krampor" . 

Pa nyaret 1766 var det dags fOr brollop igen. Nu var det Hedvig Christi
na, som gifte sig med Henrik von Sivers. Brudgummen var notarie i slotts
kansliet i Stockholm och blev sa smaningom polismastare och 
understathallare i Stockholm. Han adlades 1786 med namnet Liljensparre, 
vars vapen i sin vanstra halft upptar makans vapen, som brukligt var. 

Uppgifterna som qvartermastare vid Livdrabantkaren var sannolikt ej 
alltfor betungande, varfor Lorentz Peter fick tid att agna sig at familjen, 
garden och socknen. Han fortsatte att "dricka brunn" men nu i en kalla pa 
Haggestads marker i Heda fOrsamling i narheten av Sattra. Kallan har nu
mera rakat i glomska, men pa 1700- och 1800-talen var den popular. 

En brunnsvisa fran 1767 finns bevarad, varifran foljande strofer har 
hamtats. 
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"Vivat. 6verst I Reutersward 
med sin fru Agatha, 
som ar honom endast yard. 
Begge falskhet hata. 
Gammal redlighet och dygd 
kring Ert hus skall rotas 
Odygds-anden fran vilr bygd 
utaf Er skall motas. 

Leve var Torpadius 
med sin sota gumma! 
Som gor med sitt dygdeljus 
ovans munnar stumma. 
Himlen late, som en dram, 
deras sorg fOrsvinna. 
Och som denna kallas strom 
langt i havet rinna. 

" 

BUd 10. Aldsta dottern Margareta Elisabet, gift Torpadius. 

"Torpadius sota gumma" syftar pa Lorentz Peters dotter Margareta Eli
sabet. VisfOrfattaren anspelar med orden "himlen late ... deras sorg fOr
svinna" pa brodern Anders J ohans tragiska bortgilng, da han vildaskots 
till dods. 

Lorentz Peter deltog ivrigt i Roks fOrsamlings angelagenheter. Enligt 
sockenstammoprotokoll (maj 1767) fOreslog han Lex., att den tranga kyr
kan skulle utvidgas. Han lovade ocksa att lata en sakkunnig gora upp ett 
kostnadsfOrslag. Darav blev emellertid ingenting, eftersom forslagsstalla
ren blev sjuk och avled aret darpa. Forsamlingen fullfoljde aldrig fOrsla
gel. I stallet revs den gamla kyrkan 1843 och fick ge plats fOr en ny. 
Nu har vi emellertid gatt handelserna litet i fOrvag. Tillbaka till 1766. 
Lorentz Peter hade inte gett upp tankarna pa att sluta sin militartjanst i 
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en hogre bestallning. Darfor ansokte han i skrivelse den 14 september 1766 
hos sin "Stormaktigste Allernitdigste Konung" om att fa transport till en 
ledigbliven overstelojtnantsbestallning vid Bohuslans dragonregemente. 
Lorentz Peter fick emellertid inte heller denna bestallning. Daremot kom 
ett halvar senare avskedsbrevet. Det var undertecknat av Konung Adolf 
Fredrik "i Ritdskammaren den 11 Martii 1767". I brevet meddelades, att 
pension skulle utga, sa fort "nagot pensionsrnm fOr honom ledigt bliver." 
Brevet avslutades med orden: " ... vilja Vi jamval i avseende pa thess 
langliga och trogna lienster samt stadse itdalagda valforhitllande i nitder 
hugna honom med overstes namn och heder." 

Darmed fick Lorentz Peter fran hOgsta ort ett erkannade fOr sin militara 
garning. Tyvarr fick han inte gladjas at den hogre rangen nagon langre tid. 

Redan aret darpa gick han bart. I Roks kyrkobok star: "Anno 1768 den 
27. januari dOdde och 5. Martii begrafd i Roks kyrka hOgvalborne herr 
aversten och riddaren av Kungl Svardsorden Pehr Reutersvard 60 ar gl af 
invertes slag. Gud troste och med sin heliga nitd uppehitlla dess sorgbundna 
ankefrn och efterlamnade kara barn." 

Litet senare star i samma bok, att "dess lik blev sedan fOrt till Odeshog 
kyrka" . 

Enligt de efterforskningar, som chefsrevisorn Erik Reutersward gjort, 
har Lorentz Peter emellertid ingen gray dar yare sig i kyrkan eller pa 
kyrkogarden. Eriks fOrmodan att Lorentz Peters kista i stallet fOrts till St. 
Aby kyrka verkar trolig. I den sistnamnda kyrkan ligger namligen i en 
gravkammare under altaret prosten Bagge oeh hans narmaste. Dar vilar 
ocksa Lorentz Peters forsta frn. 

Narmast sorjande var ankan Agatha Ulrika, 44 ar, barnen i Lorentz Pe
ters forsta gifte: 
Margareta Elisabet Torpadius med make Gabriel, 
Hedvig Christina von Sivers med make Henrik, 
Ulrika Juliana, 
Catharina Beata, 
Adam Ulrik, nybliven livdrabant, 
Per Emanuel, nybliven korpral vid Ostgota kavalleriregemente, 
Anders Fredrik, 
samt barnen i 2. giftet: 
Pontus och 
Agata Amalia 
Foljande slaktingar fitr oeksa raknas till de nara sorjande: 
halvsystern Anna Beata Reutercrona; hon var nu 80 ar och bodde pa 
Lyckas i Ostergotland hos sin son Erik Reutercrona, 
halvbrodersonen Johan Gustaf Edelfelt, bergmastare i Norberg, g.m. Lo
visa Ulrika v. Feilitzen. 
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11. SLUTORD 

Vi har nu foljt Lorentz Peters levnad fran hans fOdelse pa Distorp i januari 
1708 till hans dOd pa Sattra i januari 1768. 

Han blev endast 60 ar gamma!. De krampor, som han anforde som skill 
for permission hem till Sverige under det Pommerska kriget, visade sig ha 
varit ett nog sa allvarligt farebud. 

Lorentz Peter var en duglig officer. Genom sin goda skotsel av "majors
expeditionen" under en lang fOljd av ar vann han sina chefers fortroende. 
Han torde oeksa ha varit en avhallen chef for Vadstena kompani. Pom
merska kriget gay honom knappast tillfalle at! prova sina krafter och sin 
formaga som militilr ledare i strid. Som jamforelse kan namnas att hans far 
Anders Hof-Reutersward kampat i fOrsta linjen i fyra drabbningar. Lo
rentz Peter var liksom sin far en god lanthushitllare oeh intresserad av at! 
delta i socknens och forsamlingens liv. 

Han var sakerligen ocksa en god make och fader. 
Hans manga goda personliga egenskaper varderades, som vi vet, mycket 

av hans svarfader prosten Bagge. 
Agatha Ulrika var en ung anka, men hon gifte inte om sig. Hon oeh bar

nen salde Sattra ganska snart efter bouppteckningen, varefter Agatha san
nolikt bodde hos styvdottern Margareta Torpadius de narmaste aren. Nar 
Ulrika Juliana 1776 gifte sig med kaptenen Ernst Fredrik Sjosteen, erbjOds 
Agatha ett hem hos dem pa deras gard Mjolsefall i Kisa soeken. Dar bodde 
Agatha till sin dod 1807. Hon var da nara 84 ar och hade fittt leva ett langt 
liv. 

I hennes barndomshem hade pappan varit gift tva ganger och i bitda ak
tenskapen blev det manga barn. Sjalv tillhOrde hon barnkullen i det andra 
aktenskapet. Hon hade salunda vaxt upp i en talrik syskonskara och pa det 
viset fat! lara sig at! ta hiinsyn till andra. Man kan saga att hon var val for
beredd for de problem, som kunde uppsta i hennes eget aktenskap. Hon 
var saker ligen ett gott stod for sin make och kunde ge honom uppmuntran, 
nar hans krampor blev for svara och trosta honom, nar han inte fick den 
befordran, som han hoppats pa. 

Med klokhet, takt och karlek syns hon ha mott barnen i l:a giftet oeh 
darmed vunnit deras fortroende. Et! exempel pa barnens i I. giftet tiJIgi
venhet ar styvdottern Ulrika Juliana Sjosteens beredvillighet att ta hand 
om henne under hennes larrga anketid. 

Agatha Ulrika tycks aldrig ha atervant till Riigen fOr att besoka syskon 
och slaktingar. En anledning ar natnrligtvis att en resa till Pommern var et! 
stort oeh dyrbart foretag pa den tiden. Ett annat skal till at! hon inte var 
lockad att resa dit kan vara, att Drigge saldes av syskonen efter hennes fars 
dod 1759 och at! det gamla barndomshemmet alltsa var upplOst. 
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Darmed ar berattelsen om Lorentz Peters liv avslutad. Stamfadern var 
vastgote liksom tidigare generationer. Med Lorentz Peter fordes slakten 
over till Ostergotland, och dar fOrblev den under ett par arhundraden fram 
till 1900-talet. I vara dagar aterfinns slaktmedlemmarna spridda over hela 
landet med en koncentration till Stockholmsomradet. 

Flera i slakten bor idag utomlands i Europa, Amerika och Australien. 

For lasaren kan det vara av intresse att kanna till Lorentz Peters barns 
fortsatta oden. 

Mar gar et a Eli s abe t Tor pad ius make gick bort 1786 pa Aby 
och hon avled 1802 i Norrkoping. 

He d v i g C h r i s tin a L iIj ens parr e dog 1801 i Stockholm. Hen
nes man gifte sedan om sig med Hedvigs systerdotter Catharina Charlotta 
Sjosteen (se nedan). 

Henrik Liljensparre var polismastare i Stockholm under Gustaf IlI:s tid 
och ledde skickligt utredningen efter kungamordet. Den som vill veta mer 
om denna hiindelse rekommenderas att lasa Alf Henrikssons bok 1986 
"Ekot av ett skott". Han avled 1814 i Stockholm. 

U I r i k a J u I ian a gifte sig - som redan berattats - 1776 med kapte
nen Ernst Fredrik Sjosteen. De bodde pa garden Mjolsefall i Kisa sn, dar 
hon dog 1813 och han 1828. 

Cat h a r ina Be a t a dog ogift 1804 pa Klevsfall i Kisa sn. 
A dam U I r i k tjanstgjorde forst vid Ostgota kavalleriregemente, sedan 

som livdrabant och slutligen vid Ostgota infanteriregemente, dar han tog 
avsked som kapten 1785. Han var gift med Christina Vilhelmina Gyllen
hook och dog pa sin gard Ekang i Asby sn 1817. Hon avled 1837 pa Oringe 
i Marbacks sn. 

Adam Ulnk inleder sltiktgren 1. 
Per E man u e I tjanstgjorde fOrst vid Ostgota kavalleriregemente, se

dan vid Vasterbottens och Upplands regementen och slutligen vid Sprengt
portska regementet, dar han tog avsked som kapten 1786. Han var gift med 
Hedvig Sofia Qvast. Han dog pa sin gard Bjornskog i Hultsjo sn 1807 och 
hon avled 1852. 

Per Emanuel inleder sliiktgren 2. 
And e r s F red r i k tjanstgjorde till en borjan vid olika kavallerirege

menten, varefter han fortsatte sin militartjanst vid Royal Suedois i Frankri
ke aren 1783-91. Han overgick sedan i diplomattjanst. Harunder var han 
bl.a. adjutant till Axel v. Fersen d.y. under dennes Brysseltid och var med 
vid Fersens besok i februari 1792 hos den fangna kungafamiljen i Paris. 
Med.dr. Lennart Norrlin har i sin intressanta skrift 1953 "Anders Fredrik 
Reutersward" skildrat den dramatiska resan till och fran Paris. Anders 
Fredrik var charge d' affaires i Wien 1803-05 och darefter fanjunkare i 
Livdrabantkaren. Han blev overste i armen och tog avsked 1814. Han gifte 
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BUd 11. Sonen Anders Fredrik, overste, Axel von Fersens d.y. ad
jutant. 

sig aret darpa med Johanna Maria Hofving. Aktenskapet blev barnlost. 
Han dog pa sin gard Rosenholm i Lannaskede sn 1828 och hon avled 1844. 

P 0 n t u s borjade vid Ostgota kavalleriregemente och overgick sedan 
till Bohuslans dragoner dar han fick overstes avsked 1812. 

Han deltog i falttage~ i Finland 1789-90, i Pommern 1806-07 samt i 
Norge 1808-09 och erbOlI "Guldmedalj fOr tapperhet i falt". 

Han var gift med Christina Eleonora Vult v. Steijern och dog pa sin gard 
Rimstad i Skeppsas sn 1823. Hon avled i Vadstena 1834. 

Pantus inleder sliiktgren 3. 
A gat a A mal i a dog ogift i Vadstena 1805. 

Bilaga 1. 
OverstelOjtnant F.U. Wrangels nnderdaniga anh:illan den 15 sept. 1757 
om anstand for Lorentz Peter med resan till Pommern. 

Underdanigst memorial. 

Majorn wid eders kongl: ~aijsts ostgiOte cavallerie och riddarn af kungl: 
swerds orden, walborne herr Par Reutersverd, har hos mig anhallit, att 
eders kongl; maijst: i underdanighet fOredraga, huruledes han, som nu star 
i begrep att idessa dagar med commenderingen afga till Pommern, warit sa 
olyckelig, att d: 14 denna mimad, effter nagra fa dagars hiifftig siukdom, 
mist sin kiara hustru, hwarigenom han blifwit forsatt i det bedrOfwelige 
tillstandet, att han sin och siu st: moderlosa och omyndiga barn, alldeles 
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till deras timeliga walfard ruinerade, om han strax skall marehera, oeh de
rest ieke eders kongl: maijst: wille af kongl: mid oeh medomkan forunna 
honom tillstand att fa blifwa hemma till fOrst i war, da oppet watn blifwer 
da han ofOrdrojel: taneker sig wid eommenderingen installa. 

Detta oma tillfalle har jag eij kunnat undga hos eders kongl: maijst: i 
underdanighet anmahla, bonfallandes jag afwen pa herr majorns wagnar 
om eders kongl: maijsts nitdigste bifall dertill. 

Friedr: VIr: Wrangel 

Kongs Norrby d: 15 septemb: 1757. 

Forfattarens kommentar .• 
Wrangel var tjanstforrattande regementschef i ordinarie chefens generalmajor A. Horn 
franvaro fn1n regementet. 

Brevet har avsants fran Kongs Norrby, nuvarande Kungs Norrby, som ligger 15 km nord~ 
nordost om Motaia vid Motala strom och som var overste!ojtnantsbostalle vid regementet. 

Bilaga 2 •. 
Lorentz Peters skrivelse den 7 nov 1758 fran Pasewalk till regementschefen 
generalmajor A. Horn om ledighet. 

Cldmiukaste memorial. 

Att de omaste oeh mest rorande oden, upwaeker oro, sargfellighet oeh be
kymmer, der om ar min lefnad, pa ett <irs tid med fOrfarenhet Ofwertygad. 
Naturlig bogd for tienst, en lika nijt for embetzpliehter, har oansedt, ieke 
lemnat min omtaneke racterum, att fatta tyngden af sitdanna omstendighe
ter. Men som utdraekt giOr swarigheter oboteliga, sa ser iag mig foranlaten 
sa till min helsas som mina angelagenheters hogstnodiga bewakande, att 
hoss hOgwalborne her grefwen generalen oeh eommendeuren odmiukast 
suplieera om sex manaders permission till Swerige. 

Infor h:r grefwen generalen oeh eommendeuren fa bijfoga min begeran, 
med skiahl af saknad oeh lidande, ar mig redan en stor lattning, emedan 
dess iidla tankesatt om dem kan wardigast uhrskillia. 

Kart efter sedan iag forledit ar blef eommenderad eller nagra dagar fOr 
min afresa, maste iag genom doden sakna en ward oeh kier hustru, denna 
kienbara forlusten, under askitdande af 7 omyndiga barn war mig nog 
beweklig, att hoss hans kongl: maij:tt i underdanighet soka nagon delation 
i mitt commando, men som dess hoga slut stadna allenast wid nagra dagars 
frijhet, hwilken nepligast war tillreekelige, att bereda ett beqwamligt satt 
for mig, till skilsmessa oeh affard fran warnlosa barns anrop oeh tarar. Sa 
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maste iag under ett fOrdubblat sargbundit bekymmer, lemna uti ett 
willritdigt tienstefolks godtyekio, barn, egendom, oeh alt mitt lilla wal. 

Med denna lott ankom iag fOrledit ar, med regementet, oeh har alt sedan 
bijwistadt eampagnen, med temmel: god helsa. Men fOr kort sedan hande 
mig den olyekan, at hesten med mig stupade, hwaraf iag i wanstra sidan 
blev nagot skadd, det iag dock fOrmodade wara utan nagon betydelse, men 
sedermehr der af maste ehrfara swarare kenning, hwilket af narlagde rege
mentzfaltskerarens attest J) hoggunstigast kan intygas. 

lag wagar fOrdenskuld hemstella dessa mina omma omstendigheter, uti 
h:r grefwen generalen oeh eommendeurens milda omprOfwande, oeh bidar 
med fulkomligaste wordnad ett slut, som endast kan fOrekomma min 
undergang. 

Min sysla wid regimentet kan genom min franvaro intet lida, emedan 
den sa wal permitterade ryttmestaren baron Sparre, som fOrmodeligen till
frisknadt, ryttmestarne Lagerfelt oeh Holst, wid pafordran larer skynda 
med sin aterkomst. 

Lagret wid Pasvalk den 7 nov: 1758. 

Par Reutersverd 

F6rfattarens kommentar. 
I Ostgota kavalleriregementes historia berattas, aU vid detta tillfa,lle (nov. 1758) var ryttmasH 

tare Sparre pa grund av sjukdom permitterad till Sverige och ryttmastarna Holst och Lagerfelt 
var sjuka i Pommern. 

l)Ej harT 

Bilaga 3. 
Overste P .H. De la Gardies nnderdaniga befordringsfiirslag den 22 juli 
1761 riirande bl.a. Lorentz Peter. 

Vnderdanigste memorial 

Dermedelst at eders kongl: ~aijt: i nader tillagt Ofwersten i armeen oeh rid
daren af eders kongl: maijt:s swerdsorden, friherre Gustaf Adolph Horn 
Ofwerste lieutenants bestall- oeh indelningen wid eders kongl: maijt:s mig 
nitdigst anfOrtrodde regimente, ar den af bemalte Ofwerste lieutenant tilfo
rene innehafde majors bestall- oeh indelning wid ofwanberorde regimente 
worden ledig. Oeh som til aterbesattande af samma bestallning genast 
underdanigst fOrslag afgifwas bOr. Sa har jag ej undga kunnat at detsam-
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rna nu til uprattande fOretaga hwarwid och sedan eders kongl: maijt:s 
nildigste forordning af ar 1756 blifwit mig til nogaste efterrattelse, jag fun
nit mig fOranliiten, at til berorda majors bestall-och indelning hos eder 
kongl: maijt: i underdiinighet fOresla och anmiila secund majoren i regi
mentet och riddaren Pehr Reutersverd genom langlig tienstetid, sedan 1724 
och derunder biwistade flere campagner, dels i Skane dels ock pa tysk 
bottn, har bemalte major, ei mindre banat sig vagen til dess 1757 erhilllne 
befordran til secund major an giordt sig til framdeles atancka i 
underdanighet fOrtient, hwarfore jag ock densamma dristar at fOr honom 
wid detta tillfiille, sa mycket mera i underdanighet utbedia. 

F6rfattarens kommentar. 
Befor?ringsforslaget upptog aven f?rslag till "successioner" efter Reutersward. Dessa fOrslag 
har har uteHimnats. Enhgt en pasknft pa handlingen behandlades forslaget i "Radskammaren 
den 3 augusti 1761, varefter fuIImakt utfardades". 

Rilaga 4. 
Lorentz Peters underd{lDiga ansokan den 17 juli 1764 
om att bli chef for "Rbi husarerna". 

Stormagtigste allernildigste konung. 

Sedan Ofwerste bestallningen wid bla husare regementet effter i lifstiden h:r 
grefwe Friedrich Ulric von Putbus blifwit ledig, understar hos eders kongl: 
maij:t underdanigst jag anmala, det eders kongl: maij:t wid samma bestall
nings bortgifwande tacktes lata mig i nadigste iltancka komma, pit det satt, 
och med de wilckor som i nilder prOfwas derwid iagttagas oeh foljas bora. 

Denna min underdanigste ansokning grundar sig pa narlagde fOrteck
ning Ofwer mine meriter hwaraf eders kongl: maij:t larer allernildigst fin
na, at ehuru h:r baron Hans Gustav Morner med nagra flere fram for mig 
til Ofwerste lieutenanter blifwit befordrade, aro de likwist Mde til tienste ar 
och majors charge yngre an jag, ty anskiont h:r baron Hans Gustaf Morner 
blifwit major pa en ok samma dag med mig, war jag dock ett ar aldre rytt
mastare an han. I anseende hwartil, ok i formago af 3 :die § 1756 ars tienste 
betankande, jag aller underdanigst bOnfaller, i fall de til denne ledigheten 
sig i underdanighet anmala, at fram fOr dem ok flere, som warkeligen aro 
yngre an jag, rna i nilder fil atniuta befordran til godo, och salunda med 
denne Ofwerste bestallningen allernildigst hugnad blifwa. 

Med diu paste underdanighet, raknar for sallhet til dodzstunden at fram
hiirda. 

Stormagtigste allernadigste konungs, eders kongl: maij:ts allerunderda
nigste och troplicktigste tienare och undersilte. 

Par Reutersverd 
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Forfattarens kommentar. 
Enligt 1720 afs Regeringsform skulle "skicklighet, erfarenhet oeh fortjanst" vara enda grund 
fOr befordran. Emellertid forekom under 1700~talet ofta tvister om befordran oeh om den rat~ 
ta tolkningen av dessa befordringsgrunder. 

I den kung!. forordningen den 23 nov. 1756 (det s.k. "Tjanstebetankandet") faststallde 
darfor riksdagen "- - aU han bor anses skicklig, dar det ej kan bevisas att han ar oskickM 
UgH. Darmed blev "ancienniteten" i praktiken mycket avgorande f6r befordran. 

Lorentz Peters argumentering foljer denna Iinje. Till chef for de "Bla husarerna" utniimn
des den 31 juli 1764 en av hans medtavlare, dock ej den av honom namnde utan overstelojt~ 
nanten baron Hampus SteUan MOrner. 

Denne avancerade sa smaningom till general av kavalleriet. 

Anm. I skrivelsen namnd meritforteckning har ej tagits med har. 

I. 

KALLHANVISNINGAR 

I stallet for s.k. "notapparat" anges under denna rubrik de kallor, 
som anvants i de olika avsnitten. 
Kallornas fullstandiga namn m.m. framgar av kallforteckningen. 
Lorentz Peter forkortas L P. Riksarkivet forkortas RA, Krigsarkivet 
KA. 

Personuppgifter ar hamtade ur Attartavlorna. 
2. 
Uppgifter om familjen Prytz har hiimtats bl.a. ur en stamtavla over sliikten 
i Linkopings stiftsbibliotek. 

Data rorande familjen de Palma har tagits ur kammarrildet Gosta Reu
terswards anteckningar. 

Greta Sofia Prytz' fOdelse- och dodsar anges varken i Attartavlorna eller 
i Prytz' slakttavla i Linkopings stiftsarkiv. 

Studium av Rystads kyrkbocker visar dock fOljande: 
Peter Prytz' dotter Christina dog 1666 (dOds- och begravningslangd, C: 1 

sid 172). Vidare fOddes "den 24 september 1668 Walborne Peter Prytz' 
barn en doter vid namn ... " (fOdelse- och doplangd, C:l sid 79). Namnet 
anges ej men sakerligen avses hiir Greta Sofia, ty Peter Prytz hade endast 
dessa tva barn. 

I kyrkboken for 1731 star: "Fru Majorskan pa Distorp, Walborna 
Fru ... Prytz avsomnade d. 1 Maj och med stor heder begrofs den 9 nast
foljande samma manad, aldren war 63 ar" (dOdslangden, C:3 sid 381). 

Det kan alltsa anses klarlagt, att Greta Sofia Prytz fOddes pa Distorp 
1668 och dog dar 1731. 
3. 
Se skriften "En Vastgota Ryttare." Jordeboken har gett upplysningar om 
Ljunghemsgardarna. 
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4. 
Per.s0ndata har hamtats ur "Attartavlorna" oeh generalmansterrullor. 

Ovriga uppgifter har tagits fran "Ostgata kay reg historia." L P merit
farteekning (se avsnitt 8) upptar kommenderingarna 1743 till Stockholm 
oeh Skane. 
5. 
K~mmarritdet Gasta Reuterswards anteekningar ligger till grund far av
smttet om Baggeslakten. 
6. 
Till grund har legat Ostgata kay reg historia. 

Hemmet pit St. Lund har rekonstruerats pa grundval av bouppteeknin
gen efter C B Bagge. 

Uppgifter om familjehandelser oeh kyrkbesak har hamtats ur kyrk
backer fran V Tollstad. 

Brevet till reg pastorn finns i stiftsbiblioteket i Linkaping. Ovl Wrangels 
brev finns iRA. 
7. 
Uppgifter om kriget har hamtats ur uppslagsbaeker oeh Ostgata kay reg 
historia. 

L P brev fran Pommern finns i KA. 
Uppgifterna om v. Platen har hamtats ur boken om sUikten v. Platen. 

Drigges lage har hittats pa en fortifikationsritning fran 1800-talets barjan 
paKA. 
8. 
Ansakan om att bli chef fOr "Bla husarerna" finns iRA. 
MeritfOrteekning ingar i skrivelsen. 

Uppgifter om livdrabantkaren har erhallits vid intervju med Jan von Ko
now oeh vid studium av avlOningshandlingar i livdrabantkarens arkiv. 

Uppgifter om penningvarde, laner m.m. har lamnats av professor Brita 
MaImer. 
9. 
"Sveriges Riddarhus" av Hallendorff oeh "Sveriges Riddarhus oeh 
Adels" riksdagsprotokoll ar kallor till detta avsnitt. 
10. 
r "Ostergatland" av Ridderstad aterges agarlangden far garden m.m. 
r en artikel i Ostgata Correspondenten 1971 berattas om Haggesta brunn. 

Ansakan om att bli averstelajtnant liksom avskedshandlingen finns i 
RA. 
Kyrkbaeker i Rak har gett upplysningar om barndop oeh om L P dad. 

Bouppteekningen efter L P finns i Gata Hovratt. 
II. 
Personuppgifter har hamtats ur Attartavlorna. 
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KALLFORTECKNING 
(Lorentz Peter fOrkortas L P) 

Otryckta ktillor 
Gata Hovratts Adelsbouppteckningar efter Catharina Beata 
arkiv Bagge, dad den 14 sept. 1757 (ur 27) oeh 

avers ten Par Reuterswerd, dad den 27 jan. 
1768 (ur 5). 

Kammarkollegium "Fastebrev" rarande fralsehemmanet Vip
radsles i Ulrika soeken fOrsaljning, dels den 
18 maj 1725, dels den 2 mars 1753. 

Krigsarkivet Biographica, piirm 8: 

Landsarkivet 
i Vadstena 

Riksarkivet 

Skrivelse fran L P i Pasewalk i Pommern den 
7 nov 1758; 
Skrivelse fran L P i Stralsuud den II nov 
1759; 
Skrivelse fran L P pa St. Lund den 25 mars 
1760. 
Generalm6nsterrullor fOr Ostgata kay reg 
1744, 1753, 1759, 1760, 1764. 
Livdrabantktirens arkiv, kassa- oeh avlOnings
rakningar far 1766. 
Dstg6ta kay reg (Andra livgrenadiarreg), 
orderjournaler 1750-64. 
KyrkMcker (ministerialbOeker), sockenstiim
moprotokoll far fOrsamlingarna: Kisa, 
Rystad, Rak, St. Aby, V. Ny, V. Tollstad, 
OdeshOg aktuella ar tiden 1660-1810. 

Administrativa handlingar j6r armen, brev 
och handlingar, Dstg6ta kay reg 1752-1762: 
averste!. F.U. Wrangels skrivelse den 15 sept. 
1757 om anstimd med L P resa till Pommern; 
averste De la Gardies befordringsfOrslag till 
major far L P den 22 juli 1761. 
Militiira ans6kningar och meritjIJrteckningar: 
L P ansakan den 17 juli 1764 om att bli chef 
for "Bid. husarerna"; 
L P ansakan den 14 sept. 1766 om att bli 
averste!. vid Bohuslans dragoner. 
Jordeboken, Ostergatlands Ian: 
Akerbo hd, Rystad sn, angaende sateriet 
Distorp: 1715, 1730, 1735, 1740, 1770, 1775; 
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Stiftsbiblioteket 
i Linkoping 

Enskilda personer 

Tryckta kallor 
Eigenstierna, Gustaf 
Hallendorff, Carl 
NorrIin, Lennart 

v. Platen, Hubert 

Reutersward, Carl A.E. 
Ridderstad, Anton 
Stenhammar, Waldemar 

Sveriges Ridderskap 
och adel 

Lysings hd, Rok sn, angaende satedet Sattra: 
1770, 1775. 
Riksregistraturet: Kungl brev den II mars 
1767, vari L P beviljas avsked. 
Brev och handlingar, bstgota kay reg: 
Brev fran prosten Fredrik Bagge till L P den 
23 aug. 1761; 
Brev fran L P till regementspastorn den I juli 
1757. 
Sltikttavla over familjen Prytz. 
Qstgota Correspondentens veckobilaga den 6 
febr. 1971 med "Brunnsvisa fran Heda", for
fattad av Gunnar Rorby. 
Reuterswiird, Erik, chefsrevisor: "En Reuter
swardsk Baedeker", stencil, 1975 och 1976; 
Reuterswtird, Costa F P, kammarrftd: "Att
lingar till majoren Anders Hof-Reutersward 
Deh hans tva ffuar", stencil 1979; 
Samme forfattare: "Anteckningar om Mar
strandsslakten Bagge" resp. "Anna de Palma 
oeh hennes sUikt", stenciler, 1984. 
(Kalla rorande de Palma-slakten har bl.a. 
varit lohan Axel Almquists "Fralsegods i Sve
rige under storhetstiden"). 

Svenska Adelns Attartavlor, Stockholm 1931; 
Sveriges Riddarhus, Stockholm 1926; 
Biografisk studie over Anders Fredrik Reu
tersward, Karlskrona 1953; 
Geschichte der von der Insel.Rugen stammen
den Familie v. Platen, tryckort okand, 1907; 

En VastgOta Ryttare, Katdneholm 1984; 
bstergotland, Del 1-2, 3, Stockholm 1920; 
bstgota kavalleriregemente under Frihetstiden 
och Gustaf III regering, (1721-1791) Linko
ping 1926; 
Riksdagsprotokoll; 

Westerlund, lohan Axel Linkopings stifts Herdaminnen, Linkoping, 
och Setterdahl m.fl. flera delar, 1915-1933 
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Upplysningar 
har erhallits av nedanstaende personer, som varmt tackas: 

Gustafson, Stina, fru 
Skanninge 

von Konow, Jan J T, 
fil.lic., styresman 
Maimer, Brita, pro
fessor i numismatik 
och penninghistoria 

BUder 

rorande uppgifter i Rystads, Roks m.fl. 
kyrkbOcker (fru Ghar bl.a. funnit Greta Sofia 
Prytz' dOdsar); 
rorande livdrabantkaren m.m. 

rorande mynt, loner och priser pa 1700-talet 

Teckningarna har utforts av Eva Reutersward-Nofl:by. . 
Portratten har erhallits av Nationalmuseums portrattarklv (SPA). 
Bilden pa parmen ar av Lorentz Peter Reutersward som ung offlcer (om

kring 1745). 
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