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FÖRORD 

De berättelser om människor och deras liv i 1600- och 1700-talets 
Finland, som här sammanförts, hänför sig alla till en enda släkt, 
som bär namnet Thesleff eller Theslöf. Att denna släkt utgör en 
ännu fortlevande gren av den stora Viborgssläkten Thesleff fram-
lägges här för första gången i tryck med dokumentariska bevis. 
Min strävan har dock inte gått ut på att prestera enbart en sådan 
släktutredning. Turen ville att arbetet med denna förde i min väg 
mycket material, som var direkt roande och värt att dras fram ur 
arkivens gömmor. Det gav levande glimtar av förhållandena i oli-
ka delar av stormakten Sverige-Finland under 1600-talet, det lät 
några av dess storvulna gestalter och några av frihetstidens och 
den gustavianska epokens mera pittoreska personer framträda i 
skarp relief. 

De människor jag berättar om har levat och spelat sin roll i 
de händelser jag skildrar. Berättelserna må betraktas som ett bidrag 
till att sprida ökad kännedom om och ökad förståelse för gångna 
tiders liv och människor. Men deras syfte är också att roa och 
underhålla. För att inte tynga framställningen med årtal och data, 
där sådana kan undvikas, och för att samtidigt bevara mitt arbetes 
värde som en genealogiskt tillförlitlig källa, har jag i slutet av 
volymen infört en tabell, som upptar samtliga kända medlemmar 
av den Thesleffska släktgren, som berättelserna handlar om. 
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Inom en begränsad krets — Genealogiska Samfundet i Finland 
— bekantgjorde jag mina första rön redan år 1956. Tack vare 
detta har jag sedan dess fått mottaga hjälp och uppmuntran av 
andra forskare med större kunskap och erfarenhet än dem jag 
äger. 

Med vördnad och tacksamhet minns jag filosofie doktorn, fri-
herre Tor Carpelan, som uppmanade mig att börja med detta 
arbete och som gav mig kloka och vänliga råd så länge han levde. 

Ett varmt tack riktar jag till filosofie doktorn Eirik Hornborg, 
som flere gånger gjort sig mödan att i långa brev besvara mina 
frågor av närmast krigshistorisk art, och till filosofie magistern 
Harald Hornborg, som med värdefulla råd underlättat mina forsk-
ningar och delat med sig av sin kunskap i historia. 

Friherre W. Gordon Stiernstedt, Knivsta, Sverige, ordförande i 
släktföreningen Stiernstedt, har ur släktföreningens rika arkiv gett 
mig del av varje aktstycke, som kunnat vara mig till nytta. Han 
har dessutom i talrika brev besvarat frågor och skänkt mig upp-
muntran, icke minst genom det livliga intresse för arbetets fort-
gång, som han hela tiden har visat. Honom och hans maka Kate, 
född Hamilton, år jag skyldig mycken tack. 

Till Styrelsen för Svenska Litteratursällskapet i Finland, som 
välvilligt upptagit min bok i sällskapets skriftserie uttalar jag ett 
vördsamt tack. 1 denna tacksägelse innesluter jag de av Styrelsen 
utsedda granskarna av manuskriptet, professor Eric Anthoni och 
filosofie doktorn Paul Nyberg, vilkas befogade anmärkningar har 
varit mig ett ovärderligt stöd vid den slutliga utformningen av 
manuskriptet. 

Kamrater inom Genealogiska Samfundet i Finland har gene-
röst gett mig del av excerpter samt visat mig på flere källor, som 
de funnit att jag borde gå igenom. Till professor Svante Dahl- 
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ström, kamrer Kaj Duncker, kamrer Arne Ekman, filosofie ma-
gistern Georg Luther, kanslichefen Harry W. Walli och hovrätts-
rådet Werner W :son Wickström riktar jag ett hjärtligt tack. 

jag står också i tacksamhetsskuld till kommerserådinnan Aili 
Lindfors, född Theslöf, och till en annan ättling av släkten, doktor 
Pehr Henrik Törngren, som båda har gett mig värdefulla upp-
gifter. 

Till tjänstemännen vid Universitetsbiblioteket, Riksarkivet, Ve-
tenskapliga Samfundens bibliotek, Drumsö filial av Stadsbiblio-
teket i Helsingfors, Landsarkiven i Härnösand och Åbo, Kammar-
arkivet, Krigsarkivet, Riksarkivet och Stadsarkivet i Stockholm 
frambär jag mitt tack för given hjälp och visat tillmötesgående. 

Slutligen hoppas jag innerligt att mina läsare skall ha nöje av 
denna bok. 

Drumsö den 1 januari 1963 

Författaren 



Domprost i motvind 

När skeppet Wapn von Wiborg en majdag år 1658 lättade an-
kar för att efter två års paus göra sin första Spanienresa, erbjöd 
det en syn som fyllde redarnas sinnen med stolthet. De största 
andelarna i skepp och last innehades av den förmögna änkan 
Catharina Walleriansdotter, köpmannen Antoni Borchardt, råd-
mannen Mårten Mums d.y. samt två av stadens fyra borgmästare, 
Henrik Menschever och Hans Schmidt. Bland de övriga redarna 
upptogs också agenten Herman Harrius, vid denna tid relativt ny-
inflyttad i staden och anställd som kontorist hos Menschever. Den-
ne var — vid sidan om sin borgmästarsyssla — faktor vid stadens 
tjärkompani. 

De två föregående åren hade krigshändelserna hindrat all fred-
lig sjöfart. När rikets nye konung år 1656 i spetsen för en stor 
härsmakt gick till angrepp mot Polen, var detta land redan hårt 
ansatt i sitt krig mot Ryssland. Men i stället för att bli Sveriges 
bundsförvant hade den ryske tsaren inte kunnat motstå frestelsen 
att falla in över Stolbovafredens gränser i tron att den på trupper 
utblottade östra rikshälften skulle bli ett lättfångat byte. Anfallet 
kröntes med framgång i Ingermanland, där staden Nyen och den 
än så länge ofullbordade fästningen Nyenskans intogs och förstör-
des. Men Kexholm motstod tolv veckor av hård belägring och på 
Karelska näset hejdades framryckningen genom de finländska 
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truppernas segrar vid Rautus och Taipale. Redan på våren 1658 
drog Alexej Michailovitj sina stridsstyrkor från Ingermanland och 
Kexholms län för att med större energi och framgång fortsätta 
att bekämpa Polen. Stilleståndet som ingicks i Vallisaari i slutet 
av år 1658 var blott en bekräftelse på att stridshandlingarna mel-
lan Ryssland och Sverige upphört för denna gång. 

Men vid det överraskande krigsutbrottet två år tidigare hade 
ingen viborgare kunnat ana denna utgång. Man hade fruktat en 
belägring och i hast sökt sätta stadens förfallna försvarsverk i 
stånd. Borgare och djäknar hade kallats i vapen för att förstärka 
stadens fåtaliga garnison, och från alla fartyg i hamnen hade 
stadens försvarare lånat skeppskanoner, som ställts upp på val-
larna att möta den fiende som aldrig kom. 

Några av sina söner hade staden dock förlorat i striderna vid 
Rautus och Taipale och andra mindre träff vingar. Viborgare hade 
också enrollerats i länets dragonregemente, som nu kämpade på 
den danska krigsskådeplatsen. 

Men i hemstaden rådde fred. Handel och sjöfart kom på nytt i 
gång. Och som en symbol för hoppet om framtida välgång och 
ökad rikedom dubblerade spaniefararen Tervaniemi udde, och 
dess åsyn gladde helt säkert både dess ägare och alla deras släk-
tingar och vänner, som samlats i hamnen för att beskåda dess 
avfärd. 

En fanns som inte gladdes med dem. Det var den nyinstallerade 
domprosten i stadens församling, magister Claudius Thesleff. Den 
nordostliga vind som tillät Wapn von Wiborg att med svällande 
dukar styra ut mot Viborgska viken slog honom som motvind i 
ansiktet, där han stod på Siikaniemistranden. Motvind och ilska 
färgade hans kinder röda, när han såg på den skara som samlats 
på stranden mitt emot. Bland dem stod hans fiender, som i snart 
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tre år hade låtit honom lida stor smälek och ekonomisk förlust 
och som till råga på allt, blott få dagar tidigare, vid hans otillstän-
digt länge förhalade installationspredikan hade underlåtit att in-
finna sig i stadens kyrka! Borgmästaren Menschever hade inte ens 
dragit sig för att samtidigt låta ringa till rådstuga! 

* * * 

Det har ofta och med rätta framhållits, att vår tids uppfattning 
om gångna tider kan bli snedvriden på den grund att de talri-
kaste bevarade vittnesbörden utgörs av rättegångshandlingar. 
Tvister och strider är vad de har att berätta om, medan det liv 
som levts av de stilla i landen icke efterlämnat många spår. 

En annan sak är att t.o.m. respektabla människor under 1600-
talet och långt in på 1700-talet alls inte generade sig för att 
processa om saker, som en senare tids konvention helt enkelt 
inte tillåtit. Och i barockens Viborg var förhållandena sanner-
ligen barocka. Paul Moij, som år 1658 var en obetydlig kontorist 
hos Antoni Borchardt, skulle på 1670-talet väcka stor förargelse 
genom en ryktbar paskill, där han lät stadens borgerskap karak-
teriseras så: »ehuruväl det hade skolat leva uti enighet, så var 
tvedräkten ibland dem alldeles utstakad och hade nit och miss-
gunst, som där i fullan dus gick, uppslagit därsammastädes sin 
tron, så att de omöjligt till något kunde komma.»1  Strider mel-
lan tyskar och svenskar, mellan finnar och tyskar, mellan tyskar 
och tyskar och svenskar och svenskar rasade seklet igenom. Lidel-
serna var lätta att väcka, det behövdes blott litet uppvigling, och 
sådan bestods i rikligt mått av en av stadens söner, Johan Cröell, 
vars agitationsverksamhet under drygt två decennier berett jord-
månen för den konflikt, som Claudius Thesleff vid mitten av 
1650-talet invecklades i. 
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Claudius Thesleff var som bekant son till rådmannen Hans 
Thesleff och Catharina Stråhlman. Då fadern var en inflyttad 
tysk och även modern, såsom dotter till den likaledes tyskfödde 
köpmannen Henrik Stråhlman, måste hänföras till stadens tyska 
befolkning — låt vara att hennes mor Anna var dotter till bisko-
pen Paulus Juusten — så bör också Claudius Thesleff betraktas 
som en av de tyska i Viborg. Tyskan var med visshet hans hem-
språk. Sin lärda grad hade han vunnit genom studier vid universi-
teten i Dorpat och Upsala. Släkttraditionen vill dessutom berätta 
att han någon tid studerat i Edinburgh.2  Prästvigd år 1630 hade 
han i tre års tid varit regementspräst vid Jacob Skottes regemente 
och blev år 1635 lärare vid Viborgs skola. Då denna år 1641 
ombildades till gymnasium, blev han teologielektor där och fick 
Siikaniemi pastorat som prebende. Lönen utgick med 400 daler 
silvermynt om året, men många klagomål från gymnasielärarnas 
sida bär vittne om, att lönen inte alltid utbetalades så som den 
bort. De talrika tyskarna i staden, både de vilkas fäder inkommit 
omkring sekelskiftet och de som flyttat till Viborg från år 1630 
framåt, hade ett behov att höra gudstjänsten på sitt eget moders-
mål, och från år 1645 till omkring 1655 hade Claudius Thesleff 
verkat såsom »de främmandes predikant, dock så att han i ingen 
måtto skulle träda kyrkoherdens rättigheter för nära».3  

I januari 1656 dog stadens åldrige kyrkoherde, domprosten 
Matthias Jacobaeus Talja. Claudius Thesleff bör vid denna tid 
ha varit en 55 års man. Hans akademiska meriter och mångåriga 
verksamhet som ungdomens fostrare och som själasörjare moti-
verade väl, att han sökte befattningen som Taljas efterträdare. 
Detta utlöste emellertid en strid, som i hetsighet söker sin like 
t.o.m. i Viborg. 

Denna strid är rätt utförligt skildrad i Gabriel Lagus' Ur Ti- 
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borgs historia samt J. W. Ruuths Viborgs stads historia och berö-
res också i Wilhelm Thesleffs monografi över släkten Thesleff. 
Men då ingen av dessa källor kan kallas lättillgänglig och då det 
som Claudius Thesleff under fejdens ytterst påfrestande år fick 
utstå, numera förefaller att ha utsträckt sina verkningar fram till 
våra dagar, är det på sin plats att också här i korthet redogöra 
för den beryktade konflikten, och framför allt för dess orsaker 
och dess följder. 

Den 8 november 1650 hade drottning Christina beviljat rådet 
i Viborg privilegiet att uppgöra förslag till alla prästtjänster i 
staden, varför det för alla sökande var oundgängligt att förvissa 
sig om dess bifall. Detta var också den första åtgärd Thesleff 
skred till, dock utan att erhålla förord av stadens borgmästare 
och rådmän, som föredrog en annan kandidat. Sitt privilegium 
tolkade rådet för övrigt så, att det ägde rätt, icke blott att upp-
göra förslag, utan att — med åsidosättande av biskop och dom-
kapitel — utnämna och befullmäktiga stadsförsamlingens kyrko-
herde och domprost. 

Den kandidat rådet ställde i främsta rummet var pastorn i 
Borgå, Henrik Carstenius, som var svåger till borgmästaren Hans 
Schmidt; i andra rummet ställdes Mikael Johannis Wattrangius, 
kollega till Thesleff i gymnasiet och till börden svensk. Vid denna 
tid behärskades stadens fäder av ett främlingshat, utsått av den 
tidigare nämnde Johan Cröell. Hans person och livsgärning skall 
här skildras i ett senare sammanhang. Hans förföljelse av tysk-
födda och svenskfödda förefaller ologisk med hänsyn till hans 
egen tyska härstamning. Ologiskt var också att Cröells egen sys-
terson, den i Viborg födde och uppvuxne Thesleff, skulle falla 
offer för rådets strävan att sätta en damm mot »främlingars in-
trängande på alla gebit» .4  Wattrangius och Carstenius var inte 
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infödda viborgare utan borde rätteligen ha betraktats som främ-
lingar, den senare var inte ens bosatt i Viborg. Detta fällde väl 
utslaget, ty trots att Carstenius stöddes av sin svåger Schmidt, som 
tillhörde stadens mest betydande släkter, blev Wattrangius ut-
nämnd till stadens kyrkoherde. I denna omgång förlorade alltså bå-
de Thesleff och hans nära frände, borgmästaren Schmidt, om vilken 
det för övrigt sades att han var »i svågerlag med halva staden 
och i gräl med den andra».5  

Wattrangius dog emellertid redan den 24 mars 1657 och den 
6 april ringde alla klockor i sex timmars tid vid hans begravning 
i domkyrkans kor. På nytt sökte Thesleff pastoratet och på nytt 
uppställde rådet den Schmidtska svågern Carstenius som sin för-
nämsta kandidat vid sidan av Åboprofessorn Enevald Svenonius 
— en annan utsocknesbo! Men denna gång förhöll sig Thesleff 
mindre passiv. Genom sin kollega vid gymnasiet, Arvid Forsta-
dius, lät han samla namn under en adress, avsedd att insändas 
till konungen med begäran om att få Thesleff utnämnd till kyr-
koherde; det var i främsta rummet finska borgare i Wallen som 
undertecknat petitionen, vars tänkta adressat var alldeles obehörig, 
då Viborgs pastorat aldrig varit regalt. Forstadius kallades upp 
inför rådet och fick en skarp tillrättavisning för sådan otillbörlig 
aktivitet. Skrivelsen konfiskerades. Långt senare spökade i en av 
de många skrivelserna till konungen en bilaga, som gick under 
benämningen »de finske viborgarnes petition», men det var en 
helt annan adress, undertecknad av tolv tyskar i Viborg. 

En inflytelserik gynnare vann Thesleff i generalguvernören 
över Ingermanland och överbefälhavaren i denna landsända under 
det pågående ryska kriget, Gustaf Evertsson Horn. Det var främst 
hans förtjänst, att Thesleff den 17 juni 1657 erhöll kunglig full-
makt på tjänsten med befallning till borgmästare och råd »att 
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Tre svenska präster sådana den italienske diplomaten Magalotti såg dem. Så bör också Herr 
Claudius i Viborg ha tagit sig ut. Den långa kappan var på hans tid ännu ett vanligt 

ytterplagg för vardagsbruk. 



Drottninggatan löpte i nordost-sydvästlig riktning ungefär mitt igenom 
Viborg och utmynnade i torget, som synes nedtill på kartan. Den Thes-
leffska tomten ingick i den här utritade, snettställda huslängan invid 
Drottninggatan i kvarteret ovanom torget. Den här återgivna reglerings-
planen för Viborg, uppgjord av Andreas Streng år 1640, skonade 

Thesleffs hus, men det gjorde inte elden tolv år senare. 



ställa sig denna förordning för ögonen och vid Thesleffs fram-
teende af sin fullmakt respektera och antaga honom såsom deras 
kyrkoherde»,6  något som borgmästare och råd emellertid inte 
tänkte på att göra. 

Också rådet gick till kungs och nedsatte Thesleffs utförsgåvor 
i de mest kränkande vändningar. Rådets ohörsamhet gav upphov 
till processer, som ledde till att samtliga borgmästare och rådmän 
dömdes till avsättning och dryga böter, varöver de naturligtvis 
besvärade sig, vilket ytterligare fördröjde kyrkoherdefrågans lös-
ning. Vid ett tillfälle satte landshövdingen förste borgmästaren 
Menschever i fängelse på Viborgs slott, en fullkomligt olaglig 
åtgärd, eftersom den inte föregåtts av någon dom. På ett kalas 
hos Johan Cröell kastade sedan den ur häktet frigivne borgmäs-
taren ett vinglas i ansiktet på Thesleff och hotade att vrida nacken 
av honom, ifall han bleve pastor. Hade inte värdfolket trätt emel-
lan »så hade han sitt blodtörstiga mod på mig velat kanske 
släcka»,7  skrev Thesleff senare, den 16 oktober 1658, till sin 
beskyddare Horn. Episoden förråder att Cröell numera till sitt 
hem kunde inbjuda sin gamle trätobroder Menschever. Och det 
att också Thesleff befann sig bland gästerna, låter förmoda att 
förhållandet mellan honom och Cröell var gott, och att den av 
Cröell inspirerade förföljelsen av främlingar inte enligt hans 
åsikt borde ha riktats mot Thesleff. 

Med snart sagt hundra konster lyckades rådet förhindra Thes-
leffs installation ett drygt år, varunder han inte heller kom i 
åtnjutande av lönen. Stor skandal var det, när Thesleff äntligen 
den 5 maj 1658 höll sin installationspredikan och rådet mangrant 
uteblev. Också vid senare tillfällen, när Thesleff predikade, väg-
rade rådets medlemmar att bevista gudstjänsten. 

De stora processernas sista efterdyningar dog ut i mars 1660, 
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då hovrätten mildrat domarna över de tredskande rådsmedlem-
marna så, att ingen blev avsatt och blott en, borgmästaren Men-
schever, ådömdes böter. Henrik Menschever var också bland rådets 
medlemmar den, som hyste verkligt hat till Thesleff, och detta 
av personliga skäl. 

Det är inte troligt att Thesleff under de år han hade kvar att 
leva förlät dem som stått honom emot och tillfogat honom så 
stor smälek. Det är likaså föga troligt att han den majdag Wapn 
von Wiborg lade ut från hamnen, med jämnmod betraktade dess 
redare, där de stod i samlad tropp. Och de två, som han i främsta 
rummet skyllde sina vedermödor, var det kräket Menschever och 
den oblyga änkan Catharina Walleriansdotter. 

* * * 

Catharina Walleriansdotter var en av de allra förmögnaste 
i staden. Hon bedrev vidlyftiga affärer också på utlandet och 
hennes växlar gällde för fullt i Amsterdam och Lybeck och Cadiz. 
Hon ägde del i alla fartyg som vid denna tid var registrerade i 
Viborg. Hennes hem var praktfullt inrett med bl.a. »6 stycken 
stolar med svart kardevan överdragna och med förgylta tenliker 
fastslagna samt med förgylta rosor och sal. Vallerian Jönssons 
namn»,8  och på hyllorna i hennes matsal trängdes bägare och 
kannor av lödigt silver och ansenlig vikt. Född år 1619 som 
dotter till fältproviantmästaren i Riga Wallerian Jönsson Monta-
nus och Brita Bertilsdotter, hade hon som mycket ung gift sig 
med domprosten i Narva Erik Falk, som dött redan år 1645. 
Med honom hade hon en son, Simon, samt döttrarna Brita och 
Catharina. Den förra dog ogift i Viborg år 1657, där hon begrovs 
den 2 juni, den senare gifte sig år 1662 med köpmannen i Viborg 
Enevald Ruuth. Sonen Simon Falk utnämndes år 1657 till kapten 
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vid Österbottens regemente. År 1673 adlades han med namnet 
Falkenschöld, senare ändrat till Falkenfelt, och två år senare dog 
han i Riga efter att ha avancerat till major. Vid Neumiinde skans 
förde han år 1660 befäl över en skvadron knektar av kolonirege-
mentet. För sina förtjänster under trettioåriga kriget hade han 
redan år 1653 erhållit Haikola i Ruokolaks och Torviniemi i 
Taipalsaari i förläning. Med denne son hade Catharina Walle-
riansdotter flyttat över till Finland och etablerat sig som in- och 
utrikeshandlande i Viborg. Där hade hon år 1652 gift om sig 
med borgmästaren Hans Schmedeman. Denne hörde till de rela-
tivt nyinflyttade tyskarna i Viborg, han var son till borgmästaren 
i Riga med samma namn. Åren 1615-49 var han ännu blott 
vederlagssven, men redan år 1626 fick han plats i Viborgs råd 
och från år 1638 var han en av stadens fyra borgmästare. I sitt 
första äktenskap med Christina Henriksdotter Teetgren hade han 
tre döttrar, av vilka en var gift med Antoni Borchardt, som inflyt-
tat till Viborg så sent som på 1640-talet och kallas än lybsk, än 
köpenhamnsk köpman. Han gällde för att vara stadens rikaste 
man och blev rådman på 1660-talet, men var domkyrkoförestån-
dare från år 1657. Av Schmedemans övriga döttrar var en gift 
med Peter Thesleff, Claudius Thesleffs bror, och en med Henrik 
Menschever. Genom sin brors hustru kunde sålunda Claudius 
Thesleff räkna sig som släktens släkt med båda sina antagonister 
i kyrkoherdetvisten, borgmästaren Menschever och dennes svåger 
domkyrkoföreståndaren Borchardt, men det är inte troligt att han 
umgicks med dem. I sitt senare äktenskap med Catharina Walle-
riansdotter hade Schmedeman åtminstone en son, Johan, som år 
1713 skulle sluta sina dagar som överpostdirektör i Sverige, kans-
liråd och statssekreterare, adlad redan år 1686. Borgmästaren 
Schmedeman hade rykte om sig att vara högfärdig, skrytsam och 
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egenmäktig och skaffade sig många fiender i Viborg. Att hans 
första hustru varit syster till Johan Cröells hustru Catharina, hade 
ingalunda räddat honom undan svågerns angrepp mot »utländske 
födde». Beryktad är den rättegång som fördes mot en av stadens 
finska borgare, Sven Haikoin, som anklagades för smädelse då 
han yttrat om Schmedeman: »Om jag visste att den svarta djä-
vulen skulle nu genast fara till helvetet, skulle jag gärna spendera 
en läst tjära, därmed han uppbrännas kunde.» 9  Destinations-
orten var väl i alla fall obekant när han dog år 1655 och Catha-
rina Walleriansdotter för andra gången blev änka." Två år senare 
dog hennes styvdotter, Henrik Menschevers hustru. Hon begrovs 
den 12 maj 1657 i kyrkan och för henne ringde alla klockor tre 
hela och två halva timmar. En knapp månad senare ville änk-
lingen gifta om sig med sin svärfars änka, Catharina. Men nu 
fick Claudius Thesleff sitt ord med i laget; som senior i dom-
kapitlet inlade han sitt veto mot sådant gifte och genomdrev att 
frågan hänsköts till »höga öfverhetens resolution»." Äktenska-
pet blev aldrig av. Med tanke på det obestånd som Menschever 
några få år senare skulle råka i, kan man inte undertrycka den 
förmodan, att äktenskapet med den rika änkan eftersträvats i 
främsta rummet för att det hade sanerat hans ekonomi. Men då 
detta till följd av Thesleffs ingripande omöjliggjorts, blev Men-
schever hans svurne fiende. I denna tragikomiska giftermålsspe-
kulation kan man se en av orsakerna till de svårigheter, som 
reste sig på Thesleffs väg till pastoratet i Viborg. 

Thesleff skulle få uppleva några av de motgångar, som ödet 
hade i beredskap för hans antagonist. När Wapn von Wiborg 
år 1658 seglade till Spanien, var det en av hennes sista vinst-
givande resor. Hela 1650-talet ut var Viborg ännu landets för-
nämsta handelsstad, men »merkantilsystemet som beredt Viborgs 
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handel så många fördelar, skulle också bereda dess undergång».12 

Tjärkompaniet, vars faktor Menschever var, blev en källa till 
besvikelse. Konkurrensen med den efter kriget återuppståndna 
staden Nyen med dess utomordentligt förmånliga privilegier an-
sågs vara svår. Så intalade man sig. Att den nyenska handeln i 
verkligheten inte gjorde Viborgsköpmännen så stort förfång är 
en annan sak. Gång på gång uppvisade Menschevers tjärhantering 
stora balanser, som hans borgesmän Antoni Borchardt och Catha-
rina Walleriansdotter fick betala. När kompaniet slutligen år 1662 
upplöstes, hade participanterna flere tusen daler innestående »icke 
vetandes huru de till sina välfångna medel kunna behulpna bli-
va» .13  Bland dessa märktes Hans Schmidt, Antoni Borchardt 
och Mårten Mums d.y., med andra ord några av Wapn von 
Wiborgs redare, jämte ett stort antal övriga Viborgsbor. Länge 
hade deras klagan över det sorgliga kompanisystemet ljudit: 
»Vart vilja vi anställa någon seglation, när vi intet hava att ut-
skeppa; inga främmande kunna heller besöka oss utan detta kom-
paniet allena, uti vars händer vi äro, efter vi icke ett skepp avlasta 
kunna.» 14  

Ingen ekonomisk misär rubbade dock Menschevers ställning 
som förste borgmästare i Viborg. Så snart drömmarna om det rika 
giftet med fru Catharina skrinlagts, slog han in på en annan 
friarstråt och gifte sig med stadsmajoren Daniel Persson Isope-
dius' dotter Maria. Men henne skulle inte alltid visas den 4ard, 
som helt säkert hade kommit Catharina Walleriansdotter till del. 
Därom vittnar en komisk process, som år 1665 följde på två 
borgmästarinnors strid om bänkrum i kyrkan. Hustrun till den 
andre borgmästaren Justinus von Braken — en systerson till Clau-
dius Thesleff — hade satt sig mitt i bänken så att fru Menschever 
kommit att sitta vid dörren och inte kunnat se prästen, och det 
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måtte då ha varit domprosten Thesleff, ty vem annan skulle det 
året ha hållit predikan i domkyrkan. Saken måste göras upp inför 
rätta, och där yrkade von Broken på att hans hustru »såsom 
varande ålderstigen och af god härkomst skulle få sitta framom 
Menschevers, oaktadt dennas man var förste borgmästare. Härtill 
genmälde Menschever: fanen vore ock gammal och hade varit en 
ljusens engel, men dugde ej heller nu mycket, min hustru är ej 
heller af någon hundsvans afhuggen..» 15  

»Ehuru hans hufvud var stort som hufvudet på Alexander den 
stores lifhäst Bucephalus, felades dock honom förstånd»," lydde 
paskillförfattaren Paul Moijs omdöme om Menschever. Och med 
det eftermälet kan han försvinna ur denna berättelse och ta med 
sig »sitt kreatur» Herman Harrius. Denne skulle senare bli både 
rådman och borgmästare i staden Viborg och i sinom tid svärfar 
till domprostens brorson Peter Thesleff d.y., men i striden om 
pastoratet 1656-58 hade han inte haft något inflytande, ehuru 
han sannolikt hjälpt sin principal med renskrivningen av rådets 
smädeskrifter rörande Thesleffs person. 

Och hur var det med de återstående av domprostens veder-
delomän, de som här tänkts samlade vid Wapn von Wiborgs 
avfärd i maj 1658? Antoni Borchardt var Menschevers svåger 
och affärskompanjon och kunde betraktas som dennes mest infly-
telserika stöd. Borgmästaren Hans Schmidt hade ju, såsom i början 
nämndes, sin egen kandidat till domprostevärdigheten, sin svåger 
Carstenius. Han kunde emellertid lika gärna ha bedrivit nepo-
tism till Thesleffs förmån. Ty hans hustru Catharina Cröell var 
halvsyster till Thesleffs mor Catharina Stråhlman. Att två av 
Anna Juustens döttrar fått samma dopnamn kan verka förbryl-
lande, men företeelsen är ingalunda unik. Döttrarna var dock 
födda i två olika äktenskap och åldersskillnaden mellan dem var 
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stor. Så som man den tiden räknade med släktskap, torde Thesleff 
ha kunnat kalla Hans Schmidt »söta morbror». Måhända kändes 
det bittert för Thesleff att en sådan nära släktskap inte hindrat 
Schmidt från att ställa sig på hans fienders sida. 

Och hur var det med Mårten Mums? Han var rådman och hade 
varit med om alla rådets handlingar och beslut. Och varken han 
eller hans syster Margareta hade bevistat installationsgudstjänsten 
den 5 maj 1658. Detta var helt enkelt oerhört, ty Margareta 
Mårtensdotter Mums var Claudius Thesleffs egen svägerska! Hen-
nes man Påfvel hade knappt legat ett år i sin grav, och redan 
hade hon tagit avstånd från den Thesleffska familjen. Hos sin 
bror Mårten bodde hon nu med sina barn, och hon hade ändå 
i nära tjugo år varit medlem av domprostens egen familj. Inte 
för att han eller familjen kunde sägas ha tagit hand om henne 
synnerligen mycket, ehuru hon under mannens långa resor varit 
lika ensam som hon var nu när hon blivit änka. 

Och med vem umgicks hon? Tydde hon sig inte stundom till 
Henrik von Brakens bedrövliga efterleverska, Catharina Melar-
topaea, henne, som familjen Thesleff fått sig på halsen för gud 
vet vilka synders skull? Bara för att hennes man tidigare hade 
varit gift med domprostens syster och sedan efter hennes död 
haft så innerligt bråttom att gifta om sig och sätta en massa barn 
till världen, inbillade hon sig att den Thesleffska familjen var 
tvungen att försörja henne. Hon pladdrade rentav runt om i stan 
att de vore skyldiga henne pengar och att hon ville stämma dem! 

Och med Catharina Walleriansdotter hade Margareta också 
blivit så god vän. Kanske talade ryktet sant, som visste berätta 
att de ännu skulle bli svägerskor? Att den rika änkan skulle gifta 
sig en tredje gång och detta med Mårten Mums. 

Det lilla man vet om Påfvel Thesleff och hans hustru Marga- 
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reta Mårtensdotter Mums tyder på, att Påfvel fått stå tillbaka för 
den äldre brodern Claudius. Claudius hade fått studera, han hade 
nått mycket högre upp i samhället än Påfvel, som hållits till 
jorden utan att få äga en bit av den. Hade inte också Claudius 
vid arvsskiftet efter modern fått en mycket större lott än någon 
av de övriga syskonen, mycket mycket mer än Påfvel? Nisalaks 
hade han fått, just den gården som Påfvel brukat och fått lämna 
ifrån sig! 

Är det otänkbart att den nyblivna änkan 'Margareta Mårtens-
dotter känt någon skadeglädje över att hennes egen bror kunnat 
vara med om att bereda den i hennes ögon högfärdige svågern 
en motgång i livet? Är det inte troligt att Claudius fått veta om 
detta och därför kommit att hysa ett långvarigt agg till både 
henne och hennes barn, tre kraftiga skott på det Thesleffska 
släktträdets stam, vilkas existens den övriga släkten småningom 
skulle glömma bort och dess ättlingar i mer än trehundra år 
förneka? 
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Arvstvister och familjebekymmer 

Släkten Thesleffs äldste kände stamfar är köpmannen Hans Thes-
leff, som år 1595 hade inflyttat till Viborg och redan år 1609 
hade blivit rådman där. Detta snabba avancemang för en nyin-
flyttad har satts i förbindelse med hans giftermål med Catharina 
Stråhlman. Också hon var — såsom redan nämnts — dotter till 
en inflyttad tysk, köpmannen Henrik Stråhlman, men hennes mor 
var Anna Juusten, dotter till biskopen Paulus Juusten, som här-
stammade från och tagit sig namn efter Juustila by i närheten 
av Viborg. Godset med samma namn kom emellertid i den Juu-
stenska familjens ägo genom biskopens gifte med Anna Sigfrids-
dotter till Bergby i Tenala. Hon var dotter till länsmannen i 
Jääskis och slottsloven på Viborgs slott Sigfrid Mattsson och Karin. 
Henriksdotter. Adlad av Gustaf Vasa hade Sigfrid Mattsson er-
hållit frälse på sitt köpegods Ilola i Mohla socken, medan hans 
änka och sedermera också hans dotter fick nytt frälsebrev på 
Bergby i Tenala, Ilola i Mohla samt Juustila och Kärstilä 
i Viborgs socken. Dessa Karin Henriksdotters och Anna Sig-
fridsdotters frälsegods ärvdes i sinom tid av biskopens dotter 
Anna.' Genom sitt första gifte med Henrik Stråhlman, död 1592, 
och sitt andra gifte med borgmästaren Hans Cröell, död 1627, 
blev hon mor till tolv barn. Anna Juusten, eller Krögellskan, som 
hon på Viborgsmaner kallades, residerade på Juustila, där hon i 
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hög ålder avled år 1643. Av hennes barn ur första giftet levde 
då blott sonen Peter Stråhlman, hospitalsfogde i Viborg, samt 
döttrarna Catharina och Maria. De sex barnen ur andra giftet, 
två söner och fyra döttrar, överlevde alla sin mor, och av dem 
var det sonen Johan Cröell som önskade tillträda Juustila som 
sitt mödernearv. Därför instämde han till Stranda ting sina med-
arvingar, och i stämningen, som den 30 mars 1643 inprotokol-
lerades vid Stranda domsaga, uppräknas sjutton arvingar vid 
namn. Deras antal var dock betydligt större, ty stämningen upp-
tog blott till myndig ålder hunna ättlingar eller i de flesta fall 
blott en person tillhörande samma familj, hur många vuxna barn 
denna person än kunde omge sig med. Sålunda nämnes i denna 
inlaga t.ex. blott »hustro Catharina Saligh Herman Böks i Kex-
holm»,2  och därmed avses Anna Juustens dotter Catharina Stråhl-
man, gift första gången med Hans Thesleff och nu andra gången 
änka efter lagläsaren i Kexholm Herman Böök. Vid denna tid 
levde alla hennes sex vuxna barn, de fyra sönerna och de två 
döttrarna, de flesta av dem var dessutom redan gifta och hade 
i sin tur barn. Hela denna familj skulle nu få dela en tolvtedel 
av arvet efter Anna Juusten. I stämningen underrättades de härom 
i högtidliga ordalag: » 'Eder Samptligen (:mijna tillförlåteliga 
godha Wänner och gynnare:) hellsar Jagh medh Gudh wenli-
ghen, Och sossom Ert Jorda godz här i Wijbårgz Sochn och 
Justila by edher till arfz fallit är, och rätten så wäl som edher 
eghen tarf fordrar att een huilken best är tillfallen måtte sama 
Jorda godz besittia, och the andra arfwingar uthlösa medh wärde 
som Laghen medh gifva kan — Då skall lagh och Rätt edher 
allom skapas efter yttersta förstånd och mågho. — — Och befaler 
Jagh edher sampteligen under Gudz skydd till allskiöns wäll-
mogha. Wenligen aff Stadhen Wijborgh den 30 Martij årh 1643. 

26 B. Hansson.» 2 



Vid sommartinget samma år fördelades så arvet, och Johan 
Cröell fick tillstånd att utlösa sina samarva, och blev sålunda 
herre till Juustila.3  Det är inte bekant vilken summa som kom 
på hustru Catharinas lott, men något betydande arv blev det icke 
för henne och de sex barnen att dela på. 

Det dröjde emellertid inte länge innan betydligt större eko-
nomiska intressen stod på spel för Catharina Stråhlman och hen-
nes barn. År 1644 bröts den Thesleffska syskonkedjan genom. 
att Rötgerdt Thesleff dog. Han hade sedan år 1639 varit förråds-
förvaltare på Kexholms fästning. Det allt för vanliga inträffade, 
att hans kassa uppvisade en balans på hela 470 daler silvermynt, 
varför han insattes i häkte, där han inom kort dog. Hans kautio-
nister, modern Catharina, svågern Henrik von Broken — gift 
med hans äldsta syster Wendla — samt gränsridaren Henrik 
Blankenhagen borde nu ha ersatt kronan dess förlust. Men Hen-
rik von Broken uppvaktade drottning Christina i Stockholm och 
lyckades utverka eftergift, meddelad i brev av den 29 mars 1647, 
där det bl.a. heter: »och emedan vår elskelige Cammer Rådh 
hafve dem som i borgen voro halfvedelen af Räfsten condonerat 
och eftergifvit och Wij numera förnimma deras oförmögenhet 
och stora fattigdom, så at the intet märkta ehrlägga hvadh dee 
äro bundne och saakfälte till, så hafva Wij af gunst och nådhe 
nu och framdeles welat frijkalla och fulkomligen eliberera, det 
alle som vederbör veethe sig at effter rätta.» 4  

Det var säkert inte så lätt för en drottning i Stockholm att 
veta, huruvida hennes undersåtar i Veborg for fram med osan-
ning eller inte. Påståendet att hustru Catharina och de övriga 
borgesmännen år 1647 hade varit oförmögna och suttit i stor 
fattigdom överensstämde icke med verkligheten. Men gärna hade 
de naturligtvis inte rott ut med en så stor summa, som olycks- 
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fågeln Rötgerdts brott ålagt dem, sedan det upptäckts, att »han 
af proviantpersedlarna uthborgat och försålt hade til een stor 
deel». Troligt är att de i likhet med drottning Christina tyckte, 
att Rötgerdt »så som för sitt förseende pligtadh», då han avlidit 
i häktet i väntan på sin dom.4  

Det är emellertid rätt lustigt att konstatera, att drottning 
Christina två gånger under samma år blev — sit venia verbo —
dragen vid näsan av män från Viborg. Samma år Henrik von 
Broken reste till Stockholm, uppvaktades drottningen också av 
hustru Catharinas halvbror Johan Cröell, som var ute i säreget 
ärende. 

Sin livslånga strid för egen upphöjelse och andras undergång 
hade denna oroliga själ börjat genom att år 1626 vinna ett äre-
kränkningsmål mot stadens borgmästare Lorens Mårtensson Fate-
bur. Frestad av framgången kastade han sig i ett otal nya proces-
ser, dock med sämre resultat. År 1634 blev han första gången 
dömd till döden för uppror mot stadens råd. En kväll på stads-
källaren hade han viglat upp ett antal borgare mot stadens styrelse 
och låtit sig utses till ålderman. Därmed återupplivade han en 
rättighet, som stadens invånare hade erhållit år 1619, men som 
fallit i glömska. Som ålderman skulle han föra stadsbornas talan 
mot det förhatliga rådet. Det hade han redan tidigare gjort med 
talrika processer som följd, och de flesta förlorade han. Ålder-
mannavärdigheten eftersträvade han väl därför att den kunde 
tjäna honom som en legal täckmantel för hans fortsatta demagogi. 
Men rådet uppfattade åldersmansvalet på stadskällaren såsom ett 
upprorsförsök och en protest mot sin den 22 november 1634 
utfärdade nya »ordinants, afsedd att afskaffa det bakdantande och 
despekt, för hvilka Magistraten hos borgerskapet råkat ut».5  
Dödsdomen som denna aktion drog över Cröell upphävdes av 
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hovrätten; två år senare dömdes han på nytt till döden för samma 
slags förseelse, men icke heller denna gång fullföljdes domen. 

Visst är det egendomligt att just Cröell, som blott genom sin 
mor Anna Juusten kunde räkna sig som en infödd man, skulle 
bli den framträdande talesmannen för dem, som i Viborg såg avogt 
på det utländska inflytandet, vare sig detta företräddes av tyskar, 
balter, svenskar eller personer från västra Finland. När hans far 
Hans Cröell år 1595 hade gift sig med Paulus Juusten dotter, 
Henrik Stråhlmans änka, var han ännu en nyinflyttad tysk köp-
sven. Han skulle visserligen bli både rådman och borgmästare 
i Viborg, med andra ord göra just den karriär, som hans son 
förmenade andra främlingar, men han var och förblev tysk. Logik 
och självbesinning var emellertid inte utmärkande för hans son 
Johan, lika litet som hänsyn för släktskap. Tidigare har omtalats 
att hans egen svåger, den skrytsamme borgmästaren Schmede-
man var särskilt utsatt för hans förföljelse. Tillmålet »din svarta 
djävul, av dina bedrifter har man allestädes hört», renderade 
Cröell en process.6  När Schmedeman en gång på marknaden i 
Lappstrand ville göra sin borgmästarmyndighet gällande mot 
mot Cröell, svarade denne: »här är ock en borgmästare, och är 
han icke det ännu, hoppas han väl bliva det.»6  Och det hoppet 
gick i fullbordan. Just år 1647, samma år som Henrik von Bro-
ken gjorde sin lyckade demarche till förmån för familjen Thesleff, 
reste Cröell till Stockholm och återkom med drottning Christinas 
fullmakt att vara borgmästare i staden. Egentligen hade han öns-
kat bli burggreve för att stå över stadens fyra borgmästare och 
kanske också för den sköna klangen i titeln, men ett sådant äm-
bete ville drottningen ändå inte inrätta enkom för hans skull. 
Hans utnämning är ett praktexempel på hur lättvindigt drott-
ningen utdelade värdigheter och hur hon kunde åsidosätta lag och 
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gängse sed, som krävde att borgmästarna valdes bland dem, som 
en längre tid hade suttit som rådmän i staden. 

Som borgmästare fortsatte Cröell ogenerat att bekriga sina med-
bröder inom rådet, tills han en dag tröttnade på alltsammans, reste 
till ,Stockholm en gång till och gjorde sin drottning en ny upp-
vaktning. Detta skedde år 1653 och resulterade i att han hugna-
des med adelskap och rätt att bära sin morfars vapen med nam-
net förädlat till Rosencröel och sin egendom utökad med värde-
fulla donationer av jordagods. Nu tog han plats i kyrkan, inte i 
borgmästarbänken, utan ibland adelsmännen. 

När kriget mot Polen bröt ut år 1656, var officersbanan den 
enda rätta också för en nybliven adelsman. Redan två år senare 
hade han uppnått rangen av överstelöjtnant vid Viborgs läns dra-
gonregemente, och år 1659 förde han en del av regementet över 
Östersjön till den danska krigsskådeplatsen. Han beviljades av-
sked från militärtjänsten den 27 april 1661 efter att några vec-
kor tidigare ha erhållit några lägenheter i Kexholms län såsom 
ersättning för sina försträckningar till regementets underhåll.? 
Sin ålderdom tillbragte han på Juustila. Redan år 1643, så snart 
han tillträtt sitt arv, hade han försett sina föräldrars grav i dom-
kyrkan med en värdig gravsten, på vilken han lät hugga in orden: 
»Securus morte est qui scit se morte renasci.» 

Det är möjligt att den jordkära familjen Thesleff vid arvskiftet 
efter Anna Juusten inte delade Cröells åsikt att han vore »best 
tillfallen» att besitta detta jordagods. Då Catharina Stråhlmans 
sonsonsson Johan Thesleff den 17 december 1752 köpte Juustila, 
uppfyllde han en önskan som två släktled före honom hyst. Vilket 
värde han satte på egendomen kan utläsas av hans testamente, som 
föreskrev att Juustila jämte hans andra egendomar Lavola och 
Wendelä »maintenire man so lange die Familie mänlicher Linie 
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es thunlich und verantwortlicher Weise thun kanni».8  Juustila stan-
nade sedan i släktens ägo ända till år 1944, då hela den lands-
ända, där släkten levat och verkat, gick förlorad för vårt land. 

År 1643 förslog familjen Thesleffs tillgångar inte till förvär-
vet av denna gård, även om familjen inte var så barskrapad som 
Henrik von Broken fyra år senare lät påskina. 

Sina få återstående levnadsår ägnade Catharina Stråhlman åt att 
ställa det väl för sin äldste son Claudius, som tack vare hennes 
bemödanden kom i besittning av Nisalaks i Säkkijärvi. Den 19 
oktober 1650 erhöll han nämligen »i anseende till trogen tjenst 
i Guds församling och med ungdomens flitiga och trogna infor-
merande vid Wiborgs gymnasium en ödes skattjord i Säkkijärvi, 
som hans styffar Herm. Böök förunnats, samt en half skattjord, 
som honom .för tysk predikantstjenst af landsh. Mörner inrymts, 
samt 3A skattemark i sin och sin hustrus lifstid».9  Den halva 
skattjord — i Niemelä — som här nämnes, hade Thesleff erhållit 
redan den 25 mars 1645. Hans änka erhöll den 12 november 
1666 bekräftelse på denna frälsejord, med skyldighet att rusta för 
Nisalaks, men hon hade inte lång fröjd av det, ty hon dog redan 
samma år. 

Nisalaks var emellertid inte en förläning given åt Herman 
Böök, utan hans arvegods, som redan hans far före honom ägt,10 

och genom arv hade det sedan tillfallit hans änka, som helt kort 
före sin död skänkte det åt sin äldste son. Till de övriga arvingar-
nas och i synnerhet sonen Påfvels besvikelse ingick Nisalaks så-
lunda icke i den egendom, som Claudius Thesleff och hans syskon 
hade att skifta efter moderns död år 1651, då också arvet efter 
fadern äntligen utföll till delning. Utom en hel del lös egendom 
i kläder och silver utgjordes detta arv av den gård vid Drottning-
gatan, helt nära torget, som Hans Thesleff hade bebyggt med ett 
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ståtligt stenhus och som både 'Herman Böök och Claudius Thesleff 
hållit väl i stånd. Det var i denna gård Claudius och hans familj 
bott åtminstone från år 1645. Nu beslöt arvingarna att sälja går-
den till köpmannen Blasius König d.y., som var gift med Henrik 
von Brokens och Wendla Thesleffs dotter Catharina. Köpeskil-
lingen var 200 riksdaler specie och den delades mellan Claudius, 
Påfvel och Peter Thesleff, Rötgerdt Thesleffs änka Anna Grels-
dotter, som samma år trätt i nytt gifte med en »redelig och för-
mögen»n man Henrik Biur, den nyssnämnda systern Wendla 
samt yngsta systern Anna, gift med tullnären Johan Pålsson 
Schmidt. Köpebrevet uppgjordes den 15 november 1651 och un-
dertecknades av samtliga arvingar. Ett år senare, i december 1652 
anmälde Johan Pålsson Schmidt missnöje över sin hustrus arvedel, 
som han fann ha varit för liten. Svågern Claudius genmälde då, 
att hans klagan var obefogad, då Anna utom sin andel i köpe-
skillingen fått bl.a. en silverkanna och sin mors gamla tröja, var-
med hon borde låta sig nöja. I själva verket hade försäljningen 
av gården skett i sista minuten, ty år 1652 återstod av den blott 
svartnade ruiner efter den brand som då lagt stora delar av Viborg 
i aska. 

Kort efter modern dog också hennes äldsta dotter Wendla, Hen-
rik von Brokens hustru, och efterlämnade två döttrar och två 
söner. Dottern Anna var då redan gift med rådmannen Herman 
von Borgen, dottern. Catharina såsom nyss nämnts med köpman-
nen Blasius König, sonen Clas var välbeställd köpman och gift 
också han och sonen Justinus studerade i Rostock och skulle se-
nare bli rådman och andre borgmästare i staden och därvid — så-
som tidigare har berättats — invecklas i sin delikata tvist med 
förste borgmästaren Menschever. 

Änklingen Henrik von Braken, som vid denna tid var en ganska 
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Ruinerna av Kexholms fästning, där den olycklige Rötgerdt Thesleff slutade sina dagar. 



Officerare på krogbesök, enligt ett stick från år 1656. Så ståtlig som kavaljeren 
till höger kan Johan Cröell ha sett ut, sedan han iklätt sig hatt och värja. Och 

miljön kunde gott vara t.ex. Rådhuskällaren i Viborg. 



gammal man — han hade blivit rådman i Viborg redan år 1630 —, 
dröjde inte länge med att gifta om sig. Hans andra hustru, som 
hette Catharina, var dotter till biskopen Gabriel Melartopaeus och 
välborna Emerentia Klöfversköld. Det Brokenska hemmet fylldes 
med nya barn i rask följd. När Henrik von Braken dog i decem-
ber 1656 efterlämnade han nämligen tre söner och tre döttrar ur 
sitt andra gifte. Av dessa dog emellertid en son redan i december 
1657 och de två återstående sönerna, Clas och Gabriel, omkom 
genom drunkning i maj 1664.12  

Henrik von Brakens andra hustru, Catharina Melartopaea, var 
troligen en av dessa svaga kvinnor som har svårt att reda sig på 
egen hand. början av sitt långa änkestånd föreföll hon välställd, 
höll sig med dräng och pigor och betalade punktligt för sin bänk-
plats i kyrkan. Men sedan förekom hon i många år i församlingens 
längd över dem, som underlåtit denna skyldighet, och andra olyc-
kor än fattigdomen dröjde icke med att hemsöka henne. 

År 1658, två år efter sin mans död, reste hon talan mot samt-
liga Thesleffska arvingar och krävde dem på pengar, som hon 
påstod dem vara skyldiga hennes salig man. 

Det är tack vare denna process, som kännedomen om familjen. 
Thesleffs inbördes förhållanden under större delen av seklet be-
varats för eftervärlden. Ty det digra protokollet från Viborgs 
kämnärsrätts sammanträde den 17 december 1658 är späckat med 
bilagor, vilkas samband med den då aktuella rättegången är obe-
fintligt. Där rekapituleras allt, från den olycklige Rötgerdt Thes-
leffs manipulationer i Kexholm år 1644 till drottning Christinas 
brev, där hon efterskänker skulden, där ventileras tullnären Johan 
Pålsson Schmidts missnöje med svärmors ulltröja, men där klar-
lägges också, med verifikat på verifikat, de invecklade ekonomiska 
relationerna mellan Henrik von Braken och hans »saliga förra 
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hustrus moder» Catharina Stråhlman och dennas numera också 
salige son Påfvel, som under 1640-talet hade varit sin moders för-
valtare på Nisalaks i Säkkijärvi. När rätten tog till pennan och 
adderade och subtraherade kom den slutligen till det resultatet, 
att Catharina Stråhlmans och Påfvel Thesleffs skuld till Henrik 
von Braken hade uppgått till 819 daler 17 öre kopparmynt, me-
dan åter Henrik von Braken mottagit av dem livsmedel och andra 
persedlar till ett värde av 544 daler 17 öre kopparmynt, varför 
rätten resolverade, att den nyutnämnde domprosten Claudius och 
hans bror Peter, hovrättsassessor i Åbo, Påfvel Thesleffs änka 
Margareta Mårtensdotter Mums, Rötgerdt Thesleffs änkas andre 
man Henrik Biur samt tullnären Johan Pålsson Schmidt skulle 
solidariskt ersätta Catharina Melartopaea med 114 daler 17 öre 
kopparmynt. 

,För Henrik von Brakens änka innebar summan föga ull för så 
mycket skrik. 

Den äldsta av änkans döttrar skaffade sig några utomäkten-
skapliga barn, som modern fick försörja, den andra dottern — inte 
heller hennes förnamn är bekant — var gift med gymnasielektorn 
Arvid Forstadius och dog före honom. Han blev senare domprost 
i Viborg, men dog redan år 1683 och hans andra hustru hade egna 
barn att ta hand om, varför också barnen ur Forstadius' första gifte 
hamnade hos sin mormor, Catharina Melartopaea. Den tredje dot-
tern, som bar namnet Emerentia, var gift vid sin död år 1703. Ma-
kens namn nämnes inte i begravningslängden. Henrik von Bra-
kens äldre söner, Justinus och Clas, dog båda före styvmodern och 
kunde därför inte hjälpa henne på ålderdomen. Slutligen dog hon 
själv — biskopsdottern — i armod i juli 1688, och den som då för-
de Viborgs domkyrkas räkenskaper, fyllde en hel sida med denna 
taktlösa anteckning: 
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i» Råd- och handelsman sah.l. Henrich von Brockens efter!. hru 
Catharina Melartopaea, sahl. Bijskop öfv. detta stiftet, Mag. Ga-
brielis Melartopaei dr, begrofs i doomkyrckian i sin egen graf. 
Warit siukh i 9 åhr, haft förtrefflige olyckor, hennes brafva söner 
drunckn., hennes äldsta dr blef skembd, hennes gård och huus 
lijdit väl 4 gång. total ruin genom eldsvåda och derföre, sampt 
för hennes månge omyndige fattige barnabarns skull fick hon 
medh Hr Biskop Doctoris Bångs consens een frij begrafningh.»13  

Men från år 1671 framåt hade hon i samma räkenskapsbok 
förekommit under rubriken »Effter schreffne Restera ännu — 
Bänckepenningar» och för den skull togs hennes gård vid Biskops-
gatan i pant och värderades till 41 daler 12 öre, okänt vilken 
myntsort.14  

Så tog kyrkan med ena handen tillbaka vad den givit med den 
andra. 

* * * 

Det år änkan Catharina hade sitt rättsliga mellanhavande med 
Claudius Thesleff och hans samarva, hade ju — såsom tidigare 
berättats — gett honom motgångar, bekymmer och förargelser 
av vida större omfattning. Samma år betecknade dock en vänd-
punkt i hans liv. Då blev han i alla fall installerad som domprost 
i Viborg och kom äntligen i åtnjutande av den fulla lönen, 
700 daler silvermynt om året och en präktig bostad i domprost-
gården. Sedan den fäderneärvda gården sålts, hade han bott i 
sin prebendeförsamling ute på Siikaniemi. Efter det han blivit 
domprost blev en av hans första åtgärder att i Reval beställa 
en skulpterad gravsten för sina föräldrars grav i domkyrkan. 

De åtta år Thesleff var församlingens herde förefaller att ha va-
rit lugna, ehuru inte fria från sorger. Med sin hustru Anna Eriks- 
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dotter hade han fyra barn, av vilka blott två skulle överleva 
honom. En son dog år 1656 och dottern Wendla, till vars bröllop 
med magister Benjamin Krook de två största klockorna ringde 
den 4 december 1660, dog redan följande höst. Dottern Catha-
rina blev gift med kyrkoherden i Jääskis och teologielektorn vid 
Viborgs gymnasium, Anders Heinricius, som emellertid nödgades 
avstå lektoratet till sin svärfars efterträdare, domprosten Henrik 
Carstenius, densamme som sedan år 1656 hade konkurrerat med 
Thesleff om det viborgska pastoratet. Sonen Clas Thesleff blev 
köpman i Viborg och gifte sig med rådman Didrik Barkhusens 
och Margareta Lehusens dotter Catharina. Han var död år 1686, 
då hans änka gifte om sig med stadsmusikanten Thomas Rudolf. 
Med Clas Thesleff dog domprostens släktlinje ut på svärdsidan." 
Men det behövde varken denne eller hans hustru uppleva, ty 
de dog båda två år 1666. Det året dog också herrn till Juustila, 
och i Viborgs domkyrkas räkenskaper återfinnes för den 28 augusti 
denna anteckning: »Wälb. Öfwerste L. Johan Rosencröel begraf: 
i kyrck:n. För 4 halfwa Tijmar in alles ringt i alle Klåck:r 26; 
För Lägerstället uthom Choren 6: Bårtäcket Eegit brukat, och 
sedan förährt till kyrckian 6 al:r långt dubbelt, bret medh Swartta 
Silckes frantzar rundt om kringh.» 16  

Jordfästningen kunde Claudius Thesleff inte förrätta, ty några 
dagar tidigare, den 15 augusti, hade också han lämnat det stridens 
hemvist, som Viborg under största delen av hans levnad var. Och 
då han den 18 september begrovs, kom »Klädes Bårtäcket dett 
stoora Wälb:ne J:R:C:» för andra gången till användning. Fyra 
gånger ringdes då »i alle Klockor» och begravningen skedde »altt 
frijt effter Ordningen».17  
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Verkligt typiska representanter för sitt tidevarv eller sin hem-
stad var varken Johan Cröell eller hans systerson Claudius Thes- 
leff. Den förre kunde visserligen uppvisa många drag, som vi 
gärna förbinder med »det stora seklet»: ett obändigt lynne, egen-
mäktighet, ärelystnad och en moral, fri från alla skrupler. Och 
med alla dessa egenskaper hör han faktiskt mera hemma i ett 
tidigare sekel. På hans tid och i hans hemstad möttes man ofta 
inför rätta, men lika ofta sökte man avgöra tvister med hjälp 
av knytnäven, svärdet — eller fyllda sophinkar. Den rabulism, 
för vilken Johan Cröell oftast ensam skyltade, hade stöd i en 
bredare opinion än rättegångshandlingarna förråder. Och det är 
troligt att han, såsom en man som ständigt syntes, som det alltid 
stod strid kring, just därför vann många beundrare. Två gånger 
dömd till döden som upprorsmakare slutade han dock sitt liv som 
välboren överstelöjtnant, rik på jordiskt gods. Han var en som 

lyckades. 
Och lyckades — det gjorde också Claudius Thesleff till sist. 

Men frågan är om icke kampen för vad han ansåg som sin rätt 
var honom så tung att segern miste något av sin sötma. Vida 
överlägsen sin frände Cröell i bildning och intelligens, stod han 
också i andligt avseende över sina vederdelomän inom rådet och 
stadens övriga handlande borgerskap. Han hade uppenbart lätt 
att vinna sympati hos personer av högre stånd, som t.ex. general-
guvernörerna Carl Mörner och Gustaf Horn eller landshövding-
arna Anders von Koskull och Erik Kruse, vilka alla hade varit 
honom bevågna. Hans bröder inom prästerståndet tog väl helt 
naturligt hans parti i de schismer, som föregick hans tillträde till 
Viborgs pastorat. Det är påtagligt att Siikaniemiförsamlingens 
kyrkoherde Samuel. Reuter hade de mot Thesleff riktade trakasse-
rierna i åtanke, när han den 14 juli 1664, vid invigningen av 
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Siikaniemi nya kyrka dundrade fram: »Så hören då — kvad j 
skolen hålla denna vår kyrka och alla andra kyrkor för. Icke 
för edra sofvekamrar, icke för fåfänga tidsfördrifs- och sqvaller-
hus, icke för höghets trätohus, icke för någon gatubod, där man 
tänker på handel och vandel eller annat slikt, ack nej, ty således 
gör man dem till röfvarekulor.» 18 

Och vilka — om icke de tredskande rådsmedlemmarna i Viborg 
— kunde väl den präst ha syftat på, som i en likpredikan utbrast: 
» Jag tör väl säga, att en from kristen i denna tid är ett rart kle-
nodium? Nog finnes det sådana, som likna stångande oxar, bi-
tande hundar, hungriga vargar, listiga räfvar och giftiga ormar, 
men en kristen är ett rart klenodium i denna kristlösa världens 
tid.» 19  

Knappt var nämligen Claudius Thesleff död, innan nya spek-
takler utspelades i rådet kring frågan om hans efterträdare. Nu 
blev dock tredje gången gill för Henrik Carstenius, som äntligen 
blev stadens domprost och slutade som biskop i Viborg. Men 
hela seklet ut framhärdade rådet i sin förmenta rätt att utse 
stadens kyrkoherde utan biskops eller domkapitels hörande, vilket 
så förargade biskop Petrus Bång att han avslutade ett brev av 
den 16 mars 1683 till kunglig majestät med denna utgjutelse: 
»Men Viborg måste vara Viborg och drifva fram sina dessenier 
om icke genom fritt val och ärbara mäns konsilier, dock genom 
förslag och käringars anhang, såsom här under tiden plägar öfvas 
och fortgå.» 20 
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Margareta Mårtensdotter och 
släkten Mums 

W ilhelm Thesleffs i mycket förtjänstfulla och trevliga bok, 
Släkten Thesleff 1595-4925, har"just ingenting att meddela om 
rådmannen Hans Thesleffs son Paulus eller Påfvel: »Fogde under 
åren 1641 och 1642 på Nisalax gård t 1658. Omnämnes år 1634 
i sammanhang med en process mellan stadens borgare och svens-

karm på slottet.»1  Det är allt. Hans placering i tabellerna antyder 
att han varit parets yngsta son. Något egendomligt verkar det, att 
släktens krönikör inte ens nämner denne sons gifte med Marga-
reta Mårtensdotter, som dock redan Bergholm känt till, när han 
på 1890-talet för Sukukirjas räkning utredde släkten Thesleff. 

I inledningen berör författaren frågan om släktens eventuella 
härstamning från Ingermanland och anför såsom ett svagt stöd 
för denna teori den »omständigheten, att i den gamla lilla svenska 
staden Nyen — enligt gamla rådhusrättsprotokoll funnits per-
soner, bärande namnet Thesleff. Så talas det om en mantalskom-
missarie Mårten Thesleff, d. 1690 — —».2  Efter att i korthet ha 
omtalat några av mantalsskrivarens ättlingar, drar han följande 
konklusion: »Det finnes emellertid ingenting som antyder, att 
dessa ingermanländska Thesleffar varit ättlingar av Hans Thesleff 
eller att de överhuvud stått i någon sorts beröring eller släktskap 
med de wiborgska.» 2  

Ingenting? Claudius' släktgren dog ut med hans son, det är 
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sant. De ättlingar med namnen Stiernstedt och Thesleff, som 
räknar hans yngre bror Peter som sin stamfar, är alla kända 
till namn och levnadslopp. Den olycklige Rötgerdt i Kexholm 
var visserligen gift, men ingen källa förråder att han hade efter-
lämnat barn. En ogift Paulus slutligen — omnämnd »år 1634 
i sammanhang med en process» — ger inte stora löften åt släkt-
forskaren. Men om man — i motsats till Wilhelm Thesleff — 
vidgår hans giftermål och dessutom lägger märke till hans hust-
rus patronymicon, då ser frågan annorlunda ut. En Margareta 
Mårtensdotter, gift med Paulus Thesleff intill dennes död år 
1658, och en Mårten Thesleff i Nyen, död 1690, det är inte 
»ingenting», det är en direkt fingervisning för forskaren. 

Wilhelm Thesleff var ingen forskare, och boken om Thes-
leffarna skrev han väl utan anspråk på fullständighet. Såg han 
den här antydda fingervisningen, ryggade han väl tillbaka för 
den möda han anade att detta svaga spår skulle ha i beredskap. 
Och så nöjde han sig med att skriva ned allt det andra han visste 
om sin släkt, och det var mycket nog. Men beträffande mantals-
kommissarien i Nyen kunde han gärna ha underlåtit att uttala 
sig så kategoriskt. Då han förbisåg den obetydliga Påfvel — och 
obetydlig var han väl — gick han miste om ett spår, som från 
Påfvel, och bara från denne, kan leda bakåt till Hans Thesleffs 
okända förfäder. I ett senare avsnitt skall här framläggas de 
starka indicier, som talar för att Påfvel var äldre än Peter Thes-
leff. Genom att förtiga Påfvel Thesleffs giftermål och försumma 
att ta reda på, ifall han efterlämnat ättlingar, råkade Wilhelm 
Thesleff såga av släkten Thesleffs ännu fortlevande huvudman-
nagren. Och det var väl synd? 

Vägen från Viborg till Nyen var inte så lång ens under 1600-
talet. Men trehundra år senare har det krävt åtta års forsknings- 
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arbete för att med sådant som kallas dokumentariska bevis sten-
lägga den väg, som från Påfvel Thesleff och hans hustru Marga-
reta Mårtensdotter i Viborg ledde till mantalskommissarien i 
Nyen, Mårten Pålsson Thesleff. 

Margareta Mårtensdotter var äldsta dotter till den holländske 
köpmannen Mårten Mums, som i början av 1620-talet slog sig 
ned i Viborg.3  Hennes mor, som tillhörde ätten von Schimmel-
korn och hette Christina, var död förrän familjen flyttade till 
Viborg.4  Mårten Mums hade tre döttrar i detta sitt första gifte 
— de två yngre hette Malin och Maria. 

slutet av 1500-talet inflyttade till Viborg en Lybecks-köpman 
vid namn Jost Källing. Han var gift med en Anna Hieronymi-
dotter och dog år 1618. Några år efter det Mårten Mums bosatt 
sig i Viborg med sina tre halvvuxna döttrar, gifte han om sig 
med Köllings änka. Med henne fick han två söner, Mårten och 
Lorenz, samt en dotter, Anna. Han hade dessutom att dra för-
sorg om hustruns barn med Kölling, en dotter och två söner. Den 
ene av styvsönerna, Jost, blev uppenbarligen en källa till bekym-
mer för Mårten Mums. Han gick först i skola i Viborg och sedan 
i Lybeck och blev slutligen köpman i Viborg. I Moijs tidigare 
omtalade paskill framställes han som sin styvfars »ingratus cucu-
lus, den hale och slipprige Jost Kölling, som förstår att listigt 
lura gubben för att han ej skulle dö i mammans sorger».5  

I början av sin vistelse i Viborg synes Mårten Mums ha orien-
terat sig åt olika håll. Sin äldsta dotter gifte han bort med Hans 
Thesleffs son Påfvel, den andra, Malin, blev hustru till en av de 
finska borgarna i staden, Samuel Tapanain. De två återstående 
döttrarna »gjorde särdeles briljanta partier, i det den ena» — 
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Maria, ur första giftet — »blef gift med assess. Andreas Krok (ad-
lad Gyllenkrok) och den andra» — Anna, ur andra giftet — »först 
(1645) med organ. Detleff Hunnius och sedan med assess. Elias 
Haraldsson Stare (adlad Starensköld)».6  När den rätt nyinflyttade 
holsteinaren Hunnius gifte sig med Anna Mårtensdotter, gällde 
hon för en av stadens rikaste flickor. Fyra år efter giftermålet ut-
sågs han till riksdagsman för Viborg. Vid sidan av sin verksam-
het som organist och lärare i figursång, sysslade han med handel, 
i synnerhet import av tobak. Det kan ändå inte vara honom, som 
den nyssciterade författaren Gabriel Lagus avser med Anna Mår-
tensdotters briljanta parti, ty om den skicklige organisten sade de 
skarptungade »att om man tog bort spelkonsten, endast en stor 
holsteinsk oxe återstod».? 

På 1640-talet hade holländaren Mårten Mums sina fyra dött-
rar utplanterade i var sitt befolkningsskikt inom den kosmopoli-
tiska staden Viborg: Malin hos finnarna, Anna hos tyskarna, Ma-
ria hos svenskarna och Margareta hos de blandade. 

Lika förtänksamt orienterade han sig politiskt redan i början 
av sin vistelse i Viborg. Rätt snart kom han emellertid på kant 
med rådet, som han år 1623 kallade »en fanens rätt».8  Och till-
sammans med tysken Jockim Frese, svensken Jöran Redsven samt 
finnarna Pål Harakka och Sven Haikoin hörde Mårten Mums till 
dem, som vid det beryktade mötet på stadskällaren år 1634 valde 
Johan Cröell till borgerskapets ålderman.9  

En gång mot slutet av sitt liv hade Mårten Mums på nytt an-
ledning att svära över stadens rådsturätt. Det var när han år 1643 
anklagades för att han sålt en kanna spanskt vin åt kyrkoherden 
Tolja, och bötfälldes »oaktadt han ursäktade sig därmed att han 
sändt vinet endast som en gengåfva för färsk fisk, som prosten 
honom presenterat».10  
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Värre ting hade dock Viborg upplevat i den vägen. År 1635 
hade kyrkoherden i Siikaniemi efter ett gästabud hemma i präst-
gården sålt vin åt gästerna och låtit dem dricka hela natten. Han 
dömdes till 40 riksdalers böter för brott mot krögeriordinansen 
och till lika mycket, »emedan han, ehuru prästman, som bordt 
vara andra till föredöme, likväl hela böndagsnatten hållit krog», 
antecknades det i rådsturättens protokoll för den 4 juli 1635.10 

1 jämförelse med detta var Mårten Mums' förseelse ringa. 
Med flit och omtanke — drag som av hävd gärna kallas typiskt 

holländska — byggde Mårten Mums upp sin förmögenhet, som 
sonen Mårten efter faderns död år 1645 ytterligare förkovrade. 
Sonen Lorenz blev bagare; han hade trots sitt lukrativa yrke mind-
re framgång än brodern och intog inte någon betydande plats i 
samhället. Det gjorde inte heller systrarna Malin och Margareta, 
så man kan säga att familjen Mums, precis som familjen Thesleff, 
var uppdelad i två läger: de framgångsrika och de mindre fram-
gångsrika. Mårten Mums d.y. är tidigare omtalad som en av Clau-
dius Thesleffs motståndare åren 1656-58. Han hörde avgjort till 
de framgångsrika, avancerade snabbt inom stadens handelssocietet 
och utsågs till rådman vid unga år. Genom sitt giftermål med 
Ingeborg Ruuth, dotter till sedermera borgmästaren Peter Ber-
tilsson och Margareta Holtenborg, blev han lierad med en av 
stadens allra förnämsta familjer. Hustrun dog vid årsskiftet 1657 
—58 — måhända föll hon offer för den pest som vid den tiden 
hemsökte staden. Två år senare, den 6 mars 1660, ringde dom-
kyrkans stora klocka en gång till hans bröllop med den rika än-
kan Catharina Walleriansdotter. Men hans lycka blev inte lång-
varig. Den 22 juni 1662 begrovs han i domkyrkans kor, och alla 
klockor ringde i två hela och tre halva timmar.11  

Och sedan fortsatte hans änka att driva hans affärer, såsom hon 
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drivit sina egna i snart tjugo år. Hon öppnade krog i sitt stenhus 
nere vid hamnen och började allt mer allmänt kallas »Mumskan». 
Det var Mumskans krog och Mumskans stenhus och Mumskans 
styvdöttrar, dem hon rikligen begåvade med pärlkronor och orien-
taliska bril j antringar.12 

Nomina sunt omina — hur sant är det icke! »Mumskan» fram-
manar bilden av en fryntlig, fetlagd gumma, som håller krog och 
sannolikt är manhaftig nog att kasta ut den som söker ställa till 
bråk i hennes källare. Men i namnet Catharina Walleriansdotter 
för anapesternas festliga fanfar tanken till härliga fullriggare, som 
niger för brisen eller ännu hellre jagar mot sydväst med »halva 
däcket vått i lä».13  Catharina Walleriansdotter var stolt och skön 
och rik och fruktansvärd som fiende och evigt ung. Fyrtioett år 
gammal stod hon tredje gången brud och drog in i det Mumska 
stenhuset med sina karduansöverdragna och guldprydda stolar, 
sitt gedigna silver, sina smycken och sina praktfulla kläder. Två 
år senare var hon gammal, och var till sitt livs slut — Mumskan. 
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Per och Pål eller Pål och Per 

1 likhet med sin berömde mormorsfar biskopen kallades Paulus 
Thesleff för det mesta Påfvel eller Påhl. Men till detta torde lik-
heten mellan dessa två inskränka sig. Påfvel Thesleff förefaller 
att inte bara under sin livstid ha fått stå tillbaka för sina mer 
framgångsrika bröder, utan att i varje sammanhang komma i and-
ra rummet. Det var hans hustrus fadersnamn, som gav den första 
antydan om att den mystiske Mårten Thesleff i Nyen kunde ha 
varit Påfvel Thesleffs son. Därför blev det naturligt att söka 
fånga en bild av Margareta Mårtensdotter och hennes familj, in-
nan mannen tilläts träda fram ur den skugga, i vilken han så 
länge dvalts. Det slags personlighet som utmärkte hans bröder 
Claudius och Peter saknade han sannolikt. Han fick inte heller 
samma utbildning som de, men det kan ju ha berott på bristande 
håg eller begåvning. Ty medel saknades icke. Han dog icke heller 
en tragisk död i fängelse, som brodern Rötgerdt. De rättegångar 
Påfvel var inblandad i var helt futila. Och man vet inte ens sä-
kert när han dog — eller var. Blott att han var död i december 
1658, då hans hustru kallades änka. 

Men i ett avseende är Påfvel Thesleff intressantare än sina me-
ra framgångsrika eller dramatiska bröder, och det är som genealo-
gisk nyckelfigur. För att klarlägga detta, är det åter nödvändigt 
att låta den arme mannen stå tillbaka för sina barn. Dem döpte 
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han nämligen till Hans, Mårten och Christina. Förutsätter man att 
Påfvel Thesleff och Margareta Mårtensdotter haft ytterligare en 
äldre dotter, som dött späd och som burit namnet Catharina, så 
finner man, att Påfvel Thesleff mer strikt än sina bröder har följt 
det traditionsrika namnskick, som kan ge släktforskaren värde-
fulla ledtrådar bakåt mot okända förfäder. Äldste sonen uppkal-
lades efter farfar, äldsta dottern efter farmor, följande son efter 
morfar och följande dotter efter mormor. Kom det flere barn, 
stod farbröder, fastrar, morbröder och mostrar i tur som namn-
givare. Fanns där bland förfäderna i ett äldre led en person av 
mycket stor betydenhet, t.ex. en biskop som mormorsfar, kunde 
dennes namn komma i fråga före morfaderns. 

Eftersom man i Påfvel Thesleffs fall känner namnen på hans 
och hustruns föräldrar, kan man också fastslå att hans barn upp-
kallades efter farfar, morfar och mormor. Med en okänd dotter 
Catharina blir inte heller farmor Catharina Stråhlman lottlös. Då 
vågar man antaga, att Påfvel Thesleff vid sina barns namngiv-
ning har varit trogen en tradition, som redan hans föräldrar följt. 

Det faller utom ramen att i detta sammanhang söka lösa frå-
gan om vilka Hans Thesleffs föräldrar kan ha varit. Men med 
ledning av hans barns namn kan man våga en förmodan, att hans 
far hetat Claudius och hans mor burit namnet Wendla. Då skulle 
nämligen hans äldste son alldeles regelrätt fått namn efter sin far-
far och den äldsta dottern uppkallats efter sin farmor. Den som 
ger sig i kast med problemet släkten Thesleffs ännu äldre led, har 
skäl att observera äkta par i Lybeck eller Holstein med förnamnen 
Claudius och Wendla. Det kan hända att de återfinnes inom den 
holsteinska ätten Dethlef. Däremot är traditionen om släktens 
skotska härstamning sannolikt ogrundad. Friherre W. Gordon 
Stiernstedt har som en plausibel förklaring till denna tradition 
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påpekat, att en av Danzigs förstäder hette Schottland och att det 
mycket väl kunde tänkas, att Hans Thesleff själv före sin inflytt-
ning till Viborg varit någon tid verksam i Danzig, och bott i för-
staden. Schottland.1  

När Hans Thesleff dog år 1615 hade intet av hans barn nått 
myndig ålder. Och då hans hustru tre år senare gifte om sig med 
Herman Böök fick denne således sex styvbarn att fostra. Av dessa 
kan den yngsta ha varit knappt årsgammal. Herman Böök efter-
trädde Thesleff också som medlem av stadens råd, och redan år 
1623 var han en av stadens borgmästare. Snart fick han den ännu 
mer inbringande sysslan som lagläsare i Kexholms län. Han var 
också själv rätt förmögen.2  De faderlösa Thesleffska barnen led 
säkert ingen nöd, och två av sönerna bestods en gedigen univer-
sitetsutbildning. 

Det finns ingenstans någon uppgift om när barnen Thesleff 
föddes, inte heller vet man i vilket åldersförhållande de stod till 
varandra. I Bergholms Sukukirja liksom hos Wilhelm Thesleff 
räknas de upp i denna ordning: Claudius, Peter, Rötgerdt, Paulus, 
Dotter, Dotter, resp. Dotter, Anna. Ur det tidigare anförda käm-
närsrättsprotokollet av den 17 november 1658 framgår, att den 
äldre dotterns okända namn var Wendla. 

Denna gängse ordningsföljd är sannolikt oriktig, och det av 
två skäl. För det första gör uppgifterna om den tidpunkt, då sys-
konen Thesleff trädde ut i de vuxnas liv och om deras barns ålder 
det troligt, att ordningsföljden var denna: Claudius, Wendla, Pau-
lus, Rötgerdt, Peter och Anna. För det andra talar också själva 
namnen för just en sådan åldersgruppering. Förutsätter man att 
Hans Thesleffs föräldrar hetat Claudius och Wendla, så skulle 
den äldste sonen ha uppkallats efter sin farfar och den äldsta dot-
tern efter sin farmor. Sedan borde följande son ha fått namnet 
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Henrik efter sin morfar. Men Henrik Stråhlman hade dött för 
länge sedan, hans änka Anna Juusten var redan omgift med Hans 
Cröell när hennes barnbarn föddes. Hon var å andra sidan bisko-
pens dotter och hela släktens arvtant; därför hedrades vid den näst-
äldste sonen Thesleffs dop icke Anna Juustens salige make utan 
hennes mycket mer salige far. Han fick alltså heta Paulus. Röt-
gerdt är ett typiskt tyskt namn — förmodligen hade det burits av 
Hans Thesleffs bror eller möjligen farfar, medan Peter eller Per 
åter visar tillbaka på Peter Thesleffs möderne: Anna Juustens 
bror och farfar bar båda detta namn. Slutligen döptes den yngsta 
dottern Anna efter sin mormor. 

Släkttabellernas Per och Pål måste nog kastas om och bli Pål 
och Per. Sedan är det en helt annan sak, att Pål inom familjen 
fick komma i andra hand — efter Per. 

Den yngste sonen Peter blev i likhet med Claudius student. Han 
inskrevs vid universitetet i Leyden år 1636 och gjorde sedan en 
vacker ämbetsmannakarriär i västra Finland. Han slutade som 
häradshövding i Lill-Savolaks härad, men torde ha förblivit bosatt 
i Åbo, där han också dog år 1663. Det var han som var gift med 
borgmästaren Schmedemans dotter Catharina och genom henne 
var svåger till brodern Claudius' antagonist Menschever. Och det 
är från honom alla hittills upptagna ättlingar av Hans Thesleff 
härstammar, både de som heter Thesleff och de som har adlats 
med namnet Stiernstedt. 

Rötgerdt och Påfvel studerade inte, den förre fick ju sin bärg-
ning inom det militära proviantväsendet, vilket för honom fick 
den olyckliga utgång som redan omtalats. Den senare var tydli-
gen hänvisad till att ta hand om familjens jordegendom, ty redan 
i början av 1640-talet omtalas han som förvaltare på sin styvfars 
egendom i Säkkijärvi och då var han redan gift med Margareta 
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I det blodiga slaget vid Lund deltog också Hans Pålsson Thesleff, som sedan 
vid Landskrona blev »sårad, huggen och skjuten samt förd fången till 

Köpenhamn». 



Mårtensdotter Mums. Enligt en anteckning av Jully Ramsay, som 
förvaras bland hennes efterlämnade excepter ur ingermanländska 
handlingar i Finlands riksarkiv, var Påfvel Thesleffs son Mårten 
född år 1634.3  Hans äldre bror Hans bör därför ha varit född se-
nast ett år tidigare. 

Påfvel Thesleff hade alltså gift sig med Mårten Mums' dotter 
minst fyra år innan brodern Peter gått ut skolan, vilket ytterli-
gare bekräftar antagandet att han var den äldre av de två. Men 
vem var han — denne okände son och obekante far? Hans gäc-
kande skugga får jagas i torra dokument som mantalslängder och 
sparsamma rättegångsprotokoll. Efter år 1642, då han upphörde 
att vara förvaltare på Nisalaks, förefaller han att ha vistats myc-
ket på resor eller haft någon befattning inom Kexholms län. Hans 
hustru bodde nämligen långa tider ensam med sina barn hos sin 
syster Malin, änka efter borgaren Samuel Tapanain. Åren 1648-
53 levde hon uppenbarligen i mycket knappa omständigheter, ty 
den 30 augusti sistnämnda år krävde systern henne på fyra och 
ett halvt år ogulden hyra. En Nils Larsson var i denna process 
Margaretas fullmäktiga ombud.4  Hon blev tydligen inte vräkt, 
ty samma år den 19 oktober sakfälldes systern Malin till 6 (?) 
dalers böter »för det eelden var aff wansköttzel löös på hennes 
stugutak nästförlidne Söndag Mårgon; aff hwilka bööter skall 
Pååwell Thesleffs hustro betala halfparten effter hon der inhyses 
är, och hafwwer lijka skulldh dertill».5  År 1650 gjorde Påfvel 
Thesleff ett längre besök i hemstaden och skötte då om sina affä-
rer. Den 1 mars detta år stämde han Påfvel Kattilus änka för två 
tunnor tjära, som hennes man sedan år 1637 hade varit honom 
skyldig,6  och samma år, den 2 augusti processade han med Erik 
Smed i Siikaniemi om några tvistiga räkningar.? 

Påfvel Thesleffs vistelse i Viborg detta år kan sättas i samband 
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med hans mors död. Han var personligen närvarande vid boupp-
teckningen efter Catharina Stråhlman och han bekräftade också 
med sin underskrift familjens beslut att sälja faderns gård vid 
Drottninggatan. Men själva arvskiftet efter föräldrarna, som äg-
de rum följande år var han inte med om, ty hela år 1651 och ett 
gott stycke in på följande år vistades han någonstans i Kexholms 
län, och det var uppenbarligen svårt att få tag i honom där. Detta 
år »brukades Påfwell Thesleff aff Sven Christersson till full-
mächtigh att upfordra hans geldh uthi heela Kexholms lähn».8  
Mannen som gett honom detta förtroendeuppdrag var densamme 
Sven Haikoin, som tidigare har omtalats såsom en av borgmästa-
ren Schmedemans ovänner och som meningsfrände till Påfvel 
Thesleffs svärfar Mårten Mums, för övrigt en ansedd man inom 
Viborgs borgerskap. Att ingen riktigt visste var han härunder 
färdades kan utläsas av att han samma år instämdes till Viborgs 
kämnärsrätt att svara för en skuld till den då avlidne Petter Frese, 
men icke infann sig förrän den 11 maj följande år. Och då fann 
rätten att han »för sin oförmögenheet och fattigdoms skull intedt 
förmått eller kunnadt Satisficera, hvarken något där opå, myket 
minder heele summan» av sin skuld till »sal. Petter Frese».9  Året 
innan hade han fått ut sin arvslott efter föräldrarna och nu var 
han oförmögen och fattig. Det är obekant vad han fått utöver sin 
andel i gårdens köpesumma — det var såsom tidigare nämnts —
200 riksdaler silver, och Påfvels del hade erlagts till hustrun. Var 
det möjligen så att Margareta Mårtensdotter företedde en viss lik-
het med Viborgsrådmannen Demanhes hustru, vars man inför 
rätta klagat över »huru Gud honom med ett stort huskors belagt 
förmedelst hans hustru, som hans goda i hans frånvaro så under-
ligen distraherar»." Påfvels hustru försökte väl på sitt vis dra 
pengar till huset, men med det bedrövliga resultatet att hon den 
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15 november 1652 blev fälld till 40 dalers böter för olaga to-
bakshandel." 

Det är möjligt att den från familjen så ofta frånvarande Påfvel 
Thesleff under dessa år förberedde familjens överflyttning till den 
lilla staden Nyen i Ingermanland. Ryktena om dess blomstrande 
handel spreds allmänt av de avundsjuka Viborgsköpmännen. Det 
var osannfärdiga rykten men alltid kunde de locka en man som 
förefaller att ha misslyckats grundligt i sin egen hemstad. Hen-
rik Blankenhagen, som tidigare har omtalats såsom en av brodern 
Rötgerdts borgesmän, var på 1640-talet gränsridare i Kexholms 
län och slutade som rådman i Nyen. Han kan mycket väl ha varit 
en av Påfvel Thesleffs förbindelser i denna landsända. Det är ock-
så möjligt att Påfvel själv innehade en gränsridarbefattning un-
der de år han var Sven Haikoins ombud inom det östligaste länet. 

Ar 1655 synes han ha återförenats med sin familj i Viborg. 
Den 2 april detta år drogs han inför rätta av accisskrivaren Matts 
Tönnisson, som anklagade honom »för att han twenne nöt i sin 
gård slaktat och intet derföre Cronones Accijs betalt». Påfvel sva-
rade att han inte hade sålt av köttet utan »länt sina goda wänner 
och swågrar, medhan han hade inth sallt at läggia uthi». Icke 
desto mindre dömdes han att betala accisen jämte 40 daler sil-
vermynt i böter." 

På hösten samma år gjorde hans hustru Margareta upp något 
gammalt groll i sitt förra kvarter, ty den 11 december »sakfältes 
Påfwäll Theslefs hustro för blodig såår, som hon sin systers piga 
Maisa Olufsdotter slagit hafwer föruthan gifvin orsak till 12 dr 
efter det 9 cap. sårmåla medh vilia balken».13  

Man kan gott tänka sig att magister Claudius Thesleff inte vid 
denna tid tyckte sig ha någon heder av vare sig brodern eller 
svägerskan. 
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Men inom kort fick de alla annat att tänka på. Ty nu blev det 
krig. Tidigare har berättats hur Viborgs försummade försvar i 
hast iståndsattes. Så här beskriver Ruuth hur krigsutbrottet år 
1656 drabbade Viborgsborna: »Emellertid inlupo underrättelser 
att ryssarne plundrat Nyenskans, kringränt Nöteborg, besatt Tai-
pale stad — — och tvungit största delen av Kexholms län till un-
derkastelse. De fruktade streltzerna härjade öfeer allt och fiendens 
ströfkårer visade sig redan några mil från staden. Man sväfvade 
i den största oro. En mängd falska rykten spridde sig bland bor-
gerskapet och framkallade icke mindre än fem gånger alarm. 
Slottshauptmannen Aron Klöfversköld, hvilken fungerade såsom 
vicelandshöfding, skref bref på bref till riksrådet i Stockholm med 
anhållan om ny landshöfding och ammunition, magistraten upp-
drog på eget bevåg kommendantskapet åt öfverste Kristoffer Bur-
meister; Horn undsatte staden skyndsamt med gevär — — Men 
det bästa inlägget i afseende å landtförsvaret gjorde dock invånar-
ne själfva, hvilka för ett ögonblick glömde sina inre strider och, 
slutande sig enigt tillsammans, visade sig värdiga sina förfäder 
från Knut Posses dagar.»14  

,Deras tapperhet sattes emellertid inte på prov, ty fienden anföll 
inte Viborg denna gång. Däremot stupade några stadsbor, som 
följde med på Burmeisters tåg mot fienden och deltog i den seger-
rika avvärjningsstriden vid Rautus den 14 juli 1656. 

Bristen på folk för stadens försvar var så stor, att både gymna-
sisterna och den lägre skolans elever nödgades »stå vakt uppå 
stadens vallar». Dessa frivilliga organiserades i två kompanier och 
kallades »libertiner».1 4  

Påfvel Thesleffs och Margareta Mårtensdotters äldste son Hans 
blev en av dem, som krigets stormvåg sköljde långt bort från 
hem och fränder. Sannolikt hade han redan vid krigsutbrottet 
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enrollerats som menig i Viborgs läns dragonregemente. Han bör 
då ha varit 23 år gammal. Med visshet tillhörde han den del av 
regementet, som tre år senare skeppades till Danmark för att 
kämpa under Johan Cröells befäl. Han återvände aldrig till Fin-
land, utan överfördes till Bohusläns dragonregemente, och deltog 
med detta i Karl XI:s krig mot Danmark. Hans fänriksfullmakt 
vid detta regemente är daterad den 7 september 1677. Han »blef 
vid Landskrona sårad, huggen och skjuten samt förd fången till 
Köpenhamn». Han dog år 1695.15  

Hans Thesleff d.y. var den förste av Påfvel Thesleffs ättlingar 
som gick krigarbanan. Efter honom skulle en eller flere med-
lemmar av varje generation ge sitt liv i strid, ända fram till det 
sista av Finlands krig 1941-45. 

År 1656 bodde Påfvel Thesleff och hans hustru jämte sonen 
Mårten i Vallen. Inhyses hos dem bodde detta år Mårten Mumses 
Anna. Det var troligen inte fråga om Margareta Mårtensdotters 
syster, utan hennes brorsdotter, Mårten Mums d.y:s dotter. Av 
någon orsak bodde hon hos sin faster, medan den övriga familjen 
kanske sökt sig utom staden för krigsfarans skull." 

Följande år förekommer ingen Påfvel längre, men väl Mårten, 
som med sin moder bodde i Siikaniemi.17  

I berättelsen om de Thesleff ska arvstvisterna har redan om-
talats, att brodern Påfvel var död före den 17 december 1658. 
Samma år — eller året innan — dog också Margareta Mårtens-
dotters svägerska Ingeborg Ruuth. Då passade det tydligen bra. 
att Påfvel Thesleffs änka flyttade till sin välsituerade bror råd-
mannen, ty från detta år till år 1660, då han gifte om sig med 
Catharina Walleriansdotter, bodde hans syster med barnen Mår-
ten och Christina inhysta hos honom. I mantalslängden för år 
1658 18  står visserligen icke »Påhl» utan »Hans Thesseleffs 
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Enckia», men detta måste vara en felskrivning. Ty denna var då 
död sedan åtta år tillbaka och hade dessutom alltsedan år 1643 
aldrig kallats annat än Catharina Stråhlman eller Herman Bööks 
änka. 

En person med namnet Christina — eller Kristin — Thesleff 
har tidigare irriterat släktforskare, emedan hon inte har kunnat 
inpassas i något sammanhang. Regementspredikanten Erik Her-
kepaeus var enligt Hauho mantalslängd för år 1666 bosatt i 
Ajoranta i Hauho. Han var då änkling. Men två år senare upptas 
såsom hans hustru »Kristin Teslöf». Hon förekommer sedan i 
mantalslängderna 1671-73, men när mannen »hastigt och myc-
ket oförmodeligen» dör den 25 juli 1693, säges han vara änk-
ling." Det kan naturligtvis inte ledas i bevis, att Erik Herke-
paeus' hustru vore identisk med den Christina Thesleff, som år 
1658 bodde hos sin morbror i Viborg och då bör ha varit omkring 
15 år gammal. Men det förefaller mycket plausibelt, i synnerhet 
som Hauhokapellanens hustru inte kan ha varit dotter till Clau-
dius eller Peter Thesleff, vilkas samtliga barn man känner till. 

Sedan finns det inte mycket att tillägga om Margareta Mårtens-
dotter. Är 1662, den 3 november, gifter sig en hustru Margareta 
Mårtensdotter med provincialbokhållaren Simon Mårtensson i 
Viborg och dör redan två år senare.2° Men hon kan inte vara 
Påfvel Thesleffs änka, ty denna förekommer livslevande den 12 
december 1665 i Viborgs kämnärsrätt som kärande i ett mål 
rörande ett hundslagsmål.21  Sista året hennes namn spåras i hand-
lingar är år 1667. Det förefaller som om hennes syster Malin, 
»Samuel Tapanains Enckia» någon gång efter år 1653 hade gift 
om sig med en annan finsk borgare, Christian Äijein. Ty efter 
det denne och hans hustru dött och deras »Erfvingar och Credi-
torer här i Rätten liqviderat ähr så att hustro Marina (!) Mår- 
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thensdotter Tesseleffs ähr tillfallit 24 dr 16 öre kmt, huar på 
hon alla redha 12 dr bekommit, alltså erkännes för skiäligt att 
Lars Thomasson Pihlroth jämpte sin swåger Jöran Clementsson 
henne bete hustro Marina dee Resterandhe 12 dr 16 öre kmt 

tillställa».22  
Och detta var historien om Påfvel Thesleff och hans hustru 

Margareta Mårtensdotter Mums. Medlemmar av var sin betydande 
familj, hade de båda syskon, som vann både ära och berömmelse 
och rikedom, men själva förefaller de att ha levat på skuggsidan 
av livet. Och ur släktens minne försvann de som om de aldrig 

hade levat. 
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Lockad av löften om lycka 

Genom freden i Stolbova år 1617 hade Sveriges välde utsträckts 
över västra Ingermanland och Kexholms län. Härmed fick rikets 
tidigare erövrade områden söderom Finska viken landförbindelse 
med den östra rikshälften Finland. Icke minst i detta låg de nyför-
värvade besittningarnas värde. Ingermanland och Ladogakarelen 
anslöts dock icke till Finland, utan förvaltades av sin egen gene-
ralguvernör, som residerade i Narva. Ehuru den nyaste riksdelen 
erövrats redan år 1611, kunde man först efter fredsslutet börja 
tänka på att rätt utnyttja landvinningen. Försvaret av rikets östra 
gräns förlades nu till Kexholm och Nöteborg och till en liten 
nyanlagd skans nära Nyens eller Nevans utlopp i Finska viken. 
Viborg förlorade nu sin ställning som gränsfästning. Att stadens 
försvarsverk därför började försummas var visserligen oklokt men 
begripligt. 

Den skans som redan år 1611 anlades vid Ochtas eller Svart-
bäckens utflöde i Nevan fick namnet Nyenskans. Fästet låg på 
Ochtas vänstra strand. Ehuru arbetet att utbygga och förstärka 
dess olika verk pågick så gott som oavbrutet ända från år 1611, 
var Nyenskans dock ofullbordat vid tiden för ryssarnas anfall 
år 1656. 

Långt före detta avbrott i dess historia hade fästningen sett 
uppkomsten av en liten stad på stranden mitt emot. 
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Redan före sitt trontillträde ivrade Gustaf II Adolf mycket 
för den nya riksdelens allsidiga förkovran. Nya städer skulle 
grundas där, utrustade med privilegier som kunde förmå duktigt 
folk att slå sig ned i dem. Handeln med Ryssland skulle göras 
inbringande. Nu när Sverige genom erövringen av Narva berövat 
Ryssland dess enda Östersjöhamn, måste den ryska tjäran och 
de ryska pälsverken på sin väg till Europas marknader, liksom 
den ryska saltimporten i motsatt riktning, passera Sveriges rike 
och lända dess undersåtar till gagn. Den ryska handeln hade vis-
serligen förbindelse med det övriga Europa via en sydligare väg, 
men för Sverige var blott de nordliga hamnarna av intresse och 
här hade Ryssland efter Narvas förlust blott en väg öppen, den 
över Arkangelsk. De av Sverige behärskade städerna Reval och.  
Narva ville inte förslå som hamnar i konkurrensen med denna 
stad. Därför anlades vid Nyenskans en stad, på vilken konungen 
ställde mycket stora förhoppningar. I ett öppet plakat av den 
17 juni 1632, givet i fältlägret i Hersprugk, tillkännagav Gustaf 
Adolf sin föresats att grunda en stad vid Nyen och på några 
andra lägliga platser i Karelen och Ingermanland. Beträffande 
staden som bar namnet Nyen var detta närmast en postfestaI 
kungörelse, ty den hade fått sina första bofasta inbyggare redan 
i slutet av 1620-talet. För att dessa nya städer »måtte bliva popu-
lerade, tillväxa i handel och vandel och med tiden komma uti 
flor och esse», lockades folk att slå sig ned där med löften om 
sex års frihet för all borgerlig tunga. För den som åtog sig att 
»zira och bepryda dessa städer, i synnerhet den vid Nyen, med 
dugliga stenhus och byggningar» 1  utlovades ytterligare sex fri-
hetsår. Men för att få åtnjuta dem, måste stadens borgare förbinda 
sig att stanna där och inte dra ut ur landet med det goda frihets-
åren tillåtit dem att samla. 
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Ingermanland var inte obefolkat, men de efterblivna jordbru-
kare av en främmande trosbekännelse som bodde där var inte 
mycket värda för den som närde stormaktsdrömmar. För att de 
vunna besittningarna över huvud skulle bli till gagn för riket, 
måste man få dit driftigt folk, som i ekonomiskt och kulturellt 
avseende kunde höja dem till samma nivå som rikets äldre delar. 
Unga människor från det egentliga Sverige lockades att slå sig 
ned i Ingermanland, men också längre ifrån sökte man värva 
inbyggare hit. De skotska arkiven lär enligt hörsägen bevara 
otaliga cirkulärskrivelser, i vilka den svenska kronan årligen ledig-
anslog olika poster, som den gärna såg fyllda med dugliga skottar. 
Värvningen av skottar inskränkte sig sålunda icke till krigsfolk, 
som man ofta tror. 

Nyen fick också sina inbyggare. Det var mest yngre, jordlösa 
söner av det slag som Eirik Hornborg beskriver i sin essay De 
arvlösa adelssönerna. »Så länge fast bosättning, jordbruk, person-
lig äganderätt och stadgad arvsföljd hade existerat, hade de yngre 
arvlösa sönerna bildat ett slags vattenbarlast, som rann hit och 
dit allt efter krängningarna», skriver Hornborg.2  En mera träf-
fande bild av den unga stormaktens kolonister i Ingermanland 
kan man inte finna — några imperiebyggare var de inte, de var 
människor, som ägde föga mer än sina drömmar om att livet i 
Ingermanland skulle gestalta sig lyckligare än det varit på deras 
hemorter. 

Är 1639 kunde rikskanslern Axel Oxenstierna tillkännage att 
»ett tämmeligt antal så av våra egna undersåtar som andre främ-
mande nationer sig hava där nedersatt».3  Men först den 20 sep-
tember 1642 utfärdades Nyens privilegiebrev. Då var staden 
redan bebyggd med kyrka och skola och talrika köpmannamaga-
sin längs stränderna av Lilla Svartbäcken, en senare tids Tjernav- 
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ka, som delade bosättningen i två hälfter. Staden var indelad i 
tjugosju kvarter och i dess mitt låg torget, flankerat av Konungs-
gatan och Viborgska gatan. 

Nyen kom dock aldrig att motsvara de förhoppningar som 
dess grundare hyst. Visserligen ondgjorde sig viborgarna i åratal 
över det förfång som den privilegierade nyenska handeln beredde 
dem. Och aldrig förlät de att en av Viborgs egna söner, Antoni 
Bröijer, lade in all sin energi på att förkovra Nyen på Viborgs 
bekostnad. Privilegierna och de förmånligare tullsatserna till trots 
ville den ryska handeln över Nyen inte ta fart. Och långt ifrån 
att Nyens köpmän, såsom Bröijer utmålat i brev till rikskanslern, 
skulle kunna bedriva handel med Persien och passfritt bege sig 
dit och sålunda göra Nyen till en sådan handelsstad »att dess 
like vid Östersjön näppeligen kunde finnas»,4  förde de och staden 
en ganska blygsam tillvaro fram till år 1656, då ryssarna så över-
raskande bröt freden. 

Nyen föll genast och förstördes i grund. De invånare som inte 
hunnit fly, dödades eller togs till fånga. Också Nyenskans föll —
såsom det heter — emedan några förrädiska ingermanländska 
bönder förde sina trosfränder längs en hemlig väg in i den ännu 
ofullbordade fästningen. Ryssarna stannade dock inte kvar här; 
det var för övrigt mot Livland och Dorpat deras huvudangrepp 
sattes in. När Gustaf Evertsson Horn följande år redde sig att 
med vapenmakt återerövra fästet, var det obesatt. Raserat och med 
alla förråd uppbrända, gjorde det dock ingen tjänst i detta krig. 
Inom kort slöts sedan det redan omtalade stilleståndet i Vallisaari, 
och vid freden i Kardis år 1661 bekräftades Sverige i sin besitt-
ning av Ingermanland och Kexholms län. 

Nu gällde det att återuppbygga det förstörda. Många av Nyens 
forna inbyggare, som funnit en fristad i Viborg, Helsingfors eller 
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annorstädes i Finland, stannade helst kvar där de var. För andra 
framstod den nedbrända och skövlade staden vid Ochta inte längre 
som något El Dorado, där man kunde skära guld med täljkniv. 
Ändå fick Nyen sina bebyggare. Inte så många från Skottland 
eller andra främmande länder, men desto flere från Viborg och 
från Estland, däribland så pass många av tysk nationalitet, att de 
efter ett visst motstånd fick rätt att grunda en egen församling 
vid sidan av de ursprungliga svensk-finska. 

»Då det visade sig omöjligt att fästa dugliga tjänstemän i till-
räckligt antal vid detta halvvilda skogsland. tillgreps efter reduk-
tionen den betänkliga utvägen att utarrendera skatteuppbörden 
till enskilda personer», skriver Eirik Hornborg.' Möjligheten att 
sko sig på kronans och andras bekostnad blev för mången en 
övermäktig frestelse, av rättegångsprotokoll att döma. Systemet 
undergrävde också moralen hos de utkommenderade, allt för fåta-
liga tjänstemännen, vilka vid denna tid betraktade Ingermanland 
och i synnerhet Nyen som ett slags förvisningsort. Som sådan 
användes den också. Mot slutet av 1600-talet sökte kronan öka 
landsdelens befolkning med ditfösta straffade brottslingar.5  Åt-
gärden var inte ägnad att höja trivseln i Nyen. — De som 
av fri vilja sökte sig till Nyen efter år 1660 var för det 
mesta ogifta män från Viborgs eller Kexholms län, män 
som ingenting ägde och därför inte hade något att förlora. 
1660-talets ingång hade ju betecknat en brant nedgång för han-
deln i Viborg. Måhända trodde ännu en och annan på den tidi-
gare spridda myten att Nyen skulle ha blomstrat på Viborgs be-
kostnad. Genom de ingermanländska flyktingarnas berättelser 
visste dock var och en som flyttade till denna landsända, att den 
var en för fiendens anfall ständigt utsatt gränsmark. De visste att 
frukten av åratals möda där kunde gå upp i rök på en enda natt, 
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och de visste att varken Livland, Estland, Ingermanland eller Kex-
holms län —• all tidigare regeringspropaganda till trots — var nå-
got förlovat land. 

Efter freden i Kardis var det därtill ett förhärjat och öde land. 
Ty större delen av den ursprungliga allmogebefolkningen hade 
följt de ryska trupperna över gränsen av fruktan för de efterräk-
ningar som det krigstida samröret med fienden skulle dra 
med sig. 

Men förhärjat och fattigt, med nedbrända städer och osådda 
åkrar var det dock ett land att flytta till. Regeringens bemödanden 
att göra Ingermanland till ett begärligt mål för kolonisation var 
nu ännu intensivare än efter Stolbovafreden. Nu gällde det att fyl-
la gränstrakten med en pålitlig befolkning av luthersk tro. Och 
skattefrihet var lockbetet för de flesta av dem, som nu sökte sig 
till Ingermanland. 

En av dem var Mårten Pålsson Thesleff från Viborg. 

* * * 

Man kan inte få reda på vilket år Mårten Thesleff flyttade till 
Ingermanland, ty mantalslängderna finns bevarade för senare de-
len av seklet blott från år 1680 framåt. Rådsturätts- och kämnärs-
rättsprotokoll för Nyen föreligger blott för åren 1684-98, resp. 
1688-99. Sista gången han själv nämnes som bosatt i Viborg var 
år 1665. Det verkar sannolikt att hans mor, Margareta Mårtens. 
dotter, dött där kort efter år 1667. Man kan antaga att han läm-
nade sin födelsestad strax efter hennes död. År 1669 var han med 
visshet bosatt på den ingermanländska landsbygden i närheten av 
Nyen. I en verifikationsbok för Ingermanland och Kexholms län, 
som förvaras i Svenska krigsarkivets samling Östersjöprovinsernas 
räkenskaper, återfinnes ett verifikat från detta år, där Martin 
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Påhlsson Thesleff kvitterar ut ersättning för någon körsla av 
virke till Nyenskans fästningsbygge.6  

Varför sökte han sig just till Ingermanland? Var det kanske 
så att redan hans far hade vistats här några av de år, som han till-
bragte skild från familjen? Fanns där i Nyen släktingar eller vän-
ner som kunde tänkas ha lockat honom med sig dit? 

En person, som han säkert kommit i beröring med i sin hem-
stad, var familjens vän, den tidigare nämnde gränsridaren Henrik 
Blankenhagen. Han var nu verksam som köpman i Nyen från 
slutet av 1660-talet och rådman i staden 1683-91.7  En annan av 
de tämligen nyinflyttade Nyenborna var magister Benjamin Krook, 
som tidigare hade varit gift med hans kusin Wendla, domprostens 
dotter, och efter hennes död gift om sig med biskopsdottern Chris-
tina Nycopensis. Han var kyrkoherde i Nyens svensk-finska för-
samling åren 1668_1675.8  En tredje f.d. viborgare var Erik 
Gollsten, som tidigare hade varit sekreterare vid landsstaten i Mår-
tens hemstad och år 1663 fått förordnande att vara justitieborg-
mästare i Nyen.9  Han var gift med Viborgsborgmästaren Peter 
Ruuths dotter Elisabet. Vem som helst av dessa tre män kan ha 
varit den magnet som drog den ogifte, relativt unge Mårten Thes-
leff till hans nya hemvist. 

Emellertid fick Mårten inte genast någon anställning vid ad-
ministrationen. Först synes han ha gått i sin fars fotspår, ty när 
han år 1680 nämnes i saköreslängden för Nöteborgs län kallas 
han »förvaltaren från Slavanka» 1° och bötfälldes till 2 daler 
2 öre för olaga åverkan på samfälld skog. Sannolikt hade han 
en liknande befattning hela tiden från 1669 framåt, tills han år 
1682 blev mantalskommissarie för Carlborgs socken." Redan år 
1673 hade han köpt sig en gård i Nyen, den låg intill borgaren 
Alexander Sunis gård — om det nu utsäger något.12  I denna gård 
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bodde han med sin familj åtminstone från år 1678 till sin död 
elva år senare. Han ägde ytterligare en mindre gård »bortom 
Wallen wid Wäderquarnarne» 13  och föreföll helt välbeställd. 
Han höll sig med två drängar och två pigor, den ena drängen 
dog i december 1687.'4  Och eget jordbruk bedrev han på en 
gård, som han arrenderade i Lockala.15  Som ett tecken på en viss 
solvens får man tolka domböckernas uppgifter om att Mårten 
Thesleff anlitades och godkändes som borgesman för andra Nyen-
bor." Ägaren av två gårdar i Nyen behöver dock inte ha varit 
särdeles förmögen, ty alla storstilade planer till trots bestod sta-
den ännu på 1680-talet, enligt det besvikne Erik Dahlberg, mest 
av »trähus och kyffen, det ena bredved och ihophengdt med det 
andra».17  

Familjen Thesleff var inskriven i Nyens svensk-finska försam-
ling. På försommaren 1689 dog mantalsskrivaren, han bisattes i 
stadens kyrka den 28 juni." Samma år sålde hans änka den större 
gården för 1000 daler kopparmynt till guldsmeden Henrik Tho-
masson.19 

Men den 19 februari 1690 framträdde Berendt Eriksson Konow 
inför Nyens rådstugurätt och »producerade en Obligation Sub 
Dato Nyen d. 26 Aug. 1689, som sahl. Mårten Thesleffs Enkia 
Helena Hållsten igenom hennes son Peter Thesleff lemnat och 
underskrifwit åt honom på 20 dr — för Lockala Arrende».2° 
Han önskade nu få ut denna summa av de medel som guld-
smeden Henrik Thomasson erlagt för den Thesleffska gården, 

vilket beviljades. 
Följande år krävde handelsmannen Johan Kröger det Thes-

leffska sterbhuset på hela 785 dr 16 öre kmt »sägandes därjämpte 
att dess Enckia än äger någon Boskap och Hästar i Siilkala, hwar-
medels honom (Kröger) för dess pretention hoas bem:te Thesleff 
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kunde blifwa förnöijdt».2' Skulle han inte få sin fordran igen 
krävde han »att Thesleffs Enckia måtte sättas i Corps de Guarde 
till thes» skulden betalades. Vid målets fortsatta behandling vi-
sade det sig att Henrik Blankenhagen hade gått i borgen för 
Thesleff för denna skuld till Kröger, och han ålades då att betala 
den samt fick i gengäld Thesleffs »lilla gård här i staden» —
den bortom vallen — »till Underpant mot dess hafvande Liquide 
fordran».21  

Änkan och barnen fick sålunda inte mycket i behåll av arvet 
efter Mårten Thesleff. De bör därför ha kunnat med upphöjt 
lugn ta emot ännu en fordran på 28 daler 8 öre, som Mårten 
Thesleff hade varit skyldig skomakarmästaren Mickel Hoppia.22  
Räkningen som befanns korrekt betalades. Sedan visade det sig 
ytterligare att räntmästaren Lars Malm på kronans vägnar hade 
att kräva sterbhuset på en del av arrendet för godset i Siilkala.23  
När den störste fordringsägaren Johan Kröger den 1 juli 1691 
lyckades sälja den lilla gården invid väderkvarnarna fick emel-
lertid både han och kronan igen sina penningar." Utan egen 
— eller den avlidne mannens — förskyllan blev den stackars änkan 
två veckor senare berövad det tak över huvudet som hon efter 
gårdarnas försäljning lyckats få i arrendatorn Johan Nilssons 
gård. Ty den nitiske räntmästaren Malm fann att denna gård 
tillfallit kronan för Nilssons gäld och anhöll den 13 juli 1691 
att gårdens nuvarande hyresgäster, bl.a. Helena Hollsten, måtte 
vräkas.`' 5  

* * * 

Mårten Pålsson Thesleff var gift med Helena Hollsten. Det 
är möjligt och till och med troligt, att hon var dotter till pro-
fessorn i Dorpat Erik Holstenius och Dorothea von Wickeden, 
som gift sig i Dorpat år 1652 och fått en dotter Helena år 1654. 
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Hon skulle visserligen ha varit blott sexton år gammal, när paret 
Thesleffs äldsta son Peter föddes, i Ingermanland år 1670,26  
men moderskap vid så unga år var vanligare då än nu. Sonen 
Mårten föddes i Nyen år 1678.27  Dessutom hade paret döttrarna 
Catharina och Helena, av vilka den senare föddes tidigast år 
1680.28  Den äldre, som av åldersuppgiften vid sin död att döma, 
var född år 1671, blev sedermera gift med krigskommissarien Nic-
las Hjelmman och dog i Jorois år 1746.29  Den yngre systern 
Helena gifte sig med korpralen Georg Johan Schildt. I littera-
turen uppges hans namn till enbart Johan och som hans far anges 
amtmannen i Ingermanland Johan Schildt. Dessutom uppges han 
ha avancerat till fänrik, vilket kan vara riktigt, ehuru han ännu 
år 1707 var korpral. Parets äldste son föddes i Viborgs län år 1704 
och döptes till Georg Johan. Denne kom senare att med orätt 
införas på Sveriges riddarhus som son till överstelöjtnanten Gustaf 
Schildt, som tillhörde den i Sverige naturaliserade grenen av ätten. 
Från Georg Johan d.y. stammar den på Finlands riddarhus intro-
ducerade ätten Schildt. 

De hos Elgenstierna upptagna notiserna om Georg Johan d.y:s 
föräldrar upphör med årtalet 1704. Emellertid påträffas paret som 
flyktingar i Lappträsk tre år senare, bosatta hos mannens b r o r, 
sergeanten Ernest Henriksson Schildt på Klinckas i Hindersby.3° 
Fadersnamnet tyder på att brödernas far måhända icke varit den 
nämnde amtmannen Johan Schildt i Ingermanland. Men lika 
gärna kan det ha förhållit sig så, att amtmannen hette Henrik 
Johan och kallades vid det första förnamnet. Om Ernst Henriks-
son Schildt vet däremot Elgenstierna, att hans mor var född von 
Nandelstadt, medan hans placering i släktsammanhanget framstår 
som obekant. 

Medan Georg Johan Schildt och hans hustru Helena Thesleff 
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vistades i Lappträsk dog ett av deras barn år 1707.31  Därefter går 
alla spår efter flyktingparet från Nyen förlorade. Men brodern 
Ernest Henriksson Schildt, som avancerade till kapten, liksom 
hans maka Maria. Sophia Gripenberg, var bosatta på Klinckas 
i Hindersby livet ut. Mannen dog där den 16 januari 1743, hust-
run den 13 september 1766.32  

Innan Helena Thesleff gifte sig med Georg Johan Schildt hade 
hon ett litet äventyr i Nyen, som resulterade i en rättegång. 
Mor och dotter bodde på landet efter Mårten Thesleffs död, och 
där blev visst tiden »jungfrudottern» något lång, varför hon 
red in till Nyen och inackorderade sig hos »Erich Pehrssons Enckia 
dygdesamma Matrona Christina Pijper».33  Men hon hade också 
gästat eller åtminstone intagit några måltider hos handelsmannen 
Hans Jörgen Lackman och för att få ersättning för dessa utlägg 
hade handelsmannen helt sonika berövat jungfrun hennes kat-
tunskjortel, och annan egendom värderad till hela 84 daler 4 skil-
ling kopparmynt. Dotterns besök i Nyen hade varat fjorton dagar, 
och efter hennes hemkomst stämde den förtörnade modern han-
delsman Lackman och presenterade genom sitt ombud »Mr: Joh. 
Eller» en räkning om 84 dlr 4 sk. kmt samt i expenser 51 dlr 
12 sk. kmt. Svaranden kom nu med en »Contra-Rächning der 
utij han presenterade af kiäranden pro Saldo 43 dlr 30 sk. kmt». 
Rättegången fördes från 1 april till 12 maj 1698 och resulterade 
i att den kjortel och det par handskar som Lackman tillskansat 
sig i ersättning för några mål mat och lånet av en sadel var 
värda just hans utlägg men inte heller mer. Sina rättegångskost-
nader fick parterna själva stå för. Men vem vet — kanske var det 
just under besöket i Nyen som den unga Helena träffade sin 
blivande man? Och kanske hade hon starka skäl att stundom 
önska sig bort hemifrån. 
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Mårten Thesleffs änka, Helena Hollsten, hade nämligen gift 
om sig redan år 1690 med en student Ulrik Törne, en man av 
tvivelaktig reputation. Kort före det han blev »Thesleffs Successor 
Matrimonij» 34  hade han att svara i ett lägersmål. Maria Puuma-
lain, som tjänat som piga hos mantalskommissarien, »bekände att 
Studenten Ulrich Törne gjordt henne medh barn uthi sahl: Mår-
ten Thesleffs gård om Johannitid» och begärde rättens assistans 
till underhåll åt barnet »om det blifver födt». Den presumtive 
barnafadern »berättades nu för tijden wara rest på landet».35  
Han infann sig inte heller, när målet nästa gång, den 30 april 
1690 kom upp efter det ett flickebarn fötts »för 3 Wickor se-
dan».36  Historien måtte ha känts direkt genant för hans nygifta 
hustru, som han också hade funnit i »sahl: Mårten Thesleffs 
gård 

Helena Hollsten dog i Nyen den 20 februari 1699.37  Vad det 
blev av Ulrik Törne efter hustruns död är obekant och av föga 
intresse. Någon bra styvfar för Mårten Thesleffs yngre barn var 
han troligen icke. 

Skälet till att Helena Hollsten här har antagits vara dotter till 
Erik Holstenius i Dorpat är att bland parets kvarlåtenskap fanns 
två guldringar av vilka den ena var märkt med bokstäverna E: H: 
Den andra var en vapenring, med vilken Mårten Thesleff beseg-
lade sin namnteckning på varje handling, som finns bevarad från 
hans tid. Vapenbilden i lackavtrycken är liten, men ger ändå en 
tydlig bild av ett vackert arbetat vapen under en öppen torner-
hjälm och omgivet av barockens yviga hjälmtäcke. I sköldens 
mitt ses en fasces eller möjligen en månskära, upptill i sköldens 
hörn är två femuddiga stjärnor och nere i sköldens spets en tredje.38  
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Detta vapen företer ingen likhet med den treudd, som pryder 
Viborgsrådmannen Hans Thesleffs sigill, men det är identiskt 
med den baltiska ätten Lippes vapen. Eller rättare sagt: Jiirgen 
Hinrich Lippe till Pajamois i Estland har år 1715 beseglat en 
handling med samma slags sigill, som mantalsskrivaren i Nyen 
begagnade under åren 1680-89.39  

Då vapenringar då liksom nu inte köptes i andra hand och inte 
heller gärna brukades av någon, som inte på något sätt ansåg 
sig ha rätt till dem, kan man antaga, att den ring med vilken 
Mårten Thesleff beseglade sin namnteckning tillhörde hans hustru 
och att hon bland sina anor räknade någon medlem av ätten 
Lippe. 

Mårten Thesleff och hans hustru slapp uppleva den storm som 
år 1700 skulle svepa fram över deras land och skingra deras fyra 
barn åt alla väderstreck. De behövde inte se sitt Nyen för andra 
gången lagt i grus, de upplevde inte Sveriges undergång som 
stormakt. 

Där Nyen låg hade en gång i medeltiden Tyrgils Knutssons 
Landskrona anlagts och gått förlorat. Nu gick också Nyen och 
Ingermanland och Kexholms län samt stora delar av det finska 
Karelen med Viborgs fäste ur rikets hand. Och långt före Stora 
ofredens slut anlade Peter den store i Nyens närmaste närhet 
den stad som skulle bära hans namn med ett Sanct framför för 
att lura aposteln. Strandremsan vid Ochtas utflöde i Nevan, där 
Gustaf H Adolfs Nyen bredde ut sina tjugosju kvarter, är i våra 
dagar en liten, liten del av storstaden Leningrad. 



Peter Thesleff och Simon Afleck 
och deras ättlingar 

O m mantalskommissarien Mårten Thesleffs äldsta son Peter vet 
Lewenhaupt i sin biografiska matrikel över Karl XII:s officerare, 
att han var född i Ingermanland, kom i tjänst år 1687 som ser-
geant vid Viborgs infanteriregemente, att han var fältväbel där-
städes i februari 1694, avancerade till fänrik 1701 och att han 
blev löjtnant vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 
med konfirmation den 20 december 1704.1  

I föregående avsnitt nämndes 1670 som hans födelseår. Detta 
antagande bygger dels på det att han med hänsyn till sin mors 
ålder inte gärna kunnat vara född tidigare, dels på det faktum, att 
hans ende son föddes år 1694, varför fadern sannolikt inte heller 
kunnat vara född mycket senare än 1670. Emellertid uppger Le-
wenhaupt, att hans yngre bror Mårten var född år 1673, och gör 
honom med visshet fem år äldre än han var. Det är möjligt att 
karolinernas biograf har blandat ihop uppgifterna om brödernas 
ålder. Det är därför lika möjligt att just 1673 kan betraktas som 
Peter Thesleffs födelseår. Han skulle då ha inträtt i militärtjänst 
vid fjorton års ålder och gift sig vid tjugo och fått barn vid tju-
goett. Ingenting av detta hade varit orimligt, i synnerhet under 
den tid det är fråga om. 

Släkttraditionen vet berätta, att han stupade vid Viborgs intag-
ning år 1710.2  När hans sonson hundra år senare — själv åldrig 
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veteran från trenne krig — riktade en petition till Gustaf Mauritz 
Armfelt, hänvisade han bland övriga släktens meriter till att hans 
farfar »blef slagen ved Wiborgs öfvergång».2  Sigurd Norden-
streng, som i en uppsats meddelat brottstycken ur hans ättlingars 
historia, gör gällande att delar av Tavastehus regemente stod i Vi-
borg under belägringen 1710,3  medan åter Eirik Hornborg i ett 
brev till författaren skriver: »Mig veterligt var kavalleriet inte det 
året i verklig aktion, men det är väl tänkbart, att en officer kan 
ha fallit 'på partie', alltså i någon mindre sammanstötning. För 
övrigt är det ju inte alls säkert, att Thesleff år 1710 tjänstgjorde 
vid kavalleriet, och om han gjorde det kan han ha tillhört den del 
av Viborgs-Nyslotts rytteriregemente, som låg i själva staden.»4  
Frågan om Peter Thesleffs upprepade förflyttningar från ett re-
gemente till ett annat, besvarar samma auktoritet med att det inte 
var något ovanligt, »tvärtom mycket vanligt, att avancemang var 
kombinerat med transport till annan trupp. Om man kunde stan-
na kvar vid sin ursprungliga trupp berodde ju helt och hållet på 
om där förefanns någon lämplig vakans just vid den tidpunkt, då 
man erhöll högre grad. Om inte, så stacks man in i en annan 
trupp, där vakans förefanns. Också andra omständigheter, såsom 
vederbörandes egen önskan, kunde naturligtvis inverka.» 4  

Visst ligger det nära till hands att tro, att Peter Thesleff önskat 
deltaga i försvaret av sin faders födelseort, när dess ödestimma 
slog. Peter Thesleff stupade alltså med största sannolikhet vid 
Viborg i juni 1710. 

Mycket mer skulle man inte kunna veta om löjtnanten Peter 
Thesleff, ifall han inte några år före krigets utbrott hade inveck-
lats i en process i Nyen. Den 12 december 1694 anmälde hand-
landen Claes, Berg inför Nyens rådsturätt att han vid inbrott i sin 
gatubod blivit av med bl.a. ett stycke tyg och några guldgaloner, 
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och att »fältväbelen af Hr Öfwersten Aminoffs reg. Petter Thes-
leff har en bröstlapp af samma stoff».5  Thesleff bedyrade att han 

köpt 4/12 kvarter av tyget utanför en marknadsbod vid Berendt 
Dobbins hörn för en carolin. Berg sade till detta, att »Mons: Thes-
leff hoos Rådmannen och gräntzfougden Niclas Walsing berättat 
sig hafwa gifwit 1 Carolin för alnen», vilket Walsing också på-
minde sig, men Thesleff stod fast vid sitt påstående att han köpt 
hela stycket för en carolin. Ytterligare anförde Berg att »fältvä-
belens hustrus broder Gideon Henriksson» bar guldgalon på mös-
san av samma tygsort, men denne »förebahr att handelsmannen 
Erlandt Jeremiae dotter, nu warande Arrendatoren Schultz' hustru 
— — förärat honom 1 aln galuner som han låtit sy på Mössan».5  

Saken lämnades av rätten beroende i brist på bättre bevis. 
I belysningen av de hemska händelser, som snart skulle drabba 

alla de i processen nämnda personerna, förefaller hela tvistefrågan 
enbart komisk. Rättegångsprotokollet bjuder emellertid på en vik-
tig upplysning, nämligen den att Peter Thesleff var gift med Gi-
deon Henrikssons syster. Denne var son till handlanden Henrik 
Jönsson i Nyen, som dött år 1671, och som i sin tur var son till 
sekreteraren vid generalguvernementet för Ingermanland, den i 
Nyen bosatte Jöns Henriksson.6  Gideon Henriksson och hans 
syskon ärvde efter sin far bl.a. hemmanet Vsadissa Oditzowa om 

17/30  obs.7  Samtliga arvingar torde ha nämnts i en handling i 
svenska riksarkivets Ingricasamling. Men denna samling har nu-
mera splittrats och ingår i den väldiga samlingen Livonica. Vid 
omändringen har tyvärr inga hänvisningar från tidigare signa till 
de nuvarande gjorts. Trots att betydligt mera erfarna forskare än 
författaren, bl.a. riksarkivets egna tjänstemän, har bedrivit ener-
giska efterforskningar, har aktstycket som Nyens historiograf Carl 
von Bonsdorff haft i sin hand, inte kunnat uppletas. Hoppet om 
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att få veta namnet på Peter Thesleffs hustru är alltså omsorgsfullt 
undanstädat i Livonicasamlingen. Vid faderns död var hon emel-
lertid knappt årsgammal, det är troligt att hon inte ens nämnts 
vid namn då. 

I vilket fall som helst fick Peter Thesleff och hans hustru en 
son samma år som processen om guldtyget utspelades. Han fick i 
dopet namnet Henrik efter sin morfar och var fjorton år gammal, 
när han kallades under Karl XII:s fanor. Om honom vet Lewen-
haupt att han var född år 1694, kom i tjänst år 1708, blev fänrik 
vid Tavastehus läns infanteriregemente 1715, att han avancerade 
till löjtnant inom samma regemente 1718, att han hade löjtnants 
indelning 1728 och var död 1744. Lewenhaupt nämner också hans 
hustru »Maria Elisabet Afleck» och meddelar att hon överlevde 
mannen.8  Henrik Thesleffs levnadslopp ger emellertid andra käl-
lor något fylligare uppgifter om. Men nu får han för en stund dela 
sin farfar Påfvel Thesleffs öde och avträda från scenen, på vilken 
några gestalter ur hustruns släkt i stället må framträda. Svärfadern 
— Simon Afleck själv — torde få räknas till de kända gestalterna i 
Finlands historia; och hans liv och verksamhet kan förutsättas va-
ra bekanta. ,De kommer här att beröras blott till de delar som kan 
vara av betydelse för hans ättlingar inom släkten Thesleff. Släkten 
Aflecks skotska härstamning är inte heller obekant, men då en 
starkt levande tradition om släktens betydelse och ställning i 
Skottland uppenbarligen har spelat en stor roll för ättlingarna i 
det avlägsna Finland, är det motiverat att här dröja ett slag vid 
dessa Afleckarnas anstolta skotska förfäder. 

Simon Afleck var sonson till en av de skottar, som i början 
av 1600-talet hade hörsammat den svenska kronans lockrop. Den-
ne »Hildebrand Wellamsson A Fleck» kvitterade den 14 maj 
1618 i Stockholm betalning för »frakt» av skotska soldater till 
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En samtida rysk framställning av Viborgs belägring med det stora batteriet i 
förgrunden. Slottet och staden står i brand. 



Slottet brann, men kärntornets murar höll. På denna tämligen sena bild fram- 
träder slottets äldsta partier, sedda från norr. 



Afleck Castle i An-
gus. Nedtill en tvär-
sektion och neders-
ta våningens grund-
plan. Kastalens yttre 
mått är ca 35 X 28 
eng. fot. 



Sverige.9  På 1630-talet var han inspektor över salpetersjuderierna 
åtminstone i Karelen, möjligen i hela Finland. Han stod alltså för 
en del av krutet, som förbrukades i trettioåriga kriget. Som kro-
nouppbördsman i Stranda härad var han också fullmäktig för Åbo-
köpmannen Jacob Wolle, men fråntogs år 1638 detta uppdrag på 
grund av sina många skulder. Han var då bosatt i Viborg. Året 
innan var hans till namnet okända hustru död, ty då utbetalade 
han sina barns mödernearv, förebärande sin avsikt att gifta om 
sig. Det är dock ovisst om han alls gjorde det, ty vid en rättegång 
flere år senare, år 1654, påstod hans fordringsägare, att han skiftat 
arvet endast för att åt sin son William »något på sitt möderne 
benpart hafva», eftersom han var »mång 100 daler skyldig åt 
Jacob Wolle i Åbo» .10 

Hildebrand Williamsson Afleck hade två söner, Thomas och 
William. Från den senares gifte med Anna Larsdotter Herkepaea, 
Taipalsaarikyrkoherden Laurentius Petri dotter, stammar en i 
östra Finland utbredd allmogesläkt som ännu fortlever." 

Sonen Thomas var anställd som translator vid generalguvernö-
rens kansli i Narva.12  Han var tydligen en betrodd man, ty den 
19 mars 1670 hade han i uppdrag att föra 500 runstycken silver-
mynt från Stockholm till Narva.13  

Simon Afleck, släktens ryktbaraste medlem i Finland, var son 
till Thomas. Mycket av det som berättas om hans hårda sinne 
och egenmäktighet kan vara ett nedärvt karaktärsdrag. Av sin 
farfar hade han kanske hört vilda berättelser om hur mäktiga 
klanhövdingar regerat i Skottland. Och när han inrättade sitt 
praktfulla hem i Nurmes, lekte honom kanske föreställningen om 
släktens stolta stamborg i hågen. 

1 Skottland har funnits minst två släkter Afleck eller A Fleck, 
vilkas gemensamma ursprung inte är uteslutet, men långt ifrån 
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säkert." Den ena, som oftast kallar sig Auchinleck, hör hemma i 
Ayrshire i västra låglandet. Till denna släkt hör bl.a. den från 
andra världskriget kände fältmarskalken. Den andra Afleck-släk-
tens hemvist är slottet Afleck i Angus, nära Dundee.15  Detta 
slott — en i rent försvarssyfte uppförd kastal med kvadratisk bas 
och ytterst små fönster, krönt av en vacker krenelering —
torde ha uppförts på 1400-talet och är till det yttre rätt väl 
bevarat.16  

Själva släktnamnet är av rent keltiskt ursprung. Både Auchin-
leck och Afleck — eller egentligen A Fleck — betyder i översätt-
ning till engelska: Place of the flat Stone.17  

Angus-släkten, från vilken den finländska släktgrenen stam-
mar, kan leda sitt ursprung tillbaka till John of Aghelek, som 
levde år 1306. Hant ättlingar var »hereditary armour bearers to 
the earls of Crawford»." Under medeltiden var denna befattning 
handgriplig: att bära sin herres rustning eller vapen åt honom, 
den har gett upphov till ordet vapendragare. Småningom förvand-
lades den — i likhet med t.ex. märrskalk, munskänk eller stall-
mästare — till en ren hederstitel, och i denna egenskap var den 
ärftlig inom vissa släkter. 

Angus-släktens namn — stavat Aghelek, Athlyk, Achleck eller 
Afleck — har alltid uttalats som Afleck, emedan keltiskans ch, dh 
och rh närmast motsvarar engelskans ph.19  

De traditioner, som hade uppstått inom så gamla och stånds-
medvetna ätter, hölls med visshet i ära hos ättlingarna i Finland. 
Aflecks från Angus tillhörde låglandsskottarna. Och ännu i våra 
dagar nyttjar dessa benämningen »boskapstjuvar» för högländer-
nas stolta klanmän.2° Måhända hade Simon Afleck av sin far och 
farfar ärvt en liknande inställning till den gränstrakternas vilda 
befolkning, som han kom i beröring med. Ätten Afleck från 
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Angus förde ett rågax i vapnet och dess motto var: Pretiosum 
quod utile — värdefullt är det som är nyttigt.21  

Det är obekant vilket vapen herren till Nurmes- och Lieksahov 
förde i sin sköld — med spirande rågax synes hans mörka saga ha 
föga gemensamt.22  

Åren 1689-94 var Simon Afleck uppbördsskrivare hos arren-
datorn Salomon Enberg på Lieksa hov i Pielisjärvi. Då han själv 
år 1696 tillträdde arrendet över kronogodsen i Pielisjärvi och 
Nurmes socknar, stod de hemska nödåren för dörren, men det 
oaktat drev han in skatterna med sådan stränghet att bönderna 
retades till motstånd, som kvästes med militärhjälp. 

En modern forskare, Erkki Kuujo, har alldeles nyligen utrett 
orsakerna till dessa talrika bonderesningar i rikets, östligaste de-

lar.23  Fram till mitten av 1600-talet hade invånarna där fått er-
lägga sina skatter i pengar och själva skattebördan var i allmänhet 
lindrig. Men från och med 1651 uppkom i dessa trakter de stora 
kronogodsen, där kronans arrendatorer slog sig ned och själva 
drev jordbruket. Och för att detta skulle bli lönsamt, förvandlades 
de kringboende böndernas penningskatt allt mer till dagsverks-
skyldighet på de stora kronogodsen. Tidigare hade skatterna in-
drivits av kronans uppbördsmän som kom och for bort igen. Men 
nu blev de stadigt bosatta inom sina uppbördsområden och kun-
de mycket mer effektivt övervaka skatteindrivningen, varför bön-
dernas skattebörda med ett slag blev mycket större. De nya arren-
datorerna drog sig inte heller för att ta gård från en bonde, som 
inte kunnat erlägga skatten eller fullgöra sina dagsverken. Och 
dessa konfiskerade gårdar lades sedan under arrendatorernas eget 
bruk. Så gjorde t.ex. Simon Afleck, vilken som kronans arrendator 
härskade över Hovila i Nurmes, eller Nurmes hov, Lieksa i Pie-
lisjärvi och Suorlaks i Kides. Dessutom ägde han själv en gård 
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i Kajana samt Turunkorva gård i Sotkamo, ståtligt byggd vid 
Nuasjärvis strand med utsikt över Vuokattis bergshöjd tvärsöver 
sjön. Dessutom hade han »i Karelen tre hela socknar av svenska 
kronan i förläning för lånta penningar».24  

Det tyngre och av gränsnejdernas befolkning avskydda nya 
skattesystemet med dagsverksskyldighet samt de nya kronarren-
datorernas hårdhet och vinningslystnad var orsakerna till att Si-
mon Afleck och hans medbröder fick utkämpa sina strider på liv 
och död långt före det stora nordiska krigets utbrott. 

Och efter år 1700 blev de som uppbådare av krigsfolk och in-
drivare av skatter ännu mer hatade. 

Hatet mot Afleck tog sig uttryck i de upprepade plundringståg, 
som gränstrakternas bönder tillsammans med fiendens styrkor fö-
retog till Lieksa hov och till Turunkorva, hans egen gård i Sot-
kamo socken. Hos Aflecks barn efterlämnade ofredens fasor out-
plånliga minnen för hela livet, och dubbelt bittert måtte det ha 
känts för dem att i ledarna för dessa allmogens hämndaktioner 
återfinna sina närmaste fränder. 

Simon Afleck var två gånger gift, första gången med 
Anna Herkepaea, som dog år 1699. Hon begrovs i Sorda-
vala kyrka den 24 februari detta år.25  Hans andra hustru 
var en bonddotter från Pielisjärvi, Inkeri Sormuinen.26  Afleck 
hade ingen orsak att rosa vare sig sin tidigare svärfar eller 
sin andra hustrus släkt. Efter Viborgs fall i juni 1710 svor gräns-
traktens bönder — på inrådan av prästerskapet — trohetsed åt 
tsaren. En av de ivrigaste tillskyndarna var kyrkoherden i Pielis-
järvi, Petrus Herkepaeus, fadern till Aflecks första hustru. De bön-
der som mellan åren 1710 och 1712 gick till upprepade angrepp 
mot Aflecks liv och egendom leddes av bonden Yrjö Sormuinen, 
en frände till hans andra hustru.27  Medan Afleck som major vid 
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Kajaneborgs läns gränsbevakningskår var upptagen på annat håll, 
överföll tsarens nyblivna undersåtar år 1710 Lieksa hov och bort-
förde de förråd, som då inte hunnit förflyttas till Turunkorva. I 
detta plundringståg deltog både Sormuinen och kyrkoherden Her-
kepaeus, som »för tsarens räkning» lade beslag på hundra tunnor 
säd av bytet.28  Aflecks egen straffexpedition blev resultatlös och 
två år senare föll det verkliga slaget. År 1712 bröt fienden in i 
Kajaneborgs län och leddes vid återtåget av hämndlystna Pielis-
järvibor raka vägen till Turunkorva, där blott Aflecks hustru In-
keri Sormuinen och hennes fyra barn jämte ett antal tjänare var 
hemma. »Plundrarna köllo därstädes ett grymt kalas, förtärande 
allt ätbart och berusande sig med gårdens brännvinsförråd. De 
drucko och mässade gruvligt, samt mördade för varje utbringad 
skål någon av fångarne», skriver L. ,H. Backman i »En sannfärdig 
berättelse».29  Folksägnen låter Aflecks saga sluta här, den för-
täljer att han blev levande begraven på en holme i Nuasjärvi. I 
själva verket var han alltså icke närvarande. Men hustrun och de 
fyra yngsta barnen kom inte undan. Medan det yngsta barnet »på 
stället uti modrans åsyn blev mördat»,3° bortfördes Inkeri Sormui-
nen och de tre övriga barnen jämte femton tjänare i fångenskap 
till Sibirien, »där de med bettlande nödgades föda sig tills freden 
blev».3° Därifrån återvände hustrun aldrig. 

Man kan förstå att den Simon Afleck, som efter freden i Nystad 
tog sina gods i ny besittning, var om möjligt ännu hårdare och 
bittrare än han varit i sin mannaålder. Han tog sitt eget liv den 
9 maj 1725. Ett samtida vittnesbörd om honom, från år 1720, 
lyder: »Allom lärer bekant vara, vad för en hård och sträng man 
majoren i alla sina dagar varit och ännu är, och de, som honom 
förorättat, veta för väl vad dem förestår, näml. att antingen med 
hugg och slag så bliva hanterade att de därigenom bliva lemläs- 
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tade och mista all sin hälsa eller ock måste rymma bort och aldrig 
mer fördrista sig komma inför hans ögon.»31  

Detta har länge nog tjänat honom som ett slags epitafium. 
Men man har glömt, att den tid i vilken Simon Afleck levde var 
en tid av stor brutalitet på alla håll, man har blundat för de upp-
repade oförrätter, som drabbade honom själv och hans familj och 
framför allt har man inte beaktat, att han och hans medbröder 
stod i kronans tjänst och troget sökte uppfylla de allt hårdare 
plikter som deras konung krävde av dem. Den yttersta orsaken till 
Stora ofredens elände var dock att Karl XII saknade förmåga att 
känna misskund med sina undersåtar, förmåga att sluta fred och 
förmåga att styra sitt rike. 

* ,* 

Den dotter av Simon Afleck som blev Henrik Thesleffs hustru, 
bar enligt Lewenhaupt namnen Maria Elisabet. När hon i oktober 
1751 tillsammans med sin syster Susanna Catharina, sålde ett hem-
man i Lampis socken, kallades hon i lagfartsprotokollet »fram-
lidne löjtnanten Theslöfs änka, fru Christina Afleck».32  Christina 
Afleck har visserligen funnits, men hon var inte Henrik Thesleffs 
änka, utan halvsyster till henne och själv gift med kaptenen, slut-
ligen premiärmajoren Otto Carl Furumarck.33  I dödslängden för 
Nykarleby landsförsamling finns slutligen antecknat, att löjtnan-
ten Henrik Thesleffs änka Anna Elisabet Afleck avlidit där den 
7 september 1781.34  Då denna källa kan betraktas som den till-
förlitligaste, kan man utgå ifrån att Anna Elisabet var det riktiga 
namnet för Henrik Thesleffs hustru. 

Ur andra handlingar framgår att Anna Elisabet, Christina, Hen-
rik Johan och Carl Afleck var »samsyskon»,35  men av dessa näm-
nes bland prosten Petrus Herkepaeus' arvingar blott Carl och 
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Christina,36  vilket innebär att de övriga fötts i faderns senare 
äktenskap med Inkeri Sormuinen och således hörde till dem som 
i sin barndom bortsläpats till Sibirien. Av åldersuppgiften vid 
dödsfallet att döma, var Anna Elisabet Afleck född år 1706. 

När Henrik Thesleff och Anna Elisabet Afleck gifte sig, —
det bör ha varit år 1730, vigseldatum och ort kan inte uppletas 
— hade de båda en hård ungdomstid bakom sig. Han hade kastats 
in i krigets hemska upplevelser redan vid fjorton års ålder, hon 
hade — blott hälften så gammal — upplevt allt det fruktansvärda 
som utspelades på Turunkorva gård år 1712, hon hade i fången-
skapen fått livnära sig »bettlande» och hade sett sin mor dö av 
umbäranden. Hur hon själv och hennes syskon Susanna Catharina 
och Henrik Johan lyckats ta sig hem efter år 1722 kan man 
blott med skräckfylld undran ana. 

Tidigare har nämnts att Henrik Thesleff trädde i krigstjänst re-
dan år 1708. Troligen hörde han till det ersättningsmanskap, som 
det året mobiliserades för Lybeckers misslyckade fälttåg till Inger-
manland. En tidig skildring i andra hand, skriven av kyrkoherden 
i den församling där han levde åren 1723-1741, bevarar en epi-
sod av hans deltagande i kriget. I de Alopaeiska papperen påträffas 
denna anteckning: »År 1713 är här i socknen skedd Bataille på 
Pyhä-Taival moo emellan ett svenskt och ryskt partie, ifrån kyr-
kan 7 1/2  fielingsväg. En capitaine vid namn Enberg tillika med 
en underofficer Thesleff ... har varit Commendeur för de Svenske 
af 50 man, som allesammans af Ryska partiet blifvit nedslagna, 
undantagandes bemelte Capitaine och dåvarande underofficeren 
Thesleff. 

Saarijärvi den 3 febr. 1750. 

Georg Wallgren.» 37 
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De här uteslutna raderna, som hör hemma i ett senare samman-
hang, bekräftar att underofficeren av år 1713 var identisk med 
Henrik Thesleff. 

Han stannade under hela sitt liv inom samma regemente, Ta-
vastehus läns infanteri, vid vars livkompani han blev fänrik år 
1715, tre år senare fick han sin löjtnantsfullmakt och överfördes 
på Asikkala kompani. »Löjtnant Henrik Testlef, Tavastehus» del-
tog i »karolinernas sista tåg, det norska, som ändades med den 
fruktansvärda snöstormskatastrofen på fjällryggen vid nyårstid 
1719». 3 8  Enligt generalmönsterrullan för Tavastehus regemente 
1719 blev han den 27 augusti detta år kommenderad på en expe-
dition till det av fiendens trupper besatta Finland Expeditionen 
leddes av majoren Salomon Enberg, samme man som år 1713 
varit kapten och som gjort sig känd »som en av de djärvaste och 
outtröttligaste partigängare med verkningskrets huvudsakligen i 
mellersta och östra Finland».38  Han var son till Simon Aflecks 
företrädare som arrendator av kronogodsen i Nurmes och Pielis-
järvi. Kanhända var det han som senare gjorde partigängaren 
Thesleff bekant med dennes blivande maka. 

Efter fredsslutet tog Henrik Thesleff sitt boställe, Tarvaaila i 
Saarijärvi, i besittning. Och där bodde han även efter sin över-
flyttning till Rautalampi kompani ända tills freden på nytt bröts 
år 1740.39  

Sannolikt var det här hans tre söner föddes, det kan inte 
kontrolleras, då Saarijärvi kyrkoböcker till följd av en eldsvåda 
inte finns bevarade från tidigare år än 1788. Sönerna gick alla 
den militära banan. Den äldste, Petter, hade tjänat som menig 
inom faderns regemente, när han den 28 november 1747 blev 
rustmästare på linkompaniet av Österbottens regemente. Kvarter-
mästare blev han år 1750 och fick följande år sergeantsgrad med 
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förarlön och den 11 mars 1758 stupade han i kriget i Pommern. 
Han var ogift och hade under sin militära bana tillhört Jeppo, 
Frantsila och Limingo kompanier.4° Han bar sin farfars namn. 

Den yngste sonen hette Simon efter sin morfar. Också han tjä-
nade inom Österbottens infanteriregemente som rustmästare från 
år 1762 till den 16 februari 1770, då han dömdes från tjänsten, 
emedan han överskridit sin permission.'" Efter detta datum för-
svinner han spårlöst. Sannolikt dog han kort efteråt. 

Den mellersta sonen Carl Henrik skulle föra släkten vidare 
fram till våra dagar. Han föddes den 15 augusti 1736 4 2  och hade 
tydligen sin morbror Carl Afleck bland sina faddrar, eftersom 
han i dopet fick dennes namn jämte faderns. Från fjorton års ål-
der tjänade han inom Österbottens regemente. Han kom att del-
taga både i pommerska kriget, i Gustaf III:s krig och i 1808-09 
års krig, men skulle trots det överleva och slutligen dö i sotsäng 
under fredstid. 

Hans farfar Peter Thesleff hade — sannolikt — stupat vid Vi-
borg år 1710. Hans far Henrik Thesleff föll — möjligen — i 
striden vid Villmanstrand den 23 augusti 1741. Traditionen vet 
berätta att han blev tillfångatagen i detta slag och dog i Ryssland 
först år 1744. Denna upplysning ger prosten Wallgren i sin för 
Alopaeus' räkning år 1750 nedskrivna relation, här tidigare anförd 
och med följande rader då uteslutna: »som sedermera var Lieute-
nant vid Rautalampi Camp. och under sista drabbningen togs till 
fånga vid Wilmanstrand och dog sedermera i fångenskap».37  Den-
na berättelse nedskrevs blott nio år efter slaget vid Villmanstrand 
av prästen i Henrik Thesleffs egen hemsocken. Långt senare upp-
gav sonen Carl Henrik i två suppliker, den ena av år 1802 rik-
tad till konung Gustaf IV Adolf och den andra av år 1811 till 
Gustaf Mauritz Armfelt, att fadern var »stuppad i det olyckeliga 
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Willmanstrandska slaget».38  Det förefaller som om prosten Wall-
grens uppgift förtjänade större tilltro. Dels är den tidigare än 
sonens, dels »gör sig» en stupad fader bättre i en supplik än en till-
fångatagen, även om döden i fångenskap sannolikt varit bittrare 
än den på slagfältet. I krigsarkivarien Kaarlo Wirilanders om-
sorgsfullt utarbetade matrikel över finska armens officerare och 
underofficerare, där uppgiften om att brodern Petter stupade i 
det pommerska kriget hämtats, nämnes blott att Henrik Thesleff 
avfördes ur rullorna den 23 augusti 1741, icke att han stupade då. 

1 vilket fall som helst kan man säga att det liv, som Mårten 
Thesleffs avkomlingar inom sonen Peters släktgren levde, i hög 
grad präglades av krig. Peter själv, som sett dagen i Ingermanland, 
blev fyrtio år gammal. Han fick se sin hemstad skövlad och den 
landsända, där hans och hustruns släkt hade skapat sig en viss 
position, gå förlorad för alltid. Han försvarade sina förfäders Vi-
borg och föll med Viborg. När hans ende son var sex år gam-
mal, hade kriget brutit ut. Fyra år senare hade hustrun och sonen 
som flyktingar hamnat någonstans i Viborgs län, men det är ovisst 
om Peter någonsin återförenats med familjen. Sonen fick redan 
som tonåring pröva krigarens lott. Han levde sedan tjugo fredsår 
på kronans fattiga kaka tills det nya krig bröt ut, från vilket han 
aldrig återvände. Om någon fick de, liksom också deras senare 
ättlingar, pröva den bittra innebörden i Wolfram von Eschen-
bachs rader: 

»Swer schildes ambet lieben wil 
der mouz durchstrichen lande vil.»43  
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Knappt hade Carl Henrik Thesleff fyllt fjorton år, när han 
år 1750 upptogs som volontär vid Österbottens regemente och 
kommenderades till fästningsbygget på Sveaborg. Fyra år senare 
mottog han samma kommendering, men då var han sedan två år 
tillbaka rustmästare. Det pommerska krigets utbrott år 1757 gav 
honom avancemangsmöjligheter och den 22 juni 1761 upphöjdes 
till fänsik »för Oss älsklige fältväbeln vid Österbottens rege-
mente Carl Henrik Tesslöff med anseende till dess skickelighet 
och städse visade välförhållande».42  Han fick dock lov att nöja sig 

med underofficerslön. 
Efter freden i Hamburg år 1762 återvände regementet till Fin-

land och Thesleffs kommenderingar till Sveaborg upprepades med 
vissa avbrott tills han år 1776 avancerade till löjtnant. Han blev 
stabskapten 1782 och major 1789. År 1796 tog han avsked, men 
inträdde på nytt i tjänst år 1802. 

Som indelt officer fick Thesleff i ovanligt hög grad pröva på att 
leva utan varaktig stad. De många Sveaborgskommenderingarna 
gör det troligt, att han tidvis inte tog sina olika boställen i be-
sittning utan arrenderade ut dem. De låg från 1758 till 1761 i 
Limingo socken, Lumijoki by, från hösten 1761 till hösten 1762 i 
Kuortane, de följande fyra åren disponerade han fänriksbostaden 
i Laakso by i Sievi socken, sedan följde åtta år i Nykarleby lands-
församling, då han som stabskapten bebodde Yrjäs hemman i 
Forsby. Sedan följde ett år i Laihela och från år 1783 till 1787 
var han bosatt i Vörå, Rökiö by. Då han den 9 oktober 1787 fick 
sin majorsfullmakt, transporterades han till Pyhäjärvi kompani 
och fick sin tjänstebostad i Ypperi by för tre år framåt. Sedan 
hamnade han i Närpes kompani med Klemets hemman i Näsby, 
Närpes socken, som boställe. Efter sitt första avsked bodde han i 
Vörå och vid sitt återinträde i armen fick han Nämpnäs Näs i 
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Närpes som tjänstebostad, men han flyttade in först två år se-
nare, vilket inte är att förundra sig över, så ofta som han fått lov 
att flytta under sitt liv.44  

Det praktiska besväret med den indelta officerens talrika för-
flyttningar från ett boställe till ett annat hade antagligen fru Anna 
Elisabet om hand. Hennes öde hade blivit ganska hårt. När hen-
nes make stupade — eller föll i fångenskap för att aldrig mer 
återvända, hade ingen av hennes tre söner fyllt tio år. Och »den 
obetydliga egendom» som mannen lämnat efter sig »förlorades 
genom vådeld» och änkan blev »försatt med ömkansvärdaste usel- 
het, som sedan av Christmedlidande människors tillhjälp blivit 
underhållen» tills sonen Carl Henrik blev antagen vid Österbot-
tens regemente och fjorton år gammal började försörja sin 
mor.4 2 

Var den förmögna Simon Aflecks dotter tillbragte de första 
åren av sitt änkestånd är obekant. Det tidigare omtalade hemma-
net i Lampis, som hon ägde tillsammans med sin syster, kan ha 
varit en tillflyktsort, åtminstone gav försäljningen år 1751 henne 
ett litet kapital att röra sig med. 

Sonen var uppenbart mån om att söka ersätta modern vad hon 
förlorat. Inom Sveriges arme var det tyvärr mycket vanligt att 
lönen lät vänta på sig länge och väl. För sin utkomst var office-
rarna ofta uteslutande hänvisade till vad jordbruket på bostället 
kunde inbringa. Men efter det pommerska krigets slut inträffade 
för den unge löjtnanten Carl Henrik Thesleffs del det ovanliga, 
att hela hans innestående lön för krigstiden utbetalades på en 
gång. Och en del av lönen »placerades i inköp av en praktfull, 
starkt buktad, stor byrå av ek med beläggning av dyrbar jaka-
randa från Sydamerika och rika mässingsbeslag». Skivan var av 
porfyr från Dalälven och »stilen den fullblodsrococo, som i Sved- 
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ge vann insteg under Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas tid».42  
Denna praktmöbel undergick skiftande öden, under 1808-09 års 
krig låg den nedgrävd i jorden och for naturligtvis mycket illa. 
Men restaurerad av arvingarna uppfattas den nu av dem »som 
en till trohet manande familjeklenod».42  Den ingick alltså i det 
lösöre, som gång på gång fyllde familjens flyttlass. Man kan se 
Anna Elisabet Afleck framför sig, när hon packade ned och pac-
kade upp sin och sonens redbara egendom. Hur hon med bekym-
mer måtte ha granskat repor och andra skavanker, som de täta 
flyttningarna i höstregn och på dåliga vägar åstadkom på byrån 
och dragkistorna, på stolar och bord. Att sköta det lilla, men nöd-
vändiga jordbruket, som hörde till militieboställena, kan inte hel-
ler ha varit synnerligen tacksamt. Knappt hade hon fått rovtan-
den att ge en hygglig skörd och kryddgården reputerligt ansad och 
fin, innan hon nödgades överlämna sina mödors frukt till efter-
trädaren. Det var en rätt förbisedd, men icke desto mindre beröm-
värd gärning de indelta officerarna under 1700-talets fredsår ut-
förde, när de genom sitt agrikulturella intresse bidrog till att höja 
landets modernäring. Bland annat ledde officerarnas fördomsfria 
experimentlust till att många nyttiga eller enbart vackra odlings-
växter infördes i vårt land. Det är bekant att den första syren-
busken kom till Finland som en gåva från franska officerare till 
Augustin Ehrensvärd på Sveaborg. Sticklingar från denna ännu 
levande moderplanta — ett tämligen skrabbigt träd på Stora Svartö 
— skickades till de olika officersboställena landet runt och så 
blev syrenen snart en begärlig prydnadsväxt på alla landets herr-
gårdar. Men också fruktodling främjades av landets officersfamil-
jer. Knappast nådde dock syrener eller äppelträd så långt norrut 
som till Limingo, Kuortane, Sievi eller Nykarleby landskommun, 
där mor och son tillbragte det första kvartsseklet av hans tid som 
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officer. Men sannolikt hörde de till dem som tidigt började ersätta 
rovorna med potatis. 

Modern skötte om sin son och hans hushåll — någon hustru 
fanns det tydligen inte plats för. Vid några och fyrtio års ålder 
blev Carl Henrik kär, men hans val konverserade inte fru Anna 
Elisabet, och sonen lät modern bestämma. Under tre års tid fick 
»hans käresta», som redan år 1779 fött Carl Henrik Thesleff en 
dotter, tjäna som piga i huset. Och efter moderns död år 1781 
dröjde den lydige sonen ännu drygt tre år innan han lät viga sig 
vid Catharina Forslind. Hans ende son föddes — med nöd och 
näppe — i äkta säng. 

Catharina Forslind var hemma i Umeå i Sverige. Hon var dotter 
till avskedade soldaten Jonas Andersson Forslind och Maria Nils-
dotter och föddes den 8 mars 1754 som den äldsta av fem syskon.45  
Med henne gifte sig den fyrtioåttaårige stabskaptenen nästan som 
i smyg i Laihela den 1 juli 1784,46  och väl var det, för barnet som 
föddes i Nykarleby den 8 augusti samma år var en son. I dopet 
fick han namnet Henrik.34  

Sedan följde flyttningen till Vörå, och då var familjen utökad 
med ytterligare en medlem, kaptenskana yngre syster Margareta 
hade då kommit över från Umeå för att hjälpa sin syster med de 
husliga sysslorna och de två barnens skötsel. I Vörå föddes parets 
tredje barn, dottern Maria, den 24 november 1790. 

När Gustaf III:s så lättsinnigt började krig bröt ut kommen-
derades Carl Henrik Thesleff med en del av Österbottens rege-
mente än en gång till Sveaborg, där 900 man kvarblev vintern 
1788. Den 26 juli samma år inskeppades Thesleff jämte 2 ba-
taljoner av regementet på en turuma-eskader med Brakkila öster-
om Fredrikshamn som destination. Av affären vid Fredrikshamn 
blev det dock fiasko och på hösten sändes hela regementet hem 
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på rotarna. Följande år beordrades regementet till Jorois för att 

förstärka Savolax-brigaden.47  Från detta års kampanj finnes be-
varad en skildring av Carl Henrik Thesleffs deltagande i slaget 
vid Parkumäki, där han blev svårt sårad. Då striderna här ut-
kämpades 21-22 juli kan man antaga att Thesleff med sitt rege-
mente därförinnan deltagit i striderna vid Kyrö by nära Kaitjärvi 
den 11 juni, samt i de två striderna vid Porrassalmi den 13 och 

19 juni.48  
Striden vid Parkumäki har skildrats av bl.a. J. Manken och 

mer utförligt av Erik Lindh. Det är den senare som berättar om 
Carl Henrik Thesleffs roll i striden. Savolax-brigaden avancerade 
under överste von Stedingks befäl från Jorois mot Rantasalmi, 
men då ryssarna under generalmajor Schoultz intagit en stark po-
sition vid landsvägen mellan Rantasalmi och Nyslott, föreföll en 
drabbning otänkbar. Då anlände Thesleff med ett kompani öster-
bottningar sjöledes från Kuopio. Han sprudlade av stridslust och 
sopade bort von Stedingks betänkligheter mot stabschefens, major 
Georg Henrik Jägerhorns förslag som gick ut på anfall. Styrkan 
på vardera sidan översteg inte 2 000 man. Svenskarna skulle an-
falla från norr, väster och öster och österbottningarna, i allt 500 
man under major Göran Ludvig Oxenstierna, ställdes främst i 
huvudkolonnen, som utgjorde vänstra flygeln. Ryssarna hade 
emellertid genom en förrädare varskotts om det planerade anfallet 
och deras mördande kanoneld mötte de framryckande österbott-
ningarna. Thesleff föll svårt sårad i början av striden, Oxenstierna 
likaså. Hela anfallet på vänstra flygeln råkade i stockning, men 
då Björneborgs regemente under överstelöjtnant Carl Gustaf 
Ehrnrooth på högra flygeln hade bättre lycka, fick den vänstra tid 
att ordna upp sig och deltog sedan under tillfälligt befäl i stridens 

segerrika slutskede.49  
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Om stridens hårdhet vittnar avgången vid regementet. I årets 
början hade det ställt upp med 1 200 man jämte 600 man varge-
ring, och i september 1789 mönstrade det i allt 902 man.5° 

För Carl Henrik Thesleffs del var kriget härmed slut. På Ehrn-
rooths framställning befordrades han för sin visade tapperhet till 
major den 21 november samma år och fick befäl över Närpes 
kompani." Men då var han hemförlovad, och han tillfrisknade 
långsamt från sin svåra blessyr. Ännu ett gott stycke in på året 
1790 var han hemma — resultatet härav blev bl.a. dottern Ma-
ria. Sedan återförenades han med regementet ungefär i maj 1790, 
som då stod vid Kallislaks för att bevaka fiendens rörelser i 
Nyslottriktningen. Sannolikt deltog österbottningarna icke i detta 
års strider vid Pirttimäki, och med säkerhet var de inte med vid 
Anjala, Hirvenkoski, Keltis och Korhois. De hade framryckt till 
Pirttimäki, där ett andra slag syntes förestå, då freden i Värälä 
den 14 augusti kom emellan och gjorde slut på Gustaf III:s dröm-
mar om att i spetsen för en svensk här i Sankt Petersburg tvinga 
den ryska frun på knä." 

Efter freden återförenades familjen Thesleff i Pyhäjärvi och 
flyttade kort efteråt till Närpes för att ta majorsbostället i besitt-
ning. Nu följde några lugna år. Majoren mottog då och då be-
sök av sin regementskamrat Carl Fredrik Juthman, som visser-
ligen inte innehade högre grad än fältväbels, men han och hans 
hustru Maria Elisabet Wikbl'ad hade hört till familjens umgänge 
redan under åren i Vörå. Där hade paret Juthmans två döttrar, 
Clara Margareta och Maria Catharina fötts, och vid vardera flic-
kornas dop hade Carl Henrik Thesleff stått fadder.52  

1796 begärde och erhöll Thesleff avsked från regementet, hans 
pension utföll med 88 daler, vilket han fann otillräckligt. Och 
den »lilla ackordpenningen» som hans efterträdare erlade för va- 
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kansen använde han till uppodlande av ett nybygge om 1/2  man-
tal i Lappfjärds socken. Nybygget var, enligt hans egen utsago ett 
»hopp att på ålderdomen hava mitt soutien, men beklagansvärt, 
flera år å rad infallande frostår hava utarmat mig och lämna en 
bedrövelig utsikt för framtiden».53  Hänvisande till att han »sam-
fälta 46 år tjänt med all tro och redlighet samt bevisat pom-
merska och finska krigen med därved förefallne fältslag och at-
tacker» riktade han den 20 juli 1802 en supplik till Gustaf IV 
Adolf och bad »om någon tjänlig, ledigblivande syssla uti vad 
stat eller ort det helst vore, ty gräva i sand förmår jag ej och 
tigga blyges j ag».53  

Suppliken ledde till att Thesleff anställdes vid intendenturen 
samtidigt som sonen Henrik blev antagen som volontär och be-
fordrad till furir vid Närpes kompani av faderns forna regemente. 
Men då hade stora förändringar skett inom familjen. 

Spåren av den äldsta dottern, Cajsa Stina, försvinner år 1801. 
Sannolikt dog hon, i likhet med sin mor, som levde år 1801 men 
var död 1804.54  De defekta kyrkböckerna i Närpes tillåter inte en 
närmare precisering av tidpunkten. Också vigsellängder saknas 
för vissa år i början av 1800-talet. Kommunionboken upplyser 
om att den yngsta dottern Maria blev gift med bondesonen i När-
pes, Anders Andersson Skomars omkring 1807. Hon dog i Närpes 
den 19 mars 1852.55  

Den gamle majoren nödgades vid sjuttiotre års ålder uppleva 
och på sitt sätt deltaga i kriget 1808-09. Såsom magasinsförval-
tare vid etappen följde han den retirerande armen ända till Tor-
neå.56  Därifrån kunde han återvända hem till Närpes och det var 
på sonens boställe Nämpnäs Näs han dog, den 10 augusti 1815.54  

* * * 
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Carl Henrik Thesleffs ende son Henrik blev som nämnts furir 
vid Österbottens regemente år 1802. »För militärisk skicklighet 
och berömligt uppförande» fick han sin fänriksfullmakt under det 
krig som skilde Finland från Sverige. Den är daterad i Kalajoki 
den 5 oktober 1808. Han följde med armen ända till kapitula-
tionen i Kalix och stannade sedan ännu två år i Sverige, i hopp 
om att där vinna någon anställning. Han ville nämligen inte bli 
rysk undersåte och säges ha varit missnöjd över att två av hans 
söner tjänade i ryska militären. Vid avskedet ur svensk krigstjänst 
den 30 maj 1811 upphöjdes han till löjtnant och hugnades med 
guldmedalj och Svärdsordens kors »för tapperhet i fält».57  Kanske 
var det omsorgen om den gamle fadern som slutligen drog honom 
tillbaka till Finland, dit han kom år 1811. Han förblev under 
resten av sitt liv bosatt i Närpes och livnärde sig som jordbrukare. 

sinom tid, den 29 december 1818, gifte han sig med Maria 
Catharina Juthman, den yngre dottern till familjens tidigare 
nämnda umgängesvän, som då avancerat till fänrik." Hustrun 
dog år 1848 och själv levde han till den 25 maj 1869, han blev 
i det närmaste åttiofem år gammal. Paret hade elva barn, av vilka 
fyra söner och tre döttrar överlevde sina föräldrar. Äldste sonen, 
överste Carl Henrik Theslöf fick i sin tur tolv barn, vilkas manliga 
ättlingar lever i Finland och i Australien. En yngre son, krigs-
kommissarien Alexander Theslöf fick tio barn, av vilka sju blev 
vuxna. Av dem lever de två yngsta: kommerserådinnan Aili Lind-
fors i Helsingfors, en förgrundsgestalt inom Marthaförbundet, ini-
tiativtagare till och styrelsemedlem i Nordens Husmodersförbund 
och in i sin sena ålder verksam inom föreningen Pohjola-Norden, 
samt hennes bror Johannes Alexander (Jean), som sedan år 1925 
är bosatt i USA och verksam som porträttmålare. Genom hans 
barn och barnbarn fortlever Alexander Theslöfs släktgren i Ame- 
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rika. De övriga syskonen var generalmajoren Carl Gustaf (Gösta) 
Theslöf, känd från Finlands frihetskrig, författarinnan Sigrid 
Heinricius, legationsrådet Georg Henrik Theslöf, bekant för sin 
långa verksamhet som journalist och kåsör vid Hufvudstadsbla-
det, lärarinnan Ingrid Theslöf samt vice häradshövdingen Einar 
Theslöf, vars barn och barnbarn fortsätter släktgrenen i Finland. 

Det faller utanför detta arbetes ram att söka beskriva dessa se-
nare ättlingars levnadslopp. Deras namn och data återfinns i en 
tabell i slutet av denna bok. I Finsk Tidskrift för år 1932,59  ingår 
två längre uppsatser av Sigurd Nordenstreng, vars hustru Mary 
var dotter till den ovannämnde översten Carl Henrik Theslöf. Där 
skildras just dessa familjers öden. Här skulle biografier över per-
soner, vilkas livsgärning avslutats under 1800-talets senare hälft, 
eller personer, som ännu lever, fylla en hel volym. De bör utföras 
av en levnadstecknare, som i likhet med Nordenstreng, haft till-
gång till privat källmaterial. 

En anekdot om Henrik Theslöf må dock här dras fram ur 
glömskan. Det berättas att han efter slaget vid Lappo bad att få 
sig tilldelade hundra man för att kunna undsätta sin hemsocken, 
som hotades av Orlov-Denisovs trupper. Tidigare hade dessa, icke 
minst på grund av österbottniska bonderesningar, skrämts att ut-
rymma Vasa och stod nu i Kristinestad. Theslöf fick femtio man, 
men de kom för sent för att hinna deltaga i den strid, som Thes-
löf med en handfull soldater och för övrigt allmogemän från 
Närpes utkämpade vid Finnby bro den 20 juli 1808. Bönderna 
och drängarna hade inga vapen, men Theslöf satte gärdsgårds-
störar i deras händer och själva rev de björknäver från träden och 
gjorde därav bantlär. Åsynen av en så imponerande och välbe-
väpnad styrka skrämde ryssarna på flykten.6° Denna uppehållande 
fäktning spelade ju ingen roll för krigets utgång. Men den visar 
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att Henrik Theslöf ägde ett mod och en rådighet, som gjorde ho-
nom jämbördig med förfäderna inom denna krigarsläkt. 

En fråga som däremot skall beröras här, är varför Henrik 
Theslöf kallade sig så, och inte begagnade sin fars och sina för-
fäders skrivsätt: Thesleff. Må det då genast sägas, att namnet i 
talrika aktstycken skrives på ett otal olika sätt, t.ex. Taslef, Thes-
leff, Thesslef, Thesseleff, Thesslew, Thaeslöf, Tesslöff, Tesslof och 
Theslöf, och alla dessa former har begagnats för personer tillhö-
rande samtliga grenar av den viborgska släkten Thesleff. När t.ex. 
hovrättsassessorn Peter Thesleffs dotter gifte sig i Åbo år 1679 
med köpmannen Herman Thorvöst, trycktes ett bröllopskväde, 
» Jungfruers Seger-Fahna», där bruden kallas Catharina Tessläf 
och hennes fars namn bara några rader lägre ned skrives Peter 
Teszlöf.6' 

I allmänhet stavas namnet Thessleff eller Theslef i handlingar 
som mantalslängder, militära rullor eller domstolsprotokoll, me-
dan de kyrkliga arkiven, i synnerhet inom andra län än Viborgs, 
synes föredra formen Theslöf. 

Henrik Theslöf var den första medlemmen av släkten, som 
själv nyttjade detta skrivsätt. Och det har också alla hans ättlingar 
gjort. De har lett sin släkts ursprung tillbaka till karolinen Peter 
Thesleff, stupad vid Viborg år 1710, men ingen har gissat att 
denne kunnat inpassas i den stora Viborgssläkten med samma 
namn. 
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Karolinen som klarade sig 

NI antalskommissarien Mårten Thesleff i Nyen hade såsom 
nämnts också en yngre son, Mårten. Denne växte upp under en 
tid, från vilken något mer av källmaterialet rörande Nyens invå-
nare bevarats till våra dagar. 

Lewenhaupt uppger hans födelseår till 1673,1  och nämner ut-
tryckligen Nyen som hans födelseort. I sina anteckningar rörande 
Ingermanland upptar Jully Ramsay honom som »Tertius i Narva 
skola» år 1688 och nämner att han »år 1693 på sitt femtonde år 
var tjenstepojke hos major Fraser i Nyen».2  Båda uppgifterna gör 
födelseåret 1678 troligare. I Nyenskolans matrikel finnes Marti-
nus Thesleff antecknad som »Ordo Quartus Classis Primae» 

år 1687.3  Skolan hade detta år 116 elever, av vilka 29 i prima-
klassen, 13 i scribarum-klassen, 24 i secunda-klassen och lika 
många i glossarium-klassen.4  Konrektor för skolan var år 1687 
magister Anders Ahlgren, han blev rektor följande år, och bland 
lärarna under Mårten Thesleffs skoltid kan nämnas Balthasar 
Govinius, Olaus Lundin, Johan Elianus, Anders Bothnerus och 

Johan Agander.4  
Efter faderns död och moderns kort därpå ingångna nya gifte 

med Ulrik Törne, följde Mårten sin bror Peters exempel och slog 
in på den militära banan. Lewenhaupt nämner att han kom i 
tjänst 1692, vilket inte direkt motsäges av uppgiften att han föl- 

93 



jande år skulle ha varit i major Frasers tjänst. Anders Fraser, ma-
jor vid Rembert von Funckens regemente, hade i början av år 
1689 varit kommendant på Nyenskans, men redan den 14 april 
samma år förklarades han förlustig sin befattning »på grund af 
begångna grofva förseelser».5  Efter sitt avsked bodde han på Uski-
na, dock med avbrott för längre utomlandsvistelser.6  Det kan gott 
tänkas att den unge Mårten Thesleff strax efter avslutad skolgång 
blivit något slags kalfaktor hos den då nyutnämnde fästningskom-
mendanten och att han sedan stannat kvar i dennes privata tjänst 
åtminstone till år 1693. 

I Frasers hus tjänade också en piga, Elisabet Eriksdotter, och på 
våren 1693 fick hon en son, till vilken Mårten Thesleff, då »på 
femtonde året» erkände sig vara far.8  Båda instämdes till Nyens 
rådstugurätt att svara, dels för lönskaläge, dels för påstått brutet 
äktenskapslöfte från hans sida, och båda infann sig till ärendets 
första behandling den 26 april 1693. Elisabet Eriksdotter gjorde 
alltså gällande att den unge Mårten lovat henne äktenskap och 
»hållit til med henne såsom Man och hustro»,7  men Mårten ne-
kade till äktenskapslöftet och sade sig blivit »af henne låckat till 
detta». För en gångs skull är man benägen att tro på den manliga 
partens utsago: »Mårten Thesleff praesens contesterar däremot, att 
samma Elisabeth tubbat och låckat honom där til, och öfwer 15 
gånger warit hoos honom och welat hafva honom hoos sig, att 
liggia, då han ändteligen 8 dagar för siste frötijden lät förleda 
sig uppå badstugu Lafvan.»7  »Vater werden ist nicht schwer, Va-
ter sein dagegen sehr», skaldar ju Wilhelm Busch, och detsamma 
tänkte väl Mårten Thesleff, ty när målet för andra gången korn 
upp, den 30 april 1694, var han som uppslukad av jorden. Flick-
stackarn fick ensam bära följderna — såsom det för det mesta bru-
kar gå — men i detta fall kunde hon väl anses få skylla sig själv. 
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Hon dömdes till öppet skriftermål, men befriades från världsligt 
straff. Sin tjänst hos Fraser hade hon emellertid förlorat, ty denna 
gång kallas hon »Herr Major Frasers förra tjenstepiga».7  Rätten 
satte icke tilltro till att »bemte Majorens tjenstepojke Mårten. 
Thesleff — belägrat henne under ächtenskaps löfte», men re-
solverade dock, då han förnams »olof 1. wara bortrest» att han 
måtte »efterspanas til att dömas för det begågna brått».? 

Men Mårten Thesleff klarade sig undan både domen och om-
sorgen om sin avkomma i Nyen, för han hade samma år antagits 
som furir vid Grotenfelts karelska lantdragonskvadron.1  Och me-
dan Elisabet Eriksdotter i Nyen sannolikt ännu begrät sin olov-
ligen bortreste adoratör, var denne i full färd med att fria till en 
annan flicka i Viborg. 

Påfvel Thesleffs ättlingar är den yngre Mårten Thesleff 
från Nyen den förste, vars förbindelser med den övriga släkten i 
Finland och annorstädes kan spåras. Detta utesluter inte att också 
hans far eller hans bror Peter upprätthållit kontakten med far-
bröder, fastrar eller kusiner. Redan under den tid Mårten stod i 
major Frasers tjänst kan han ha råkat sin fars kusin Johan i 
Narva. Denne skulle senare — år 1697 — adlas med namnet 
Stiernstedt och upphöjas i friherrligt stånd år 1719 efter sin över-
flyttning till Sverige. Men mellan åren 1691 och 1698 var 
han sekreterare vid generalguvernörens kansli i Narva och år 
1699 var han justitieborgmästare i samma stad. Med dennes 
yngre son Wilhelm skulle Thesleff underhålla en livslång 
vänskap. 

Sin fars andra kusin Peter Thesleff — äldre bror till Johan 
Stiernstedt — hade Mårten Thesleff många tillfällen att råka i 
Nyen vid Viborgsrådmannens täta besök där. Efter svärfadern 
Herman Harrius' och svärmodern Anna Fateburs död fick han 
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nämligen ofta inför Nyens rådsturätt reda upp deras trassliga 
a ffärer.8  

Vad var väl då naturligare än att den unge Mårten sökte upp 
sina släktingar i Viborg och höll sig där, medan Elisabet Eriks-
dotter i Nyen fick besinna vad en femtonårig pojkes äktenskaps-
löfte kan ha varit värt? 

En av dem han råkade i Viborg var fru Catharina Barkhusen, 
som då rätt nyligen blivit änka för andra gången. Hennes första 
man hade ju varit domprosten Claudius' son Clas, den andre hade 
varit stadsmusikanten Thomas Rudolf, som emellertid dött år 
1690. I hennes hus vistades hennes andre mans styvdotter, Catha-
rina Pirsdorff. Själv var hon barnlös. 

På 1640-talet hade till Viborg inflyttat en skomakare Anders 
König — knappast släkt med den Blasius König, som gifte sig 
med Henrik von Brakens dotter Catharina och blev ägare till det 
Thesleffska huset. Skomakaren hade emellertid en dotter Mar-
gareta, som den 21 november 1665 9  blev gift med »kyrckiones 
musicant»1° David Pirsdorff i Viborg. Paret fick åtminstone en 
son och en dotter, Catharina, som uppnådde vuxen ålder. En liten 
son dog redan år 166611 och fem år senare var Margareta An-
dersdotter änka. Den 6 juni 1672 begrovs David Pirsdorff i kyrkan 
och tre gånger ringdes i alla klockor.'2  Hans efterträdare i ämbe-
tet, Thomas Rudolf — »en käck instrumentalist»13  blev inom kort, 
den 26 augusti 1673, hans efterträdare också i äktenskapet." 
Något tidigare samma år hade hans hustru Margareta i Viborgs 
kämnärsrätt vunnit en process mot stadsbarberaren Baltzar Men-
de, som så illa skött hennes son för en benskada, att patienten 
snarare blivit sämre än bättre. Mende fann sitt arvode — 50 daler 
kopparmynt — för lågt, men rådsturätten dit målet förpassades, 
resolverade efter långa diskussioner: »emedan M:r Baltzar Mende 
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I ett hus intill Rådstornet fann Mårten Thesleff sin Catharina. 
Tornets nedre del ingick i den medeltida fästningsmuren. Se-
dan den rivits och tornet fått sin påbyggnad, tjänade det som 
klockstapel och gränsmärke mellan »Die Festung» och Vallen. 



Av de två karolinerna tillhör mannen till höger Åbo och Björneborgs läns kavalleri-
regemente. Så uniformerad drog den yngre Mårten Thesleff ut i kriget år 1700. 



ej kunnat läka den skadan han sig att läka påtagit, utan skadan 
förvärrat och ej förbättrat, ty kan denna rätten honom ej heller 
någon förtjänt lön tilldöma».15  

Det året fick alltså Catharina Pirsdorff och hennes bror sin 
styvfar. Omkring tio år senare dog modern och år 1686 gifte styv-
fadern om sig med Clas Thesleffs änka, Catharina Barkhusen." 
David Pirsdorffs båda barn kom sålunda att vara »barn i huset» 
hos ett äkta par, som de inte genom något blodsband förenades 
med. Catharina Pirsdorff bör, med hänsyn till hennes fars dödsår, 
ha varit född senast år 1672. När hon dog uppgavs hennes ålder 
vara något lägre, men sådant händer ju fortfarande och hade i 
hennes fall ett särskilt skäl." 

År 1695, när den sjuttonårige furiren vid Grotenfelts karelska 
lantdragonskvadron Mårten Thesleff gjorde sin uppvaktning hos 
sin fars kusin, handlanden Clas Thesleffs förra hustru, var hennes 
andre mans styvdotter Catharina Pirsdorff sina modiga 23 år gam-
mal. Denna åldersskillnad avskräckte inte friaren. Men han ville 
också besöka sina andra, närmare släktingar, t.ex. fastern Catha-
rina, som bodde i Jorois och var gift med krigskommissarien Nic-
las Hjeimman. Dit inviterades också Catharina Pirsdorff och där 
vigdes hon vid Mårten Thesleff junior den 15 augusti 1697.'7  

När kriget bröt ut år 1700 transporterades Mårten Thesleff till 
Åbo och Björneborgs läns fördubblings kavalleriregemente, och 
som kornett tog han del i det första, segerrika slaget vid Narva. 
Han avancerade till löjtnant följande år och efter slaget vid Ho-
lovscyn till kaptenlöjtnant.' I detta slag blev han antingen sårad 
och därför hemskickad, eller också överfördes han till den del av 
regementet, som hade till uppgift att försvara Finland. Också år 
1710 måste han ha tillbragt någon kort tid tillsammans med fa-
miljen, så ock tidigare år 1704 och 1707. Karolinska officerares 
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kontakter med familjen brukar alltid kunna spåras med ledning 
av tiderna för deras barns födelse. Hans äldste son var född år 
1701, den följande »i Viborgs län»1  år 1705, en dotter år 1708 
och en son år 1711.18  År 1709, då fördubblingsregementet efter 
Poltavakatastrofen förvandlades till ordinarie, var han fortfarande 
förlagd till den nordligare krigsskådeplatsen. Som ryttmästare del-
tog han i den fruktansvärda striden vid Napo by i Storkyrö, den 
17 februari 1714, då Finlands öde för sju år framåt avgjordes. 
Också där hade Mårten Thesleff tur, ty just kavalleriet kom, tack 
vare sin placering på högra flygeln mest helskinnat undan. 

Under Stora ofredens år bekämpades ockupationsmakten blott 
av enstaka utsända partigängares mindre styrkor. För sådant upp-
drag uttogs blott de djärvaste. I det föregående har omtalats att 
Mårten Thesleffs brorson Henrik skickades som partigängare till 
Finland år 1719. I en rapport till generalmajoren Armfelt, date-
rad 13 mars 1714, meddelar kapten Colin le Clair att han jämte 
kaptenlöjtnanten Teslöff — senare i samma rapport kallad Teslef 
— recognoscerat upplandet från Nykarleby bortom Lappa kyrka 
och funnit det fritt från fiender, trots det en månad tidigare lidna 
nederlaget vid Napo by. Det är Sigurd Nordenstreng som uppger 
detta, dock utan att ange källan. Och efter att ha konstaterat att 
kaptenlöjtnanten Teslef, chefen för regementets livkompani, var 
identisk med sedermera majoren Mårten Thesleff, född i Nyen-
skans 1673 och död 1737 — detta är naturligtvis hämtat hos Le-
wenhaupt — fortsätter Nordenstreng: »Han har — — dock ingen-
ting att göra med den i vår historia senare ingripande släktgrenen 
Theslöf.» 19  

Denna släkt tycks förföljas av kategoriska påståenden. Att fin-
na det rätta sambandet mellan Påfvel Thesleff i Viborg och Mår-
ten Thesleff i Nyen — detta samband som »ingenting» tydde på 
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— var svårt, medan utrönandet av bröderna Peter och den yngre 
Mårtens inbördes relationer var en barnlek. Kanske är självsäker-
het en typiskt manlig egenskap. Den skänker pondus. 

Mårten Thesleffs goda tur fortfor kriget ut. Sin majorsgrad 
uppnådde han år 1718. Fälttåget i Norge och den tragiska åter-
marschen över fjällen överlevde han. 

Enligt Lewenhaupt, ur vars bok om Karl XII:s officerare de 
flesta av dessa uppgifter är hämtade, tog han avsked redan år 
1721. Ur härens likvidationshandlingar, som förvaras i Kammar-
arkivet i Stockholm, framgår emellertid att han kvarstod i rege-
mentets rullor ända till den 23 juni 1731.20  

Ännu år 1710 torde Mårtens familj ha varit bosatt i Viborg 
eller i dess omedelbara närhet. Fru Catharina fick sålunda med 
sina äldsta barn uppleva den första belägringen av Viborg år 
1706. När staden fyra år senare föll, flydde hon västerut med 
sönerna Berndt och Mårten Johan, nio och fem år gamla, samt 
den knappt tvååriga dottern Helena Catharina.21  Samma år trans-
porterades mannen till Masku kompani av Åbo och Björneborgs 
läns kavalleriregemente och fick disponera Kalela boställe i sam-
ma socken, och här bodde familjen från år 1711. Enligt en annan 
uppgift var kaptenlöjtnanten Anders Erik Gyldenär innehavare 
av bostället åren 1698-1720,22  men detta kan inte stämma, ef-
tersom han ännu år 1715 var kornett 23  och Kalela var ett kap-
tensboställe. På Kalela föddes »Herr Capitain Leutenants son» 
Carl Gustaf den 8 november 1711 ,»kl. 5 om aftonen».24  Detta får 
man veta men inte föräldrarnas namn! Anteckningen i dopboken 
är typisk för tiden och hör till de förargliga. Skulle man inte ur 
andra källor veta, att denne Carl Gustaf var son till Mårten Thes-
leff, så stod man där med lång näsa. 

»David Speilmans»11  dotter från Viborg bodde kvar på Kalela 
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hela ofredstiden, här föddes ytterligare två döttrar, Anna Maria 
och Margareta Elisabet.21  Catharina Pirsdorff som här kallas 
både Bristårft och Birstorft — stod fadder för andras barn i Masku 
upprepade gånger från den 8 maj 1713 till den 24 oktober 1721.25  
I Masku dog den äldste sonen »Berndt Mårtensson Teslef» den 16 
januari 1715,21  men han var den ende av de sex barnen som icke 
överlevde sina föräldrar. I forna tider var ju barndödligheten stor 
t.o.m. i fredstid. Att fem av de sex barnen Thesleff uppnådde 
vuxen ålder under Stora of redens tid, som bl.a. rymde det svåra 
peståret 1710, är därför ganska märkligt. 

När freden kom, kunde majoren Thesleff och hans familj dra 
in i ett gott kvarter. På den vackra Kimitoön, i Dragsfjärds kapell, 
lyckades han få arrendera Söderlångviks rusthåll »No 1 under 
Kongl. Maj ::ts Lif Dragon Regemente och Majorens Compagnie 
med derunder lydande augment belägit i Åbo Län, Halicko härad 
och Kimito Sokn».26  Hur där såg ut efter åtta års vanhävd och 
efter ryssarnas härjningar och plundringar kan man tänka sig. 
Den fyrtiofyraårige majoren synes emellertid ha lagt ned stor ener-
gi på att sätta gården i gott stånd, och lyckats väl också i detta. 
Han fick därjämte rätt att idka krögeri på den sedan Oxenstier-
nornas tider berömda krogen vid Jungfrusund — en hantering som 
var ägnad att hjälpa upp familjens ekonomi. I Kimito återsåg han 
och hustrun gamla vänner och vann nya. Här växte deras barn-
skara upp, gifte sig och bildade nya familjer. Och här dog majoren 
den 4 februari 1737, »65 år gammal», följd i döden av sin maka 
Catharina Pirsdorff den 16 oktober 1743, »68 år gammal». Al-
dersuppgifterna i Dragsfjärds församlings begravningslängd visar 
för hans del tillbaka på födelseåret 1672 eller 1673 och synes be-
kräfta Lewenhaupts uppgift i karolinermatrikeln. 1 själva verket 
är det väl just denna sannolikt oriktiga åldersuppgift som ligger 
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till grund för Lewenhaupt. Då Mårten Thesleff år 1693 uttryck-
ligen i ett rättegångsprotokoll sades vara »på femtonde året», bör 
år 1678 betraktas som hans rätta födelseår. Om hustrun vet man 
åter att födelseåret 1675 måste vara för sent, då hennes far dog 

redan 1672. 
Två bröder drog ut i Karl XII:s krig. Den ena stupade, den 

andre överlevde. Den senare var med om slaget vid Narva, slaget 
vid Holovczyn, slaget i Storkyro, partigängarstrider i Stora ofre-
dens Finland och tåget över de norska fjällen. På andra sidan om 
de fyrtio startade han en ny tillvaro som driftig lantjunkare på en 
förfallen gård i Åbolands skärgård. Han lyckades arbeta upp den 
till en verkligt värdefull egendom. Och mödan han gav sig var 
inte förgäves, ty hans söner kunde efter hans död inlösa rusthållet 

till skatte. 
Karolinen som klarade sig genom hela kriget och sedan under 

sexton efterkrigsår fick ihop en hygglig förmögenhet att ge sina 
barn i arv, hade uppenbar tur också i sitt val av livsledsagarinna. 
Och av sina sex barn fick paret behålla fem, och när de båda dog 
hade alla deras barn det tämligen väl ställt. 

För en av Karl XII:s krigare var detta ett ovanligt öde. 
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Officerare och lantjunkare i 
frihetstidens Kimito 

F ör många av de ingermanländska flyktingarna var Viborg na-
turligt nog den första etappen på vägen mot tryggheten. Dit sökte 
sig i synnerhet sådana familjer som hade utgått från Viborg. Det 
är möjligt att de verkligen hoppades, att det gamla gränsfästet 
skulle skänka dem trygghet för återstoden av krigstiden, vars längd 
ingen då kunde ana. Men hoppet sveks ju år 1710, och de som 
kunde det fick söka sig andra tillflyktsorter längre västerut. 

Ända till detta år var bröderna Peter och Mårten Thesleffs fa-
miljer bosatta i Viborg eller i dess närhet. Sedan skötte bl.a. för-
flyttningarna från trupp till trupp om att också nära fränder sking-
rades. Mårten Thesleff hamnade såsom nämnts i Åbo kavalleri-
regemente och brorsonen Henrik Thesleff i Tavastlands infanteri-
regemente. 

Först efter år 1721 och efter sitt avsked ur krigstjänsten kunde 
Mårten Thesleff planera sin och familjens fredstida tillvaro. Var-
för valde han att slå sig ned på Kimitoön? Hade under de långa 
ofredsåren förbindelserna med den närmaste fränden, brorsonen 
Henrik, brutits så helt, att han inte ens visste att denne levde i 
Tavastland? På den frågan ges knappast något svar. Men uppen-
barligen gick inom Henriks släktgren kännedomen om släktingar-
na söderut snabbt förlorad. Och inom kort kom hela den släkt-
grenen att betrakta sig själv som »en österbottnisk krigarsläkt». 
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Söker man åter svar på frågan vad det var, som drog Mårten 
Thesleff just till Kimitoön, kommer man i bästa fall fram till en 
godtagbar hypotes. Det har nämligen visat sig att ett mycket stort 
antal av de familjer, som under 1600-talets allra sista år och fram-
för allt strax efter år 1722 lade sig till med jordegendomar på 
Kimito, var flyktingar österifrån, främst från Ingermanland, Est-
land och Kexholms län. Under 1700-talets första hälft påträffas 
bland jordägarna på Kimitoön t.ex. familjerna Forssman, Bagg-
mal, von Nieroth, Grothusen och andra, som före det stora 
nordiska kriget hade varit antingen jordägare i Ingerman-
land och Estland, borgare i Nyen och Narva, eller på grund 
av militär eller civil tjänst verksamma i denna del av riket. 
T.o.m. den bekanta storföretagaren i Viborg, fru Catharina Wal-
leriansdotter, lade sig rätt tidigt till med Strömma gård för en av 
sina söners räkning. En annan av de nya jordägarna i Kimito var 
Mårten Thesleffs egen frände, Johan Stiernstedt. Nu kan man kan-
ske anse att svaret på frågan vad som drog den gamle krigaren dit 
är, att han sökte sig till de fränder och grannar som han kände 
till. Men ett sådant svar föder en ny fråga: varför sökte de sig dit, 
alla dessa flyktingar österifrån? Varför just till Kimito, där egent-
ligen ingenting borde ha påmint om den hembygd de nödgats 

lämna? 
Nu är det ju bekant, att Kimitoön — ätten Oxenstiernas fri-

herreskap — efter reduktionen hamnade under amiralitetets för-
valtning. Sedan behovet av militära boställen var tillfredsställt, 
förfogade amiralitetet över flere egendomar, som kunde styckas 
och salubjudas åt hugade köpare. De människor som kriget hade 
drivit bort från deras egendomar i öster, hade kanske svårt att 
komma över hemman eller små säterier på andra håll i Finland. 
Reduktionen i Finland berörde dock hela fem grevskap och nit- 
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ton friherreskap och med all den jord som härvid frigjordes förfor 
kronan på samma sätt: sedan den tillgodosett sitt eget behov 
styckades resten och såldes eller arrenderades ut. Man kunde så-
lunda tycka, att utbudet av jord borde ha varit jämnt fördelat 
över hela landet också efter år 1721. Så var emellertid inte fallet. 
Större delen av den jord som kronan förfogade över efter reduk-
tionen styckades redan under 1600-talets sista decennium. Kimito 
var ett av undantagen. Amiralitetets förvaltning var sådan att 
den skapade vantrivsel och lockade till en början inte många 
köpare av jordegendomar på ön. Priset på jorden där sjönk och 
stod efter Stora ofreden verkligt lågt. För de flesta av dem som 
då sökte sig dit var valet av ny hemort inte fritt. Sannolikt 
råkade den bördiga och vackra men rätt isolerade ön bli deras 
tillflykt på den grund att där fanns jord att köpa, något billigare 
än på andra håll i landet. 

Ett fåtal österut boende hade varit mer förutseende — och mer 
förmögna — än andra, och hade lagt sig till med jord i Kimito 
redan före det stora nordiska krigets utbrott, andra gjorde det mitt 
under kriget, de flesta efter freden i Nystad.1  

En av dem som tidigt begagnat tillfället att placera pengar i en 
gård på Kimitoön var — såsom ovan nämndes — Johan. Stiernstedt, 
Viborgsrådmannen Peter Thesleffs yngre son, som i föregående 
kapitel omtalades som guvernementssekreterare och justitieborg-
mästare i Narva. Under sin tid som landshövding i Åbo län —
med vissa avbrott från år 1703 till 1722 — inköpte han. Dalkarby 
berustade säteri. Ett mer betydande jordförvärv var dock Karuna 
gård i grannsocknen Sagu, ett ståtligt stenslott, som byggts på 
1560-talet.2  

Under Narvas andra belägring år 1704 lyckades han fly där-
ifrån och fick med sig sin tioåriga son Wilhelm, medan hans två 
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döttrar och deras män vid stadens fall råkade i rysk fångenskap, 
varifrån de återvände till fäderneslandet först år 1722. År 1705 
gifte sig den nye Åbo-landshövdingen med Maria Gezelia, dotter 
till biskopen. Johan Gezelius d.y. Åtta år senare måste han lämna 
sitt län, familjen flydde för andra gången och tillbragte of redens 
år i Sverige. Då var också sonen Wilhelm ute i kriget i likhet med 
äldre brodern Carl Johan, som dragit ut redan år 1700. Efter fre-
den i Nystad återvände landshövding Stiernstedt till sitt län, men 
han dog redan den 7 februari 1722 i Åbo.2  Hans änka for på 
inspektion till Karuna gård och såg med förskräckelse, hur fien-
den farit fram med huset. Avbränt och utan tak stod det där, med 
översta våningens murar förvittrade av sol, snö och regn. Hon 
orkade inte sätta huset i stånd, utan tog sitt parti, lät riva några 
väggar till och skötte om att teglet blev »transporterat och emplo-
jerat till skorstenarnes uppmurande å Dalkarby rusthåld i Kimito 
socken»,3  där hon slog sig ned för några år, innan hon återvände 
till Sverige, där hon stannade till sin död år 1735. Hennes äldre 
styvson Carl Johan förblev likaså bosatt i Sverige och skulle kort 
efter fredsslutet upphöjas till riksråd. Men hans yngre bror Wil-
helm återvände år 1722 till Finland och slog sig ned som lant-
junkare på Dalkarby, ehuru han självfallet stannade kvar i 
armen. 

Wilhelm Stiernstedt var tjugo år yngre än sin syssling Mårten 
Thesleff, major vid Åbo och Björneborgs kavalleriregemente. Själv 
tillhörde Stiernstedt Västmanlands regemente från 1710 till 1718. 
Han hade deltagit i striderna vid Stralsunds belägring samt i slagen 
vid Gadebusch och Tönningen, där han blev fången. Han lyc-
kades rymma år 1715 och kom efter årslång irrfärd via Lybeck 
och Amsterdam åter till Sverige för att inträda som fänrik i sitt 
gamla regemente. År 1718 transporterades han till livgardet och 
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deltog i fälttåget till Norge, bevistade belägringen av Fredriks-
hald och stormningen av Gyldenlöwes skans. Efter fredsslutet blev 
han kapten vid Björneborgs infanteriregemente, överfördes inom 
kort till Åbo läns infanteri. Fram till år 1727 åtnjöt han dock 
inte mer än fänrikslön. Då överfördes han från överstelöjtnan-
tens kompani till Bjärnå kompani såsom löjtnant med kaptens-
rang. År 1734 blev han kapten med full lön vid samma kompani. 
Han nödgades också deltaga i Hattarnas krig, bl.a. i träffningen 
vid Korpo ström. Vid femtiosex års ålder var han ännu kapten, 
intill den 15 maj 1750, då hans överstelöjtnantsfullmakt utfärda-
des. Två år tidigare hade han blivit riddare av Svärdsorden. Han 
dog på Dalkarby den 11 maj 1754.4  Man observerar att han aldrig 
var major. Detta hänger samman med en befordringstvist, som 
Carl Gustaf Malmström omtalar i Sveriges politiska historia un-
der frihetstiden, och som rörde »tillsättandet av en överstelöjt-
nantsbeställning vid Åbo läns regemente, till vilken konungen ut-
nämnde Carl Johan Lilliehöök i stället för den av rådet föreslagne 
Wilhelm Stiernstedt. — Härom uppstod° tvistigheter, som med 
stigande förbittring fortgingo ända till 1755-56 års riksdag och 
detta oaktat Stiernstedt under mellantiden avlidit».5  Nu blev emel-
lertid Lilliehöök faktiskt utnämnd först 1754, och Stiernstedt fick 
sin överstelöjtnantsgrad fyra år tidigare. Men den kan ha varit 
rent formell utan motsvarande lön. Malmström nämner uttryckli-
gen att Stiernstedt — i motsats till Lilliehöök — inte tillhörde hov-
partiet, och detta kan väl ha varit orsaken till att han aldrig blev 
major. 

Efter sin transport till ett finländskt regemente disponerade 
Stiernstedt som tjänsteboställen först Majalais i Virmo, sedan 
Marttila eller Bergvik i Kisko och slutligen Stensnäs i Finby, men 
han och familjen torde aldrig ha bott annanstans än på Dalkarby.4  
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Förmodligen arrenderade de ut boställena och fick sålunda en för 
en gammal karolin välbehövlig inkomst. Wilhelm Stiernstedt ha-
de inte särskilt gott om pengar och nödgades bl.a. år 1735 ta ett 
lån ur Kimito moderkyrkas kassa. Tjugotvå år senare anhöll hans 
då »utfattiga» änka om att detta lån jämte räntan måtte efter-
skänkas henne.6  

Wilhelm Stiernstedts hustru var friherrinnan Anna Maria Sin-
clair, som var född år 1708 och dog i Kimito den 25 maj 1780. 
Paret hade åtta barn, av vilka Elgenstierna nämner fem. De sex 
yngsta barnen föddes på Dalkarby. Då också ordningsföljden mel-
lan dessa barn är oriktig i ättartavlorna, kan följande uppräkning 
tjäna som korrigering: Sidonia var äldst, född omkring år 1729 
och död ogift i lungsot på Dalkarby den 28 augusti 1779, 49 år 
gammal. En till namnet okänd dotter, född 1730, begrovs i koret 
i Kimito kyrka den 16 juni 1731. Den 28 augusti samma år föd-
des dottern Wilhelmina Johanna. Hon gifte sig på Fröjdböle i 
Kimito den 16 november 1775 med bruksinspektorn och rusthål-
laren Gustaf Gaddelius i dennes andra gifte, och dog år 1797, hon 
begrovs i Åbo den 10 maj detta år.7  Wilhelm Stiernstedts fjärde 
barn var dottern Barbara Christina, som föddes den 10 april 1734 
och dog ogift på Örby i Lagga socken i Sverige den 28 augusti 
1821. Sedan följde sonen Carl Johan, född den 23 december 1736 
och död ogift i Stockholm den 24 maj 1811. Han steg i graderna 
till major vid Åbo läns infanteriregemente och hade på 1770-
talet en tragisk kärlekshistoria med sin äldre systers styvdotter, 
Anna Margareta Gaddelia. Den skall omtalas längre fram. Hans 
bror Fredrik Wilhelm föddes den 16 augusti 1739 och dog på 
Karinkorva i Sagu den 4 april 1803 som korpral inom broderns 
och faderns regemente. Han var gift med Maria Beata Grundel, 
men hade tidigare varit trolovad med en av majoren Mårten Thes- 
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leffs sondöttrar. Också det är en annan historia. Wilhelm Stiern-
stedt hade sedan ytterligare två döttrar, Christina Charlotta, född 
den 16 april 1741 och synbarligen död som barn, samt Anna 
Maria, född den 10 mars 1747 och död där i rödsot den 13 februari 
1762.8  

Av dem som i slutet av 1600-talet och i synnerhet efter freden 
i Nystad lade sig till med jordegendomar på Kimitolandet, till-
hörde flertalet icke adeln. 

En av dem som begagnade sig av det ökade utbud på jordegen-
domar, som blev en följd av att friherreskapet lagts under amira-
litetet, var inspektorn på Björkboda, Nils Gustaf Gaddelius. Är 
1699 hade han blivit ägare till det medeltida godset Strömma, 
som i tiden innehafts både av Sten Sture d.ä. och av Johan III:s 
son Julius Gyllenhjelm. Är 1701 utökade Gaddelius sin possession 
med Viksvidja. Båda egendomarna hade vid reduktionen ombil-
dats till rusthåll, och dem sålde Gaddelius år 1705 till befallnings-
mannen Adam Bahn.9  Efter år 1721 återfinnes Nils Gustaf Gad-
delius som ägare av Söglo rusthåll i socknens nordvästliga hörn. 
Till skillnad från många andra av frihetstidens godsägare på Ki-
mitolandet var Gaddelius icke en flykting från rikets östra delar. 
Det är dock möjligt, att också släkten Gaddelius' äldre led haft 
sitt hemvist österut, eftersom namnet förekommer i Viborg vid 
slutet av den svenska tiden. En Carharina Gaddelia dog i Viborg 
år 1710.10  

Nils Gustaf Gaddelius var gift med Sofia Dorothea Vanconia 
och hade fem barn, av vilka två gifte in sig i familjerna Stiernstedt 
på Dalkarby och Thesleff på Söderlångvik. 

Över Ölmoss rusthåll i närheten av Söglo tillhörde sedan år 
1698 häradsskrivaren i Dragsfjärd fjärding, likvidationskommissa-
rien Johan Johansson Forssman. Dennes far, som var löjtnant, hade 
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ägt både Söglo och Över Ölmoss, men sonen Johan sålde år 1703 
rustningsrätten för Söglo för 900 daler kopparmynt till konter-
fejaren Didrik Möllerum varvid alla inventarier medföljde." 
Möllerum försvann under Ofreden, och så hamnade det i Gadde-
lius' ägo. Forssman hade väl nog av att sätta Över Ölmoss i stånd. 
Med sin hustru Maria Florin, dotter till kyrkoherden Henrik Flo-
rin och dennes andra hustru Catharina Pihl, hade Johan Forssman 
åtminstone sex barn. 

En medlem av ätten von Torcken, löjtnanten Maximilian Hen-
rik, vars arvegods låg i grannsocknen Bjärnå, flyttade efter sitt 
giftermål med bruksinspektorn Nils Gustaf Gaddelius' dotter 
Catharina Sofia till Söglo, som hans svärfar sedan — med förbi-
gående av sina söner — testamenterade till honom och hans 
hustru. Efter von Torckens död blev det naturligtvis process om 
testamentet, som förklarades ogiltigt. Och då änkan inte kunde 
lösa ut sina samarva, övertogs Söglo av bröderna Gustaf och Chris-
tian.12  De löste ut sin yngste bror Carl, som var bruksskrivare på 
Tykö. Och de soulagerade också sina systrar, men med mindre 
belopp, som lagen då föreskrev. Gustaf Gaddelius blev såsom ovan 
nämnts måg till Wilhelm Stiernstedt och Christian gifte sig med 
en av Mårten Thesleffs döttrar, så de försvinner inte ur denna 
historia. 

Det var med dessa familjer som herrskapet på Söderlångvik 
mest kom att umgås. Med Stiernstedtarna på Dalkarby räknade 
de släkt, och inom kort skulle de också genom upprepade ingiften 
knyta fastare band med familjerna Forssman, von Torcken och 
Gaddelius. Också familjen von Torcken hade synbarligen kommit 
österifrån, och släkten Forssmans ursprung kan rent av ledas till-
baka till Nyen, där år 1688 en Christofer Forssman var borgare.13  

Lagus' studentmatrikel känner till åtminstone en student, Johan 
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Henrici Forsman, som år 1694 betecknades »Neoviens», och han 
kan i sin tur ha varit son till en borgare i Nyen, Henrik Forsman." 

Förmodligen var grannskapet till så många »olycksbröder» äg-
nat att öka hemkänslan på Söderlångvik. Vittnesbörden om gott 
förhållande till grannar och vänner är många och entydiga. Där-
emot är uppgifterna om hur Söderlångvik kom i Mårten Thesleffs 
eller hans barns besittning motstridiga. Enligt Gabriel Nikanders 
och Eino Jutikkalas bok Säterier och storgårdar köpte Mårten Thes-
leff gården av bokhållaren Matias Öhman år 1727.15  I alla man-
talslängder och domböcker där han nämnes uppges emellertid att 
han var arrendator under kronan. Hans son Mårten Johan låter 
långt senare, i samband med försäljningen av gården, inprotokol-
lera att han själv löst in rusthållet med augment från krono till 
skatte, och denna uppgift, som bekräftats genom lagfartsprotokoll, 
bör väl anses korrekt, med det lilla tillägget att brodern sträckte 
till halva lösensumman. Detta rimmar också väl med en annan 
uppgift hos Nikander och Jutikkala, som har följande lydelse: 
»Söderlångvik förutvarande rusthåll innefattar jämte stomhem-
manet två andra, på 1690-talet därmed förenade hemman. Med 
rusthållet sammanslogs på 1720-talet dess augment, till namnet 
obekant. Augmentet skatteköptes av godsets ägare 1739, men 
rusthållet först 175 6. »16  Detta bör väl förstås så att något köp år 
1727 inte kunnat komma i fråga, men väl byte av kronans arren-
dator? Emellertid upptas Söderlångvik i Catharina Pirsdorffs tes-
tamente såsom hennes egendom redan år 1741, alltså själva rust-
hållet, icke augmentet. Det värderades då till »3000 D:r Koppar-
mynt» och skulle »sönerne till besittning hälften hwar räk-
nas».17 

Exakt vid vilken tidpunkt hela egendomen kom i familjens ägo 
spelar dock en mindre roll. Att den gjorde det var dock den av- 
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skedade majoren Mårten. Thesleffs förtjänst, också om det skedde 
först efter hans död år 1737. 

Med frihetstidens ingång började ackordsystemet florera. Det 
innebar att varje tjänst och i synnerhet varje officersvakans hade 
ett visst pris, som efterträdaren erlade till den som frånträdde en 
befattning eller steg högre inom de militära graderna. Ackord-
systemet var inte »officiellt», men en under hela seklet tolererad 
institution, som befriade kronan från skyldigheten att betala 
pensioner åt avskedade officerare och statstjänstemän. Också Mår-
ten Thesleff lyfte sin ackordsumma år 1731, detta nämnes i den 
tidigare åberopade likvidationshandlingen i svenska Kammarar-
kivet, men summans storlek har förblivit en hemlighet. Man kan 
dock ta för givet att det var med hjälp av denna summa, som 
hans änka kunde lösa in halva rusthållet från krana till skatte år 
1739, medan, sönerna sedan gemensamt löste in den andra hälf-
ten — icke 1756 utan 1753 — med medel som de fick genom sina 
giften. 

Söderlångvik i nuvarande Dragsfjärds socken har ett utomor-
dentligt vackert läge vid en vik, som öppnar sig mot söder och 
utmynnar i de s.k. Lövökrokarnas nordligaste krök. Ägorna på 
Thesleffs tid omfattade god åkerjord kring viken och i dalar, skyd-
dade av de branta bergen på Purunpää udde. Också denna udde, 
där havsörnen fortfarande häckar, låg inom Söderlångviks rår, och 
där underhölls alltjämt den krog som sedan medeltiden funnits 
till sjöfarares tjänst. Av den finns numera intet spår i behåll, men 
av själva gårdens byggnader kan en låg röd stuga, som ännu 
för några år sedan stod nordväst om karaktärshuset, möjligen ha 
uppförts under 1700-talets senare del, alltså mot slutet av Thes-
leffarnas ägartid. 

Catharina Pirsdorffs bouppteckning ger emellertid en föreställ- 
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ning om hur hemmet tedde sig redan under hennes och mannens 
livstid. När Mårten Thesleffs far dog i Nyen år 1689 hade hans 
fyra barn till följd av faderns skulder blivit utan arv. Något litet 
ärvde de möjligen efter sin mor, när hon dog år 1699. Från sitt 
och hustruns första hem i Viborg lyckades Thesleff knappast bär-
ga någonting. Den lilla förmögenhet han sedermera byggde upp 
åt sig och sina arvingar blev alltså till mellan åren 1721 och 1737. 
Det var bra gjort. 

Att gårdens värde år 1741 sattes så lågt som till 3 000 daler 
kopparmynt anmärkte senare bouppteckningsmän på och menade 
att det var ett pris »Kiära Barn emellan».16  Hela arvet, som de 
två sönerna och tre döttrarna fick dela efter sin mor, uppgick 
till i runt tal 8 000 daler kopparmynt." 

Och vad bestod den av, lösegendomen som Mårten Thesleff 
och Catharina Pirsdorff samlat och skapat ett hem av? Ja, där 
var sängar med sparlakan av blå sars och kattunsövertåg, man 
åt på tenntallrikar av vilka det fanns ett och ett halvt dussin, 
därtill flere stora flata tennfat och två skålar. Till vardags åt 
man kanske på tallrikarna av bok- och enträ, eller också var 
dessa reserverade för tjänstefolket. De ägde tio silverskedar och 
tio par knivar och gafflar. Och där fanns tre gamla kistor med 
beslag, två ovala bord och ett stort »med Jusst öfwerdragit», 
åtta trästolar, tre speglar med målade ramar, en i svart och en 
i rött, där fanns ett väggur och sju stycken målningar, möjligen 
konterfej. För fönstren hängde gardiner och ett stort antal dukar 
fanns för borden, några utsydda med silkestråd. 

Fyra brännvinspannor fanns och lika många spinnrockar, ett 
gammalt skåp och tre beslagna ekskrin. Och så fanns det koppar-
pannor och järngrytor och »Trä Käril, af alla handa slag, samt 
Slädar, Kärror och Åker redskap». Där fanns båtar och en stor 
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not, tillsammans värderade till 40 daler. Nästäldsta sonen ärvde 
faderns gångkläder »som warit en brun fin Klädning, hwilcken 
blifwit inköpt för 120. daler; samt en »Svart Råck och Wäst af 
fint Kläde», värderad till 45 daler. 

Kreatursstocken var rent imponerande. Med undantag för två 
par oxar och fyra kor, som sönerna fick ta undan, innan de övriga 
djuren delades jämnt mellan syskonen, nämnes de övriga vid 
namn, och dessa kor hette Stierngås, Krunas, Broklä, Brunlä, 
Fagerlä och Spanläs. Två tjurar fanns det, Ruska och Halle, och 
tre kvigor, Lillia, Fägås och Blomma. I allt födde gården vid 
den tid då arvet efter hustru Catharina skiftades tio kor, tre kvi-
gor, fyra kalvar, två gäss, fyra suggor, fem grisar, tre gamla får, 
fem lamm, två tjurar, fyra oxar, två ston och en svart vallack. 

Till själaspis fanns en svensk psalmbok och Arenii postilla." 
Denna under mer än hundra år mycket omtyckta och allmänt 
spridda andaktsbok var antingen Passionalpostilla öfver Christi 
Pinas Historia, första gången tryckt i Åbo 1661, eller mera san-
nolikt Rese- och Hus-Postilla öfver Epistlar och Evangelier, vars 
första upplaga trycktes i Åbo 1675-77 och hade den mycket 
produktive Malaxkyrkoherden Olaus Magni Arenius till förfat-
tare. Båda böckerna gavs ut i flere nya upplagor långt in på 
1700-talet. 

I bouppteckningen kom dessa skatter långt på sladden. Främst 
upptogs där, som det fortfarande brukas, husets guldföremål. Och 
de utgjordes år 1743 av fyra stycken ringar och en förgylld sil-
versked. Av dessa ärvde »älsta Sonen H. Mårthen Joh: Thesslef 
en med Bokstäfwer M:LL: och andra sonen H. Carl Gustaf Thess-
lef en med E:H:».17  Den förra ringen kan vara identisk med 
den vapenring, som mantalsskrivaren i Nyen begagnat. Boksta-
ven L kan hänföra sig till namnet Uppe. Ringen som var märkt 
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E. H. kan åter ha tillhört Erik Holstenius. Båda ringarna får anses 
som fädernearv, eftersom de tillhört majoren Mårten Thesleff, 
mantalsskrivarens son och Erik Holstenius' dotterson. 

Trots att det fanns fem barn och fyra ringar, tilldelades äldste 
sonen ytterligare en ring, märkt M: A: F: P:. I motsats till de 
två första ringarna, som skulle uttagas »oskifto», värderades denna 
till 17 daler kmt. Initialerna betyder troligen Margareta Anders-
dotter (König) och F (? David) Pirsdorff. Den fjärde guldringen, 
som tillföll »Älsta dottren Helena C: Thesslef» hade bokstä-
verna D: och M: ingraverade. Här var det säkert fråga om David 
Pirsdorffs och Margareta Andersdotter Königs förlovnings- eller 
vigselring. Den förgyllda silverskeden gick slutligen — icke till 
någon av de yngre döttrarna — utan till brodern Carl Gustaf. 
Den ansågs vara värd 18 daler kmt, medan Helenas ring taxerades 
till 17 daler kmt. 

Det i »Sahl. Fruns lifstid d. 13 febr: 1741 upprättade, samt 
af henne och Barnen underskrefne Contractet» påbjöd, att »sedan. 
hwar Son först uttagit af bo oskift° ett par oxar, 2 Kour, 3 sölf-
wer skedar och en gull ring, oberäknat, skulle blifwa, hwad 
hwartera barnet, i hemgifft eller annors förut kunnat bekomma, 
såsom ock, att Rusthållet Söder långwiik, med thess fasta till 
hörigheter för 3 000 D:r Kopparmynt måtte anses och sönerne 
till besittning hälfften hwar räknas, och effter Siu låtter, eller 
hwar Son dubbelt emot dottren utlösas, blifwandes nu strax i 
börian öfwerens kommit, att lösa qwarlåtenskapen, som änn i 
huset finnes wardt wärderd och straxt jämkad i Fem jämna 
hufwud låtter, så att Son och dotter theraf taga lika stor lått», 
heter det i »Uptekningz och Delningz Instrument efter Fordom 
H:r Majoren Mårthen Theslefs Enkia Fru, Fordom Catharina 
Pirsdorph» upprättat den 5 november 1743. Och arvslotterna 
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utföll sedan så jämnt, att »Äldsta Sonens» lott blev värd 
2207:4 1/2, medan broderns lott värderades till 1975:19. »Älsta 
domen» fick en lott, värd 1215:31, »Medlersta dottren» fick 
vad henne tillkom, värt 1011:21, medan »Yngsta dottren» fick 
nöja sig med en lott, vars värde stannade vid 997:17, allt i daler 
kopparmynt." Som synes uppfyllde arvskiftet inte en senare tids 
anspråk på jämn delning, men om sinne för rättvisa vittnar dock 
några rader i början av det långa skiftesinstrumentet: »Åt dött-
rarne Margareta Elisabet och Anna Maria gafs ock oberäknat 
en sked hwar, till tillökning å theras förra sämre lånen.» 17  

Två uppgifter i detta omfångsrika dokument kan vara av in-
tresse till belysande av vilken standard familjen nått. Vid arvs-
skiftet ihågkoms också gårdens tjänare, och dessa var så här pass 
många: drängarna Erich och Johan — »halfwuxen», pigorna 
»Maria och Caisa, flickan Annicka, Gåssen Johan samt Fähust-
run Anna».17  

Den andra notisen berättar om vad det vid denna tid kostade 
att dö och bli begraven. »Liikstohl åt H. Probsten Fleege» kostade 
24 daler medan »Capellanen Palanders beswär» ersattes med 
halva summan. Utom »åtskillige utläggningar» som H. Carl 
Thesslef» haft för moderns räkning under hennes sista tid, sam-
manlagt 100 daler, hade han »Upköpt och till Begrafningen 
utlagt 

1 skålp. 8 mark Smör 14:- 
4 1/2  Tiog ägg 2:18 
1 Fogel :12 
hwit Kåhl 1:16 
Jungfru Humble för sitt beswär 24:— 
Hennes Skiutz 3:- 
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1 piiga som hulpit wid Begrafningen 5:— 50:14 d:r kmt.»1  7  
Så kom Catharina Pirsdorff i jorden med heder. 

* * * 

När Mårten Thesleff dog, sex år före hustrun, var blott den 
»medlersta domen» Margareta Elisabet gift. Den 27 september 
1735 stod hennes bröllop med bokhållaren på Dalsbruk, Johan 
Forssman, äldste son till likvidationskommissarien med samma 
namn, ägaren till Över Ölmoss. Paret förblev bosatt vid Dals 
masugn så länge mannen levde. Han dog den 24 maj 1745, och 
under de tio år äktenskapet varade föddes nio barn. Både Claudius 
och Catharina återkom som namn i den Forssmanska familjen. 
Änkan överlevde i nära fyrtio år, hon dog först den 12 juni 1782. 

År 1738 firades två bröllop inom familjen Thesleff på Söder-
långvik. Den 6 maj gifte sig dottern Helena Catharina med. 
häradsbokhållaren Christian Gaddelius. Han blev senare krono-
befallningsman i Nykyrko och där levde och dog de, hon år 1765 
och han år 1784. Den 28 oktober 1738 gifte sig Carl Gustaf 
Thesleff med sin systers svägerska Sara Forssman. Han var då 
bokhållare på Dalsbruk liksom svågern Johan, men verkade 
sedan från 1739 till 1755 som bokhållare på Rekjoki såg i 
Kiikala socken. Efter år 1754 bodde dock familjen på Skogsböle 
rusthåll i Kimito, som Carl Gustaf Thesleff köpte, när hans bror 
till honom utbetalade en del av lösensumman för Söderlångvik, 
som han ville bli ensam ägare av. Carl Gustaf och hans hustru 
Sara fick inte färre än åtta barn, men blott en enda dotter upp-
nådde vuxen ålder. Hon hette Anna Christina och föddes den 
13 april 1746, gifte sig första gången, vid tjugo års ålder, med 
kaptenen vid livdragonregementet Nils Maximilian von Torcken. 
Efter hans död till följd av ett olycksfall den 31 juli 1783, gifte 
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hon om sig på Ullais Heikkilä i Paattis socken med den tretton 
år yngre sergeanten vid armens flotta Matthias Lindström. Han 
stupade i kriget år 1808 och hans änka dog i Vahto den 17 no-
vember 1831.19  Hennes föräldrar som upplevt sorgen att förlora 
alla sina andra barn, fick det icke allt för vanliga ödet att de dog 
samma dag år 1787. De begrovs den 9 augusti. De sista trettio 
åren av sitt liv levde Carl Gustaf Thesleff lantjunkarens liv på 
Skogsböle. 

Att familjerna Thesleff och Forssman trivdes bra ihop, vittnar 
ju dessa dubbla ingiften om. Det verkar rent av något fantasilöst, 
att också den äldste brodern, Mårten Johan Thesleff, när han 
den 14 november 1741 gifte sig, skulle hämta sin brud ur samma 
familj. Hon hette Christina och var född på Över Ölmoss den 
14 mars 1712. 

Den gamla majorskan på Söderlångvik fick se alla sina barn 
gifta innan hon dog. Den yngsta, Anna Maria, gav den 18 maj 
1742 sin hand åt adjunkten i Hitis eller Kyrkosundsskärs kapell 
Gabriel Sirelius. I Finlands sydligaste skärgårdssocken, isolerade 
av menföre under långa tider av året och ständigt hänvisade till 
vidsträckta och farliga vatten, så snart de hade ärende inom eller 
utom gället, levde detta par på en pastorsadjunkts knappa lön. 
Hon dog den 28 september 1774 och han överlevde henne till 
år 1791.19  

* * * 

På Söderlångvik höjdes välståndet märkbart efter det Mårten 
Johan Thesleff gift sig med Christina Forssman. Utom »13 st 
oförgylta sölfwer skiedar» av »tillsam:s 51 1/2  Lods» vikt och 
206 dalers värde, ingick i unga fruns hemgift ett helt dussin 
sopptallrikar av tenn, ett dussin »flata d:o, en tekanna, två skålar, 
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en halvstopsflaska och en »qvarters d:o» samt en senapskanna —
allt av tenn. Därtill kom både porslins- och glaskärl: »6 par 
grofva thefat med sina koppar, 3 gemena flata stenfat, 3 blå och 
hvita grofva porslinstallrikar, 3 små spetzglas, 4 små vinglas, 
5 gemena buteljer om 1/2  stop och diverse stop samt 1 stenkrus 
i hvitt och blått med tennlock.» Som en verklig pike de resistance 
ägde fru Christina en »liten gl: förgylt sölfwer Bägare, wäger 
91/2 lod». 

Både hon och hennes man utvecklade all den klädprakt, som 
kännetecknade rokokon: han kunde välja bland »3 Roset peru-
qver och en pisk d:o» och utomhus kunde han täcka peruken 
med en »grön Bast Mössa med gull galon j kring». Han ägde 
ett »spansk rör med postlins knapp och sölfwer holck med mäs-
sings Dopsko», ett par »förtenta spårar med sina läder», en 
»wärja med försilfrat fäste», värd 30 daler, och en »Damacherad 
Husars lodbössa», som kostat 12 daler kmt. Färdades paret ridande 
omkring i socknen så fanns det både en »fruntimmers sadell 
swart med gl:t rödt Klädes skabrack» och en »manfolks sadell 
med stegböglar och remmar samt pistohl hylster och ryggstycke 
sadell gjordar och skabrack». Men spände de hästen för en vagn 
eller släde, så hade de två par »målade Ranckor med läder Rom-
mar», ett »hindertyg med några sönderslagna Biäldror» och fyra 
åkdon att välja bland. De »förtente betzell stängerna» hade »för-
gylta Pucklor»." Man kan säga att fru Christina utvecklade en 
stor klädprakt. Medan hennes svärmor kunnat pryda sig med en 
»swart armosins Kappa med Cattuns foder och Silfwer hakor»,18  
ägde den unga frun en »swart Dammast sack fodrad med wälk», 
en »röd Dammast robinett med D:o färg wälk till foder», en 
»ljusblå half rubb med grönt lärft till foder» och en »sack af 
Sitzer Cattun med färgadt lärft till foder, flera kjortlar av Cattun, 
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Camlotz och satin» och ett rikligt urval vardagskläder av flanell, 
lärft och kattun. Hon ägde en »röd skarlakans resmössa med. 
Hermelins bräm», vantar med gråverksbräm, »Klippingz hand-
skar», »Måla skor» och en »Hufvud bonad Schalones kallad med 
spetsar före». Spetsar prydde alla hennes nattyg, hon hade »half-
ärmar med agasianter», en »hvit atlask Kraga med Rödt Burdalus 
foder och blå spetzar j kring» och vad allt! 

Ägde svärmor Catharina fyra guldringar att skänka sina barn 
i arv, så kunde fru Christina pryda sig med hela sju. Och så hade 
hon dessutom ett par gyllene örhängen, som vägde »2 Ducater 
å 18 dr Ducaten», ett par »sölfwer skospänn om 2 1/6 lods» 
vikt, »1 st Pung lås af sölfwer om 2 lod» och »1 st Finger bår 

d:o». 
Bland de större förändringarna i huset efter det Mårten Johan 

gift sig med Christina Forssman må ytterligare antecknas, att 
biblioteket ökades med »1 st Swensk Bibell uplagd af Boktryc-
karen Jacob Sneider åhr 1736, 1 st swensk psalmbok i tryckt 
pergamentband, 1 st Doctor Johannis Gerhardij gudeliga be-
tracktelser, 1 st Konung Davidz Psaltare med sina Summarier, 
1 st Bok om meningar och ordspråk, 1 st Svebelii Cathe Kies, 
1 st gl: Bok af Salomons reglor och wijs hetens Råd», »1 st gl: 
swensk Psalmbok». Lades härtill »Johan Arends sanna Christen-
dom af den första upläggningen» och »1 st liten Bönebok tryckt 
af Lars Wall 1683», vilka fanns i huset redan på majoren Mår-
ten Thesleffs tid,17  så omfattade bokbeståndet på 1740-talet hela 

elva band.18  
Av dessa böcker tilldrar sig »Salomons reglor och wijs hetens 

Råd» ett större intresse än de övriga. Den lilla boken i duodes-
format var skriven av Michel Boutauld och översatt från franskan 
av Carl Michael Bellmans farfar, Johan Arent Bellman, och 
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tryckt i Stockholm 1723. Dess fullständiga titel lyder: »En kort 
Summa af &lamans Reglar och Lära-Språk, Ene Menniskio hög- 
nödige til att wisligen sig förhålla.» Den var dessutom i sin 
svenska översättning »med Confucii, den Chinesiske Philosophi, 
Sede-Läror förmerad».2° Denna lärobok i levnadskonst hade inte 
mycket till övers för kvinnans värde. »Wänd bort dit ansichte 
ifrån en vtsmyckiad qwinna», citeras där Syraks bok, och den 
efterföljande utläggningen förtydligar att varje man bör vända 
sina ögon från en kvinna, som gärna vill behaga — — ty intet 
är så förskräckligt som ljuvligheten hos en listig kvinna. För-
fattarens syn på äktenskapet röjes i reflexionen att om en man 
äger den allra förståndigaste och dygdigaste kvinna i världen, är 
han »ändoch icke så lyckelig och så wis, som den der ingen haf-
wer».2° En sådan bok dristade sig den unga frun att medföra vid 
sitt giftermål. Men hon förde också annat med sig. 

Möbleringen på Söderlångvik hade tidigare inte varit torftig, 
men blev efter Mårten Johans giftermål rent av gentil. Nu till-
kom tre nya bord, ett »med flamist täcke på», ett litet »med 
randigt täcke» och ett »d:o utan täcke med gement arbete». Här-
till kom nio karmstolar — de hade troligtvis högrokokons 
smäckra former — ett »dubbelt skåp, nästan nytt och måladt», 
ett »litet måladt hörnskåp med fot under» och en »liten målad 
glashylla».19  

Ägarinnan till all denna rikedom och mer än så i reda pengar, 
blev inte gammal. Efter att ha gett livet åt tre barn dog hon —
tydligen i sviter efter sin sista barnsäng — den 14 juni 1746. 
Hon överlevdes blott av sin mellersta son Carl Johan. Det sist 
födda barnet, sonen Gustaf Adolf, hade dött redan några veckor 
efter födelsen. 

Kännedomen om att Mårten Johan Thesleffs första giftermål 
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betydligt förbättrade hans ekonomiska villkor har bevarats i fru 
Christina Forssmans här ovan ymnigt citerade bouppteckning av 
den 5 november 1746.19  Den upplyser också om att huset vid 
hennes död innehade i »Contante Penningar 

Utij gull 3:ne st: Enkla Ducater» värda 54:— Koppmt Dahl. 
utij Enkla Caroliner 6 st: 11:8 
utij Halfwa Caroliner 5 st: 4:22 
utij Sex styfwers st: 4/: plåtar 240:— 
utij Banco sedlar 200:— 509:30». 
Mårten Johans hälft av rusthållet bibehölls vid värdet 1.500 

daler. Hela värdet av mannens och hans nyss avlidna hustrus 
gemensamma egendom uppgick till 6.047 daler, och därav 
avskildes genast deras »Lilla sons Carl Johans möderne 1/3 
dehl som stiger till en Summa af 1.843:8 2/3 daler».19  Till 
sonens förmyndare utsågs hans fasters man »Crono Befallningz-
man Christian Gaddelius» och hans farbror »Bokhållaren på 
Räckjockij Sågh H:r Carl Gustaf Thessleuf».19  

Efter en passande änklingstid gifte Mårten Johan Thesleff om 
sig, den 20 oktober 1747, med Eva Catharina Boerman, som då 
var tjugoett år gammal. Hon var dotter till häradsskrivaren i 
Nykyrko, Mårten Boerman och Märta Christina Raath. 

Också familjen Boerman förefaller att härstamma från Nyen. 
En Augustinus Boerman, som blivit student i Upsala år 1689, 
hade sedermera varit kämnärsnotari'e i Nyen." Han var i sin tur 
sannolikt son till den handlande Jacob Boerman, som år 1687 
hade deltagit i svenska pastorns avlöning.22  Vid tiden för Mårten 
Johan Thesleffs och Eva Catharina Boermans giftermål levde i 
Åbo en bergsgevaldiger Johan Boerman och en stadskassör Gus-
taf Johan Boerman.23  Den senare skulle år 1757 gifta sig med 
Christina Elisabet Wellingk, änka efter regementsskrivaren Carl 
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Ullner.24  Han var med säkerhet Eva Catharinas bror, ty vid arv-
skiftet efter henne bevakade han sina systerbarns intressen.25  

Eva Catharina Boerman dog i maj 1756. Med henne hade 
Mårten Johan Thesleff döttrarna Ulrica Sophia och Wendla Chris-
tina. Båda skulle i sinom tid bereda honom bekymmer och ställa 
till trassel för Stiernstedtar, Gaddelier och andra fränder och gran-
nar i socknen. 1 förmåga att ställa till skandal skulle de möta 
konkurrenter i sin far och sin styvmor. 

Efter andra hustruns död varade Mårten Johans änklingstid 
inte ens ett halvt år. Ty redan den 14 oktober 1756 vigdes han 
i Stockholm vid Dorothea Maria Losch, som var dotter till guld-
smeden Henrik Jacob Losch och Dorothea Maria Beyms.26  

När den tredje frun drog in på Söderlångvik, mötte hon ingen 
svärmor i huset — det hade inte heller hennes närmaste företrä-
derska gjort. Ty den gamla majorskan hade ju dött redan år 
1743, då hennes äldste son och hans första hustru Christina Forss-
man ännu var nygifta. 

Med Catharina Pirsdorff försvann den sista av familjen som 
ägde minnen från tiden före det stora nordiska kriget. Hon hade 
fött sina barn på olika ställen i landet, på flykt undan kriget och 
dess hemska följeslagare pesten. Och trots de svåra förhållanden, 
som dessa barn med visshet fick lov att pröva på under sin upp-
växttid, förblev de flesta av dem vid liv. Tillsammans med sin 
man hade hon efter krigets slut stretat för att åt dessa barn kunna 
lämna en viss förmögenhet i arv. De hade lyckats också med 
detta. Catharina Pirsdorff var säkert en mycket duktig människa. 
Det var gott för henne att få dö, innan livet på Söderlångvik 
gestaltade sig allt för oroligt för en gammal dams smak. 
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Herrskapet på Söderlångvik 

M årten Johan Thesleff bar titeln dykeriinspektör. Sannolikt sor-
terade befattningen under amiralitetet, men i dess rullor var han 
inte införd. Därför är det svårt att få veta mer om hans tjänst 
eller löneförmåner. Att det fanns arbete för en dykeriinspektör 
är uppenbart, så många fartyg som hade sjunkit enbart i Åbo-
lands skärgård under kriget 1700-21. Både ryska galärer och 
svenska kanonslupar och även större fartyg hade sänkts i Lövö 
krokar, vid Bockholmen i inloppet till Åbo, på Rilaxfjärden i 
Bromarf och i vattnen kring Stora Ängesö i Kimito, som var 
den ryktbare Stefan Löfvings hamn på hans kaparfärder under 
själva Of redens år. Detta är blott de namnkunnigaste platserna 
i Kimitoöns närhet där sjöstriden hade utkämpats. Sedan — under 
1741-43 års krig — utkämpades en ny sjödrabbning, den vid 
Korpa ström. Från sjunkna fartyg och från havsbottnen i när-
heten av strandade skepp bärgades allt av värde som man kunde 
få upp, framför allt kanoner. Till en dykeriinspektörs uppgift 
hörde att hålla reda på, att detta bärgningsarbete fullgjordes på 
olika platser inom hans distrikt. Han skulle kanske också se till 
att arbetsstyrkan hölls fulltalig och fick de förnödenheter som 
behövdes. Då Thesleffs hem låg mitt i ett område, där vattnen 
var sällsynt rika på krigstida vrak, kan detta ha varit ett gott skäl 
för honom att söka sysslan som dykeriinspektör. Den behövde 
ju inte så mycket inkräkta på hans jordbrukarverksamhet. 
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Efter moderns död hade ju, som berättats, de båda bröderna 
blivit ägare till Söderlångviks rusthåll. Är 1753 hade Mårten 
Johan löst ut sin bror ur egendomen, men han förblev honom 
skyldig en del av lösensumman. Icke desto mindre betraktade den 
äldre brodern sedermera Söderlångvik som sin »poura aflinge 
egendom», vilken han »utan någons påtal» ägde och kunde dis-
ponera.1  

Hösten 1756 hemförde dykeriinspektören sin tredje hustru, 
Dorothea Maria Losch. Hon var då tjugosex år gammal och fick 
tre styvbarn att ta hand om, den elvaårige sonen från mannens 
första gifte och de två små flickorna på sex och fyra år, som 
samma år förlorat sin mor, hans andra hustru. 

Före vigseln i Stockholm hade de blivande makarna upprättat 
ett äktenskapsförord, som garanterade att Dorothea Maria för 
den händelse mannen skulle avlida före henne skulle »först obe-
räknadt få behålla och uttaga all den egendom, hon vid gifter-
målet i boet införds, eller sedermera genom arf eller på annat sätt 
af sin fader til dödsfallstiden kunnat bekomma, samt sedan uti 
then öfriga Hr Inspectorens egendom, thessförutom niuta laggift 
hustrus förmåner i fördel, giftorätt och morgongåfva, utan at 
hennes i boet således inbragta egendom skulle afräknas å sist-
nämnda förmåner eller hennes rätt i the delar på något sätt 
kränkia eller förminska, hvaremot åter Fru Losch försäkrat att 
om hon förr än Herr Inspectoren Theslef skulle barnlös af lida, 
borde med hennes til dödstimman i boet införda egendom, icke 
mindre än thet arf, hon efter sin Fader, wid sistnämndes död, 
hade att förwänta endast tilfalla Hr Inspectoren Theslef och hans 
kära Barn af the förra giften, utan, at hennes sido arfwingar 
theraf thet ringaste skulle undfå och niuta».2  

Allt vad Dorothea Maria hade för avsikt att vid giftermålet 
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införa i boet gick emellertid förlorat, då den skuta, på vilken 
hennes bror Arfvid fraktade över hennes utstyrsel, förliste i en 
höststorm norrom Åland.2  Det måtte ha berett de båda makarna 
en stor besvikelse. Vid samma tid kämpade familjen med vissa 
ekonomiska bekymmer. Krogen vid Jungfrusund — tidigare en 
välkommen inkomstkälla — hade numera förvandlats till en bör-
da. Vid tinget i Kimito den 14 februari 1758 anhöll Thesleff där-
för om befrielse från krögerirättigheten och från erläggandet av 
krogarrendet, då han till följd av föregående sommars regn inte 
ens haft öl att sälja där och då krögeriet numera genom »thet 
mellankomna ganska nyttiga brännvinsförbudet» blivit olönsamt. 
Hans anhållan beviljades.3  

Skeppsbrott och förluster, en regnig sommar och minskade 
inkomster markerade början av Mårten Johan Thesleffs tredje 
äktenskap. En ny fru innebar naturligtvis också att det kom nya 
barn i huset. 

Mellan åren 1757 och 1764 föddes så gott som varje år ett 
barn på Söderlångvik. Medan de äldre barnen i familjen bar 
fäderneärvda förnamn som Carl Johan och Wendela Christina 
eller Helena Catharina, berikade den tredje hustrun släktens 
namnskatt med skapelser som Leonilda, Eleonora och Callista. 
Där föddes ytterligare en liten Maria Magdalena och två gossar, 
Carl Anders och Johan Adolph. Men all denna nativitet till trots 
ökades barnskaran på Söderlångvik blott med en medlem, dot-
tern Callista. Alla de övriga av Dorothea Marias barn dog samma 
år de föddes, utom sonen Carl Anders, som blev nästan tre år 
gammal. 

Rätt tidigt måtte Callistas moder ha börjat tycka illa om att 
den egna dottern i tidens fullbordan skulle nödgas dela sitt arv 
med de tre halvsyskonen. På något sätt måste den tredje fru 
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Thesleff se till att mannen skrev över sin egendom på henne 
redan i sin livstid, så att blott Callista måtte bli ägare till allt 
det sköna hon nu hade omkring sig. Till att börja med kunde 
man göra hemmet otrivsamt för de äldre barnen och försumma 
styvdöttrarnas uppfostran, så att mannen skulle få upp ögonen 
för hur mycket Callista var förmer än de lantliga tossorna, som 
knappast någonsin varit utanför socknen en gång. 

Det kunde verka hårt och orättvist att måla upp en så mörk 
bild av guldsmedsdottern från Stockholm, ifall inte just denna 
bild så tydligt skulle träda fram ur de saftiga rättegångsprotokoll 
och andra handlingar, som berör Söderlångviksherrskapet under 
denna tid. En sådan karaktärsbild jävas inte heller av hennes 
utseende. Det finns nämligen i Ateneum i Helsingfors ett port-
rätt av Dorothea Maria Losch, målat av Isak Wacklin i Stock-
holm år 1755. Det hör troligen till hans bästa arbeten, ty det 
uppvisar en karaktär, som man inte väntar sig att finna hos tjugo-
femåriga flickor. Minst av allt kan det kallas smickrande. I mu-
seets katalog kallas hon vid orätt namn, Maria Teresia.4  Wacklin 
var gift med hennes syster och har målat ett porträtt av sin 
hustru med samma slags markanta drag och bestämda min.4  

Länge dröjde det inte heller innan den viljestarka styvmodern 
lyckats peta ut den första ungen ur boet, Mårten Johan Thes-
leffs äldste son Carl Johan. På sin fjortonde födelsedag den 7 
januari 1760 uttog han flyttningsbetyg till Åbo.5  Man kunde tro 
att han sattes i skola där då, men så var inte fallet. Icke heller 
fick han sitt hem hos sina halvsystrars morbror stadskassören 
Boerman i dennes gård på Herrekanten, Stor-Simola i Södra kvar-
terets 

När spåren av en person, som, levt vid denna tid, leder till 
Åbo, brukar släktforskaren höja på axlarna eller fälla en tår, allt 
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efter läggning. Det är nämligen i de flesta fall det enda man kan 
göra, så länge Åbo-församlingarnas äldre böcker saknar alfabe-
tiska register. Varje försök att spåra Carl Johan Thesleff efter hans 
flyttning till Åbo har burit vatten. Säkert är dock att han måtte 
ha dött ogift före år 1777, då fadern dog. Ty så pass strikt följdes 
lagen också då — alla styvmödrar till trots — att det hade varit 
otänkbart att en son eller hans arvinge skulle ha levt vid tiden 
för faderns död utan att nämnas vid arvskiftet.7  

Så var den äldsta arvingen ur huset och gick mot okända öden. 
Styvmoderns hjärta fylldes just då av förnyad modersglädje, ty 
nu hade hon själv en son! Hennes tredje barn, Carl Anders, hade 
fötts den 14 juni 1759, och hon anade ju inte då att han skulle 
bli »förqväfd af amman» den 28 februari 1762.8  Callista gick år 
1760 på tredje året och var naturligtvis i moderns ögon ett under 
av behag i jämförelse med Eva Catharina Boermans flickor. 

Men riktigt bra var det inte på Söderlångvik, och ofta lång-
leddes den stockholmska frun till den grad vid lantlivet att hon 
reste till Åbo och stannade där några månader i sträck till stor för-
argelse för sin man. Och vad kunde hon väl roa sig med på lan-
det? Ibland kunde man fröjda sig åt litet skvaller, som till exem-
pel härom året, då Johanna Elisabet von Torcken, vars mor var 
född Gaddelius och svägerska till Mårten Johans syster, hade fått 
ett barn utan att vara gift. Vid tinget hade hon påstått att stude-
rande Carl Mansnerus var barnets far, men då — hast du mir 
gesehen! — hade fältväheln Carl Magnus Brummer helt oväntat 
stigit fram och erkänt faderskapet! 9  Alltid förslog det en bit och 
med detta kunde man åtminstone reta fru Helena Catharina Gad-
delia, Mårten Johans syster. För Mårten Johan var gunås så visst 
inte den bästa äkta man hon kunnat tänka sig, och det menade 
den högfärdiga svägerskan att Dorothea Maria själv kantänka 
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gett orsak till. De fem första åren av 1760-talet var en enda räcka 
av äktenskapliga trätor. Åboresorna blev många — och dyra —
och till råga på allt önskade Dorothea Maria skiljas. För att före-
bygga en sådan skandal hembar Mårten Johan Thesleff sin hustru 
det största offer som stod i hans förmåga, nämligen Söderlångvik 
gård, hans barns arv. Sedan kunde han inför häradsrätten förkla-
ra, att hustrun »nu eftergifvit all sin emot mig tilltänkta talan, 
rörande de stridigheter, hwilka oss emellan uti äcktenskapet upp-
kommit» .10 

Ingendera fick lång tids fröjd av sin seger. 
Den 17 april 1765 överlät Mårten Johan Thesleff genom köp 

hela rusthållet åt sin hustru Dorothea Maria Losch för 5 000 da-
ler kmt." Men mot detta köp protesterade brodern Carl Gustaf, 
som hade sin fordran av den 3 september 1753 utestående,12  samt 
de omyndiga barnens morbror, stadskassören Boerman, som »an-
mälte sig vid nästa ting ärna utföra talan om fastighetsköpets 
häfvande».13  Herrarna bevektes tydligen inte av köpebrevets orda-
lydelse, att hustrun vore förtjänt att äga gården »med hänsyn till 
den ynnest min kära hustru städse hyst för mina barn».14  De 
omyndiga barnens talesman, Gustaf Johan Boerman, kunde för 
sin del inte fullfölja sin avsikt att till sina systerdöttrars fromma 
häva fastighetsköpet, ty när nästa ting hölls, hade han olovligen 
avvikit från Åbo till okänd ort." Han hade nämligen råkat ut för 
den malör som brukade drabba stads- och andra kassörer, nämli-
gen »åsamkad kronobalance».16  För att få igen sitt hade staden 
därför sålt hans gård Stor-Simola på exekutiv auktion år 1765 till 
ett i hans tycke alldeles för lågt pris. Över detta besvärade han sig 
upprepade gånger inför stadens rådstugurätt år 1766,17  tills han 
fann för gott att försvinna. Ännu år 1780 spökade affären Boer-
man och hans balans i Åbo magistratsprotokoll.18  Efter år 1766 
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Den tjugofemåriga Dorothea Maria Losch, målad av Isak Wacklin år 1755. I 
Ateneums katalog gick porträttet länge under benämningen »okänd man», och 
medges bör att hon såg manhaftig ut. Om viljestyrka vittnar hennes historia. 



En gammal, för några år sedan riven byggnad på Söderlångviks gårdstomt. Av placeringen 
att döma kan den ha varit gårdens karaktärshus på familjen Thesleffs tid. 



hade hans systerdöttrar på Söderlångvik inte att vänta sig någon 
hjälp från hans sida. 

Men Dorothea Maria hade en motståndare kvar, svågern Carl 
Gustaf. Och i dragkampen mellan dem avgick han med segern 
— i första ronden. Den 11 augusti 1768 blev han nämligen ägare 
till hela rusthållet mot en köpeskilling om 15 000 daler kmt.19  
Men Dorothea gav sig inte. Inom kort fick hon sin man Mårten 
Johan att köpa tillbaka gården av sin bror, men nu liksom år 1753 
lyckades han inte erlägga hela köpeskillingen. Den 5 september 
1770 ansåg han sig dock ha full rätt att än en gång, i anseende 
till sin »annalkande ålderdom — — uplåta och försälja» till sin 
»kära hustru Dorothea Maria Losch» Söderlångvik skatterusthåll 
med därunder lydande augment »jämte åtföljande Häst Monde-
ring samt en ny skuta med alt thes tillbehör och thet altsammans 
för en betingad summa af tjugu fyra tusende daler kopp:mynt», 
varav hälften redan erlagts och »the öfriga Tolf Tusende daler 
berörda mynt», enligt säljaren-äktamannens egna ord, »erläggas 
och betalas på sätt som vår apparta förenings Egendom förmår».2° 
Detta köpebrev hade brodern den 9 september 1770 godkänt, men 
då svägerskan två år senare sökte lagfart, anmälde han givetvis, 
att brodern ännu var skyldig honom 7 000 daler från den föregå-
ende försäljningen. Emellertid motsatte han sig inte beviljandet av 
lagfart. Det gjorde däremot hans svärson, kapten Nils Maximilian 
von Torcken. Denne var — såsom tidigare har berättats — gift 
med Carl Gustafs dotter Anna Christina, den enda av de åtta sys-
konen som nådde vuxen ålder. Rätten förkastade emellertid hans 
rätt till talan och beviljade Dorothea Maria det begärda upp-
budet, men ålade henne att »soulagera sin svåger med det värde 
honom tillkom».1  

Trettiosex år hade då förflutit sedan majoren Mårten. Thesleff 
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dött, och under denna tid hade den gård han satt i stånd bytt ägare 
icke mindre än fyra gånger, dock utan att gå ur familjen. Först 
löste Mårten Johan Thesleff ut sin bror, sedan sålde han den till 
sin hustru, men när detta köp inte godkändes, sålde han den till 
sin bror, blott för att följande år köpa den tillbaka och omedelbart 
åter sälja den till hustrun. Hela tiden steg dess pris i takt med 
penningvärdets fall. Det sista köpet förblev i kraft och sålunda 
var Dorothea Maria från år 1773 i obestridd besittning av Söder-
långvik. 

De tjugo år hennes kamp krävt kännetecknades av offentligt 
utspelade familjegräl, där svartsjuka, avund, missunnsamhet och 
ohöljt habegär kom till uttryck. Trivseln i hemmet kan inte ha 
varit stor. Man kan förmoda att »Salomons reglar och wijs hetens 
råd» fick stå orörd på hyllan. Men det kan hända att familjen 
från Stockholm fått sig tillsända några alster av en helt modern 
poet, sektern Bellman. Läste de möjligen hos honom en strof som 
denna: 

»Lät afund gifwa läxa 
Åt egennyttans Barn: 
Lät trätors ogräs wäxa, 
Til Lagens gillergarn»21  

så tolkade de diktens uppmaning väl bokstavligt, utan sinne för 
dess ironi. 

År 1773 gav alltså mannen efter för hustruns önskan att bli 
gårdens ägare, väl medveten om att det värdefullaste därmed 
drogs undan hans äldre döttrars kommande arv. Men också nu —
liksom år 1765 — måste överlåtelsen av gården betraktas som en 
försoningsgärd. Ty omkring år 1770 hade misshälligheterna inom 
äktenskapet blivit större än någonsin. 
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Man måste emellertid gå tillbaka ända till år 1766 för att bil-
den av ett upprört decennium i Söderlångviks historia skall bli 
fullt belyst. 

Detta år var dykeriinspektören sextitre år gammal, hans hustru 
hade fyllt trettisex. Två år tidigare hade hon nedkommit med ett 
dödfött tvillingpar och skulle sedan inte skänka sin man några 
fler barn. Efter det styvsonen för sex år sedan hade flyttat bort, 
levde i hemmet på Söderlångvik de två styvdöttrarna Ulrica Sophia 
och Wendela Christina samt Dorothea Marias egen lilla Callista, 
åtta år gammal. Nu anmälde sig en friare i huset. Det var ingen 
annan än Dalkarby-Stiernstedtarnas yngre son Fredrik Wilhelm, 
som hos dykeriinspektören anhöll om den sextonåriga Ulrica 
Sophias hand. Han fick ja av både far och dotter, och så var de 
förlovade. Traditionen från den »gamla, goda tiden», då Söder-
långviksherrskapet fann sina hustrur och män inom socknen kom 
till heders. En aning försmädligt för en möjligen romantisk flicka 
kan det ha känts, att fästmannen sedan tre år tillbaka hade en 
ännu levande son med »qvinspersonen» Lisa Andersdotter på 
Norrlångvik.22  Vid vintertinget år 1764 hade han dömts att böta 
21 daler silvermynt och ålagts att årligen bidraga till sonen An-
ders' uppehälle med 20 kappar råg eller motsvarande penningars 
värde.2 3  

Men vare sig detta var orsaken eller inte, så tröttnade Ulrica 
Sophia på sin fästman, dock utan att bryta förlovningen. Och i 
stället för att rusta till bröllop fick familjen på Söderlångvik stäl-
la till med barnsöl. Fästmön hade helt opassande förälskat sig i 
gårdens dräng Erik Johansson Nordström, och följden blev att hon 
nedkom med ett flickebarn den 13 februari 1768. Barnet fick 
namnet Eva och levde bara ett halvt år.8  Men redan den 25 janua-
ri samma år, alltså några veckor före nedkomsten, hade den arme 
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drängen berövat sig livet genom att hänga sig i köket på Söder-
långvik.2 4  

Fredrik Wilhelms känslor hade tydligen inte svalnat. Och när 
fästmöns fatala barn väl var dött, tyckte han att det var på tiden 
att ställa till bröllop. Ulrica Sophia sade nej. Och därför kan man 
i protokollet från Kimito höstting för den 28 september 1768 
läsa: 

»Baron Högvälborne Herr Fredric Wilhelm Stiernstedt har til 
detta ting låtit instämma dykeri Inspectoren Herr Mårten Johan 
Theslef och hans dotter Ulrica Theslef för det de wilja rygga 
thet äcktenskaps förbund, som Herr Baron uti wittnens närvaro 
och efter Herr Inspectorens bifall med Ulrica Theslef ingått; men 
när målet nu skulle til åtgärd företagas, ingaf Kongl. Hofrätts 
Extraordinarie Cancellisten Herr Gabriel Salin, uppå Herr In-
spectoren Theslefs wägnar en af Herr Baron Stiernstedt egenhän-
digt underskrefven och så lydande skrift. 

Sedan min trolofvade brud Ulrica Theslef sig ändrat och jag 
nåller för betänkligt at ingå något tvungit äcktenskap, har jag i 
anseende til husets wilkor beslutit at ej twinga hennes Fader eller 
henne til then förlikning, hwartil jag lagligen wore berättigad, 
utan afstår härmed all talan och lemnar henne frihet att söka 
sin lycka på sätt den högste henne beskiärdt. Söilo d. 19 Sept. 
1768. 

Fredric Wilhelm Stiernstedt 
Til wittne 
Anders Ekman.» 2 4  

Formuleringen av avsägelseskriften låter ana gentlemannen 
och en ganska godhjärtad människa. Den ledde till att rätten för-
klarade deras »beslutade äcktenskap enl. 4 § 4 Cap. G.B. upsagt» 
och parterna uppmanades att »i följe af nyss åberopade Lagrum 
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om skiljebrefs erhållande sig uti det Högwördiga Domcapitlet 
anmäla» .2 4  

När denna fråga lyckligen var avgjord, kunde Mårten Johan 
Thesleff — mån om att så ringa skam som möjligt måtte drabba. 
dottern — inlämna till rätten en skriftlig, två dagar tidigare da-
terad begäran »at Rätten ville utlåta sig om hans dotter Ulrica 
Sophia Theslef som af drängen Erich Johansson, hwilcken i början 
på innewarande år afhändt sig lifvet, blifvit i lifstiden under 
ächtenskaps löfte lägrad, och som ej mindre af den undersökning 
angående Erich Johanssons död, blifvit hållen, än af Herr In-
spectorens nu ankomna bref är att finna, thet Ulrica Sophia 
Theslef, sedan hon i följe af 5 § L : Cap. M:B: för otidigt sänge-
lag erlagt til Dragsfjerds Capell-Kyrka 2 D. Smt, bör såsom Erich 
Johanssons fästepwinna, samt lägrad under ächtenskapslöfte, i 
Kyrckian tagas» .2 4 

Detta var vad som hände Ulrica Sophia Thesleff i hennes ader-
tonde år. Tre år senare blev hon gift med hautboisten i Åbo Carl 
Henrik ,Hjelm. Hon dog i Stockholm juldagen år 1821 efter tre 
års änkestånd.25  

Men medan paret Hjelm några år in på 1770-talet bodde i Åbo, 
vistades hustruns yngre syster Wendela Christina hos dem, och 
där fick hon, den 20 mars 1772, en »oäkta» dotter Eva Catha-
rina.2 6 

Enligt gällande lag kunde nu båda systrarna förklaras arvlösa. 
Och styvmodern, som något år tidigare hade varit ytterligt förbitt-
rad på sin man och hela hans familj, och som just då var som iv-
rigast verksam för att söka lagfart för sitt andra köp av gården, 
såg tillfället som lagen bjöd henne. 

Men detta ville Mårten Johan Thesleff ändå inte vara med om. 
En afton på Rilax gård, i sällskap med rakryggade karlar, fann 

133 



han på råd, och inlämnade sedermera vid hösttinget i Kimito den 
8 oktober 1772 »en sålunda lydande skrift: 

Ehuruwäl begge mina döttrar, Ulrica Sophia och Wendla Chris-
tina, i så måtto brutit emot siette budet, at the begådt Lönska läge, 
will jag likwäl af billig ömhet, såsom theras Fader, sådant them 
tillgifwa, och i föllja thäraf tillåta them, at taga Arf efter mig, 
enligt Lag, hwilket härigenom warder förordnade. 
Rilax d. 28: Septembr: 1772 

Mart. J. Thesleff 
Till wittnen: 
Christopher Federleij Otto W. Rosenlew»27  

Man skall inte kasta sten! Men man kan kasta en blick på det 
glashus, vari Mårten Johan Thesleff själv satt så illa vid denna tid, 

År 1769 hade till Söderlångvik införskrivits en ung fransyska, 
hemmahörande i Stockholm, Marie Madeleine Toulon, som skul-
le lära den unga Callista franska och goda seder och vara sin mat-
mor till sällskap i ledsamheten på landet. Hon var bara sjutton 
år gammal, jämnårig med Wendla Christina, och man kan gott 
tänka sig att den lilla jungfrun hade roligare tillsammans med 
de två äldre döttrarna i huset — Ulrica Sophia var då ännu inte 
gift — än med sin matmor eller hennes hjärtegryn Callista. Hon 
kan ha varit vacker och glad, och det gick henne mycket illa, på 
ett allt för vanligt sätt. Den 24 maj 1770 nedkom hon på Söder-
långvik med en dotter, som fick namnet Maria Magdalena och 
som dog efter två dagar. Den unga modern följde sin dotter i dö-
den den 8 juni, efter att först ha biktat sig för socknens kapellan, 
vice pastorn i Dragsfjärd Eric Dahl. 8  

Vem var nu orsaken till den stackars Marie Madeleines olycka? 
Fru Dorothea Maria trodde sig veta det, packade sin kappsäck, 
tog med sig pigan Maria och slog sig ned i Åbo, i gården Koppå 
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i Södra kvarteret.6  Där skulle hon sedan tio år framåt ha ett 
slags permanent kvarter för odlande av misshumör. 1774 vistades 
hon där omkring ett år och 1779 — två år efter mannens död —
bodde hon en sista vinter i samma gård i Åbo. 

Men sommaren 1770 var iDorothea Maria för andra gången 
under sitt äktenskap fast besluten att skilja sig från sin man. Hon 
var ond och svartsjuk och satte upp en anklagelseskrift, som hon 
inlämnade till Kimitotinget och där hon beskyllde mannen för att 
vara far till det barn, som »en så kallad jungfru» Marie Made-
leine Toulon framfött samma vår.28  

Emellertid hann saken inte behandlas vid hösttinget utan först 
vid vintertinget den 5 februari följande år. Och då hade den vreda 
hustrun så till vida åtrat sig, att hon behagat flytta hem igen. Men 
sin anklagelse kunde eller ville hon inte ta tillbaka. 

När frågan kom upp gällde för Thesleff: prima regula negare 
est. Många vittnen inkallades och gjorde gällande att han var den 
skyldige. Kapellanen Dahl stödde sig på den avlidna fransyskans 
bikt på dödsbädden och berättade att Thesleff, enligt denna be-
kännelse, hade gett mamsell Toulon »något Medicament at intaga 
i swagdricka för thet hon icke skulle blifwa rådd». Men »Inspec-
toren Thesleff swarade, at Tulongs bekännelse skall vara falsk 
och ogrundad, så wida han icke någonsin med henne olofligt um-
gänge plägat». Och trots de många vittnena och trots hustruns 
angivelse resolverade rätten att Thesleff blev »ifrån angifvelsen, 
at hafva lägrat och rådt qvinspersonen Maria Magdalena Tulong, 
befriad».29  Hon var ju död, så ock det lilla barnet. Fälldes ut-
slaget — såsom det förefaller — mot bättre vetande, men i det 
odrägliga sunda förnuftets namn, så resonerade man väl så, att ett 
motsatt utslag inte hade ändrat på det väsentliga: att hon var 

död. 
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En liten näsknäpp bestods det äkta paret innan saken var ut-
agerad. Sedan rätten konstaterat att hustrun nu lagt av sitt vredes-
mod och flyttat tillbaka hem och att makarna hade förlikts, ma- 
nades de av rätten att »framdeles sin emellan lefva såsom ägta 
makar anstår».3° Och det gjorde de väl sedan, åtminstone till det 
yttre. Och förlikningen som de ingått, den bestod ju i det föregå-
ende år den 5 september undertecknade köpebrevet, enligt vilket 
Dorothea Maria för en summa av tjugofyratusen daler kmt, varav 
hälften påstods vara erlagd och resten skulle betalas efter för-
måga, blev ensam ägare till Söderlångvik. 

Mårten Johan Thesleffs sista år blev som de blev. Året 1774 
tillbragte hans äldsta dotter och hennes man hautboisten Hjelm 
på Söderlångvik, och där dog deras förstfödda dotter, Ulrica 
Sophia, den 3 november detta år.8  

Styvmodern begagnade tillfället och försvann till Åbo för en 
längre sejour i den trofasta pigan Marias sällskap. Antagligen 
ställde hon inte till med något bröllop för den yngre styvdottern 
Wendla Christina, när denna samma höst gifte sig med färgaren 
Jacob Johan Bunthen från Stockholm, det fick systern, madam 
Hjelm, bestyra med. När makarna Bunthen for till sitt nya hem i 
Stockholm, följde makarna Hjelm inom kort efter. Hautboisten 
fick nämligen organisttjänsten i Stockholms förnämsta församling, 
Nicolai. Han innehade den till sin död år 1818. 

Systrarna behöll en livlig kontakt med vänner och fränder i 
Kimito, och när någon av dessa besökte Stockholm hände det att 
de tog in hos Hjelms eller Bunthens. 

Dykeriinspektören Mårten Johan Thesleff dog på Söderlångvik 
den 5 maj 1777, sjuttiotvå år gammal. Han begrovs i Kimito mo-
derkyrka, i en »näst insil Chorbalken mot lilla gången på man-
folks sidan belägen murad graf», vilken »afledne Befallningsman 
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Plagmans Enka Fru Anna Margareta Gyllenbögel d. 20 Augusti 
1759 genom skrifteligt Testamente — — tilsagt Inspectoren».31  

Det är obekant av vilken anledning fru Gyllenbögel intog 
Mårten Johan Thesleff i sitt testamente. Hans två första hustrur 
hade lagts i gemensam grav utanför kyrkan, hans tredje hustru 
skulle få sitt sista vilorum i Stockholm. I sällskap med ett okänt 
antal medlemmar av ätten Gyllenbögel ligger alltså dykeriinspek-
tören i den murade graven vid sidan av befallningsmannen Plag-
mans änka, som hade dött den 18 augusti 1768.32  

Döttrarna från Stockholm kom inte till arvsskiftet, som förrät-
tades den 22 augusti 1777. Änkan Dorothea Maria hade emeller-
tid »corresponderat med dem» angående det lilla de hade att få 
efter sin far, det blev i runt tal 500 daler kopparmynt åt vardera 
i lösöre och pengar.37  Gården var ju änkans, köpeskillingen —
om den ens någonsin erlagts — återfanns inte som kontant-
behållning i mannens bouppteckning. Vid arvskiftet var färgaren 
Bunthen personligen närvarande och förklarade sig på hustruns 
och svägerskans vägnar nöjd.? 

Men nöjdast var väl änkan, Dorothea Maria. 
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De sista på skansen 

Bland familjerna inom Söderlångviksherrskapets närmaste um-
gänge nämndes tidigare Gaddelierna på Söglo. Av de övriga fa-
miljerna stod naturligtvis den friherrliga Stiernstedtska på Dalkar-
by främst, men sedan följde på den sociala rangskalan familjen 
Gaddelius, ett tuppfjät framom Thesleffs på Söderlångvik, vilka 
i sin tur var en aning »finare» än familjen Forssman på Över 
olmoss. 

Björkboda bruks inspektor Nils Gaddelius var änkling redan 
år 1722. Själv dog han på Söglo den 21 december 1745.1  Hans 
äldsta dotter Catharina Sophia var då sedan ett halvt år änka efter 
löjtnanten Maximilian Henrik von Torcken. Makarna von Torc-
ken hade, såsom tidigare omtalats, genom testamente av den 29 
april 1736 blivit ägare till Söglo, som skulle tillfalla dem efter 
inspektor Gaddelius' död. Men det blev ju inte så, utan i stället 
utlöstes systern av sina yngre bröder Gustaf och Christian, vilka 
därjämte löste ut sin yngste bror, sågskrivaren på Tykö bruk, Carl 
Gaddelius. Den yngsta systern Anna Dorothea, som hade varit 
gift med fänriken Christian Baggmiihl, var död sedan år 1736. 
Mannen, som under fälttåget i Norge år 1718 hade förfrusit båda 
fötterna så att han blev sängliggande invalid, hade avlidit redan 
år 1719.2  

Gustaf Gaddelius var vid faderns frånfälle omkring 45 år gam- 
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mal, och han blev omedelbart faderns efterträdare som inspektor 
på Björkboda. Han var gift med Charlotta Lostierna i hennes and-
ra gifte; hon var änka efter en magister Nils Ljungman och dot-
ter till hovrättsrådet Jonas Berger, adlad Lostierna, och Margareta 
Losköld.3  Genom detta giftermål blev Gaddelius ägare till det 
forna frälsesäteriet Fröjdböle i Kimito, som under senare delen 
av hans liv också blev hans hem.4  Med sin hustru hade han sex 
barn: Christina Sophia föddes 3 november 1740 och dog den 20 
april 1748, Catharina Charlotta föddes 23 december 1742, gifte 
sig i Dragsfjärd den 14 oktober 1766 med sin kusin Edvard Gus-
taf von Torcken, och dog i Åbo den 14 oktober 1795. Detta par 
ärvde Fröjdböle. Anna Margareta Gaddelia föddes den 11 maj 
1746, systern Helena den 10 november 1748; hon dog som barn. 
Brodern Gustaf Nils, som föddes den 12 januari 1750, blev i 
sinom tid hovrättsråd i Åbo, där han dog den 30 augusti 1814. 
Han var gift med Margareta Charlotta Krook, dotter till lagman-
nen Carl Krook och Wendla Charlotta Cedermark. En av deras 
ättlingar var skalden Arvid Mörne. Gustaf Gaddelius' yngste son 
Christian föddes den 17 augusti 1752 och dog kort därpå. Sin 
första maka förlorade Gustaf Gaddelius den 25 oktober 1768. 
Efter sju år som änkling gifte han sig den 16 november 1775 med 
överstelöjtnanten. Wilhelm Stiernstedts dotter Wilhelmina Johan-
na. Bröllopet firades på Fröjdböle. Brudens far var då redan död 
och änkan Anna Maria Sinclair kände sig kanske för gammal för 
att orka med bestyret.' 

Med familjen Stiernstedt på Dalkarby hade familjen Gadde-
lius umgåtts flitigt redan långt innan de knöt detta släktskapsband. 
I det föregående har läsaren kunnat observera, att Fredrik Wil-
helm Stiernstedts avsägelseskrift rörande trolovningen med Ulrica 
Sophia Thesleff var daterad den 19 september 1768 på Söglo, där 
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den troligen avfattats i samråd med den faderlige vännen Gustaf 
Gaddelius. För övrigt torde den försmådde fästmannen vid detta 
tillfälle inte ha plågats så mycket av olycklig kärlek som av sårad 
stolthet. Avsägelseskriften talar visserligen om att han inte öns-
kade tvinga sin fästmö till äktenskap, men hans sinne för det pas-
sande krävde, att han samtidigt påminde om »then förlikning, 
hwartil jag lagligen wore berättigad».6  Han skulle åtminstone 
inte sörja sin förra fästmö längre än till år 1771, då han gifte sig 
med friherrinnan Maria Beata Grundel. 

Hans äldre bror Carl Johan, som år 1766 var fänrik vid Åbo 
läns infanteriregemente, umgicks ännu flitigare på Söglo, uppta-
gen av att kurtisera husets tjugoåriga dotter Anna Margareta. Vad 
detta ledde till skall här berättas — inte av skvallerlystnad utan 
därför, att denna kärlekshistoria ger en förklaring till att Carl Jo-
han Stiernstedt förblev ogift och dog såsom den sista manliga 
medlemmen av ättens finländska gren. Brodern Fredrik Wilhelm 
dog före honom och hans äktenskap var barnlöst. De talrika pro-
cesserna mellan Carl Johan Stiernstedt och Anna Margareta Gad-
delia ger belägg på att relationerna mellan familjerna Stiernstedt 
och Thesleff inte synes ha blivit mindre hjärtliga efter det Fredrik 
Wilhelms förlovning med Ulrica Sophia hade brutits. Brodern 
Carl Johan skulle långt senare av henne och hennes syster få en 
oväntad, och för damerna inte riktigt hedrande hjälp. 

Den 6 januari 1767 föddes på Björkboda Anna Margareta 
Gaddelias »oäkta» son Carl Johan. Tyvärr dog han redan följande 
dag, han begrovs den 9 mars samma år. 1 motsats till talrika med-
systrar, undgick hon i kyrkböckerna benämningen »qvinsperson». 
Hon kallades »Mademoiselle» och dessutom antecknade prästen 
att »Fadren sades vara fendr. Hr Baron Carl Johan Stiernstedt».6  
Denne erkände också faderskapet vid tinget i Kimito den 8 mars 
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1768, men då rätten vid detta tillfälle förklarade Anna Margareta 
för hans äkta maka och förständiga& honom att låta viga sig 
vid henne, vägrade han att nöjas med sådan dom och vädjade till 
lagmansrätten.7  Men lagmansrätten fann intet skäl att ändra do-
men, och den 17 september 1770 fastställdes vid tinget i Kimito, 
dit målet remitterats, den högre instansens dom av den 23 juli 
1768, som stadgade att »Hr fenriken Carl Johan Stiernstedt bör 
vid vite af 8 dagar fängelse inom nästa lagtima ting låta viga sig 
med Inspectorn Gustaf Gaddelius dr, Fru Anna Margareta Gad-
delia, hvilken Baron Stiernstedt under ächtenskaps löfte häfdat». 
Rätten fann ytterligare, att »Fenriken — — hållit sig undan, både 
i Stockholm och andra utländska orter, så att han eij uthan förr 
än nu kunnat fås till Rätten, utom det, att han ock, enligt inlem-
nad berättelse, skall i Nykyrckio Sokn, lägrat en Qwinsperson, 
samt hvarigenom svikit från det ordningsmätiga förhållande, som 
honom ålagdts».8  Stiernstedt vidgick sin tredska och skyllde sin 
frånvaro bland annat på att han deltagit i riksdagen i Stockholm. 
Den andra parten i det omtalade intermezzot i Nykyrka var pigan 
Sophia Eriksdotter, som på Lukkala fältväbelsboställe hade fött 
honom en dotter Ulrica den 25 september 1770.9  Lukkala var 
Stiernstedts tjänsteboställe. I motsats till fadern bodde han således 
åtminstone sporadiskt på sitt boställe, och där förestods hushållet 
tydligen av Sophia Eriksdotter. 

Vigseln mellan Stiernstedt och fru Anna Margareta blev aldrig 
av. Kanske satt han sina åtta dagar i fängelse. De följande åtta 
åren strävade han till att få laglig skilsmässa från Anna Marga-
reta Gaddelia. Bland annat åberopade han sin önskan att ingå an-
nat gifte, men förgäves. När hans syster Wilhelmina Johanna år 
1775 gifte sig med Anna Margaretas förtörnade fader, måtte bro-
derns beteende ha berört henne ganska pinsamt. Men om hon än 
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måhända försökte, så lyckades hon inte tala honom till rätta. De 
som ivrigast bistod honom i hans skilsmässoansökan var emellertid 
fruarna Hjelm och Bunthen i Stockholm, Mårten Johan Thesleffs 
döttrar. År 1778 hade »Högwördiga Domcapitlet i Åbo» visserli-
gen beviljat skilsmässa, men förvägrat Stiernstedt att träda i nytt 
gifte »innan Fru Gaddelia blifvit med någon annan gift eller ther-
till samtyckt och Konungen dertil Lof gifwit».1° Fru Anna Marga-
reta samtyckte emellertid icke. Men då instämde han henne till 
tinget i Kimito den 24 februari 1778 och anklagade henne för 
att i lönndom ha fått ett barn i Stockholm, och sålunda ha begått 
ett felsteg, som äntligen skulle ge honom den åstundade rätten 
att ingå ett annat gifte. Rätten konstaterade först att hans skils-
mässa samma år beviljats. Men fru Anna Margareta avvisade på-
ståendet om sin hemliga barnsbörd som en oförskämd lögn. Hon 
hade hösten 1777 gästat makarna Hjelm, och nu var det just 
dessa jämte färgaren Bunthens hustru, Wendla Christina Thes-
leff, och därtill inspektor Gabriel Emanuel Pihl, som Stiernstedt 
åberopade som sina vittnen. Deras skriftliga vittnesmål lästes 
upp inför rätten och gick ut på att »en piga Hedvig Henriksdotter, 
i pigtjenst hos Musicanten Hielm i Stockholm» berättat, att fru 
Gaddelia förliden höst i hemlighet fött ett barn i Stockholm. 
Enligt inspektor Pihl hade också fruarna Hjelm, Bunthen och 
Wacklin berättat samma sak för honom. Den sistnämnda var 
en yngre syster till de Thesleffska systrarnas styvmor, Dorothea 
Maria Losch, som de tydligen umgicks med. 

Efter vissa genealogiska utredningar, bedrivna inför sittande 
rätt, befanns jäv föreligga för »Carl Henric Hielms hustru Ulrica 
Thesleff och färgaren Bunthens hustru Wendla Thesleff» — deras 
faster Helena Catharina var ju gift med Anna Margareta Gadde-
lias farbror Christian. Men ehuru »Inspector Gabriel Emanuel 
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Pihls, gift Ramclou, aflidna moder varit hallsyster till afl. löjt-
nanten Maximilian Henric von Torcken som warit gift med Gad-
delias faders syster» ansågs han icke jävig. Då han emellertid inte 
hade mer att komma med än pigskvaller och två tjänstaktiga 
fruars prat, fastslog rätten att påståendet om fru Gaddelias barns-
börd var osannfärdigt och att Stiernstedt icke utan hennes sam-
tycke kunde ingå äktenskap. Han hade nu avancerat till stabs-
kapten och enligt »Handlingar insända af Nykyrko Sochns Hä-
radsrätt» var det ett åstundat äktenskap med pigan Sophia Eriks-
dotter, som därmed omintetgjordes." Han anmälde missnöje med 
utslaget. 

Efter ytterligare åtta år gav fru Anna Margareta äntligen efter. 
Ty den 28 december 1786 gifte hon sig — fyrtio år gammal —
med hovrättsauskultanten Anders Avelin.11  Carl Johan Stiern-
stedt förblev ogift. Antingen hade han eller hans Sophia tröttnat 
på att vänta. Det var troligen Anna Margareta Gaddelias envishet 
som gjorde att majoren Carl Johan Stiernstedt, som dog i Stock-
holm den 24 maj 1811, blev siste man på skansen. 

* * * 

Sista man på sin skans blev också Mårten Johan Thesleffs änka 
Dorothea Maria Losch. Hon blev dessutom ett exempel på mänsk-
lig beräknings fåfänglighet. 

Redan år 1772 hade hon förklarat, att hon ville äga Söder-
långvik för att kunna sälja det och flytta över till Stockholm 
för sin återstående livstid.12  När hon sedan fyra år senare blev 
änka, dröjde hon inte med försäljningen, redan år 1779 kom 
gården i bruksinspektorn Carl Kiärrmans ägo. Denne bodde kvar 
på gården ännu år 1793, ehuru han så gott som omedelbart sålt 
den vidare till rusthållaren Gustaf Kleenberg. Denne sålde i sin 
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tur Söderlångvik till Björkbodabrukspatronen, bergsrådet Johan 
Adam Petersen. Björkboda och Dalsbruk var då förenade under 
samma ägare och skulle så förbli till år 1870, och när bruken 
skildes åt följde Söderlångvik med Dalsbrukspossessionen, vari-
från det avskildes så sent som 1927.13  

Vid försäljningen år 1778 undantog Dorothea Maria Losch 
Jungfrusunds torp, och där bodde hon med sin piga Anna med 
vissa avbrott från 1784 till 1793.14  Strax efter mannens begrav-
ning år 1777 hade hon flyttat till Åbo, där hon förblev bosatt 
till och med år 1783. Dessa fem—sex år får väl anses som de 
lyckligaste i Dorothea Marias liv. Hennes energi och lust att öka 
sin förmögenhet hade ingalunda mattats av. Redan år 1779 an-
höll hon hos magistraten i Åbo om tillstånd att få tillverka och 
sälja »veritabelt engelskt öl och svagdricka», vilket beviljades." 

Och hon, för vars skull modern stretade — köpte och sålde 
gården, samlade pengar och bryggde öl — Callista, vad blev det 
av henne? Dagen före julafton år 1781 firades hennes bröllop i 
Åbo med pastorn i slottsförsamlingen Johan Tennberg. Nu var 
modern Dorothea Maria riktigt glad, nu skulle hon i Åbo kunna 
leva i den älskade dotterns närhet. Och så skulle det ju bli barn-
barn med tiden. Och det blev det också. Men det första barnets 
födelse kostade modern livet. Callista Tennberg, född Thesleff, 
dog i Åbo den 23 maj 1783.11  

Döden i wår hydda wistas, 
och wårt öga dagligt ser, 
bäst som trädet blommor ger, 
det till likbår fälls och qvistas.16  

Dessa Bellmans ord fick den otröstliga modern se besannade. 
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Söderlångviksherrskapet besökte gudstjänsterna i Dragsfjärds kapellkyrka. En akvarell 
av Reinhold Fabritius bevarar minnet av den för länge sedan rivna 1700-talskyrkan. 



Invid Kimito moderkyrka fick majoren Mårten Thesleff och hans Catharina samt de 
flesta av deras barn och barnbarn sina sista vilorum — sonen Mårten Johan i en murad 
grav under själva kyrkgolvet, i döden skild från sin tredje hustru Dorothea Maria Losch. 



Den vårens fägring som omgav henne nu, när hennes egen dotter 
dog, ville hon inte se. Skalden gav hennes klagan ord: 

Träd fram du Nattens Gud at Solens lågor dämpa, 
bjud Stjärnan på din Sky mot morgonrådnan kämpa, 

gjör ljumma böljan kall! 
Slut ögats förlåt till, kom lindra qwal och krämpa, 

och blodets ångst och swal1.17  

För Dorothea Maria var livet värdelöst. Den hon älskat mest, 
den vars lycka hon med tillåtna och otillåtna medel velat främja, 
gömdes under en gravkulle i Åbo. Hon hade inte blivit mer än 
tjugofem år gammal. Dorothea Maria hade nyss fyllt femtiotre år. 
Enligt den tidens sätt att se var hon gammal. En dotterson hade 
hon, en liten Johan Adolf. Han blev slutligen den som ärvde 
henne. Namnet Callista skulle två av hans döttrar bära och det 
skulle senare gå i arv till hans ättlingar intill våra dagar. Men 
det namn som släkten Tennberg eller dess kvinnliga avkom-
lingar hade bort hugfästa, söker man förgäves — Dorothea 
Maria." 

Nu skulle Dorothea Marias dramatiska saga rätteligen vara all 
och blott hennes dödsdatum finnas att tillägga. Men än en gång 
figurerar hon, och det i ett så sällsamt sammanhang, att det vore 
synd att förtiga historien, trots att dess sanningshalt måste be-
tvivlas. 

I sin bok Svenska minnen på utländska orter berättar P. G. 
Berg 19  att Dorothea Maria Losch i andra slaget vid Svensksund 
den 9 juli 1790 skall ha tagit kommandot över skeppet Armida, 
sedan alla dess officerare stupat, sårats eller beordrats till andra 
fartyg, och för den skull av Gustaf III ha fått kaptensfullmakt, 
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vilken skall ha funnits i behåll hos hennes ättlingar ännu år 1874. 
K. K. Meinander återger historien i sin Porträtt i Finland 2° och 
tillägger att hennes man skulle ha funnits bland de stupade offi-
cerarna. Den sista uppgiften är uppenbart oriktig, eftersom hen-
nes man var död sedan år 1777. Något »skepp» med namnet 
Armida har inte heller deltagit i det andra slaget vid Svensksund, 
som huvudsakligen utkämpades mellan mindre fartygsenheter.21  

Någon kaptensfullmakt, utfärdad för Dorothea Maria Losch, 
kan inte spåras i det svenska krigsarkivet, inte heller hos hennes 
nulevande ättlingar. 

Åren 1789-93 var Dorothea Maria, enligt mantalslängdernas 
uppgift,22  bosatt på Jungfrusunds torp, det sistnämnda året uttog 
hon flyttningsbetyg till Stockholm och bodde de sista åren av 
sitt liv i sin födelsestad. Hon dog på Serafimerlasarettet i Stock-
holm den 2 februari 1799 och var då inskriven i tyska försam-
lingen.2 3  

Hon gick ur tiden med sitt sekel. Detta 1700-tal var inte bara 
elegant rokoko och Bellman och operamaskerader, det var inte 
enbart »nyttans» eller »upplysningens» tidevarv, inte heller de 
oavbrutna krigens århundrade, ehuru det svenska riket under detta 
sekel fick uppleva fyra olika krigs hemsökelser för att sedan —
strax i början av nästa århundrade — klyvas i två hälfter. 

Tiden mellan Stora ofreden och Hattarnas krig förunnades 
till och med den indelte officeren en tids fredlig återhämtning 
i form av ett stillsamt lantjunkarliv. Under denna tid, som kallas 
nyttans, uppstod de små herrgårdarna, den såg ackordsystemet tas 
i bruk och det allmänna politiserandet breda ut sig som en farsot. 
Under hela 1700-talet var egennyttan allmän och synlig och till 
följd av penningvärdets osäkerhet var jordhungern stor. Det var 
en tid, när små ovälkomna barn kom till världen ungefär lika 
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ofta som nu, blott med den skillnaden, att deras mödrar stämp-
lades som »qvinspersoner» eller »konor». Till att förebygga så-
dana vanliga olyckor hjälpte inga »Medicamenter att intagas i 
svagdricka». 

Man må inte tro, att de människor, vilkas liv på Kimitoön 
under större delen av 1700-talet har skildrats här, i något avse-
ende skilde sig från sina samtida gelikar i fråga om seder, gär-
ningar eller tänkesätt. 

Mycket av det som vi upplever nu, vårt liv, våra gärningar 
och vårt sätt att tänka, kommer helt säkert att chockera någon, 
som läser om oss efter tvåhundra år. Ändå kan man inte säga, 
att vi nu går omkring i en känsla av oavbruten moralisk upp-
rördhet. 

Det som nu till och med i Bibelöversättningen benämnes 
äktenskapsbrott, kallades hor, det var förstås en skillnad. Flic-
korna dömdes för »otidigt sängelag», och det var ganska svårt 
att få skilsmässa, men detta var inte någon större olägenhet i en 
tid, där döden i barnsäng sörjde för att åtminstone männen fick 
omväxling i äktenskapet. En och annan fanns, som kanske i högre 
grad än hennes gelikar i dag motsvarade folksagans elaka styvmor. 

Men Stiernstedts på Dalkarby, Thesleffs på Söderlångvik, Gad-
delierna på Söglo och Fröjdböle samt Forssmans på Över Ölmoss 
hade med fullt fog kunnat säga: »Vad är det väl för särskilt med 
oss? Vi är ju alldeles vanliga människor, precis som alla andra.» 
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Envoi till Callista 

Då jag som redaktör för Släktbok, Ny följd, utgiven av Svenska 
Litteratursällskapet i Finland, hade i uppdrag att komplettera en 
utredning av släkten Tennberg, påträffade jag där för första 
gången namnet Callista Thesleff. Hon företedde den likheten 
med Drummelpetters Amanda, att man också om henne kunde 
säga: »borta voro mor och far». Jag betraktade inte detta som 
något problem, för jag trodde att jag när som helst kunde slå 
upp dessa föräldrars namn antingen i Bergholms Sukukirja eller 
i Wilhelm Thesleffs bok Släkten Thesleff 1595-1925. Men när 
jag väl kom mig för med att söka henne där, fann jag till min 
förvåning att hon började antaga likheten med en annan gestalt 
ur den tyska skönlitteraturen, Christian Morgensterns Nasobem, 
om vilken det heter: 

»es steht noch nicht im Brehm. 
Es steht noch nicht im Meyer 
und auch im Brockhaus nicht . . .»1  

Varken Bergholm eller Thesleff kände till någon Callista. För-
bryllad vände jag mig till doktor Tor Carpelan med frågan om 
det var möjligt att heta Thesleff utan att tillhöra den av Berg-
holm och Thesleff utredda släkten. Och jag fick svaret att visst 
fanns det »en hop Thesleffar där i Kimitotrakten och de borde 
utredas! » 
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Det är alltså gjort nu, och själva utredningen har resulterat i 
vetskapen om att både Peter och Mårten Thesleffs släkter utgjorde 
legitima grenar av den stora Viborgssläkten, ehuru detta har varit 
obekant för dem, som tidigare har utrett denna släkt. Naturligtvis 
är jag glad över att ha kunnat visa, att Hans Thesleff i Viborg 
också genom sin son Påfvel hade ättlingar, av vilka några lever 
ännu i dag. Och självfallet har många av de »tidstypiska» akt-
stycken, som jag fått lov att ta del av i min jakt efter dessa ätt-
lingars spår, roat mig så att jag frestats att utnyttja materialet i 
en bok. 

Callista själv är jag tacksam för att den släktgren hon tillhörde 
har dött ut på manslinjen, så att ingen nulevande Thesleff eller 
Theslöf behöver känna sig illa berörd av mina indiskretioner. 
Utan tvingande orsak har jag dock förvissat mig om att Mårten 
Johan Thesleffs ättlingar på kvinnolinjen inte har tagit illa upp. 

Jag tackar Callista för det nöje arbetet med utredningen av 
hennes släkt har berett mig. Och till den läsare, som är besviken 
över dess resultat och inte alls har roats av mina berättelser, kan 
jag säga: »Skyll på Callista! » 

Den släktgren Callista Thesleff tillhörde har vederfarits orätten 
att dess samband med den stora viborgska släkten har förnekats. 
Detta har självfallet skett i god tro. De flesta av dess medlemmar 
är döda. Men i det jag med mina berättelser om dem har sökt 
väcka dem till liv igen, har det lekt mig i hågen att den gravskrift 
Johan Cröell bestämde för sina föräldrars gravsten, de vackra ord, 
som tjänar boken som motto, gott kunde gälla för alla dem som 
härstammar från Anna Juusten genom hennes dotterson Påfvel 
Thesleff: »Säker inför döden är den som vet sig ur döden åter-
uppstå.» 

149 



NOTER OCH KÄLLHÄNVISNINGAR 

Läsning av ett stort antal tryckta arbeten utgör självfallet grunden för hela 
min framställning. Men i noterna hänvisar jag i huvudsak blott till den lit-
teratur, som har citerats. Citat ur originalkällor samt ur tryckta arbeten, där 
sådana citat har bevarats i oförvanskad form, återges diplomatariskt. Tryckta 
källor citeras också ordagrant med den stavning resp. författare har använt. 
Men där anförda författare i tryck citerat äldre källor och normaliserat stav-
ningen, har jag i min tur gjort lika, eftersom dessa citat redan tidigare har 
förlorat sin ursprungliga form. 

DOMPROST I MOTVIND 

1  J. W. Ruuth: Viborgs stads historia, Helsingfors 1903-05, s. 324. 
2  Släkttraditionen om Claudius Thesleffs studier enl. Wilhelm Thesleff: 

Släkten Thesleff 1595-1925, Helsingfors 1925, s. 31. 
3  Ruuth a.a., s. 413. 
4  Gabriel Lagus: Ur Wiborgs historia II, Wiborg 1895, s. 127. 
5 Ruuth a.a., s. 325. 
6 Lagus a.a., s. 129. 
7  Ibid., S. 132. 
8  Ruuth a.a., s. 433. 
9 Ibid., S. 316. 

Uppgifterna om Catharina Walleriansdotters släktförhållanden ur Gus-
taf Elgenstierna: Den introducerade svenska adelns ättartavlor VII, Stockholm 
1932, s. 26, Osmo Durchman: Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655-1704, 
Genealogiska Samfundets Årsskrift (GSÅ) XII, Helsingfors 1929, s. 122, 
Jully Ramsay: Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden, Helsingfors 1909, 
s. 106, samt de ovan anförda arbetena av Lagus och Ruuth. 

11 Lagus a.a., s. 131. 
12 Ruuth a.a., s. 338. 
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13  Ibid. S. 341. 
14  Ibid. s. 351. 
15  Ibid. s. 419. 

16  Ibid. S. 445. 

ARVSTVISTER OCH FAMILJEBEKYMMER 

1  Ramsay a.a., s. 215 o. 306. 

2  Gunnar Sarva: Tietoja Anna Juustenin jälkeläisistä, GSA XII, s. 277. 
3 Stranda härads dombok, tingsprat. 24. 6 1643, j j 4, RA. Sommartinget 

sammanträdde 24 juni 1643, men det fragmentariskt bevarade protokollet in-
nehåller inte någon paragraf, som berör skiftet av Juustila. 

4  Viborgs kämnärsrättsdombok, prot. 17. 12 1658, x 47, RA. 
5  Lagus a.a., s. 112. 
6  Ruuth a.a., s. 317. 
7  Uppgifterna om Cröells krigsdeltagande huvudsakligen ur Ramsay a.a., 

s. 345. 
8  Thesleff a.a., s. 52-53. 
9  Lagus a.a., s. XVII. Jfr dock Matthias Akiander: Herdaminne för fordna 

Wiborgs och nuvarande Borgå stift II, Helsingfors 1869, s. 409. 
lo Yrjö Blomstedt: Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittä-

minen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla, Helsingfors 1958, s. 336 
o. 340. 

11  Thesleff a.a., s. 30. 

12  Durchman a.a., s. 111, 125 o. 138. 
13  Viborgs domkyrkoförsamlings historiebok i avskrift, RA. 
14 Uppgifterna om Catharina Melartopaeas familj ur Durchman a.a., s. 180, 

206, 229 samt Lagus a.a., s. XXIV. 
15  Uppgifterna om Claudius Thesleffs familj kompletterade ur Durchman 

a.a., s. 109, 132, 136 samt Thesleff a.a., s. 33. 
16  Durchman a.a., s. 158. 
17  Ibid., s. 159. 
18  Lagus: Ur Wiborgs historia I, Wiborg 1893, s. 149. 

19  Ibid., s. 134. 
Ruuth a.a., s. 414. 
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MARGARETA MARTENSDOTTER OCH SLÄKTEN MUMS 

1  Thesleff a.a., s. 30. 
2 Ibid., S. 10. 

3  Lagus a.a. II, s. 35. 
4  Elgenstierna a.a. III, s. 300. 
5  Ruuth a.a., s. 447 
6 Lagus a.a. II, s. 35. 
7 Lagus a.a. I, s. 132-133. 
8  Ruuth a.a., s. 308. 
9 Ibid., s. 315. 

10 Ibid., s. 375. 
11 Durchman a.a., s. 128 o. 139. 
12 Ruuth a.a., s. 434-435. 
13 Kipling-citatet enl. Eirik Hornborg: Stridsmän och färdmän, Helsing-

fors 1927, s. 65, övers. av Anchor Song. 

PER OCH PAL ELLER PAL OCH PER ? 

1  Medd. av friherre W. G. Stiernstedt till förf. 3. 2. 1962. 
2  Blomstedt a.a., s. 336 o. 340. 
3  Jully Ramsays samling: Ingermanland, anteckningar, RA. 
4  Medd. av fil.mag. Georg Luther enl. Viborgs kämnärsrätts prot. x 45, 

p. 516, RA. 
5  Medd. av densamme, enl. Vib. kämn.r. prot. x 46, p. 19, RA. 
6  Medd. av densamme, enl. Vib. kämn.r. prot. x 44, p. 69, RA. 
7  Medd. av densamme, enl. Vib. kämn.r. prot. x 44, p. 121, RA. 
8  Medd. av densamme, enl. Vib. kämn.r. prot. x 44, p. 325, RA. 
9  Medd. av densamme, enl. Vib. kämn.r. prot. x 44, p. 220 o. 502, RA. 

Ruuth a.a., s. 436. 
n Medd av G. Luther enl. Vib. kämn.r. prot. x 45, p. 57, RA. 
12  Medd. av densamme, enl. Vib. kämn.r. prot. x 46, p. 336, RA. 
13  Medd. av densamme, enl. Vib. kämn.r. prot. x 47, p. 57, RA. 
14 Ruuth a.a., s. 455-456. 
15  0. B(ergström) : Arm&is Rulla 1684, Stockholm 1906, s. 21. 
16  Viborgs mantalslängd 1656, 8622, RA. 
17  Ibid. 1657, 1126, RA. 
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18 Ibid. 1658, 8630, RA. 
19  Medd. av G. Luther. 
20 Durchman a.a., s. 140 o. 147. 
21 Medd. av G. Luther. 
22  Medd. av densamme, enl. Vib. kämn.r. prot. x 54, p. 282, RA. 

LOCKAD AV LÖFTEN OM LYCKA 

1  Carl von Bonsdorff: Nyen och Nyenskans, Acta Soc. Scient. Fenn. Tom 
XVIII, Helsingfors 1891, s. 382. 

2  Eirik Hornborg: Tider och öden, Helsingfors 1961, s. 24. 
3  v. Bonsdorff a.a., s. 385. 

4  Ibid, s. 416. 
5  Framställningen av förhållandena i Ingermanland bygger i stor utsträck-

ning på tillgänglig tryckt litteratur, men beträffande kolonisationen ligger i 
främsta rummet muntliga meddelanden av fil.dr Eirik Hornborg och fil.mag. 
Harald Hornborg som grund för min uppfattning. 

6  Östersjöprovinsernas räkenskaper, Ingermanslands verificationsbok, 
Sv.KrA. 

7  v. Bonsdorff a.a., s. 404. 
8  Ibid., s. 440. 
9  Lagus a.a. II, s. 71 0. Durchman a.a., s. 136 o. 146. 

10 Ingermanlands och Kexholms läns verificationsbok 1680, saköreslängd 
för Nöteborgs län, p. 130, 9738, RA. 

11  Ingermanlands och Kexholms läns verificationsbok 1682, mantalslängd 
för Carlborgs socken, 9741, RA. 

12  Medd. av G. Luther. 
13  Nyens rådstugurätts prot. 1. 3 och 1. 7 1691, n 5, RA. 
14 Nyens Swenska Kijrckio-Rächningh pro Anno 1687 i avskr., RA. 
15  Nyens RR-prot. 19. 2 1690, n 4, RA. 
16  Ännu år 1688 gick Mårten Thesleff tillsammans med handelsmännen 

Carl Larsson, Johan Bruun, Salomon Weylandt och Alexander Suni samt 
arrendatorn Jacob Hoppenstång i borgen för handelsmannen Johan Kröger, 
som hade att till sina styvbarn utbetala deras möderne, 412 daler kmt, enl. 
Nyens RR-prot. 28. 3. 1688, n 2, RA. Samtidigt var Thesleff, enl. prot. 9. 5. 
1691, n 5, RA, skyldig handlanden Kröger en nästan dubbelt så stor summa. 

17  Gerhard Eimer: Die Stadtplanung im schwedischen Ostseereich 1600-
1715, Lund 1961, s. 293. 
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18 Nyens Swenska Kijrckio-Rächningh pro Anno 1689, avskr., RA. 
19 Medd. av G. Luther. 
20 Nyens RR-prot. 19. 2 1690, n 4, RA. 
21 Ibid. 2. o. 9. 5 1691, n 5, RA. 
22  Ibid. 23. 4 1691, n 5, RA. 
23  Ibid. 1. 3 1691, n 5, RA. 
24 Ibid. 1. 7 1691, n 5, RA. 
25 Ibid. 13.7 1691, n 5, RA. 
26 Peter Thesleffs sannolika födelseår kan utläsas ur Adam Lewenhaupt: 

Karl XII:s officerare, Stockholm 1920, s. 699. Kanslichefen Harry W. Walli 
har meddelat att Helena Hollsten i ett RR-prot. Omtalas som Markusdotter. 
Ehuru jag vågar tro att detta varit en felskrivning i protokollet, bör ju detta 
nämnas. Hypotesen att Helena Hollsten varit identisk med Erik Holstenii 
dotter Helena stödes av intet annat än att en ring märkt E. H. fanns bland 
hennes kvarlåtenskap. 

27  Mårten Thesleffs födelseår uppges hos Lewenhaupt a.a., s. 698, till 
1673 och i Jully Ramsays Ingermanland, anteckningar i RA till 1678. 

28  Elgenstierna a.a. VII, s. 1 o. 10. 
29  Jorois historiebok i avskr., RA. 
30 Lappträsk mantalslängd 1707, RA. Där kallas mannen Johan. 
31 Lappträsk historiebok i avskr., RA. Där kallas mannen Jöran, vilket an-

tingen kan vara en felskrivning för Johan eller den andra formen för Georg. 
32  Lappträsk mantalslängder för bl.a. åren 1732-1735, 8797, 8800, 8805 

o. 8808, RA, samt Lappträsk historiebok i avskr. för åren 1700-1749, RA, 
ger uppgifter som korrigerar och kompletterar tab. 37, ätten Schildt, hos El-
genstierna a.a. VII: 

Henrik Johan Schildt i Ingermanland hade åtm. två söner: 
Georg Johan Henriksson, döpt i Narva 27. 11. 1675. Gift i Nyen efter 
1698 m. Helena Mårtensdotter Thesleff, f. ca 1680, död efter 1707. 
Hade sonen Georg Johan, f. 1704, se hans ättlingar hos Elgenstierna. 
Ytterl. ett barn dött i Lappträsk 1707. 
Ernest Henriksson (icke Ernst Henrik!), f. 168(3), kapten, bosatt 
fr. 1707 på Klinckas boställe i Hindersby, Lappträsk, död där 16. 1. 
1743, 60 år gl, begr. i kyrkan. — Gift i Lappträsk 12. 10. 1709 m. 
Maria Sofia Gripenberg, f. 7. 9. 1684, död i Lappträsk 13. 9. 1766, 
dotter t. kaptenen Jakob Gripenberg och Sofia Maria von Hirscheit. 
Barn (födda i Lappträsk): 
Henrik Johan, f. 1710, se Tab. 2. 
Jakob Carl, f. 21. 8. 1712 (obiit). 
Anna Sofia, gift på Klinckas i Hindersby 2. 12. 1731 m. furiren Jo- 
hannes Memsen. 
Helena Margareta, f. 18. 4. 1724 (obiit). 
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Hedvig Christina, f. 15. 1. 1728. - Gift 1:o på Klinckas i Hinders-
by 18. 1. 1745 m. fältväb. Henrik Jakob Mentscher, död därst. 29. 8. 
1771, 50 år gl., 2:o därst. 8. 5. 1773 m. sold. v. Nyl. drag.reg. Carl 
Gustav Falck från Pojo förs. 

Tab. 2 
Henrik Johan Schildt (son t. Ernest Henriksson S., tab. 1), f. på 
Klinckas i Hindersby 8. 9. 1710. - Gift med Christina Johansdotter. 
Barn (födda i Lappträsk): 
Brigitta Sofia, gift på Klinckas i Hindersby 24. 4. 1773 m. korpr. v. 
Änkedrottn. livreg. Jakob Abraham Hoffri,n fr. Myrä i Porlom. 
Henrik Johan, f. 5. 7. 1763. 
Anna Sofia, f. 6. 12. 1764, död i Lappträsk 27. 7. 1770. 
Kaisa, f. 25. 4. 1766, död i Lappträsk 25. 7. 1770. 
Maria Stina, f. 26. 8. 1768. 

Dessa ofullständiga tabeller meddelas här närmast som fingervisning för 
vidare forskning av dem, som det intresserar. 

33  Nyens RR-prot. 1. 4, 7. 4, 3. 5, 6. 5 o. 12. 5 1698, n 23, FA. 
34 Ibid. 23.4 1691, n 4, RA. 
35 Ibid. 12. 2 1690, n 4, RA. 
36 Ibid. 30. 4 1690, n 4, RA. 
37 Narva historiebok i avskr., RA. 
38 Sigillavtrycket kan ses bl.a. i Ingermanlands och Kexholms läns verifica-

tionsbok för år 1685, p. 545, RA. 
39  Medd. av kamrer Arne Ekman. 

PETER THESLEFF OCH SIMON AFLECK OCH DERAS ÄTTLINGAR 

1  Lewenhaupt a.a., s. 699. 
2  Sigurd Nordenstreng: Krigarsläkten Theslöfs och major Simon Afflecks 

saga, Finsk Tidskrift 1932, s. 233. 
3  Ibid., s. 234. 
4  E. Hornborg till förf. 5. 1 1956. 
5  Nyens RR-prot. 12. 12. 1694, n 2, RA. 
6  Ingermanländska handlingar, RA. 
7  v. Bonsdorff a.a., s. 479. 
8  Lewenhaupt a.a., s. 698. 
9  Ramsay: Ingermanland, anteckningar, RA. 
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lo Av G. Luther medd. excerpter ur Viborgs RR-prot. 1638-54. 
11  Medd. av G. Luther. 
12 Ingermanlands landsbok 1662, Sv.KA. 
13 Ingermanlands verificationsbok 1670, Sv.KA. 
14 Sir Claude Auchinleck t. friherre W. G. Stiernstedt 4. 9. 1960. 
15  W. Douglas Simpson: Scottish Castles, Edinburgh 1959, s. 13. 
16 Ibid., s. 27. 
17  Medd. av W. G. Stiernstedt enl. John Milne: Celtic Place-Names in 

Aberdeenshire, Aberdeen 1912. 
18  Medd. av W. G. Stiernstedt enl. George Fraser Black: The Surnames of 

Scotland, New York 1946, I, s. 2677, samt Jarvise Memorial of Angus & 
Mearns, Scot. Hist. Rewiew. 

19  Medd. av W. G. Stiernstedt enl. Milne a.a. 
20  Medd. av friherrinnan Kate Stiernstedt, f. Hamilton. 
21 Medd. av W. G. Stiernstedt enl. Jarvise Memorial. 
22 Se närmare t.ex. J. W. Ruuth: Simon Afleck, Finsk Biografisk Handbok, 

utg. av Tor Carpelan, Helsingfors 1903, sp. 21-23. 
23 Erkki Kuujo: Taka-Karjalan verotus v:een 1710, Suomen. Hist. Seur. 

Hist. tutkimuksia LII, Helsingfors 1962. 
" Nordenstreng a.a., s. 237. 
25  Durchman a.a., s. 194. 
26  Medd. av G. Luther. 
27 Nordenstreng a.a., s. 237-238. 
28 Ibid., s. 239. 
29 Ibid., s. 240. 
30 Ibid., s. 241. 
31 Ruuth i FBH, sp. 23. 
32 Medd. av hovrättsrådet Werner W:son Wickström enl. Hollola, Ori-

mattila och Koskis lagfartsprotokoll 1. 10. 1751 i Raseborgs lagfartsdombok. 
33 Elgenstierna a.a., II, s. 874 a. 
" Nykarleby landsförs. historiebok i avskr., RA. 
35  Medd. av G. Luther enl. Pielisjärvi tingsprot. 20. 1. 1729. 
36 Medd. av G. Luther enl. Pielisjärvi tingsprot. 20. 2. 1725. 
37  Thesleff a.a., s. 10. 
38 Nordenstreng a.a., s. 234-235. 
39  Kaarlo Wirilander: Suomen armeijan upseeristo ja aliupseeristo 1718-
1810, Helsingfors 1953, s. 385. 
40 Ibid., S. 773, 778-779. 
41 Ibid., S. 811. 
42  Nordenstreng a.a., s. 242. 
43 Hornborg a.a., s. 24: Wolfram von Eschenbach: Parcif al. 
44  Wirilander a.a., s. 767, 768, 778, 781, 790, 796, 804, 815. 
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45  Medd. av Landsarkivet i Härnösand 10. 5. 1962 ur Umeå stadsförs. 
husförhörslängd 1765-1772, fol. 141, A I: 3. 

46  Medd. av kyrkoherdeämbetet i Laihela. 
47  J. Mankell: Finska armens och Finlands krigshistoria I, Stockholm 1870, 

s. 325, 341, 347, 364. 
48  Ibid., s. 377, 386, 392. 
49  Erik Lindhs uppsats i Hufvudstadsbladet 30. 6. 1929, enl. Nordenstreng 

a.a., s. 243. 
5° Mankell a.a., s. 324, 425, 455, 522. 
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Jutikkala, Eino 110 
Juusten, Anna 14, 22, 25-26, 29 

-30, 48, 149 
, Paulus 14, 25, 30, 48 
, Per 48 

Jägerhorn, Georg Henrik 87 
Jöns Henriksson 71 
Jöran Clementsson 55 

Kajsa Stina Michelsdotter 157 
Karin Henriksdotter 25 
Karl XI 53 
Karl XII 69, 72, 78, 99, 101 
Kattilus, Påfvel 49 
Kipling, Rudyard 152 
Kiärrman, Carl 143 
Kleenberg, Gustaf 143  

Klöfversköld, Aron 52 
, Emerentia 33 

Konow, Berendt Eriksson 63 
von Koskull, Anders 37 
Kristina, drottning 18, 27-29, 33 
Krok, Andreas, adl. Gyllenkrok 42 
Krook, Benjamin 36, 62 

, Carl 139 
, Margareta Charlotta 139 

Kruse, Erik 37 
Kröger, Johan 63-64, 153 
Kuujo, Erkki 75 
von Kägelgen, Carl 112-113 ( bild- 

texten) 
Kölling, Jost, d.y. 41 

, Jost, d.ä. 41 
König, Anders 96 

, Blasius, d.y. 32, 96 
, Margareta Andersdotter 96, 

114 

Lackman, Hans Jörgen 66 
Lagus, Gabriel 14, 42 

, Vilhelm 109 
Lehusen, Margareta 36 
Lewenhaupt, Adam 69, 72, 78, 93, 

99-101 
Lilliehöök, Carl Johan 106 
Lindfors, Aili, f. Theslöf 9, 90 
Lindh, Erik 87 
Lindström, Matthias 117 
von der Lippe, släkt, 68, 113 

, Jörgen Hinrich 68 
Lisa Andersdotter 131 
Ljungman, Nils 139 
Losch, Arfvid 125 

, Dorothea Maria 122, 124-
130, 133-137, 142-146 

, Henrik Jacob 122 
, Magdalena, g.m. Isak Wack-

lin 126, 142 
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Losch, Maria Teresia, se Losch, Do- 
rothea Maria 

Losköld, Margareta 139 
Lostierna, släkt 161 

, Charlotta 139 
, Jonas 139 

Lovisa Ulrika, drottning 85 
Lundin, Olaus 93 
Luther, Georg 9 
Löfving, Stefan 123 
Löschern von Hertzfelt, Carl Gustaf 

161 

Maisa Olufsdotter 51 
Malm, Lars 64 
Malmström, Carl Gustaf 106 
Mankell, J. 87 
Mansnerus, Carl 127 
Margareta Mårtensdotter 54 
Maria, piga (I) 115 

, piga (H) 134, 136 
Nilsdotter 86 
Magdalena Mariedotter 134 

Matts Tönnisson 51 
Meinander, K. K. 146 
Melartopaeus, Catharina 23, 33-35 

, Gabriel 33, 35 
Memsen, Johannes 154 
Mende, Baltzar 96 
Menschever, Henrik 11, 13, 17-22 

32, 48 
Mentscher, Henrik Jakob 155 
Moij, Paul 13, 22, 41 
Montanus, Catharina Walleriansdot-

ter, se Catharina Wallerians 
dotter 
, Wallerian Jönsson 18 

Morgenstern, Christian 148 
Mums, Anna Mårtensdotter, d.y. 53 

, Anna Mårtensdotter, d.ä. 41 
-42 

, Lorenz Mårtensson 41, 43 

Mums, Malin Mårtensdotter 41-43, 
49, 54 

, Margareta Mårtensdotter 23 
-24, 34, 39-43, 45-46, 
48-55, 61 

, Maria Mårtensdotter 41-42 
, Mårten, d.y. 11, 21, 23, 41, 

43, 53 
, Mårten, d.ä. 41-43, 49-50 

Möllerum, Didrik 109 
Mörne, Arvid 139 
Mörner, Carl 31, 37 

von Nandelstadt, N. N., g.m. Hen- 
rik Johan Schildt 65 

von Nieroth, släkt 103 
Nikander, Gabriel 110 
Nils Larsson 49 
Nordenstreng, Sigurd 70, 91, 98 
Nordström, Erik Johansson 131, 133 

, Eva Eriksdotter 131 
Nyberg, Paul 8 
Nycopensis, Christina 62 

Orlov-Denisov, Vasili Vasiljevitj 91 
Oxenstierna, släkt 100, 103 

, Axel 58 
, Göran Ludvig 87 

Palander, Abraham 115 
Petersen, Johan Adam 144 
Pihl, Catharina 109 

» , Gabriel Emanuel 142-143 
Pihlroth, Lars Thomasson 55 
Pijper, Christina 66 
Pirsdorff, Catharina 96-97, 99- 

100, 110-116, 119, 122, 
124, 144-145 (bildtexten) 
, David 96-97, 99, 114 
, N. N. Davidsson 97 
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Plagman, Peter 137 
Posse, Knut 52 
Puumalain, Maria 67 

Raath, Märta Christina 121 
Ramsay, Jully 49, 93 
Redsven, Jöran 42 
Reuter, Samuel 37 
Rosencröel, Johan, se Cröel, Johan 
Rosenlew, Otto Wilhelm 134 
Rudolf, Thomas 36, 96 
Ruuth, Elisabet Petersdotter 62 

, Enevald 18 
, Ingeborg 43, 53 

Ruuth, J. IV. 15, 52 
Ruuth, Peter 62 

, Peter Bertilsson 43 

Salin, Gabriel 132 
Salomo 119-120, 130 
Schildt, släkt 65, 154-155 

, Anna Sofia 154 
, Anna Sofia, d.y. 155 
, Brigitta Sofia 155 
, Ernest Henriksson 65-66, 

154-155 
, Georg Johan 65-66, 154 
, Georg Johan, d.y. 65, 154 
, Gustaf 65 
, Hedvig Christina 155 
, Helena Margareta 154 
, Henrik Johan, d.y. 154-155 
, Henrik Johan, d.ä. 65, 154 
, Henrik Johan (III) 155 
, Jakob Carl 154 
, Jöran, se Schildt, Georg 

Johan 
, Kaisa 155 
, Maria Stina 155 

von Schimmelkorn, Christina 41  

Schmedeman, Catharina 48 
, Hans, d.y. 19-20, 

29, 48, 50 
, Hans, d.ä. 19 
, Johan 19 
, N. N. g.m. Henrik 

Menschever 20 
Schmidt, Hans 11, 15-16, 21-23 

, Johan Pålsson 32-34 
Schoultz von Ascheraden, Bernhard 

Henrik 87 
Schultz, arrendator 71 
Sigfrid Mattsson 25 
Simon Mårtensson 54 
Sinclair, Anna Maria 107, 139 
Sirelius, Gabriel 117 
Skomars, Anders Andersson 89, 157 
Skotte, Jacob 14 
Smed, Erik 49 
Sneider, Jacob 119 
Sophia Eriksdotter 141-143 
Sormuinen, Inkeri 76-77 

, Yrjö 76-77 
Stare, Elias Haraldsson, adl. Staren- 

sköld 42 
Starensköld, Elias 42 
von Stedingk, Curt Bogislaus Lud- 

vig Christoffer 87 
Stiernstedt, släkt 40, 48, 138, 147 

, Anna Maria 108 
, Barbara Christina 107 
, Carl Johan, d.y. 107, 

140-143 
, Carl Johan, d.ä. 105 
, Christina Charlotta 108 
, Fredrik Wilhelm 107, 

131-132, 139-140 
, Johan 95, 103-105 

Stiernstedt, Kate, f. Hamilton 8 
Stiernstedt, Sidonia 107 

, Wilhelm 95, 104-109, 
139 
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Stiernstedt, IV. Gordon 8, 46 
Stiernstedt, Wilhelmina Johanna 107, 

139, 141 
Stråhiman, Catharina 14, 22, 25--27, 

30-31, 34, 46-47, 50, 54 
, Henrik 14, 25, 29, 48 
, Maria 26 
, Peter 26 

Sture, Sten, d.ä. 108 
Svenonius, Enevald 16 

Tapanain, Samuel 41, 49, 54 
Teetgren, Catharina Henriksdotter 20 

, Christina Henriksdotter 19 
Tennberg, släkt 145, 148 

, Callista 145 
, Johan 144 
, Johan Adolf 145 

Thesleff, släkt 7, 15, 24-25, 39- 
40, 48, 72, 148-149, 157 
, Anna 32, 47-48 
, Anna Christina 116, 129 
, Anna Maria 100, 115, 117 
, Berndt 99-100 
, Callista 125-127, 131, 
134, 144, 148-149 
, Carl Anders 125, 127 
, Carl Gustaf 99, 113-117, 
121, 124, 128-129 
, Carl Henrik 81, 83-84, 
86-91 
, Carl Johan 120-121, 125 
-127 
, Catharina Claudiidotter 36 
, Catharina Mårtensdotter 65, 
97 
, Catharina Petersdotter 92 
, Christina Pålsdotter 46, 53 
-54 
, Clas 36, 96-97 
, Eleonora 125  

Thesleff, Gustaf Adolf 120 
, Claudius 12-24, 31-32, 
34-39, 43, 45, 47-48, 51, 
54, 96 
, Hans 14, 25-26, 31, 39-
41, 46-48, 53, 68, 149 
, Hans Pålsson 46, 48-49, 
52-53 
, Helena Mårtensdotter 65-
66, 154 
, Helena Catharina 99, 114 
-116, 121, 127, 142 
, Helena Catharina, d.y. 125 
, Henrik Petersson 72, 78- 
82, 98, 102 
, Johan 30 
, Johan, adl. Stiernstedt 95 
, Johan Adolph 125 
, Leonilda 125 
, Margareta Elisabet 100, 115 
-116 
, Maria Magdalena 125 
, Mårten Mårtensson 65, 69, 
93-103, 105, 107, 109-
112, 114, 116, 119, 129, 144 
-145 (bildtexten), 149 
, Mårten Pålsson 39-41, 45 
46, 49, 53, 61-64, 66-69, 
82, 93, 96-97 (bildtexten), 
98, 112, 114 
, Mårten Johan 99, 110, 113 
-115, 117-118, 120-130, 
132-137, 142-145, 149 
, Paulus, se Påfvel! 
, Peter Hansson 19, 32, 34, 
40, 45, 47-49, 54, 92, 104 
, Peter Mårtensson 63, 65, 
69-72, 81-82, 92-93, 95, 
99, 102, 149, 154 
, Peter Petersson 22, 95 
, Petter Henriksson 80, 82 
, Påfvel (Paulus) 23, 31- 
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34, 39-41, 45-55, 64-65 
(bildtexten), 72, 95, 98, 149 

Thesleff, Rötgerdt 27-28, 32-34, 
40, 45, 47-48, 51 
, Simon 81 
, Ulrica Sophia 122, 131-
134, 136, 139-140, 142 
, Wendla Claudiidotter 36, 
62 
, Wendla Hansdotter 27, 32, 
47 
, Wendla Christina 122, 125, 
131, 133-134, 136, 142 

Thesleff, Wilhelm 15, 39-40, 47, 
148 

Theslöf, släkt 7, 91, 98, 149, 157 
, Aili 9, 90 
, Aini Maria 157 
, Alexander 90 
, Alfhild Teresia 157 
, Anni Cecilia 157 
, Astrid Linnea 157 
, Cajsa Stina 89 
, Carl Gustaf (Gösta) 91 
, Carl Henrik 90-91 
, Einar Alfred 91 
, Georg Henrik 91 
, (Thesleff), Henrik 86, 89 
-92 
, Johan Alexei Hautaniemi 
157 

, Johannes Alexander (Jean) 
90 
, Kristin 54 
, Lilly Ingrid Elisabeth 91 
, Margit Henriette 157 
, Maria 86, 88-89, 157 
, Mary 91 
, Matts Wilhelm Skomars 157 
, Mirjam Alice 157  

Theslöf, Olga Maria 157 
, Sigrid Maria 91 

Thorvöst, Herman 92 
Tolja, Matthias Jacobaeus 14, 42 
von Torcken, Edvard Gustaf 139 

, Johanna Elisabet 127 
, Maria Magdalena 143 
, Maximilian Henrik 

109, 138, 143 
, Nils Maximilian 116, 

129 
Toulon, Marie Madeleine 134-135 
Tyrgils Knutsson 68 
Törne, Ulrik 67, 93 
Törngren, Pehr Henrik 9 

Ullner, Carl 122 
Ulrica (Carl Johan Stiernstedts dot- 

ter) 141 

Wacklin, Isak 126, 128-129 (bild- 
texten) 

Wall, Lars 119 
Wallgren, Georg 79, 81-82 
Walli, Harry W. 9 
Walsing, Niclas 71 
Vanconia, Sofia Dorothea 108 
Wattrangius, Mikael Johannis 15-16 
Wellingk, Christina Elisabet 121 
Weylandt, Salomon 153 
von Wickeden, Dorothea 64 
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Wikblad, Maria Elisabet 88 
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RÄTTELSE: 

Carl von Kiigelgens här återgivna bild, 
senare utförd som litografi, föreställer Dal-
karby i Pojo. Glädjen över originalbildens 
skönhet förorsakade glömskan och gjorde 
att en reproduktion av den upptogs bland 
illustrationerna. Dalkarby i Kimito, som 
också ligger vid en lövträdskransad strand, 
var emellertid ståndsmässigt byggt i tidens 
stil. Därför får man föreställa sig att 
Stiernstedtarnas gård tedde sig lika för-
tj usande. 





i. tullnären 
hmidt. 

. G. 18. 
junkten 
1713, t 

Margareta Elisabeth 
f. 171(4), t 12. 6. 1782. G. 
27. 9. 1735 m. bruksbokhålla- 
ren Johan Forssman, f. 170(5) 

24. 5. 1745. 

.1,hristina 
t 1831. G. 1:o 

.1. löjtn. Maxi -
'eken, f. 3. 1. 
1783: 2:o 4. 12. 
anten Matthias 
1759, t 1809. 

Gustaf Adolph 
f. 8. 4. 1748, 

(41 14. 7. s. år. 

Ulrica 
f. 13. 8. 1752, 

(t) 15. 9. s. år. 

Johannes 
t. 27. 3. 1755, 
t 24. 4. s: år. 

5. 1783. 
sederm. 
berg, f. 
09. 

3. Carl Anders 
f. 14.6. 1759, 
t 28. 2. 1762.  

3. Catharina Eleonora 
f. 28. 6. 1761, 

s. år. 

3. Johan Adolph 
f. 27. 5. 1763, 

3. 7. s. år. 

3. Tvillingar 
gossebarn, 

dödf. 28. 7. 1764. 

‘xel Wilhelm 
. 12. 9. 1831, 

t s. år. 

Ebba Mathilda 
f. 14. 11. 1832, 

t ogift 21. 11. 1910. 

Axel Wilhelm 
f. 7. 2. 1835, 
t 29. 7. s. år. 

Alfred 
överste, f. 3. 6. 1836, t 21. 6. 
1903. G. 2. 6. 1873 m. Olga 
Plaksin, f. 2. 7. 1838, t 7. 9. 
1929. Barnlösa. 

Selma Aurora 
f. 21. 9. 1837, 

t s. år. 

Ueorg Henri( 
legationsråd, journalist, f. 23. 
1. 1880, t 4. 2. 1957. G. 1:o 
30. 1. 1919 ni. Dorothea Kal-
levig Schröder fr. Norge, 
skilda 12. 12. 1925; 2:o 9. 10. 
1927 m. Sigrid Ruin, f. 25. 2. 
1890, lever i H:fors. 

- Enl 
f. 27. 3. 1882, lever i H:fors. 
G. 1:0 27. 3. 1906 m. kassö-
ren Thure Adolf Wessberg, 
f. 2. 6. 1869, t 30. 3. 1930; 
2:o 28. 3. 1945 m. kommerse-
rådet August Ivar Lindfors, 
f. 21. 6. 1872, t 26. 4. 1950. 

--j'OnraTflrCS-nTCXalfrCitCTCIITIT"- 
dr h.c., porträttmålare, f. 25. 
4. 1884, lever i Miami, USA. 
G. 1:o 1914 m. Elisabet \Vin-
ter, f. 10. 5. 1882, skilda 1929; 
2:o 1929 m. Grace Divine, f. 
14. 2. 1900. 

       

1. Alix Dorry Sofie 1. Jean Gustav Junior (Gene) 2. Aili 
k, f. f. 27. 10. 1919, lever i Norge. affärsman, New York, f. 12. 2. f. 18. 6. 1930, New York. 
8. 2. G. 1949 m. gen.konsul Erling 1915. G. m. Mil- flygplatschef i Miami. 
Bir- Steen, f. 6. 3. 1891, t 22. 9. tål. 

2. Jeanne Arianne 
f. 27. 8. 1937, New York. 
G. 1963 i Mexico. 

f. 1961. 
(G. 

Nlilo 

      

      

       

       

Gene 
). f. 3.12. 1946. 



Son 
(t) 25. 1. 1656. 

Hans 
fänrik, f. ca 1632, t 1695. 

Christina 
G. ca 1668 m. kapellanen 
Erik Herkepaeus, t 1693 

Mårten 
mantalskommissarie, f. ca 
1634, t 28. 6. 1689. G. före 
1669 rn. Helena Hollsten, 

f. 1654, t 20. 2. 1699. 

Catharina 
G. 6. 1. 1658 ni. gymnasielek- 
torn, sederm. kyrkoh. Anders 
Heinricius, t 1673. 

Claudius 
köpman i Viborg, t före 1686. 
G. m. Catharina Barkhusen, 
(omg. 1686 in. stadsmusikan-
ten Thomas Rudolf i hans 2. 
gifte). 

Wendla 
(t) 20. 10. 1661. G. 4. 12. 1660 

gymnasielektorn, sederm. 
kyrkoh. Benjamin Krook, t 
1675. 

Catharina 
f. 5. 2. 1741, 

(t) 1743. 

Anna 
f. 13. 4. 1746, 
28. 10. 1766 r 
milias v. To] 
1727, t 31. 7. 
1795 ni. serge 
Lindström, f. 

Carl Johan 
f. 14. 2. 1742 

(t) 11. 8. 1751. 

1 
Sara Elisabeth 
f. 29. 7. 1739, 
(t) 5. 1. 1741. 

Gustaf Adolph 
f. 7. 10. 1744, 
it) 22.6.1745. 

Emma Olivia 
1. 10. 3. 1821, 

t s. år. 

Emma Olivia 
f. 15. 5. 1822, 

t s. år. 

Karolina Elisabeth 
f. 14. 1. 1829, 

t ogift 10. 7. 1900. 

Frans Oskar 
fänrik, f. 24. 1. 1824, 

1 ogift 1901. 

Carl Henrik 
överste, f. 16. 11. 1819, t 18. 1. 
1878. G. 19. 9. 1851 m. Alek-
sandra Plaksin, f. 1830, t 14. 
4. 1882. 

Alexander 
krigskommissarie, 1. 19. 7. 
1827, 1 13. 7. 1897. G. 12. 6. 
1865 ni. Lydia Malmberg, f. 
25. 11. 1844, 1  11. 7. 1931. 

Inga Birgitta 
skolelev, f. 22. 7. 194 

t 7. 9. 1956. 

1. Karin Monica, 2. Lena Christina 
f. 12. 9. 1947. f. 17. 3. 1961. 

Hans Thesleff 
köpman i Viborg, rådman, 
infl. 1595, t 1615. G. 1600 m. 
Catharina Stråhlman, t 1651. 

Claudius 
domprost, t 15. 8. 1666. G. ni. 
Anna Eriksdotter, t 12. 12. 
1666. 

Wendla 
t 1651. G. ni. rådmannen Hen- 
rik v. Broken, (t) 27. 4, 1656. 

Paulus (Påfvel) 
förvaltare, t 1658. G. ni. Mar-
gareta Mårtensdotter Mums, 
t eft. 1667. 

Rötgerdt 
förrådsförvaltare, t 1644. G. 
m. Anna Grelsdotter, (omg. 
165(1) m. Henrik Mur). 

Peter 
häradshövding, t 18. 3. 1663. 
G. m. Catharina Schmedeman 
t 16. 2. 1692. 

Se ättlingar: 
Bergholm: Sukukirja, Elgen-
stierna: Ättartavlor o. Wil-
helm Thesleff: Släkten Thes-
leff 1595-1925. 

Anna 
t eft. 1673. G. n 
Johan Pålsson Se 

Peter 
löjtnant, f. 167(0), t 1710. 
G. m. N. N. Henriksdotter. 

Catharina 
f. 167(1), t 1746. G. m. krigs- 
kommissarien Nicolaus Hjelm - 
man. 

Mårten 
major, f. 1678, t 4. 2. 1737. 
G. 15. 8. 1697 m. Catharina 
Pirsdorff, f. 167(2), t 16. 10. 
1743. 

Helena 
f. 168(0), t eft. 1707. G. m. 
fänriken Georg Johan Schildt, 
(f.) 27. 11. 1675, t eft. 1707. 

Henrik 
löjtnant, f. 1694, t 23. 8. 1741 
eller 1744. G. ca 1730 m. An-
na Elisabeth Afleck, f. 170(6), 

7. 9. 1781. 

Mårten Johan 
dykeriinspektör, f 3. 8. 1705, 
1 4. 5. 1777. G. 1:o 14. 11. 1741 
ni. Christina Forssman, f. 
14. 3. 1712, t 24. 6. 1746; 2:o 
20. 10. 1747 m. Eva Catharina 
Boernian, f. 1726, 28. 5. 1756; 
3:o 14. 10. 1756 ra. Dorothea 
Maria Losch, f. 173(0), 1 2. 2. 
1799. 

Helena Catharina 
f. 170(8), (1) 31. 1. 1765. G. 
6. 6. 1738 ni. kronobefall-
ningsmannen Christian Gad-
delius, f. 170(3), 1 11. 8. 1784. 

Carl Gustaf 
bruksbokhållare, f. 8. 10. 1711, 
(t) 9. 8. 1787. G. 28. 10. 1738 
m. Sara Forssman, f. 25. 4. 
1709, (t) 9. 8. 1787. 

Anna Maria 
f. 171(3), 1 28. 9. 177,. 

1742 ni. pastorsad 
Gabriel Sirelius, f. 
1791. 

Berndt 
f. 170(1), t 16. 1. 1715. 

Cajsa Stina Henrik Theslöf 
f. a.n. 11. 3. 1779, f. 8. 8. 1784, t 25. 5. 1869. 

1 eft. 1801. G. 29. 12. 1818 ni. Maria Ca-
tharina Juthman, f. 30. 8. 
1792, t 1848. 

Maria 
f. 24. 11. 1788, t 19. 3. 1852. 
G. 1807 m. bondesonen An-
ders Andersson Skomars, 1. 
17. 11. 1792, t 5. 4. 1878. De-
ras efterkommande har an-
tagit namnet Theslöf. 

2. Ulrica Sophia 
f. 13. 2. 1750, t 25. 12. 1821. 
G. 1771 ni. hautboisten se 
dem. organisten Carl Henrik 
Hjelm, f. 6. 10. 1743, 1  22. 5. 
1818. 

2. Wendela Christina 
f. 15 6. 1752. G. 1774 in. fär-
garen Jacob Johan Bunthen, 
t eft. 1788. 

3. Callista 
f. 29. 10. 1758, 1  23. 
G. 25. 12. 1781 ni. 
kyrkoh. Johan Tenn 

4. 1749, t 31. 1. 18 

1. Anna Christina 
f. 24. 9. 1743, 

s. år. 

1. Carl Johan 
f. 7. 1. 1745, 
4.  före 1777. 

1. Gustaf Adolf 
f. 1. 2. 1746, 

(1) 4. 3. s. år. 

3. Leonilda 
f. 16. 7. 1757, 
t 13. 8. s. år. 

Petter Henrik 
sjöman, farmare, f. 29. 9. 1861, 

3. 10. 1924. Var gift i Aust-
ralien och har efterkomman-
de, som kallar sig Theslow. 

1 

Gustaf 
f. 19. 12. 1862. 
Flytt. 1887 t. 
Halikko och 
1891 t. Gus-
tavs. Ogift. 

Wolter 
ingenjör, f. 25. 8. 1867, 1 19. 

1898. G. 13. 12. 1897 m. 
Ebba Augusta Hjelt, f. 30. 3. 
1863, 1  17. 1. 1926. Barnlösa. 

Alexis Bertha Lydia 
1. 27. 

24. 
3. 

12. 
1866, 
1866. 

f. 12 3. 1868, 
5. 1871. 

OSSian 
f. 25.4. 1870, 
t 24. 2. 1876. 

can tiruszar (Ost) 
generalmajor, f. 26. 4. 1872, 
t 28. 3. 1939. G. 19. 1. 1907 
m. Karin Mathilda Lilian Isa-
bella Korsman, f. 9. 6. 1888, 
lever i H:fors. Barnlösa. 

11.1.1 
f. 22. 4. 1874, 1  24. 10. 1925. 
G. 14. 6. 1892 ni. fil.dr, lektor 
Peter August Heinricius, f. 
24. 10. 1863, 1 15. 1. 1927. 

iisy "lagrat rausavern 
stud., lärarinna, f. 28. 5. 1876, 
t ogift 21. 8. 1905. 

Einar Altrea 
v.häradshövd., f. 1. 2. 1878, 
1 22. 10. 1945. G. 12. 1. 1926 
ni. Sigrid Ingeborg Åström, 
f. 14. 10. 1898, lever 1 Kotka. 

1 
Kurt Ragnar 

kontorschef, f. 3. 2. 1926, le-
ver i Kotka. G. 1:o 11. 12. 
1946 m. Britta Pekkala, f. 
20. 2. 1922, skilda 29. 8. 1960; 
2:o 13. 9. 1960 ni. sjuksköt. 
Valpuri Matleena Gustafsson, 
f. 5. 3. 1937. 

Bertel Henrik 
banktjänsteman, res.fänri 
29. 1. 1908, 1  (stupade) 1 
1940. G. 15. 9. 1935 ni. 
git Margareta Törnrotl 
1. 4. 1910, lever i H:fors 
2:o 13. 6. 1950 m. dir. 
hhmarl Mattila). 

Petter Carl Henrik Simon 
sergeant, t 11. 3. 1758. major, f. 25. 8. 1736, t 10. 8. rustmästare, avsked 1770. 

1815. G. 1. 7. 1784 m. Catha- 
rina Forslind, f. 8. 3. 1754 
(1749?), t eft. 1801, före 1804. 

Karl 
ceut, f. 15. 6. 1858, 
gift 11. 9. 1904. 

Napoleon 
kontorist, f. 12. 12. 1859. 

ogift 13. 5. 1918. 

Olga 
f. 31. 12. 1864, 

t ogift 14. 2. 1886. 

Alfred 
f. 10. 3. 1866, 

t ogift 19. 4. 1886. 

Aurora 
f. 4. 9. 1869, 

i-  ogift 7. 8. 1945. 

Agnes 
sjukgymnast, f. 20. 2. 1871, 

ogift 11. 8. 1955. 



Carola Alexander Maria (Mary) 
telegrafist, f. 10. 2. 1854, vaktmästare, f. 3. 12. 1855, f. 5. 5. 1857, t 12. 12. 1924. 

t ogift 10. 6. 1927. t 29. 1. 1920. G. 17. 5. 1910 G. 20. 6. 1884 m. prof. Sigurd 
m. Ester Maria Koskela, f. Nordenstreng, f. 7. 10. 1857, 
16. 5. 1887, lever i H:fors. t 11. 5. 1935. 

farma 
t c 

Henrik Walentin Alexander 
chaufför, f. 15. 6. 1915. G. 31. 
10. 1937 m. Elin Irene Rand-
ström, f. 13. 4. 1907. Barnlösa. 
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