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FORKLARINGAR

FORORD

Namnet Hoi stavas i kalloma pa olika satt. Anders skrev sjalv sitt namn "Andets Hoof". Skaldebrevetet ar utfardat far" Anders Hoff". I Generalmansterrullorna stavas namnet foretradesvis "Hoof", men aven stavningen
"Hooff" kan farekomma.
Adelskalendem 1983 inleder slaktredovisningen med upplysningen att slakten, som at fran Vastergotland, forut hette "Hof". Den senare stavningen an~
vands i denna framstallning.

Var slakt kommer fran Vastergatland, dar farfadema brukade jorden. I slutet
av 1500-talet far vi den farste prasten i slakten. Efter honom faljer ytterligare
en prastgeneration. Darefter ar vi framme vid prastsonen Anders Hof. Han tar
ansta.llning som ryttare, antas nagot senare som drabam till hast, tjanar under
danska kriget 1675-1679 upp sig till officer oeh vinner slutligen inrrade pa
Riddarhuset.
Under var uppvaxttid i Skavdc boddc vi ganska flara de platser, dar Anders
Hof oeh hans foraldrar oeh farforaldrar hade verkat. Jag har inget minoe av att
vi syskon sarskilt tankte pa derta. Dct cnda tillfalle, da vi kande narheten till
gangna slaktled var nar faraldrarna hamtade Jakob Reuterswards begravningsvapen fran vinden pa Ljunghems herrgard oeh lat konservera det i Skavde. Det
skedde efter averenskommelse med familjen Nobel, som bodde pa herrgarden. Efter renoveringen hangdes vapnet upp i Edhems kyrka, dit hela familjen
for i bit - vilket bara det var ovanligt och spannande for oss barn pa den tid eo
- far att beskada det. Handelsen intriiffade omkring 1925.
Under min Malmatid pa 1950-talet fiek jag intresse far slaget vid Lund oeh
beslat att ta reda pa Anders Hofs insatser under kriget. Farst nu har jag haft
tillfalle att genomfara denna tanke. Det har varit fangslande att saka fram
uppgifter i bibliotek, arbv oeh museer oeh det kandes efterhand lockande att
urvidga amnet till en berattelse om Anders Hofs levnad.
Denna skildring fareligger nu har. Uppteekningen gar inte anspr:lk pa
fullstiindighet.
Under arbetets gang har der forvanat mig an Anders Hof, som var prastson
och alltsa borde Iart sig art anvanda pennan, inte efterlamnat nagor dokument
over sitt liv. Jag har endast funnit en skriveIse fdn hans hand, men den har
iore med hans upplevelser art gora. Denna skrivelse redovisas langre fram.
Inte heller tyeks hans bam ha gjorr nagon uppteekning om fadems liv, varken sonen Lorentz Peter eIler dottrarna.
BeratteIsen om Anders Hof ger darfor endast konturerna av hans liv och vi
far tyvarr inte mojlighet att narmare bekanta oss med hans personlighet.
Kanske Finns det flera dokument om Anders Hof i arkiven? Det kan finnas
upptaekter att gora. Farsaka duger. Lyeka till.
Till min dotter Eva Norrby, som hjalpt mig med bildema, oeh till min svarson Ake, som gjOft layouten, framfores ert varmt tack .

Vastgata kavalleriregemente organiserades av gamla landskapsfanor 1629. Regementet benamndes ofta "Viistg6ta Ryttare" . I Indelningsverket namns re~
gementet sasom ' 'Vastgota kavalleriregemente" .
I skaldebrevet far Anders Hoff anges regementet sasom ' 'Westgate Cawalleriet", , 'Wiistgate Regemenre till Hast" eller sasom ' 'Wastgate Cavallerie Regemente". 1811 upphOrde regementet sasom kavalleri. Det blev nu ett infanterifarband med namnet ' 'Vastgota Regemenre". Detta indrogs 1928.
Karl XI drabanter tzil Hast. Under Karl X Gustafs tid fanns en beriden del av
det Kungl Gardet, men denna del upplastes 1660.
Karl XI Iiit 1675 omorganisera sitt Garde till "Kongl Maij:tz Lijf-Garde till
Hast oeh footh" .
Ryttardelen urgjordes av ett kompani oeh beniimndes:
"Garde de Corps till Hast,
, 'Livgardet till Hast" (detta namn anviinds bl.a. av Hakvin Spegel) eller
, 'Drabanter till Hast" (detta namn anvands i skoldebrevet).

.~

Lidinga i december 1983

Carl A. E. Reutersward
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1. ANDERS HOFVA:xER UPP
Anders Hoffoddes 1651 i Norra Harene prastgard, 6 km soder om Lidkoping.
Drottning Kristina regerade da i Sverige, som sedan nagra af antligen njot fred

efter det 30-ariga kriget. Norra Harene socken tillhOr Kinnefjardings harad
och inforlivades ungefar samtidigt, som Anders foddes, med Lacko grevskap.
Anders far, Sven Andreas Hof, var kyrkoherde i Norra Harene och Hovby
forsamling, dar han hade eftematt sin far nagra ar fore Anders fodelse. Anders
mOf vat Marta Otter, dotter till Laurentius Svenonius, kyrkoherde i Otterstad
pi Kallandso, bara nigra mil fran Norra Hirenc. Det blev sa smaningom atta
barn i den Hofska familjen och Anders corde ha vaxt upp nagonstans mitt i
skaran.
Innan vi fortsatter berattdsen om Anders barndom ska vi bekanta oss lite
narmare med hans far- och morforaldrar. Lilt oss borja medfar/ar Andreas Sve-

NORRA HARENE KYRKA, SYDFASADEN
Andreas Svenonius gravhall skymtar i/orgrunden
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nonius, ocks' han po sin tid kyrkoherde i Norra Harene och Hovby forsamling.
Tyvarr vet vi inte nar han foddes och ej heller nagOt om hans foraldrar. Sannolikt ar dock Andreas Svenonius bondson. Langre fram skall pekas po omstandigheter som kan tala for att faderns hemman lag i Lerdala.
Det berattas i Skara stifts Herdaminnen att Andreas Svenonius "ligger begraven under en sten med foljande inskrift: 'Her under ligger begrafven SH
Andreas Svenonius, fordom kyrkoherde i Herrene, hvilken i Herranom afsomnade anno 1649 d. 13 juli, med sin k. hustru ElinJonsdotter, hvilken afsomnade d. 2 febr. 1645'''. Elin var, enligt samma kalla, "dotter av hr Jon i
Synnerby" scm ligger strax vaster om Skara. Gravstenen Finns alltjamt kvar,
men inskriften at numera 5var art lisa. Anders fick aldrig se sin farfar oeh
farmor.
Daremot fick Anders tillfalle att traffa sin morfar, kyrkoherden Laurentius
Svenonius. 1 ) Denne hade vatit med om mycket i sitt l:1nga liv oeh kunde beratta om krig mot bade danskar oeh polacker. Laurentius korn fran en odalmannaslakt i Boristrakten. Han foddes 1563. Efter studier i Skara blev han

komministcr-ciar.
Han var med, nar danskarna brande Skara 1611 och blev da ilia huggen i
halsen och miste all sin egendom. 1613 blev han kyrkoherde i Otterstad, som
var "sockcnkyrka" till Lacko. Det var naturligt att kyrkoherden fick en hel del
att gora med slottsherren, som pi den tiden Va[ greve Jacob De la Gardie. BI a
tjanstgjorde han som dennes slottspredikant. Han torde ocksa ha atfoljtJacob
De la Gardie under kriget i Polen. Under sina sista af fick han lara kanna den
nye slottsherren, Magnus Gabriel De la Gardie. Otterstad kyrka tillhorde de
kyrkor, scm blev [orema! for dennes omsorgcr, oeh sannolikt vaf Laurentius
med, da Magnus Gabriel lat gora en plan for kyrkans upprusrning och
utsmyckning.
I sitt forsta gifte var Laurcntius Svenonius barn16s. Han gifte sig andra gan.
gen med Beata Leehander, dotter riIJJonas Laurcmii, kyrkoherde i Lekasa oeh
stamfar for den Leehanderska siakten. Med Beata hade han atta barn som kaI·
lade sig Otter. Anders mor Marta var yngst j raden. Av Anders sex morbrader
blev en officer, en inspektor pa Gudhcms hcrrgard och fyra kyrkoherdar i Vas·
tergarland. Den enda mostern blcv gift med en kyrkoherdc ocksa han i en
Vastgatafersamling. Morfar Laurentius dog 1663 vid 100 {irs ttidcr.
Innan vi lamnar morfaraldrahcmmet ska vi namna all mormor Beata hade
anledning att med stolthet beratta au hennes far, dvs Anders mormorsfar,
Jonas Laurentii, var med och undertecknadc Uppsala motes bcslut 1593.
Vi konstaterar art det prastediga pabrat var pafallande stort pa bade Anders
fars oeh mors sida. Darmed atervander vi till Anders barndomshem. Anders
pappa Sven Andreas Hof var en hetlevrad man. Han pliktfalldes 1655 av

Skara konsistorium for att han "utan utfragan eIler commission fordrisrat sig
af eget godtycke ifran sakramentet och kyrkan utesluta en bonde, som honom
uti sin emberes farrattande arguerat".
Medan Anders farfar och morfar fatt noja sig med studier vid katedralskolan
i Skara fore prastvigningen hade pappa Sven Andreas haft tillfalle att lasa vid
gymnasierna i Linkeping och Strangnas oeh art avslura studierna vid Universi·
tetet i Uppsala 1637-39. Han prastvigdes 1639. Hans prastgarning blev dock
kort, ty han dog 1658 vid 43 ars alder och lamnade mor Marta ensam med de
manga barnen. Anders var da endast 7 ar. Vi far hoppas att Marta fick hjalp av
sina manga slakringar pa prastgardarna runt om i Vastergatland. Kanske hon
gifte om sig'
Anders gick troligen i katedralskolan i Skara. Han var tydligen osaker om
vad han ville bli, eftersom han bestamde sig forst vid 22 ars alder. Ett alternativ for honom var mojligen att lasa vidare till prast, som hans far och farfar
hade gjort, men familjen hade troligen ej dd att bekosta en dyrbar universitetsutbildning. Det kunde ocksa kannas frestande att ta anstallning hos den
maktige greven pa Lacko. Men det rackte kanske med att aldre brodern Sven
redan fatt arbete dar sasom "wiltmeister", dvs tillsyningsman far viltvarden.
Ett annat yrke, som var lockande far en aventyrslysten yngling var militaryrket.
I grannskapet fanns flera officerare som vunnit befordran och adelskap genom
insatser under krigen i Polen och Tyskland.
1673 beslot sig Anders for att ta anstallning som ryttare vid Vastgota kavalleri. I skoldebrevet sags, att Anders "fdn sin ungdom beflijtat sig om dygd
oeh ahrbart lefverne". Han var med andra ord en skatsam ung man, som fort·
satter brevet" sedan han kom till ahren och mognare forstilnd - - - fattade lust
till krigzwasendet - -". Pil. garden Harlunda strax soder om Skara alltsa inte
langt fran Anders barndomshem fanns en jamnarig pojke, Per Borjesson. Pers
levnadsbana paminner mycket om Anders. Per borjade vid Vastgota kavalleri
ungefar samtidigt som Anders, blev kornett efrer att ha varit med om alIa tre
slagen i danska kriget. Han adlades ett ar efter Anders och fick namnet Reurer·
holm. Man kan farmoda an de tva regemenrskamraterna kande varandra sedan ungdomen och kanhanda rent av paverkade varandra i valet av yrke.

1) Skilj denne fdo den ridigare namnde Andreas Svenonius.
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2. DANSKA KRIGET BORJAR.
SLAGET VID HALMSTAD
Anders Hof borjade alltsa 1673 sin milidra ban a som "gemen ryttare" vid
VaStgota kavalleriregemente eller som dct ocksa kallades Vastgota Ryttare.
Regementschef vat oversten, sedermera generalmajoren, Per Hierta.
Vastgota Ryttare sattes upp av sjalvagande bonder, vilka red fl)r silla hemman eller Hit en s k "sventjanare" rida j sitt stiillc. Huruvida Anders tog anstallning som sventjanare eller om han rent av red tor det g~lmla s!~ikthemman,
som mojligtvis gatt i arv fran Anders t~lrt~lrs br til! bmiljcn HoC har inte kunnat klarlaggas.
1674 drogs vart land i enlighet med sina alli'Ulsfijrpliktclscr in i kriger mot
Brandenburg pa Frankrikes sida. Arer diirpa fi)rklarade Danmark krig mot
Sverige och pa hosten ryckte norska rrupper in i Bohusl~in. Vastgota Ryttare
mobiliserades oeh nyaret 1676 sam lades regementet till Viincrsborg.
Den unge Karl XI, som nyss fyIIt 20 ar, hade rest till den hotade viistgransen
och firat julen i Vanersborg. Med honom folide bl a det nyuppsatta forbander
"Drabanterna till Hast".
Enligt skoldebrevet hade Anders Hof 1675 amagits till "Drabant under
ware Drabanter till Hast" av drabanternas chef overstelojtnamen Siegeroth.
Sannolikt hade drabantkaren vakanser, som nu fylldes med duktiga ryttare
fdn Vastgota kavalleri.
De svenska truppsammandragningarna till Bohuslan medforde att de norska styrkorna drog sig tillbaka. Hoter fran Norge var darmed tills vidare avlagsnat. I stallet kom Skane alltmer i farozonen. De svenska regementena dirigerades darfor dit. Aven Karl XI for soderut och inspekterade under resan fastningarna pa vastkusten.
Den 16 maj 1676 hade han hunnit till Karup pa Hallandsasen och monst·
rade dar Livregementet och Gardet, i vilket Drabanterna till Hast ingick. Detta vat kanske Anders forsta mote med kungen.
Rapporterna fdn krigsskideplatsen i Tyskland var illavarslande. Armen
hade salunda lidit nederlag vid Fehrbellin, och Wismar hade tagits av fienden.
Aven sjokriget gick daIigt; vid Olands sodra udde blev den svenska flottan slagen av den danska.
I slutet av juni holls krigsrad i Malmo, sedan man fitt underrattelse om att
den danska haren forberedde overgang till Skane. Nagra dagar senare gick
danskarna i land soder om Halsingborg, och den 3 juli foIl Halsingborgs slott i
fiendens hander. Darefter togs Landskrona, varefter den danska huvudarrnen
under Kristian V:s befal tagade mot Kristianstad.

Infor hotet fdn de numerart overlagsna danskarna drog sig Karl XI tillbaka
med den svenska haren forst mot Karlshamn oeh darefter norrut mot Vaxj6,
dit kungen kom den 10 augusti.
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En del av den danska haren hade emellertid avdelats for \tt anfalla Halm·
stad. Befalhavare for denna styrka var general Duncan. Medan den danske
kungen med sin huvudstyrka gjorde sig beredd att anfalla Kristianstad (staden
foil den 15 augusti) beslot Karl XI att angripa general Duncans styrka. I 11marsch ragade han over Knared vasterut mot kustlandsvagen oeh clarefter norr·
ut mot Halmstad. Den 17 augusti nadde den svenska haren Eldsberga, da rapport inkom att Duncans styrka stod i begrepp att norrifnin ga over Fyllean strax
sydost om Halmstad, Karl XI liit hilla korum, varpa marschen foftsattes mot
Fyllean.
Duncan fullfoljde overgangen av an och imog darefter stridsgruppering.
Danskarnas stallning blev ofordelaktig, eftersom de fick vattendraget i ryggen
oeh svenskarna gays tillfalle att gruppera sig i den hoglanta terrangen soder

darom.
Svenska haren marscherade upp med huvuddelen av rytteriet, bl a Drabanterna till Hast, pa hogra flygeln. I mitten ordnades fotfolket och artilleriet och
pa vanstra flygeln placerades bl a Vastgota Ryttare.
Svenskarna anfoll oeh efter en timmas hard strid blev svenskarna herrar pi
valplatsen.
Enligt skoldebrevet hade Anders Hof fatt fortroendet att "foretrada Vicecorporaltiensten" , vilket innebar art han hade ansvaret for ca 20 drabanter. Ett
kompani var namligen indelat i tre korpralskap om vardera 42 ryttare. I slaget
vid Fyllebro eller Halmstad, som det vanligen kallas, vann Sverige sin forsta seger under kriget. Den fick stor psykologisk betydelse efter alia tidigare motgangar. Slaget blev ocksa e1ddopet for manga i den svenska haren, bland dem
Anders HoL
Sedan Kristianstad er6vrats Hit den danske konungen sin huvudarme marschera mot Halland, tydligen for att anfalla Karl XI. Svenskarna drog sig emellertid tillbaka till Syllinge nOff om Viskan, strax nordost om Askloster. Har
planerade Karl XI och hans radgivare for faltdgets fortsattning, medan man
invamade nya ttupper uppifran lander. Danska armen avbrot framryckningen
oeh stannade kvar i Skirre.
De svenska forstarkningarna intraffade efter hand, och den 23-24 oktober
monstracle Karl XI sina styrkor vid Markaryd, varefter marschen antraddes s6~
derut. Karl XI:s avsikt var att na ett avgorande med den danska armen.
Danska haren manovrerade i skydd av de skinska a.rna, bl a Ronnea och
Braan, sa att ett faltslag skulle undvikas. Vid Kavlingean var manovrerandet
slut. Den danska haren intog vipterlager soder om an invid Svenstorps slott,
som kung Kristian valde som sin kvarter.
Svenska haren ordnade den 11 november'sin lager nOff om an med den
vanstra flygeln vid Ortofta och den hOgra vid St Harje. Karl XI upprattade sitt
hogkvarter i Benstorps by, dar sannolikt aven drabanterna hade sin
forlaggning.
Detta ar utgangslager for slaget vid Lund.
II

3. SLAGETVID LUND
ForlaggningsforhiHlandena i det svenska lagret i slutet av november 1676 var
urusla. Soldaterna bodde i jordkulor. Det var ont om fornodenheter, eftersom
snapphanarna uppbringade transporter av mat, furage oeh ved. Sjukdomar
hiirjade i lagret. Det stod klart for konungen oeh hans ridgivare, att armen an·
tingen maste ga till aktion eller dra sig norrut till bame vinterkvarter. Karl XI

valcle det forstnamnda alternativet oeh Hit rekognosera 6vergangar over Kavlingeil.n. Sa kom kylan oeh loste problemet att komma over an. An fros namligen
till. Den 3 december gays order om anfall foljande natt.
Uppbrottet frin lagret skedde vid '1z2·tiden natten till den 4 december.
Karl XI red pa kvallen genom lagret oeh talade fortrostansfulla ord till sol·
date rna. Han foljdes av sina narmaste generaler oeh av Drabanterna till Hast.
Vid 4·tiden pi morgonen borjade overgangen av an soder om St Harje. Efter

pa

overgangen antradcles marschen
tva kolonner med 150 m mellanrum melIan kolonnerna. Marschriktningen vat mot Lund. Kolonnerna vat sammansat-

ta sa, att nar de gjorde vanster om erhOlls den blivande slagordningen. Hogra
f1ygeln giek alltsa i taten oeh den blivande vanstra f1ygeln giek ikon. VanStra
kolonnen skulle utgora forsta traffen oeh hOgra kolonnen andra traffen. Rytte·
riet var grupperat i taten oeh ikon. dvs pa de blivande f1yglarna. Artilleriet
oeh infanteriet, som gick i mitten av kolonnerna, skulle utgora slagordningens
mitt. Drabanterna oeh Livregementet red i huvudstyrkans tat i vanstra kolonnen. Vastgota Ryttare, som skulle inga i vanstra f1ygeln, red ikon.
Svenska haren utgjorde 6340 man.
Solclaterna hade fatt anvisningen an ha en halmviska i hatten som igenkanningsteeken. Pa forslag av faltprosten Hakvin Spegel var losenordet "Gud
Hjelp" .
Marsehen giek alltsa i sydlig riktning mot Lund. Marken var taekt av ett tunt
lager sno oeh det var ett par grader kallt.
Konungen red tillsammans med ehefen for infanteriet faltmarskalk Helm·
felt, ehefen for rytteriet general Aseheberg oeh generalkvartermastaren Dahl·
berg framfor drabanterna.
KI 0730 hOrde man larmskott oeh trumpetsignaler frin det danska lagret, en
knapp halvmiloster (till vanster) om den svenska taten, som befann sig i hOjd
med oeh nagot vaster om Stiingby kyrka. Danskarna var snabbt marschklara
oeh borjade marsehera, oeksa de i riktning mot Lund tydligen i avsikt att kom·
rna fore svenskarna till staden. De bacia armeerna korn clarmed att rora sig

langs sidorna i en spetsig triangel med spetsen i Lund.
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ALLHELGONA·
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SLAGET VID LUND
Lagerplatserna. Anmatschen. Laget c:a k110.30
1. Sydflyglarnas strid har pagatt sedan c:a kl. 09. 00. Danska flygeln tvingas
vika. Karl XI i fora 1. gangen.
2. Forfoljandet borjar. Karl XI ifara 2. gangen.
3. "Mittens" strid borjar.
4. Nordflyglarnas stnd borjar forst c:a kl. 11. 00.
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Omkring kl 0900, just da solen gick upp, borjade striden mellan den svenska fomaven forstarkt med drabanterna och den danska vanstra flygeln. Efter
hand engagerades hela svenska hOgerflygeln i kampen. Hakvin Spegel beskriver detta ogonblick i sin dagbok po. foljande satt: "Vid soluppgangen begynte vara drabanter, dem Karl XI sjalv anforde bredvid overstelojtnant Siegeroth, att fakta".
Livregementet och Drabanterna gjorde gang pa gang attaque ala fran<;aise ' )
mot det numeratt overlagsna danska kavaHeriet. Nar slutligen Karl XI med
hOgra flygelns andra traffen angrep den danska vansterflygeln i flanken vek
denna sa smaningom tillbaka och overgick efter hand till full flykt, forfoljd av
svenskarna. I forfoljandet deltog bl a Livregementet och Drabanterna med
Karl XI, Helmfelt och Ascheberg i spetsen.
Den svenska "mitten" rakade omkring kl 1030 i strid med den danska
"mitten", i vilken ingick ett talrikt artilleri. Detta tillfogade svenskarna stora
forluster och laget blev farligt. Tack yare ingripande av nagra skvadroner fran
hOgra flygeln, som ej deltog i forfoljandet, stabiliserades dock laget och striden
blev sdende.
Under tiden blev svenskarnas vanstra flygel slagen av den danska hOgra flygelns overlagsna kavalleri. Svenskarna vek har och flydde mot "mitten".
"Mitten" samt at~rsamlade delar av vanstra flygeln tvangs efter hand tillbaka mot Lund. Ny slagordning bildades dar strax norr om staden med hOgra
flygeln pa MollevangshOjden.
Aven danskarna bildade ny slagon.bing och pressade under fornyade anfall
svenskarna tillbaka mot stadsmuren. Den danske ovetbefalhavaren lat skjuta
segersalur och forberedde det sista avgorande anfallet. KI var omkring 1500,
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oeh situationen var utomordentligt kritisk for den svenska haren.

I detta skickelsedigra ogonblick aterkom Karl XI med Livregementet och
Drabanterna, tillsammans 9 reducerade skvadroner, efter att ha forfoljt den
danska vanstra flygeln anda till och ned i Kavlingean.
Den atervandande styrkan ingrep omedelbart i ryggen po. den danska hOgra
flygeln. Konungen sjalv, atfoljd av Dahlberg, Ascheberg och en drabant red
djiirvt genom en lucka i den danska slagordningen upp till den svenska baren
framfor Lund. Jubel utbrot dar bland svenskarna, som fick fornyat hopp och
mod.

L. HARJE

---.

KAVLlNGE

r
ALLHELGONA·
BACKEN

LUND

SLAGET VID LUND

1)

Se Kallhanvisningar
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Karl XI aterkommer med hOgra flygeln efter forfoljandet c:a kl. 15.00.
Den svenska "mitten" oeh vanstra flygeln har tvingats tillbaka mot Lund, dar
ny slagordning bz/dats. Laget ar a!!varligt.
15

Konungen gay order om anfall. Sjalv tog han bendet aver skvadronerna
till hager och ledde dem till attack. Samtidigt anfall Ascheberg med skvadronerna till vanster. Nar Bielke sag konungen anfalla pa sin vita Brilliant eggade
ocksa han sina utrrattade ryttare till nytt anfall.
Danskarna, som hafr segern inom rackhltll, sag sig p16rsligt kringranda och
anfallna fran alia hltll. De greps av panik. Det danska rytteriet limnade slagfaltet, farfaljda av svenskarna och det danska fotfolket lade ner sina vapen.
KI var ca 1700 och skymningen barjade falla. Farfaljandet avstannade. Man
bade slagits uran uppehltll i nira 8 timmar.
Siaget vid Lund var blodigt och farlusterna pa bada sidor var stora. Som
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exempel kan narnnas att drabanternas stfidande styrka, som fore slager var ca

150 man, efter striden endast urgjorde 50 man.
Chefen overstelajrnant Siegeroth hade stupar.
Utgangen av slaget fick en avgarande inverkan pa hela kriget och bidrog vasentligt till att SHne m fllandskap forblev svenska. Segern starkte Karl XI:s
auktoritet som konung och faltherre.

SVENSTORP

STANG BY

.)

+

I sina Almanacksameckningar skrev Karl XI den 4 december faljande:
"Den 4 dito, som var om mandagen hade vi genom Guds bistiind den Iyckliga segern upp. den Danska, i det de blevo alldeles slagne vid Lund. Gudi
yare evinnerligen arad oeh tackad

Enligt sliktrraditionen och Eigenstiernas "Attartavlor" var "Anders Hof en
av de ryttare som raddade Karl XI i slaget vid Lund". Uppgiften sades vara
hamtad ur adelsbrevet. Det finns emellertid ingen s.dan upplysning i detta.
Har talas endast om Anders Hofs vilfarhltllande i de tre faltslagen under det
danska kriger, "varifran han inter undanslapp utan sware blesseurer". En
sliikmadition av detta slag torde dock ej ha uppstiitt uran nagot
verklighetsunderlag.
Drabamerna till Hist var ett elitfarband med uppgifr bl a att skydda konungen. I slaget vid Lund upptradde drabanterna som sjalvstandigt farband,
som kampade sida vid sida med Bielkes Livregemente i attacker och vid farfaljning, vid flera tillfallen under konungens direkta !edning.
Drabanterna var alltsa under pagaende strid bun dna av sin plats i slagord~
ningen och kunde darfar ej $Vara far konungens skydd i alia de situationer, da
konungen spontant och impulsivt begav sig till andra delar av slagfalter.
Sannolikt hade darfar ett antal drabanter avdelats far konungens omedelbara skydd. Anders Hof kan ha varit med i en sadan "Iivvakt". De tillfallen
under slager, cia konungens sakerhet var i sarskild fara, var enligt ogonvittnenas berattelser faljande:
Farsta gangen var i slagets borjan, da striden mellan hirarnas sydflyglar
stundtals blev sa kaotisk, att Karl XI ett agonblick blev desorienterad och av
misstag satre sig i spetsen for en dansk skvadron, som Forde ett rott standar.
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SLAGET VID LUND
Slutlaget c:a kl. 16.00

De! av den danska s!agordningen vands mot de dterkomna svenskarna. Karl XI
i jara jor 3. gangen. Svenskarna anfo!ier pd alia fronter.
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Konungen trodde, att det var Ramsvards SmaHinningar, som oeksi hade ett

rott standar. Ur denna farliga situation raddades Karl XI i sista stund. Berattelserna skildrar inte narmare hur det giek till, men det ar hogst troligt att nagra

drabanter, avdelade sam livvakt, lyckosamt ingripit.
Nasta gang, sam Karl XI var i star fara, intraffade under forfoljandet av den
vikande danska vanma flygeln. Harunder fick kungens hast "Totten", sam
Karl XI fatt av Thott, en kula i pan nan och blev - sasom Hakvin Spegel skrev
i sitt diarium - "darav nagot oregerlig". Kungen maste byta hast oeh enligt
berattelserna fran slaget satte han sig upp pi den vita Brilliant, en gava av Lud~

vig XIV aret fore. Men Brilliant fordes naturligtvis inte sam handhast i de
framsta linjerna, utan det rniste ha tagit viss tid, innan hasten kom fram.

Konungen kunde dock ej avbryta forfoljandet och invanta Brilliant. Det ar
darfiir hOgst troligt att mlgon i Karl XI:s narhet, t ex en drabant, erbjudit konungen sin hast i avvaktan pa att Brilliant korn fram.
Det tredje tillfallet, da konungen ursatte sig far stor fara, var da han med
Livregementet och drabanterna efter farfoljandet kom tillbaka till baren vid
Lund. Svenskarna var illa trangda upp mot stadsmuren, och den danska haren
hade ordnat ny slagordning mot dem, dvs mot soder. De danska farbanden
bade med andra ord ryggen at det hill, varifran Karl XI kom. Nar danskarna,
sam baft segervittring, nu tvangs att gora helt am med vissa forband uppstod
osakerhet, och nagra av deras kompanier rakade i oordning. En lucka uppstod
mellan dem, sam Karl XI urnyttjade. Han red djarvt genom luckan upp till
den svenska haren atfoljd av Ascheberg, Dahlberg och en drabant. Vern draban ten var vet vi ej.

LIt ass aterga till slakttraditionen. Det ar troligt, att Anders Hof haft lyckan
att vara i konungens narhet vid nagOt eHer nagra av ovan namnda tre tillfallen
oeh diirvid fatt chansen att bista honom.

Det kan tillaggas att drabanterna till Hast fick manga lovord for sin tapper-

Rytteriet grupperades som vanligt pi flyglarna oeh infanteriet i mitten, Pi
hOgra flygeln stod Drabanterna till Hast och for ovanlighetens skull aven Vastgota kavalleriregemente. Aven artillerie; hade stallts upp dar. Ttll skrllnadmot
vid tidigare slag tllldelades flyglarna nagra bngader mfanten. Karl XI forde
befalet over hOgra flygeln.
.
Svenskarna anfol!. I spetsen for Drabanterna red Karl XI nIl attack. Med
stor djarvhet red han vid ett tillfalle, atfaljd endast av nagra drabanter, med
varjan i hand mot en dansk skvadron. Lyekligtvis kom strax svenska forstark~
ningar. Den hOgra flygeln segrade och forfOljde den danska vanstra flygeln 1
riktning mot Landskrona. Under tiden hade den danska hOgra flygeln, ledd av
konung Kristian, framgang mot svenskarnas vanStra flygel, som tvmgades

flyktartat tillbaka mot Tirup. Faltmarskalken r;elmfelt stupade un~~r denn~
drabbning. I "mitten" hade svenskarna framgang och den danska mltten
pressades bakat och vek.
For kung Kristian aterstod endast att med sin hOgra flygel ocksa ga tillbaka
mot Landskrona.
Slaget varade endast nigra timmar. Svenskarna hade vunnit en ny seger.

Detta var det tredje och sista slaget i danska kriget.
Anders Hof hade deltagit i alla tre. Han hade haft farmanen att tillhOra
Drabanterna till Hast, sam alltid marscherade i taten och grupperades pa hOgra flygeln. Eftersom harens ledning red framst kunde forbandendar manga
ganger rakna med att fa kiimpa i gynnsam terrang. Ofta fick de :ven nd nll
forberedelser, innan signal gays till anfall. Drabanterna med alltsa 1 de flesta
fall under gynnsamma forhallanden och med den stimulans sam konungens
ledning shnkte.
Vanstra flygelns forband, sam under marschen i regel gatt ikon,. fick daremot ofta strida i mindre lamplig terrang och med mmdre nd nll forberedelser. Det kan namnas, att Viistgota Ryttare i regel grupperades pa vanstra flygeln och darvid mangen gang fick kampa under ogynnsamma betingelser. Sa
var Lex. fallet i slaget vid Lund.

het under slager. De stora forluster, som drabantkiren led, vittnar om deras

uppoffrande insats vid Livregementets sida frin stridens borjan till dess slut.
Bielke skrev i sitt brev den 8 december: "Drabanterna gjordt merveille".

5. DANSKA KRlGETS SLUT.

pA RUSTHALLEN I GUDHEMS OCH VALLE Hi\.RAD
4. SLAGET VID LANDSKRONA
Danska kriget fortsatte oeh nasta stone sammandrabbning mellan svenskar

och danskar agde rum den 14 juli 1677 vid Sirekopinge, en mil oster am
Landskrona. Det vedertagna namnet har darfor blivit slaget vid Landskrona.
Den danska baren stallde upp 3 km oster am Ronninge med front at nordost
oeh pa hojden mittemot ordnade sig svenskarna med sin vanStra flyge1 vid

Tirup och den hogra vid Sirekopinge.
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Det danska kriger led mot sitt, slur och alIt pekade mot en slutlig seger for
svenskarna.

Anders Hof kunde lyckonska sig till att ha overlevt alla drabbningar och farsoter. Manga kamrater hade stupat bade bland Drabanterna och vid Viistgota
kavalleri. Vakanserna fylldes efter hand genom befordran av yngre krafter.
Duktiga drabanter och ryttare belanades med officersgrad. Den 11 september
1677 befordrades salunda Anders Hof till Cornett vld Viistgota kavallen, det
19

regemente dar han hade borjat sin militara bana. Han lamnade clarmed Dra~
banterna till Hast oeh blev .i fortsattningen sitt landskapsregemente trogen
med undantag for nigra som ryttmastare vid Upplands femmanningsrege·
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Vastgota regemente hemforlovades ungefar samtidigt och Anders Hof kunde tillbringa vintern 1677-1678 i hemmet. Men vistelsen dar hemma blev
kortvarig. I maj 1678 atervande regementet till Skilne och monstrades personligen av Karl XL Regementet avsags darefter delta i belagringen av Kristianstad. Vid underrattelsen am att £lenden infallit i Bohuslan beslOt emellertid
Karl XI att forstarka trupperna vid vastgransen med en kavalleristyrka under
general Wittenbergs beW. I denna kilr ingick 2 eller mojligen 4 kompanier ur
Vastg6ta regemente. Anders Hof var sannolikt med har. Nigra storre strider
intraffade dock ej i Bohuslan, eftersom den norska ttuppen drog sig tillbaka.
Anders Hof utnamndes den 23 augusti tilllOjtnant och hans kompani hemforlovades for vintern 1678-1679 .
Anders kunde nu ta sitt bostalle i besittning. Det var garden Aketorp 2 km
soder am Broddetorp. Garden beter numera Akatorp och ligger i en naturskon
trakt mellan Billingen och Hornborgarsjon.
Har larde Anders kanna Anna Dahl, kanske han forresten hade traffat henne tidigare. Anna, sam var fodd 1647, var dotter till den ansedde lektorn och
prosten Ericus Christoffer Scarinus i Dala, dod sedan flera ilL
Anders och Anna beslot sig for giftermal och eftersom tiderna var osakra och
dan den 12 januari 1679 i Stenstorps kyrka .
Det ar sannolikt att Vastg6ta kavalleri dena ar aterigen samlades i Skane.
Nagra ytterligare strider blev det dock inte.
Fred slOts i Fontainebleau den 2 september 1679 och bekraftades i Lund i
sluret av samma manad. Sverige beholl de forml danska provinserna Skine,
Blekinge och Halland, sam erovrats under Karl X Gustavs krig.
Den svenska barcn samlades till tacksagelsefest pa Ylleshed - platsen for
slaget vid Landskrona - den 15 oktober 1679. Karl XI avtackade dar ttupperna oeh dessa svarade med art skjuta gladjesalvor.
Eftcr kriget omorganiserades Vastgota kavalleriregemente i enlighet med de
principer sam Karl XI tillampade for sitt indelningsverk. Varje kompani skulle
am mojligt ansluras till ert harad. Gudhems kompani skulle med andra ord
rekryteras och underhiillas av gardar i Gudhems harad. BeHlet skulle ha sina
bostiillen inom haradet.
Konungen kontrollerade sjalv uppbyggnaden av sitt indelningsverk. Vid
generalmonstringen 1683 gillade han ej Vastgota kavalleris indelning, men tva
ar senare godkande han ett nytt forslag vid en monstring i Hojentorp. Det
slutliga skriftliga godkannandet kom dock forst 1695.
Anders Hof tilldelades liksom annat beW ett antal hemman, varvid ett tjanade sam bostad eller' 'sate", andra hemman lamnade rantor till avloning och
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ytterligare andra hemman var avsedda for hasthillningen. Som lojtnant skulle
Anders hilla sig med tre ridhastar och ett antal trosshastar eller klippare. Vad
bostaden betraffade var en lajtnant berattigad till tre rum och kok. Den arliga
rantan uppgick till 120 daler silvermynt.
I lajtnantens skyldigheter ingick att hilla sig med varja och tva ryttarpistoler. Harnesk ingick i utrustningen fram till 1710.
Regementet drogs arligen samman far en kortare avning pa Eggby angar 5
km norr om Varnhem eller pa Larvs hed. 2 mil vaster om Falkaping. Senare
ovade man sig ocksa pa Axvalla hed vaster om Varnhem. Varje ar agde ocksa
ovningar rum i kompaniets regi.
Ett av kompanichefens goromal var an ta ernot klagomil fran honom understallda ryttare aver brister i rusthillen. t ex daliga bostader, otillrackligt foder
till hastarna m m.
Ryttmastaren eHef pa dennes uppdrag lojtnamen tog sedan komakt med
rusthillaren far art fa rattelse. Lyckades inte detta fick man ta till rattsliga atgarder. I maj 1681 faretradde t ex Anders HofKronan infor tinget i Valle hirad i err mal [orande Kronans intakter av en betesmark pi Billingen vaster om
Haggum.
Men de militara angelagenheterna dominerade nog inte vardagens bestyr. I
det dagliga livet var officern en lantbrukare, som skatte sin gard. sitt hus och
sina djur. Far kavalleriofficern tillkom att hilla ridhistarna i form, vilket farutsatte sa gOtt som daglig ridning.
I barjan av 1680-talet syns Anders ha fa"~ nytt bostalle, nu i Hogstena ett
par km soder om Stenstorp. Vid generalmanstringen 1685 anskade Anders
Hof emellertid att fa byta gardarna i Hagstena mot gardar i Bolum socken ett
par km norr om Broddetorp, "darfar att i Hogstena ails ingen skog fanns".
Regementsskrivaren gjorde i mIlan anmarkningen att "16jtnanten borde vara
tillfreds". Emellertid fick Anders Hof om nagra ar flytta efter sin anskan till
Munkagarden eller som den nufartiden heter Munkgarden i Bolum socken.
Anders bar allrsa ha blivit najd efter vad vi kan farmoda.
Inkomsterna fran de anvisade hemmanen var blygsamma. Anders maste
ocksa tydligen hjalpa syskonen som hade det besvarligt. Vi far en antydan om
detta genom ett brev ' ) som Anders skriver 1679 till Magnus Gabriel De la Gardie. Familjen Hof hade salt sitt ' 'far detta skattehemman i Lerdala" till honom - kanske var det Anders farfarsfars gamla gard som avsags - och Anders
paminde i ridstypiskt sirliga och underdaniga vandningar om kapesumman,
som greven van tat med att utbetala. I brevet till greven sager sig Anders tala
pa sina oeh "sina fattige soskons vagnar". Vi far inte klarhet i am skulden be*

talas men vi hoppas sa far farniljen Hofs del. Som sagt, Anders och Anna behOvde nog farsrarkning av kassan for nu barjade barnen komma.

1) Brevet aterges i bilaga.
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1680 i februari faddes dottern Marta,
1686 kom dottern Maria Elisabet,
1688 foddes dottern Anna-Beata,
1689 kom antligen den efterlangtade sonenJacob och
1691 fad des Christina, som alltsa var sist i barnaskaran i Anders och Annas
gifte. Anna var nu 44 ar.
. .. .
Men aret dessforinnan intraffade en star handelse

1

famIlJens ltv, Anders

Hof blev adlad och familjen andrade namn till Reutersward.

6, ANDERS REUTERSW.ARD TIll LJUNGHEM
Skaldebrevet far "Anders Hoff' ar datetat Hojentorp den 20 augusti 1690. I
brevet namns dennes "wahlfarMllande" under danska kriget och de blessyrer
som han da fiek. Vidare anges den "tro oeh redeligheet" som han sedan visat

och hans chefers "nadige och gode itnoije" med hans tjanst som officer.
Anders var 39 ar da han adlades och var aUtsa kommen till mogen alder.
Hans overordnade hade konstaterat att den "manhaftige" drabanten utveck*

lats till en duglig officer, som val skulle kunna forvalta den utmarkelse som ett
adelskap innebar.
Sakerligen hade Karl XI vid de tillfallen da han monstrade Viistgata Kavalleri och alltsa aven Gudhems kompani, t ex 1678, 1683 och 1685 pamint sig
Anders Hofs fartjanster under danska kriget.
Det kan namnas att proceduren fran Konungens beslut att farlana adelskap
till adelsbrevets utfardande och till den slutliga introduktionen pa Riddarhuset ofta var lang och utdragen.
.
Beslutet att adla Anders Hof kan alltsa ha tagits av Karl XI tidigare an vad
skaldebrevet anger.
Det kan namnas att Anders gode van sedan ungdomsaren Per Borjesson,

som liksom Anders deltagit i de tre slagen i danska kriget, adlades ett ir senare
med namnet Reuterholm,

Sannolikt gjorde de tva karnraterna gemensarnt resan till Stockholm far att
introducera sina atter pa Riddarhuset vid Riksdagen 1693.
Det var naturligtvis ett aventyr att komma till Stockholm oeh gora intddet i
Ridderskapet och adeln. Man kan tanka sig att representanterna for de gamla
slaktema nedlatande sag pa nykDmlingarna.
Med Anders Reutersward fick slakten sin farste riksdagsman. Under det karolinska envaldet var emeUertid riksdagarna fa, och de sammankallades framst
av formella anledningar. 1693 inkallades salunda standerna for att bevista
drottning Ulrika Eleonoras begravning. Riksdagen 1697 sammankallades med
anledning av Karl Xl:s begravning och riksdagen 1713 far att besluta om att
prinsessan Ulrika Eleonora, Karl XII:s syster, tillfalligt skulle vara regent 1 Karl
23

XII:s franvaro. Det blev nu inget beslut, utan riksdagen upplastes pa konungens befallning. Anders deltog ej i dessa tva senare riksdagar utan najde sig
med den farsta, lat oss aterga till den.
Vi kan forestilla oss att familjen darhemma med spanning vantade pa an
den nye riksdagsmannen skulle komma hem oeh beratta om sina upplevelser i

7.. NAMNET OCH VAPNET
Valde Anders Hof sjalv sitt nya namn och utformade han sjalv sin vapenskald
eller fattades beslut harom i det kungl kansliet utan att han tillfdgades? Det
vet vi inte men vi kan forestaHa oss att Anders Hof anmodats komma in med

huvudstaden. Och nog fanos clef mycket an tala om, t ex Slottet Tre Kronor,

farslag. Lat oss gara ett forsak att gissa de tankar, som i sa fall kan ha vaglett

dar man juSt hall pa att bygga om notta langan under T essin d y ledning och
det praktfulla Riddarhuset, dar Anders fatt hanga upp sin vapenskald i den

honom.

stora riddarhussalcn.

Han kunde beratta om den sorg Karl XI visar over drottningens bonging.·
Kanhanda gjorde han det i samma ordalag som biskop Schytt anvant vid ribdagens avslutande: "Vij hafve sedt Hans Kongl Maj:t med rarar och bedrafveligit modh och sittjande.pa des Kongl trohn med lutande hufvud".
I det sammanhanget beskrev Anders sakerligen ocksa den stora processionen

vid begravningen, dar han gatt bland Ridderskapet och adeln.
En Fraga som tilldrar sig van intresse af hur Anders Reutersward fick
Ljunghem.
I Jordeboken fran den har tiden anges att ett antal hemman i Ljunghems
socken, bi a saretiet ''Lars wed Ledet" innehas 1) av lojtnanten Reutersward.
"Lars wed Ledet", d.v.s. det ursprungliga sateriet, utakades i barjan av
1700-talet med en av granngardarna, Erik Nils gard. En annan granngard,
Bjarn Eriks gard Vat liksom Backgarden, 4 km nordasr Ljunghem, s k "ca- och
rar gardar" till sateriet. Lars wed Ledet benamndes langre fram
"Herregarden" .
I Ljunghems kyrkobok och sockenstammoprotokoll fran tiden 1690-1714

Vi barjar med namnet.
Det var som ryttare med varjan i hand, som Anders Hof utmarkt sig i det

danska kriget. Alltsa lag det nata till hands att detta fick inverka pa valet av
namn.

Ordet "reuter" betyder enligt Svensk Etymologisk Ordbok "ryttare" och
kommer fran tyskan. Vi finner ordet i clatida generalmansterrullor. I 1678 ars
rulla for Vastgota kavalleri star salunda "Reutemeszterens compagnie" i betydelsen "Ryttmastarens kompani" och "Gemene Reuttere" med inne~
borden "Meniga ryttare".

Det kan namnas att pa Anders Hofs tid fanns en sHikt "Reuter" i Viistergotland, dar en del slaktmedlemmar kallade sig "Rytter". Vid kavalleriet ("rytteriet") fanns ocksa officerare, som hade namn, som barjade med "Reuter",
t ex Reuterberg och Reuterfeldt och Anders kamrat vid Vastgata kavalleri Per
Barjesson adlades med namnet Reuterholm. Slutsatsen blir att Reutersward ar
detsamma som Ryttarsvard.

och da sma bidrag till kyrkan. Vid ett par tillfallen tradde han ocksa in far att
hjalpa personer, som var skyldiga kyrkan pengar. En herr Gyllenpatron ar t ex
skyldig kyrkan 19 daler silvermynt, vilken skuld Anders atar sig att betala.
Olof i Harsta, kanske en av Anders ryttare, ar ocksa skyldig kyrkan pengar,
Anders hjalpte honom med en del av skulden.
Om Ljunghems vidare aden vet vi att Anders mag Mattias Hibro - Reuter~
crona avertog garden. I slutet av 1700-talet kom garden under Kavlas gods och

Sa aver till vapenskalden.
Den presenteras i skaldebrevet sasom en tvadelad skald, vars hagra fait ar
ratt, i vilket ligger en bjalke av silver mellan tre moletter av silver, och vars
vanstra fait ar av silver med tva bla band i faltet.
I det datida kungl kansliet fanns en sarskild vapenmiHare, som var sakkunnig heraldiker. Denne kan ha gjort upp ett farslag till vapen, men iden kan
ocksa, som ovan sagts, ha kommit fran Anders Hof.
Manga adliga vapen har en symbolik, som erinrar om den adlades verksamhet eller illustrerar namnet. Hedin har salunda en jordglob och Gyllensvard
har ett svard i sina vapen. Finns en motsvarande symbolik i det

sedermera under Vreten, en egendom som skapats i mitten av 1800~talet. Om

Reuterswardska?

far vi gIimtar av Anders Reuterswards deltagande (socknens liv. Han gay da

detta kan man lasa i Collings Skaraborgsbygden, som ocksa namner att Ljunghems herrgard agtS av slakterna Stjernskald och Reutersward.
Den gamla mangardsbyggnaden ar numera riven, men kvar finns ett aldre

mindre hus som sags ha varit en flygel till denna. StOta lummiga ekar erinrar i
avrigt om att har funnits en gammal herrgardsbyggnad. Ladugarden ar nufortiden moderniserad men lar sri pi den gamla stengrunden. Det nuvarande

Ljunghem ags av greve Posse pa Vreten och drivs i sambruk med godsen Vreten och Dala.
I) Se Ka:llha:nvisningar
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Lat oss barja med hagra faltet.
Som ett kuriosum kan namnas att det osterrikiska vapnet har ett rott falt,

avdelat i mitten av en bjalke i silver. Enligt traditionen hade furst Babenberg
av Osterrike pa 1200-talet sarars sa svart i en drabbning, att skjortan blev blodig, sa nar som pa den del kring midjan, dar baltet satt. Vare sig Anders Hof
bnde till denna tradition eller ej kan han i hagra faltet ha velat symbolisera
det danska kriget dar han fick svara blessyrer. Tretalet ar vanligt i heraldiska
sammanhang, men i detta fall ar det majligt att de tre moletterna, dvs sporrklingorna, skall avse de tre slagen, i vilka Anders Hof deltog.

25

SLAKTENS VAPEN

I111111111111111 ,""

Betraffande vanstra faltet skall forst namnas att det ar mindre vanligt att
adelsskoldar ar kluvna. I de fall skolden ar kluven, brukar vanStra halvan aterge makans vapen. Anna Dahl hade emellertid inget vapen, sa har maSte vanstra faltet ha en annan betydelse. Anders Hofs avgorande insats under kriget
gjordes i slaget vid Lund. I slaget spelade vattendraget vid Kavlinge en stor
roll, dels da haren med drabanterna i taten utforde vagstycket att nattetid ga
over an po. den tunna isen, dels da hOgra flygeln, dar drabanterna ingick, efter
lyckosam mid forfoljde den slagna danska vanstra rytteriflygeln tillbaka mot
och delvis ned i Kavlingean. Vanstra faltet kan syfta pa det snotackta slagfiiltet
vid Lund med det betydelsefulla vattendraget.
En annan tolkning skulk vara att vanstra falter representerar Anders Hofs
fadelsebygd, Skaraslatten med sina vattendrag.
I sam band med introduktionen hangdes vapenskalden upp i Riddarhuset.
Det ankom pa den nyintroducerade att ombesorja att sk61den malades oeh sat~
tes upp. Vapenskolden pa Riddarhuset har en fargylld ring tunt vapnet. Ringen torde ha tillkommit pa Anders Reuterswards eget initiativ . .Aven kamraten
Borjesson-Reuterholm har latit mala en ring runt sitt vapen, som hanger intill
det Reuterswardska. Mojligen har de tva kamrarerna pa detta satt velat markera att de vunnir sina adelskap genom insatser i slaget vid Lund. Ringen skulle
anspela pa den halmviska, som bars som igenkanningstecken av de svenska soldarerna under slaget.
Det skall dock namnas arr trovardigheten av denna tolkning minskas av att
intill de namnda vapnen hanger ytterligare en skold med forgylld ring. Det ar
sIakren Klintenhjelms skald, som ocksa hangdes upp vid slaktens introduktion
1693. Stamfadern far denna att har dock so. vitt man vet intet samband med
slaget vid Lund.

8. RYTTMASTARE pA BADA SIDOR VATIERN
BUtt

Silver
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Aren gick.
1697 kom sorgliga nyheter fran Stockholm. Karl XI dog och der gamla slottet "Tre Kronor" brann. Det badade inte gott. Konungens dad rog sakerligen
Anders hart. Han hade som drabant varit i kungens narhet under danska kriget, och sedan dess hade han under arens lopp haft tillfalle att mota kungen
vid ffianga monstringar.
~
Ar 1700 borjade det Stora Nordiska kriget, dar Sverige motte Ryssland,
Sachsen och Danmark. De svenska stridskrafterna, bl a Viistgata kavalleriregemente mobiliserades. Kompanierna blev marschklara pa nigra dagar, varefter
marschen gick till SHne efter uppgjorda planer. I augusti averfardes regementet till Sjalland men aterkom till SHne i slutet av manaden efter freden i Traventhal.
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Regementet var sedan beredskapstrupp i SHne och deltog ej i Polen
och Ryssland.
Vi vet inte om Anders Reutersward deltog i operationen mot Danmark,
men sannolikt vat han med.
Anders maka dog 1703. I Ljunghems kyrkobok sdr: "H Lieutenantens af
Wastgathe Cavallerie Regiment wilb Anders Reuterswerds fru, fordom wilb
frn Anna Reuterswerd till Liunghem afled d 24 febr, 56 ar gl".
Det var ett hart slag far Anders och den stora familjen. Lyckligtvis kunde
aldsta dottern Marra, som nu vat 23

ar,

ra hand om hushali oeh syskon. Yngsta

systern Christina vat 12 af.
Anders Reutersward var 52 ar gammal oeh fortfarande lojtnant. Hans £orhoppning var rroligen att sa smaningom fa. eftertrada sin (bef pa Gudhems

af

kompani, ryttmastaren Johan Wolfvenstierna. Denne vat 63
oeh eftersom
det iote fanns nagon pensionsalder kunde han sd kyat Hinge an.
I sam band med det Stora Nordiska kriget maste emellertid oya regementen

Greta Sofia hade atvt Distorp av sin far sekreteraren Peter Prytz. Denne var
gift med Anna de Palma och son till biskopen i Linkaping Andreas Prytz och
Katarina Stiernfeldt.
Ar 1705 hade Anders anledning att vistas en hel del pa Ljunghem. Detta at
invigdes kyrkans nya predikstol. Med stor sannolikhet hade Anders Reutersward medverkat vid anskaffningen av denna.

Nasta stora handelse var brallopet pa Ljunghem far dottern Marta. Enligt
kyrkoboken sammanvigdes namligen den 11 juni kaptenlajtnanten Gustaf
Silfversward med jungftun Marta Reutersward. Kanske predikstolen invigdes
vid dett. tillfalle.
1706 gifte sig Anders Reutersward med Greta Sofia och mycket talar far att
brallopet stod i Greta Sofias hemsocken, Rystad.
I en regementsrulla fran detta ar finner vi att unge Jacob Reutersward ar
upptagen i sin fars kompani sasom kvartermastare. Han ar da endast 17 ar. I

sattas UPP och darmed appnades en majlighet till snabbare befordran. Ett sadant nytt farband var Upplands femmanningsregemente. Saval Anders rege-

samma tulla Srat att chef for 3. korpralskapet vid Anders kompani ar Otto Wilhelm Hoof, kanske en av)acobs kusiner.
1708 blev ett betydelsefullt ar, ett ar med bade gIadjeamnen och sorger.

mentschef oversten Georg Zelow som chefen for det oya regementet oversten
Lars Hierta, en son till Per Hierta, rekommenderade Anders Reutersward till

Pa nyaret nedkom Greta Sofia pa Distorp med en son, som fick namnet
Lorentz Peter. Det skulle visa sig att det blev han, som farde slakten vidare.

befordran.
Trots att Karl XII var Iangt utanfor landet hade han farbehallit sig att sjalv
fa underteekna officersfullmakter, varfar Riksddet skrev till konungen i Tborn
och fareslog bland andra utnamningar, att lajtnant Reutersward skulle fa fullmakt sasom ryttmastare vid det nyuppsatta regementet. Radet framhOll An-

Men vid midsommartid kom den sorgliga underrattelsen attJacob, som faljt
sitt farband till Polen, omkommit vid Novosalk den 30 april. Far Anders var
detta sjalvfallet ett mycket hart slag.
Hemma i Vastergatland gick den gamle ryttmastaren Johan Wolfvenstierna
ut tiden oeh den 27 juni fick Anders Reutersward transport tillbaka till sitt
Vastgata kavalleri och blev ryttmastare oeb chef far Gudhems kompani, det
kompani som han tidigare hela tiden tillhOrt som officer.
Darmed atervande Anders far gott till Ljunghem och med honom faljde
sannolikt Greta Sofia ocb Iille Lorentz Peter.

ders Reuterswards "valforhallande" och att han rekommenderats av sina

ehefer.
Riksradet farordnade i juni 1703 Anders Reutersward till ryttmastare. Fullmakten kom senare. I en regementsrulla over det nya regementet finner man
att ryttmastare Reuterswards kompani organiserades med manskap, dels fran

Distorp fortsatte dock att vara ett andra hem for demo

Ostergatlands dels fran Kalmar Ian. Kompaniet torde ha avats pa Malmen, dvs
det nuvarande MalmsHitt.

Anders hade sent omsider fiitt sitt eget kompani, men ganska langt fran
Ljunghem. Hut skulle han lasa bostadsfdgan?
Sannolikt bodde batnen kvar pa Ljunghem med Marta som husmor, medan
Anders pendlade aver Vattetn mellan Ljunghem och en tillfallig bostad i Linkapingstrakten. Over Vattern begagnades den gamla tutten HjoHastholmen utom vid de tillfallen, da Anders red aver Askersund eller
Jankaping.
Vi kan ana att han under tjanstgaring i Ostergat!and bodde i narheten eller
rent av pa sateriet Distorp i Rystads socken (8 km nordast Linkoping). I varje
fall blev Anders bekant med Greta Sofia Edelfelt, som bodde pa DistOrp oeh

9. LJUNGHEMS KYRKA
Nara intill Ljunghems herrgard lag Ljunghems kyrka. Den uppfardes under
aldre medeltiden och bestod av ett langhus och ett kor. Palangsidan at sader
fanns ett vapenhus av tra.

Fa porra l:ingsidan fanns en sakristia. Oster om kyrM

kan stod en klockstapel.
Edasa kyrka i narheten byggdes ocksa pa medeltiden och torde ha varit
jamngammal med och till det yttre ganska lik Ljunghems kyrka.
Man far en uppfattning om kyrkan och dess inventarier av en beskrivning,

var anka sedan nagra ar. Hennes forste man hade varit ryttmastare vid Ostgota

som gjordes pa 1830-talet, dar det sags att kyrkan ar "den minsta af Varola

kavalleri och adlats 1688.

kyrkor, afvensom den minst reparerade".
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LJUNGHEMS KYRKA
(efter gammal ritning)
Bland inventarierna namns flera medeltida helgonbilder, t ex "Fralsaren
tornekront", Jungfru Maria, nagra munkar samt en bild av Jungfru Maria tillsammans med kardinaler och biskopar.
Om altartavlan sags att nedre delen forestaller Fralsarens lidande "ilia maladt", att ovre delen visar Fralsaren pa korser oeh att man pi altartavlans sidor
kan se Moses ochJohannes.
1 beskrivningen namns ocksa predikstolen fran 1705 och att "Pa dess tak
synes Reuterswardska vapnet, oeh runt om detsamma apostlabilder". Vidare
berattas att "Under altaret ar en graf, sam tillhort Reurerswardska famillen".
Betraffande begravningsvapnen anges att Jacobs vapen hanger pa sodra
Hngsidan oeh Anders eget vapen over dOffen till sakristian.
Sa langt beskrivningen fran 1830-taler.
Kytkan tevs 1872.
I sam band med rivningen av kyrkan skingrades inventarierna. Den vackra
maclonnan, skulpterad i rra, finns salunda pa Historiska Museer i Stockholm.
En kyrkstot m fl saker f6rvaras i Skara Uinsmuseuffi. Predikstolen lar finnas i
Skeby kytka uranfot Lidkoping. Ljudtaket at dock kyat i Iansmuseet, sam ocksa bevarar ett Reuterswardsvapen skutet i ua, mihanda det vapen som prydde
predikstolens tak.
Anders Reuterswards begravningsvapen hanger numera i JarstOrps kyrka
strax non omJonkoping, dit det f1yttades i samband med art Ljunghems kyrka
revs. Jacobs vapen lag lange kyat pa vinden till Ljunghems hengard. Det iotdningsralldes pa 1920-talet och hangdes sedan upp i Edhems kyrka, sam uppfordes samma Or, sam den gamla kyrkan tevs, och blev gemensam kyrka for
Ljunghems och Ed'sa forsamlingat.
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Edhem ar en stenkyrka i "1800-tals gotik". Det berattas, art det gick at
mycket sten till bygget och art stenen togs fran den tivna kyrkan oeb forslades
pa Osans is till byggplatsen.
Tydligen tog man lite for mycket sten fran Ljunghem, eftersom man fortfarande pit 1920-talet kunde skymta kopparkistorna med stamfaderns m fI
kvarlevor i den gamla gravkammaren. Sedan dess har tackningen forsdirkts och
kistorna srar numeta val skyddade for insyn inne i ruinkullen.
Haqvin Spegel (1645-1714) var samtida med Anders Reutersward.
Anders hade sam drabant lart kanna honom under det danska kriget, dar
Spegel i egenskap av faltprost ofta uppehOll sig i hOgkvarteret och i kungens
narhet liven under slagen.
Spegel blev biskop i Skara 1685 och sedan biskop i Linkoping 1691. Han
blevarkebiskop 1711.
Anders Reutersward hade darfor mojlighet att lyssna pa Spegel undet hela
sitt liv och sjunga hans psalmer. Narurligtvis sjongs Spegels psalmer aven i
Ljunghems kyrka, t ex psalm 207: 11, sam aterges nedan.
Du at min sol i kold, i strid ar Du min skold.
Min tro kan Du upptanda, AlIt ant ifran mig yanda,
Mig nad och ara giva och lata salig bliva.

10. ANDERS REUTERSWARDS SISTA DRABBNING
Pa sensommaren 1709 kom den alarmerande undenattelsen till hembygden,
att den svenska haten lidit ett svart nederlag vid Poltava den 28 juni.
Strax darefter forklarade Danmark krig.
Atetigen stalldes VasrgOta kavalleti pa krigsfot och Gudhems kompani marschetade an en gang till Skane, nu under sin 58-Ittige ryttmastare Anders
Reurerswatds befal. Han kande vagarna val fran tidigare marscher.
Guvernoren i Skane Magnus Stenbock var hogste befalhavare ovet de svenska trupperna. Den 27 februari 1710 anfoll Stenbock den danska hilren, sam
var uppstalld notdost am Halsingborg. Vastgota kavalleri ingick med sina 6
kompanier i forsta traffen pa vanstra fIygeln.
Regementet leddes av 6versten Lars Hierta, som liksom Anders Reutersward
hade atergatt till sitt gamla forband efter nagra ars tjanst vid Upplands
femmanningsregemente.
Stenbocks anfallsplan gick W pa att omfatta den danska vanstra fIygeln genom en kringgaende torelse over Allerum (10 km nordost Halsingborg) mot
Pilshult (4 km nordosr Halsingborg). Det blev en besvarlig marsch, sam medforde att kon, dvs den blivande vanstra f1ygeln, sattes in i strid under ogynnsamma fothlllanden. Den vanstra f1ygeln hade darfor till en borjan motgangar
medan den svenska haren i ovrigt hade framgang. Sedan Stenbock skickat forstarkningat till vanstra f1ygeln avgjordes dock slaget till svenska harens favor.
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Pa eftermiddagen kunde Stenbock sanda ivag sin beriimda kurir till Stockholm med budskapet am segem vid Halsingborg.
Den danska baren :hervande till Danmark och SHne var raddat.
De svenska fiirlustema var dock stora. Bland de manga sarade pa Vilstgiita
kavalleri var Anders Reutersward.
Vilstgiitama iiverskeppades Sa smaningom till Pommem, medverkade i segem vid Gadebusch och var slutligen med bland de crupper, sam tvangs att
kapitulera i Tiinningen 1713.
Anders Reutersward deltog dock ej i det pommerska Wtdget utan arervande hem med alderns ratt. Han befordrades i augusri 1710 till major fiir sina
fiirtjanster och pensionerades samtidigt till fiiljd av sina blessyrer.
Under sina sista ar kunde han gladja sig ar att dottern Anna-Beata blev lyck.ligen gift med liijrnanron Mattias Habro vid hans eget regemente.
Habro hade deltagit i slaget vid Halsingborg och blev sedermera adlad under namnet Reutercrona. Mojligen hann aven dettern Christina gifta sig, innan pappa Anders gick bort. Hennes make var regementskvartermastaren
Georg Groen, ocksa han vid Vastgiita kavalleri.
Groen hade rikat i rysk fangenskap vid Poltava, rymt darifrin till Stralsund,
dar han forenar sig med Vilstgiita regemenre. Han hade sedan varit med vid
Gadebusch och harnnat i dansk fangenskap vid Tiinningen. Han hade emellertid rymt aven frin denna och kommit upp till Gudhem, dar han traffade

Christina.
Habro och Groen liksom tidigare aven Silfversward bodde i narheten av
Ljunghem.
Man kan anta att 5viirfar oeh magar hade manga krigsminnen att tala om,

nar de mottes oeh att unge Lorentz Peter lyssnade spant pa deras bedrifter.
--~

Sa gick Anders Reutersward ur tiden. I Ljunghems kyrkobok skrev kyrkoherden kortfattat under rubriken
"The aflednas anreckning:
1714. H Majoren wallb Anders Reuterswerd till Liunghem d 19 december, 63
ar gl."
En tapper officer och en redlig svensk hade darmed slutat sin levnad.

ANDERS REUTERSW ARD
Portriittet sannoltkt malat i borjan av 1700-talet
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KAliHA.NVISNINGAR

11. EFIERORD
Greta Sofia, Anders maka i andra aktenskapet, torde ganska snarr efter Anders
dad ha flyttat tillbaka till Distotp och med he nne sonen Lotentz Petet.
Det skulle dr6ja 200 af, innan en familj Reutersward pi nytt korn att verka i
Anders Hofs trakter. Jag tanker pi min fader Ponrus Reutersward, som aren
1913-1930 i olika militara befattningar bodde i Karlsborg, Boras och Skavde.
Nar Ponrus Reutersward ledde ovningar med Skaraborgarna i trakten av
Braddetorp, Dala och Ljunghem befann han sig i en bygd rik pa minnen fran
Anders tid.
Herrgarden Ljunghem avergick nagra ar efter Anders Reuterswards dad till
magen Matthias Habra-Reutercrona, sam bodde dar till sin dad 1750. Han begrays i Ljunghems kyrka.
Anna-Beata, Anders dotter, som nu blev anka, flyttade sa smaningom till

Lyckas iJonk6pings Ian. Darmed farsvann Ljunghem ur slakten.

Kallornas fullstandiga namn m m framgar av kiillforteckningen.

Avsnzft 1. Uppgifterna ar ftamst hamtade ur Warholms Skara stifts Herdaminnen. Ombyggnaden av Otterstads kyrka se Nationalmuseums utstallningskatalog or 434.
Data rorande Per Borjesson-Reuterholm har hamtats ur Elgenstiernas
Attartavlor.

Avsnitt 2. Se framst Bjarlins Kriget mot Danrnark 1675-79. En minnessten ar
rest pa den plats, dar den svenska haren grupperades fare slaget vid Fyllebro
(Halmstad). Pa stenen srat: "Karl XI bitradd av Rutger v Ascheberg vann har
sin farsta seger 17. aug 1676."
Benstorp var da en by med flera gardat. Karl XI bodde enligt traditionen i
den storsta garden i 6vre vaningen.
Avsnitt 3. Se framst Bjarlins Kriget mot Danmark 1675-79 och Wijkmarks
Siaget vid Lund.

"Attaque a la francaise" var en av kavalleriets anfallsformer. Framryckningen skedde i tray, framsta !edet med hojd pistol. Pa skjutavsrand, 40-50 m,
avlossade framsta ledet sina pistoler, varpa alIa drag sina blanka vapen och i
galopp hagg in pa fienden.
En annan anfallsform var "karakollen", anvand bl a av danska kvalleriet.
Framsta ledet ryckte fram i kort trav, gjorde halt pa skjutavsrand (med pistol
40-50 m, med karbin nagOt langre) och avfyrade sina vapen. Darefter travade
man runt flyglarna och intog plats som sista led, lad dade vapnet och gjorde sig
redo far ny frarnryckning.
Handelsen, da Karl XI satte sig i spetsen far en dansk skvadron, namns av
Bjarlin pa sid. 136 och av Wijkmark pa sid. 13. Kungens hiistbyte berattas av
namnda farf pa sid 13 7, resp sid 13 och kungens 'terkomst till slagordningen
vid Lund sbldras pi sid 159, resp sid 20.
Avsnitt 4. Se framst Bjorlins Kriget mot Danmark 1675-79. Faltmarskalken
Simon Grundel Helmfelt faddes 1617. Han var med i 30-ariga kriget och blev
faltmarskalk efter sitt Iysande farsvar av Riga undet Karl X Gustavs ktig. Var
slakt raknar slaktskap med honom genom Margareta Prytz-Edelfelt (se avsnitt
8).
Avsnitt 5, Uppgifter om Vastgota kavreg, indelningsverkets organisation avensom vissa personuppgifter ar hamtade ut Belfrages K Vastgota kavreg, resp K
Vastgota kavreg Personhistoria.
Ur generalmonsterrullorna for Vastgota kavreg har hamtats uppgifter om
bostallen m m.
Karl Xl:s Almanacksanteckningar har gett kompletterande upplysningar
om datum for monstringar och Vastgota kavreg.
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Valle harads dombok IG81 redovisar tingets behandling av klagomal rorande beten vaster om Haggum.
Anders Hofs brev till Magnus Gabriel De la Gardie 1679 finns i De la Gardieska brevsamlingen i riksarkivet.
Avsnitt 6, Monstringen 1678 namns i Karl XI:s Almanacksanteckningar.
Ovriga monstringar se generalmonsterrullorna.
Uppgifter om Ljunghem har hamtats ur Jordebockerna 1693, 1710-14
samtl715.
Anders Reutersward blev cfter k6p agate till satetier. Detta framgar av pro~
tokollet fdn en syneforrarming i Ljunghems socken den 14. augusti 1693, dar
det namns att 16jtnant Reutersward "tillhandlat" sig garden av Christina Bonde. (Svenska donationskomorets handlingar Fld nr 82. RA). Nagra ar senare
far Anders Reutersward genom ett kungligt brev besittningsratten pa vissa villkor till kronohemmanet Bossgarden. (Riksregistraturet for 1698 den 29 mars.
RA).

Avsnztt 7. Synpunkter har erMllits av Jan v Konow och Pomus Moller. Tolkningen av vapner Star helt for forfattaren.
Avsnztt 8. Uppgifter om Vastgota kavreg se Plaming-Gyllenbagas Ameckningar om Vastgota reg i Sveriges krig 1520-1814.
Riksddets skr till Karl XII i Polen 1703 finns i Historiska handl, utgivna av
Samfundet for handskrifter.
Har rna anforas atr Andreas Pryrz levde 1590-1655. Han var professor i valtalighet, sedermera rektor for det nygrundade gymnasiet i Linkoping och slutligen biskop i Linkoping. Han var g m Katarina Stiernfeldr. Han ar begraven i
koret vid trappan upp till altaret i Linkopings domkyrka.

Avsnitt 9. Beskrivningen over Ljunghems kyrka finns i Historiska Museet

KA.LLF0RTECKNING
Tryckta kat/or
Belfrage, N G, (Band 1) och Kocken, C Th M, (Band 2) Kungl Yastgota Regemente, Stockholm 1947-48
Belfrage, N G, Kungliga Vastgota Regementes Personhistoria 1540-1723,
Stockholm 1947-48.
Bjorlin, Gustaf, Kriget mot Danmark 1675-1679, Stockholm 1885
Colling, Skaraborgsbygden, Del 3, Fal- och Billingbygderna, Hjo 1923
Elgenstierna, Gustaf, Svenska Adelns Attartavlor, Stockholm 1931
Historiska Handlingar, utgivna av Samfundet for utgivande av handskrifter fOrande Skandinaviens historia, Del 3, Stockholm 1863
Karl XI, Almanacksanteckningar, redigerade av Sune Hildebrand, Stockholm
1918.
Karolinska Forbundets Arsbok 1926, Slager vid Lund
Kocken, C Th M, se Belfrage ovan
Lindskog, P E, Fors6k till en kort beskrivning om Skara stift, Skara 1812
Nationalmuseums utstallningskatalog nr 434, Magnus Gabriel De La Gardie,
Skovde 1980
Planting-Gyllenbaga, G H V, Anteckningar om Vastgota Regemente i Sveriges krig 1520-1814, Stockholm 1904
Warholm,Johan W, Skarastifts Herdaminnen, Mariestad 1871
Wijkmark, Bo, Slaget vid Lund, Grebro 1976.

(ATA). Lansmuseet i Skara (fru Elsa Levander) har gett upplysningar om

Ljunghems kyrkas inventarier.
Kyrkvaktmastare Berti! Larsson har berattat om kyrkbygget i Edhem.
Avsnitt 10. Uppgifter om Slaget vid Halsingborg har hamtats ur PlanringGyllenbagas Anteckningar om Vastgota reg i Sveriges krig 1520-1814.
I Belfrages K Vastgota kavreg Personhistoria finns data om Habro-Reutercrona oeh Groen.
Avsnitt 11. Uppgifter har hamtats ur Elgenstiernas Attartavlor.

Otryckta kat/or
Forkortningar
ATA
HM
Kamkol
KA
LA
RA

Antikvariskt-Topografiska arkivet
Historiska museet
Kammarkollegiet
Krigsarkiver
Landsarkivet
Riksarkivet

1 ATA, HM, angaende Ljunghems m fI kyrkor
2 Administrativa skrivelser rorande armen, regementschefers skrivelsef till
Kungl Maj:t 1703 (arkivets beteckning M444). RA
3 De La Gardieska brevsamlingen, ser C: 1, skriftvaxling med Anders Hof
m fI 1669-80. RA
4 Drabantrulla 1675-76. KA
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r
5 Generalmansrerrullor far Vastgata kavalleriregemente ;\ren 1678, 1683,
1685,1691,1695,1708,1710. KA
6 Jordebok, Skaraborgs lan, Hajentorps fagderi, 1693, angaende Ljunghem. RA
7 Jordebok, Skaraborgs lan, Hajentorps fagderi, 1710-1714, angaende
Ljunghem. LA Gbg
8 Jordebok, Skaraborgs lan, Hajentorps fagderi, 1715, angaende Ljunghem. Kam-kol
9 Ljunghems kyrkobok 1663-93 samr 1695-1780. LA Gbg
10 Regemenrsrulla 1706 far Oversten Lars Hiertas cavalleriregemente (dvs
Upplands 5-manningskavalletitegemente) KA
11

Reutersward, Erik, Chefsrevisor, "En Reuterswardsk Baedeker", stencil,

delsjuli 1975, delsQkt 1976
12

Reutersward, Gasta FP, Kammarrad, "Attliogar till majoren Anders

Hof-Reutersward och hans tva fruar", Slaktfareningen 1979, stencil
13 Skaldebrev fat lieutenamen undet Westgate Cavalleriet Anders Hoff,
riksregisrraturet far 1690 augusti. RA
14 Valle harads Dombok 1681 LA Gbg
Anm. $e aven Kallhanvisningar, avsnitt 6.

Intervjuer med:
von Konow,jan, fiL lie. Armemuseum, rorande symboliken i adelsvapen

Larsson, Berti!, kyrkvaktmastare, Edhem, rarande Ljunghems kyrka m m
Maller, Pomus, riddarhusgenealog, rarande fdgor om slaktvapnet, skalden i
Riddarhuset oeh imroduktionen
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Bilaga.
A vskrift av brev {nin Anders Hof till Magnus Gabriel De la Gardie.

Hagborne H:r Grefwe Sweriges Rjkes Camzeler allernadigste Herre,

•

Sasom Eders Haghgrefl: Excell:z hafwer i Nader behagat, afhandlat fdn
migh, och mijne saskone, wart fatdetta Skattehemman uthi Lerdala, och till
samma bardz afhetalningh anardningh gifwit till Hauptman sal: OluffBroms,
hwar effter sedan bookhallaren Hans Claeson, een Assignation hafwer skrifwit
till hauprman som nu ahr Anders Swenson att lefwereta af Hayentorpz 1677
ahrs landboremtan betalningen: Nu sasom dath intet hafwer kunnadt Effectueras, hwarfohre inkommer iagh i diu peste underdanigheet a min oeh mijne
fattige saskones wagnar madh denna underdanighe skreft. begiarandes Aldra
admiukeligaste, Eders Haggrefl: Excell:z tacktes oss Assignera nu pa 1679 ahrs
imrader, gudh weet har ahr nagre af saskona ofarsarjdha, hwilka sa wall som
iagh, nu hagdt behOfwa nagon hielp, hwar madh och Eders Haghgrefl. Excell:z ahrethe een hOgh nadh, och farblif:r iagh intill mm d66dstundh.
Eders Haghgrefl: Excell:z
Aketorp d: 24
april 1679

Underdanigste
Tienare

Anders Hoof
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