
En frånvarandes sam
tal m

ed en frånvarande 
      

 

 

En frånvarandes  
samtal med  
en frånvarande 
Bröderna Daniel, Carl  
och Gustav Gyldenstolpes brev  
till Nils Gyldenstolpe 1660–1679

Utgåva av latinsk text i urval, översättning  
samt inledning av Annika Ström

Södertörn retoriska studier 5

Denna bok innehåller en utgåva med svensk översättning av 114 brev, 
skrivna på latin under den andra hälften av 1600-talet. Breven är för-
fattade av de tre bröderna Daniel, Carl och Gustav Gyldenstolpe och 
riktar sig med några få undantag till deras äldre bror Nils som flyttat 
från hemmet i Åbo till Stockholm för att göra ämbetsmannakarriär. 

I breven erbjuds vi många glimtar av dåtidens samhälle, av det skånska 
kriget där en av bröderna deltog, om privata händelser och av de var-
dagliga problem som ofta handlade om att hålla samman familjen 
under kärva förhållanden. Vi informeras även om de verksamheter 
som bedrevs av jurister och ämbetsmän i stormaktstidens svenska 
statsförvaltning med förgreningar kring hela Östersjön.

Förutom sitt värde som historiska källor ger breven inblickar i då-
tidens utbildningsväsen med ett särskilt fokus på inlärningen av 
latin och retorik. De visar också på den höga latinkompetens som 
individer besatt under tidigmodern tid i Sverige samt hur detta ny-
latin var ett kommunikationsmedel som smidigt kunde utnyttjas för 
alla förekommande sociala behov.

Annika Ström är professor i retorik och docent i latin och verksam i 
retorikämnet vid Södertörns högskola.

Södertörns högskola | Biblioteket, SE-141 89 Huddinge | publications@sh.se



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

En frånvarandes samtal  
med en frånvarande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Södertörns högskola 2017

En frånvarandes  
samtal med  
en frånvarande 
Bröderna Daniel, Carl  
och Gustav Gyldenstolpes brev  
till Nils Gyldenstolpe 1660–1679

Utgåva av latinsk text i urval, översättning  
samt inledning av Annika Ström



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Södertörns högskola 
SE-141 89 Huddinge 

 
© Annika Ström och  
Södertörns högskola 

 
Omslag: Jonathan Robson 

Formgivning: Per Lindblom & Jonathan Robson 
Tryck: Elanders, Stockholm 2017 

 
Södertörn retoriska studier 5 

ISBN: 978-91-88663-16-0 



 
 

 

En frånvarandes samtal med en frånvarande 

Lectori benevolo! 
Såsom många böcker som trycktes under 1600-talet börjar även 
denna bok, 400 år senare, med ett brev till den förhoppningsvis 
välvilliga läsaren, i avsikt att presentera bokens innehåll och syfte. 
Dessutom passar det bra att inleda en bok om brev med ett brev. 

Stormaktstidens Sverige har varit i fokus för så gott som all 
min forskning. För mig som latinist har nylatinet (för Sveriges 
räkning det latin som skrevs från cirka 1500 och framåt) varit ett 
stort intresse. Enorma mängder texter av olika slag skrevs nämli-
gen i Sverige på latin under 1600-talet. Här finns en stor skatt av 
texter, fyllda av intressanta upplysningar, och endast en bråkdel 
har kunnat tillgängliggöras för en större allmänhet, d.v.s. över-
sättas till något modernt språk.  

Just detta nylatin förde mig in på retorikens domäner när jag 
skrev min avhandling om latinsk begravningsdiktning från svensk 
stormaktstid. Dikternas form och innehåll pekade mot retoriska 
förebilder och normer för denna diktning (en subgenre till den 
klassiska genren genus demonstrativum). Kunskap om retorik 
blev en förutsättning för att förstå dikterna och deras sociala och 
litterära kontext.  

Genom två av Östersjöstiftelsen finansierade forskningsprojekt 
har jag under de senaste tio åren fått möjlighet att studera en helt 
annan genre, nämligen brevet. En stor samling av familjebrev 
inom familjen Gyldenstolpe har varit föremål för detta arbete. 
En första bok innehållande utgåvor och översättningar av Mi-
chael Wexionius Gyldenstolpes brev (1609–1670, professor vid 



 
 

 

Åbo akademi) till sonen Nils kom i tryck 20141 och föreliggande 
bok är en fortsättning på det arbetet. 114 brev från Michaels tre 
söner Daniel, Gustav och Carl till Nils blir här utgivna och över-
satta. Såväl Michaels som sönernas brev är mycket intressanta 
tidsdokument, vilka skildrar människors vardag under den andra 
hälften av 1600-talet. Här skildras således allt från problem vid 
Åbo akademi, ekonomiska och juridiska ärenden till familje-
angelägenheter, till exempel dödsfall, födslar, bröllop, barnens 
uppfostran och utbildning. Breven utgör ett rikt källmaterial för 
såväl historia, personhistoria, pedagogikens och retorikens histo-
ria och inte minst latinet under perioden. Gyldenstolparnas brev 
är ytterligare ett vittne om periodens latinkompetens och nylati-
nets användning i Sverige. 

Breven mellan de olika familjemedlemmarna är ett levande 
exempel på kommunikation. Under 1600-talet var förstås inte 
kommunikationsmöjligheterna lika rika som idag och brevet ut-
gjorde den enda möjligheten till att tala med personer som inte 
var närvarande, eller som Erasmus uttrycker det: en frånvaran-
des samtal med en frånvarande.2 Härifrån kommer alltså bokens 
titel. Familjen Gyldenstolpes brevskrivande är inte en isolerad 
företeelse utan den placerar sig i en kontext av brevskrivande 
som utövades över hela Europa, med den kanske mest kände 
brevskrivaren, nämligen Marcus Tullius Cicero, som förebild. 
Många lärda män på kontinenten skrev tusentals brev, ofta med 
syftet att publicera dem. Några exempel är Petrarca, Erasmus, 
Melanchthon och Lipsius. Parallellt med det faktiska brevskri-
vandet ägnade sig dessa brevskrivare sig åt att teoretisera brev-
skrivandet, d.v.s. åt att författa traktater om brevretorik.  

Förutom att tillgängliggöra innehållet i bröderna Gyldenstol-
pes brev för en icke latinkunnig publik vill denna bok även pre-

                                                                               
1 Ström, Annika, Professor Michael Wexionius Gyldenstolpes brev till sonen 
Nils 1660–1669. (Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande 
Skandinaviens historia), vol. 37. Stockholm 2014. 
2 På latin Absentis ad absentem colloquium. Erasmus definition av ett brev i 
Brevissima maximeque compendiaria conficiendarum epistolarum formula, 
1521, i inledningen.  



 
 

 

sentera några möjliga förklaringar till detta flitiga brevskrivande 
på latin. Detta kräver en kort presentation av brevretorikens historia 
med fokus på 1600-talets brevteori (brevets retorik), samt hur denna 
förmedlades via undervisningen. Breven erbjuder alltså intressant 
information om hur inlärning av såväl latin som själva brevgenren 
gick till. Boken vill således vara en studie av såväl brevets praktik 
som dess teori – en studie av dåtida kommunikation och dess 
ramar med Gyldenstolparnas brev som utgångspunkt. 
 

* 

 
Ett stort tack till dem som hjälpt och stöttat mig: Professores 
Hans Helander, Lennart Hellspong och Erland Sellberg! Till min 
granskare professor Eva Odelman! Och till Östersjöstiftelsen 
som valde att stötta mina projekt! 
 
Annika Ström 
Stockholm, maj 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ....................................................................................... 11 
1.1 Familjen Gyldenstolpe........................................................... 13 

2. Brevets teori .................................................................................. 17 
2.1 Brevretorik – en historisk återblick ..................................... 18 
2.2 Brevretorik – tidigmoderna brevställare............................. 22 
2.3 Sammanfattning ..................................................................... 35 

3. Brevet – ett pedagogiskt verktyg ................................................ 37 
3.1 Skrivövningar.......................................................................... 37 
3.2 Imitation.................................................................................. 39 
3.3 Sammanfattning ..................................................................... 41 

4. Brevet i praktiken ......................................................................... 45 
4.1 Skrivövningar och brödernas undervisning....................... 47 
4.2 Imitation.................................................................................. 51 
4.3 Sammanfattning ..................................................................... 56 

5. Introduktion till utgåvan............................................................. 59 
5.1 Bröderna Gyldenstolpes latin ............................................... 59 
5.2 Principer för editionen och översättningen ....................... 61 

Utgåva av breven med översättning .............................................. 65 
Daniel Gyldenstolpes brev .......................................................... 67 
Daniel Gyldenstolpes brev i översättning ............................... 167 
Carl Gyldenstolpes brev ............................................................ 265 
Carl Gyldenstolpes brev i översättning ................................... 291 
Gustav Gyldenstolpes brev........................................................ 317 
Gustav Gyldenstolpes brev i översättning............................... 329 

Bibliografi ........................................................................................ 341 



 
 

 

 

Personregister ................................................................................. 349 

Ortregister ....................................................................................... 359 

Register över breven....................................................................... 361 
 

 
 



 
 

 

 11

1. Inledning 

Denna bok innehåller en textkritisk utgåva med översättning av 
114 brev, skrivna på latin under den andra hälften av 1600-talet.1 
Breven är författade av tre bröder Gyldenstolpe (Daniel, Carl och 
Gustav) och riktar sig med några få undantag till en äldre bror, 
Nils Gyldenstolpe, vilken 1660 flyttade från hemmet i Åbo till 
Stockholm för att göra en ämbetsmannakarriär. Brödernas far 
professor Michael Wexionius Gyldenstolpe inledde också han en 
brevväxling med sonen Nils vid detta tillfälle; ett urval om 88 
brev (av hans cirka 200 brev) finns ederade och översatta i voly-
men Professor Michael Wexionius Gyldenstolpe. Brev till sonen 
Nils 1660–1669 i Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter 
rörande Skandinaviens historia, vol. 37.2 

Den gyldenstolpska brevsamlingen, i vilken dessa brev finns 
bevarade, är placerad i den Nordinska samlingen i Uppsala uni-
versitetsbibliotek.3 Brevsamlingen innehåller cirka 500 brev, mer-
parten skrivna på latin. Förutom professor Gyldenstolpes brev 

                                                                               
1 En diplomatarisk utgåva av alla bröderna Gyldenstolpes brev samt Nils Gyl-
denstolpes söners brev publicerades av Raija Sarasti-Wilenius, Dear Brother, 
Gracious Maecenas. Latin Letters of the Gyldenstolpe Brothers (1661–1680), 
Finnish Academy of Science and Letters, 2015. Sarasti-Wilenius vänder sig till 
en internationell latinkunnig publik; boken innehåller inte översättningar.  
2 Ström 2014. 
3 Samlingen innehåller originalhandlingar och även avskrifter av dokument 
som rör Sveriges historia och topografi och omfattar vitt skilda discipliner: 
historia, teologi, juridik, kyrkohistoria, vitterhet, litteratur, matematik, filosofi 
och språkvetenskap. Angående denna samling, se Ågren 1921 och Ström 2014. 
Ett brev av Gustav till Nils har hittats i den Gyldenstolpeska samlingen, vol. 
3 på Riksarkivet. 
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finns här de fyra sönernas brev, döttrarnas brev (på svenska),4 
samt Nils söners brev. Här ingår även brev skrivna av Gylden-
stolpes bror, Olof Wexionius.5 

Samtliga brev inom familjen Gyldenstolpe utgör ett mångfa-
cetterat och intressant källmaterial; de belyser historiska, idéhis-
toriska och undervisningshistoriska aspekter av epoken och illu-
strerar även latinanvändningen på svensk mark under tidigmo-
dern tid. Inte minst ger de anledning att studera retorikens, och i 
                                                                               
4 Familjen Gyldenstolpes kvinnor skriver alltså sina brev på svenska. Senare i 
samlingen ingår också ett stort material bestående av brev från Nils andra hus-
tru, Margareta Ehrenstéen, också på svenska. Undervisning i latin och franska 
ingick således inte i döttrarnas utbildning. Hansson 1993, s. 61-67, skriver an-
gående adliga flickors utbildning under 1600-talet, att medan det var självklart 
att adelns söner utbildades, var detta inte fallet för adliga flickor. Hanssons bok 
handlar dock om en adlig flicka, Beata Rosenhane, som mot alla odds fick en 
gedigen utbildning i bland annat brevskrivning. I likhet med bröderna Gyl-
denstolpe brevväxlade Beata med sin far (på franska) och i övningssyfte. 
Hon tränades i att skriva brev passande för olika ämnen och situationer, och 
Hansson menar att hennes skrivträning mer såg ut att följa den nya stilen 
från Frankrike (de la Serre, jfr 2.2). Flickor skulle inte ägna sig åt retorik, 
men det är tydligt att Beatas utbildning ändå byggde på retoriken utan att 
dess regler uttalades specifikt. Se Hansson 1993, s. 189-192. 
5 Den närmaste familjens brev är inbundna i volymerna 468, 469 och 470 
(B) Gyldenstolpiska familjens Brefvexling, Nordinska samlingen). I volym 
468 finns Gyldenstolpes brev till sonen Nils Gyldenstolpe under rubriken a) 
Bref från Professorn, sedermera Assessorn i Åbo Hofrätt Michael Wexionius 
Gyldenstolpe till sonen Nils Gyldenstolpe. Volym 469 innehåller b) Bref från 
Juris. Prof. i Åbo, Dokt. Olaus Wexionius, Michaels broder (†1671), hans Enka 
Malin Olofsdotter och sonen Olaus till Nils Gyldenstolpe (8 brev). Därefter 
följer c) Bref till Nils Gyldenstolpe från hans Bröder och systrar samt syster-
barn, d.v.s brev från bröderna Gabriel (1 brev skrivet i Riga den 23 augusti 
1665), Daniel (72 brev) och Samuel (c:a 75 brev). Volym 470 innehåller brev 
till Nils från bröderna Carl (42 brev), Gustav (18 brev), systrarna Susanna 
(14 brev), Sophia (13 brev) och Sara (8 brev), samt från Susanna Juliana 
Svenonia, dotter till Susanna (2 brev). Här finns också underrubriken d) 
Strödda Bref vexlade mellan familjens medlemmar (7 brev). En sista underru-
brik lyder e) Brefvexling mellan kongl. Rådet Grefve Nils Gyldenstolpe och hans 
söner (nio brev från Edvard Gyldenstolpe och fem från Carl Adolf). I brevsam-
lingen bevaras dessutom Nils svärfars, kungliga rådet Edvard Ehrensteens 
brevväxling. Se vidare Ström 2014, inledning. Breven från Samuel, från Nils 
söner samt från systrarna planeras att behandlas i ett kommande projekt. 
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synnerhet brevretorikens, betydelse för dåtida människor och 
dess plats i undervisningen. Då flera av breven som ingår i denna 
volym är skrivna av unga pojkar ger breven dessutom insyn i hur 
undervisningen i praktiken gick till och retorikens roll i under-
visningen. Den stora mängden bevarade privatbrev på latin inom 
en svensk familj väcker naturligtvis frågor om valet av språk och 
frågor kring brevens funktion och natur. Föreliggande inledning 
till utgåvan vill därför diskutera brevretorikens roll och använd-
ning samt brevets funktion i undervisningen, d.v.s. situera bre-
ven i sin samtid både litterärt och socialt (kap. 2 och 3). Men 
först några biografiska upplysningar om familjen Gyldenstolpe.  

1.1 Familjen Gyldenstolpe 

Brödernas far Michael och hans näst äldste son Nils var huvud-
gestalter i släkten Gyldenstolpe och centrala i brevväxlingen, 
Michael som flitig brevskrivare och Nils som adressat för alla 
breven.6 Michael Wexionius Gyldenstolpe (1608/9–1670), stude-
rade i Växjö katedralskola och vid Uppsala universitet, efter vil-
ket han gjorde en bildningsresa i Europa och besökte bland an-
nat universitet i Tyskland (Wittenberg) och i Holland (Leiden, 
Groningen och Amsterdam). Åter i Sverige gifte han sig 1637 i 
Algutsboda med Susanna Nilsdotter (1617–1669), och verkade 
därefter som rektor vid katedralskolan i Växjö (1638). 

Familjen flyttade till Åbo år 1640 då Gyldenstolpe utnämndes 
till politices et historiarum professor vid Åbo akademi (grundad 
1640). Gyldenstolpe satsade på en karriär inom universitetet, och 
utnämndes även till juris professor; han adlades 1650 och var 
också assessor vid Åbo hovrätt (1657) och medlem av lagkommis-
sionen (1665). Den sista posten för Gyldenstolpes räkning blev 
häradshövding i Vättle och Askim med Östra Hisingen (1667). 

                                                                               
6 Se SBL, band 17, s. 507-509, för en allmän översikt av släkten. Jag stavar 
namnet i enlighet med SBL. I breven skrivs namnet på flera olika sätt (Gyl-
lenstålpe, Gyldenstolpe, Güldenstolpe). Se även SBL (band 17, s. 509-512 
(Michael Gyldenstolpe) och s. 513-515 (Nils), och Sarasti-Wilenius 2015, s. 
11-23. Jfr också inledningen Ström 2014. 
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Gyldenstolpe var en flitig avhandlingspreses och författade 
själv fyra större verk: Brevis Εισαγωγη ad studium juris civilis 
Sveco-Romani (1649–1651), Collegium ethicum (1649), Epitome 
descriptionis Sueciae (1650) och Politica praecepta (1644–47).7 

Michael och Susanna fick 12 barn, varav 9 överlevde till vux-
en ålder. Det första barnet, Susanna föddes någon gång mellan 
1638 och 1640 och dog efter 1696. Den äldsta sonen Gabriel Gyl-
denstolpe (1640–1666) blev student i Åbo 1650, fänrik vid Gus-
taf Horns regemente och löjtnant, och även regementskvarter-
mästare vid karelska infanteriregementet 1662; han dog i Riga vid 
ung ålder.8 Det tredje barnet Nils (1642–1709) är alltså familjens 
manliga överhuvud efter Michael och adressat för hela denna 
brevkorrespondens. Nils gjorde en ämbetsmannakarriär i Stock-
holm och blev med tiden revisionssekreterare, diplomat, hovkans-
ler, lantmarskalk vid riksdagen, kungligt råd, hovråd och kansler 
vid Lunds universitet.9 

Sonen Daniel (1645–1691)10 skrevs in vid akademin redan 
1650. Han utnämndes till sekreterare hos Per Brahe d. y. 1667 
och blev assessor i hovrätten i Åbo 1671. Han utnämndes till 
häradshövding för Övre Satakunda 1673. Daniel kallas av Bons-
dorff, för ”en prydnad för hofrätten”.11 Han var gift med Helena 
Christina Grass (1657–1745), och fick nio barn.  

Ytterligare en dotter föds sedan, Sophia (†1694), gift med 
kapten Henrik Silfversvan 1677. Efter henne föddes Samuel Gyl-
denstolpe (1650–1692) som med tiden blev bibliotekarie vid Åbo 
akademi (1668), där han också var professor i politik och historia 
åren 1671–1681.12 Han anklagades 1678 inför akademins konsi-
                                                                               
7 För en mer utförlig redogörelse för Gyldenstolpes liv och författarskap, se 
Ström 2014, s. x-xiv. 
8 Gabriels död diskuteras flitigt i Michaels brev till Nils. Se Ström 2014, s. 
248f. 
9 Se vidare Ström 2014, s. xiv-xvii. 
10 Se SBL, band 17, s. 507-509, Gyldenstolpe, släkt, Elgenstierna, band III, s. 
210-212 och Lagus 1834, s. 232. 
11 Bonsdorff 1889-1892, s. 40. 
12 Se SBL, band 17, s. 507-509, Gyldenstolpe, släkt. Elgenstierna, band III, s. 
210-212. 
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storium för ”åtskilliga oregelbundenheter i sitt förhållande till 
det andra könet”. Han dömdes 1679 och fick därefter inte un-
dervisa vid universitetet. 1680 fick han böter för liknande för-
seelser. Så småningom blir han dock utnämnd till häradshövding 
i Övre Satakunda (1681-1691) och lämnade universitetet.13  

Därefter föddes ytterligare tre barn: Sabina (född och död 
1652),14 Sara (okänt födelseår, död 1706) gift med assessor Johan 
Spofvenhielm (1650–1705), och Carl, död vid späd ålder. Nästa 
pojke får också namnet Carl (†1710). Han blev student i Åbo 
1665, gjorde krigstjänst 1677 och blev fänrik vid livgardet 1678 
samt löjtnant 1681. Därefter gick han i holländsk tjänst och blev 
fortfikationskapten.15 Han gifte sig med Magdalena Signac. Det 
yngsta barnet var Gustav, död efter 1679. Om honom vet vi att 
han var student i Åbo från 1665, samt stipendiat där 1676–77.  

 
I denna volym ederas och översätts alltså de på latin skrivna 
breven av Daniel, Carl och Gustav. Mellan åren 1669 och 1679 
skrev Daniel 62 brev på latin (4 på svenska).16 Carl skrev 35 brev 
på latin (7 på svenska) mellan åren 1663 och 1679, medan Gus-
tav skrev 17 stycken mellan 1667 och 1679. Detta innebär att 114 
brev inkluderas i utgåvan. Daniels första brev är daterat till 1669, 
då han var 24 år. Han har alltså inte skrivit några brev som barn, 
alternativt är inte de brev han skrev som barn bevarade. Det 
senare är kanske mest troligt, då de övriga flitiga brevskrivarna 
Samuel, Carl och Gustav tycks inleda sin korrespondens med 
Nils ungefär i samband med Nils flytt till Stockholm. Daniels 
brev avhandlar olika affärer i Åbo och angelägenheter vid hov-
rätten och universitetet. Breven berättar även om familjens pro-
blem och glädjeämnen. Mot slutet beskriver breven hur Daniel 
kämpar för att bygga upp sitt hem efter den stora branden i Åbo. 
                                                                               
13 Schybergson 1891, s. 17-18. 
14 Aeschillus Petraeus författade en likpredikan över Sabina (The Gudh-
fruchtigas /…/ Klaghan /…/ 1652). Den trycktes i Åbo 1654.  
15 Elgenstierna, band III, s. 210-212. 
16 Samuel skriver cirka 75 brev mellan 1661 och 1680. På grund av det totala 
omfånget av dessa brev har jag valt att fokusera på de andra bröderna och 
skjuta Samuels brev på framtiden. 
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Samuel skriver sina första brev 1661 vid elva års ålder. Carls 
första daterade brev är från 1663 och Gustavs dito från 1667. 
Vad gäller de två senare kan antas att de börjar skriva vid 6-7 års 
ålder; deras födelseår är okända och de första breven av deras 
händer är odaterade. I Carls och Gustavs första brev får läsaren 
följa deras respektive skolgång, vad de läser och gör. Detta gör 
att vi har ett ytterst intressant material för att studera utveckling-
en av deras förmåga att använda latin och att komponera brev. 
Både Carl och Gustav skildrar i de senare breven sina vedermö-
dor i det skånska kriget. 

Det tycks alltså som om bröderna börjar skriva till sin frånva-
rande bror så snart de förmår uttrycka sig på latin, bortsett från 
Daniel. Anmärkningsvärt är att de alla slutar skriva 1679 (Samu-
el 1680). Detta år ser ut att vara en brytpunkt på många vis. Re-
dan i början av 1670-talet vistas Nils utomlands under olika 
omständigheter. 1679 blir han envoyé i Haag, en av tidens vikti-
gaste poster då Haag stod i centrum för den europeiska politi-
ken, och han återvänder till Sverige först 1687. Enligt källorna 
dör Gustav någon gång efter just 1679. Carl är också i Holland 
från cirka 1680. Daniel är då häradshövding för Övre Satakunda. 
I Daniels brev 38 och 61 kan vi läsa om problemen kring Samu-
els kvinnoaffärer, vilka leder till att Samuel för första gången blir 
dömd år 1679 och tvingas flytta från Åbo 1680 för att därefter bli 
häradshövding i Övre Satakunda. Familjen kan ha splittrats på 
grund av vistelser i utlandet och inträffade skandaler inom famil-
jen. En annan möjlighet är att brevväxlingen mellan bröderna 
faktiskt fortsätter men att dessa brev har gått förlorade. 
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2. Brevets teori 

Att familjen Gyldenstolpe formulerar privata brev inom familjen 
på latin kan vid en första anblick tyckas märkligt. Varför skrev 
man på det lärda språket latin? Vad fyllde breven för funktion 
som motiverade det? Rörde det sig endast om uttryck för privat 
kommunikation mellan släktingar eller fanns andra syften?  

Brevet i sig utgör en genre med fasta normer och med en hi-
storia som går långt tillbaka i tiden. Att se brevet som en produkt 
av en visserligen föränderlig men ändå starkt traditionsbunden 
genre, förmedlad via retorikhandböcker och brevställare, kom-
mer att fördjupa förståelsen också för Gyldenstolparnas brev 
samt ge oss en möjlighet att se dem som återspeglingar av sin 
tids sociala och litterära normer. Därför vill jag här sätta in bre-
ven i en historisk och litterär kontext för att på så vis belysa bre-
vens varande och utseende. Jag skall också diskutera ett antal 
handböcker i brevskrivningens retorik, aktuella för just dessa 
brev. Via dessa illustreras olika aspekter av den teori som styrde 
brevskrivandet. Syftet är således att studera växelspelet mellan 
brevskrivningens båda sidor: brevteori och faktiska brev.1  

I de tidiga breven av Carl och Gustav blir det tydligt att bre-
ven är skrivna i övningssyfte och brevkorrespondensen aktuali-
serar härmed frågor kring skrivträning i retorik och främmande 
språk (latin) under denna tid. Mer specifikt vill jag lyfta fram 
brevskrivningens roll i undervisningen, d.v.s. brevets pedagogis-

                                                                               
1 Studiet av brev (epistolarity) kan delas i två områden: 1) studiet av brevar-
tefakter (epistolography) och 2) studiet av brevteori (epistolary theory). 
Brevteori kan vara av två slag: preskriptiva manualer och modellsamling-
ar/formulärsamlingar. Se Poster 2007, s. 1-6. 
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ka funktion. I samband med detta tar jag också upp imitation 
som inlärningsmetod.  

Det är alltså i den litterära och sociala kontexten som jag 
kommer att söka möjliga förklaringar till familjen Gyldenstolpes 
flitiga brevskrivande samt till valet av språk, latin.  

2.1 Brevretorik – en historisk återblick2 

I det klassiska Grekland traderades anvisningar för brevskriv-
ning på olika vis. Dels användes brevskrivningsmanualer, dels 
förmedlades normer för genren på andra vägar, exempelvis som 
en del av den retoriska teorin eller i grammatiska manualer. 
Brevteori traderades också indirekt via brev. De bevarade brev-
teoretiska handböckerna är få och mycket korta.3  

                                                                               
2 Denna bakgrund bygger helt på tidigare forskning; Stina Hanssons Svensk 
brevskrivning. Teori och tillämpning från 1988, speciellt s. 15-20, kapitlet 
”Den europeiska bakgrunden”, samt s. 21-41, kapitlet ”Äldre svensk brevte-
ori”. Hansson gör en översikt av den historik som är relevant för svenska 
förhållanden. I Letter-Writing Manuals and Instructions from Antiquity to 
the Present, 2007 (om brevskrivning och dess teoretiska ursprung) diskute-
ras inledningsvis forskningsläget när det gäller brevteori. Carol Poster be-
skriver volymens syfte och bakgrund: brevskrivning har varit ett länge för-
summat kapitel och volymen avser att påbörja igenfyllandet av denna forsk-
ningslucka. Orsaken till luckan är, enligt Poster, att brevskrivningen inte har 
en klar och tydlig ämnes- eller disciplintillhörighet (Poster 2007, s. 2-3). 
Volymen behandlar i huvudsak brevteori (epistolary theory). Andra verk av 
betydelse här är också Vickers 1988, Sarasti Vilenius 2000, 2006 och 2010. 
3 Se Poster 2007, s. 22-32. De två som man känner till är Pseudo-Demetrios 
Typoi Epistolikoi och Pseudo-Libanios Epistolimaioi Kharacteres. Pseudo-
Demetrios traktat är på endast sex sidor och verkar vara skriven för att träna 
och informera exempelvis skrivare. Pseudo-Demetrios går igenom häls-
ningsfraser och olika typer av brev. Pseudo-Libanios traktat, antagligen från 
300-talet före Kristus, är tämligen snarlik den förres men med fler typer av 
brev. Se även Sullivan 2007, s. 7-20, om grekisk brevteori. Sullivan analyse-
rar Isokrates brev och extraherar ur dessa ett antal föreskrifter om brevets 
funktion och form: ett brev är en direkt kommunikation mellan två indivi-
der, vilken kan utföra olika retoriska funktioner. Brevet bör inledas av for-
melartade fraser och kan även avslutas med liknande. Brevet skall vara kort, 
personligt och enkelt skrivet, d.v.s. utan utarbetad retorisk smyckning (Sul-
livan 2007, s. 11). 
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Den första bevarade latinska brevhandboken från romerskt 
område är skriven av Gaius Julius Victor, under 300-talet.4 Brev-
skrivning utgör här ett kapitel i en retorisk lärobok, vilket illu-
strerar den starka kopplingen till den retoriska teorin. Från klas-
sisk romersk tid finns inga teoretiska verk om just brevet men 
dock brevsamlingar, exempelvis Ciceros brev. Det kan antas att 
den romerska brevskrivningens teori och praxis var starkt influe-
rad av den grekiska.5  

Även medeltidens brevhandböcker, där konsten att skriva 
brev eller ars dictaminis behandlas, utgick från den klassiska 
retoriken och främst då förstås de under medeltiden kända Cice-
ros De inventione och det anonyma verket Ad Herennium.6 
Bland de första företrädarna finns Alberic av Monte Cassino på 
1080-talet.7 Bologna blev ett tidigt centrum för undervisning och 
regelverk kring ars dictaminis, med Albertus Samaritanus Prae-
cepta dictaminum från 1118 som ett tidigt exempel.8 Medeltidens 
brevretorik tar alltså sitt ursprung i den klassiska retoriken, vars 
genreindelning användes även för breven (genus deliberativum, 
genus demonstrativum och genus iudiciale). Till dessa genrer 
knöts ett stort antal underavdelningar. Även brevkompositionen 
var starkt retoriskt präglad med delarna salutatio, exordium, 
narratio, petitio och conclusio (alltså hälsning, inledning, bak-
grund, begäran och avslutning). Den retoriska arbetsprocessen 
rekommenderas men i en förkortad form; de första tre stegen i 
denna, inventio, dispositio och elocutio används, medan memoria 
och actio inte ansågs relevanta för brevskrivandet. Däremot av-

                                                                               
4 Se Poster 2007b, s. 34-36. Victor talar om endast två typer av brev: det 
officiella och det privata. Brev skall vara korta och enkla, d.v.s. undvika 
överdriven retorisk utsmyckning, samt gamla och ovanliga ord.  
5 Jfr även Hansson 1988, s. 15.  
6 Henderson 1983, s. 332-333 och Hansson 1988, s. 16-18. Se även Richard-
son 2007 för en genomgång av medeltidens ars dictaminis och formulärsam-
lingar. Jfr även Historisches Wörterbuch der Rhetorik, band 1: Ars dictandi, 
dictaminis, och band 2: Brief och Briefsteller. 
7 Henderson 1983, s. 332. 
8 Richardson 2007, s. 54-57. Några andra är Guido Fabas Summa dictandi 
och Thomas de Capuas Ars dictaminis. 
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handlades prosarytm (cursus) utförligt, eftersom brevet fortfa-
rande lästes högt.9 

Under medeltiden blir retoriken generellt mer praktiskt inrik-
tad och används i konkreta situationer för att möta nya sociala 
krav i ett föränderligt samhälle. Ars dictaminis växte således fram 
ur medeltida praktiska livsomständigheter, där vissa yrkesgrup-
per stod för kontakter mellan olika sociala nivåer och regioner 
via det skrivna ordet. För ökad effektivitet blev då formler och 
formulärsamlingar viktiga och den retoriska teorin som sådan 
hamnade i bakgrunden. Brevet fick också en stor betydelse i 
undervisningen; brevskrivningen var central för den som ville 
göra sig en karriär och fyllde en viktig funktion i många ämbets-
utövningar. Alla som var verksamma i kungliga, furstliga och 
kyrkliga kanslier förväntades kunna skriva mönstergilla brev.10 

Mot denna standardisering reagerade den senare humanistis-
ka traditionen i Erasmus anda. I stället ville denna föra fram den 
ciceronianska vältaligheten i brevet och dessutom anpassa det 
efter retoriska klassiska mönster, bort från formler och med mer 
fokus på stil, variation och originalitet. I detta sammanhang blev 
Erasmus Opus de conscribendis epistolis från 1522 ett mycket 
inflytelserikt verk som utgjorde en syntes av klassisk retorik, 
ciceronianska brev och medeltida artes dictaminis.11  

Brevteorin under renässansen, ars epistolica, vilade alltså även 
den på den klassiska traditionen och ars dictaminis. Brevhand-
böckerna blev mer teoretiska, mer knutna till antika källor och 
mer preskriptiva; exempel- och frassamlingar övergavs därmed 
till förmån för allmänt formulerade råd och anvisningar. Av stor 
vikt för brevskrivandet blev också fynden av försvunna klassiska 
                                                                               
9 Se Ysebaert 2009 för en genomgång av studier ägnade det medeltida brevet 
och medeltida brevsamlingar. 
10 Se Vickers 1988, s. 232-236 och Hansson 1988, s. 17-18. 
11 Se vidare kap. 2.2. Se även Henderson 1983, s. 331f, för en intressant 
utredning av Erasmus olika skrifter om brevteori som föregår publiceringen 
av Opus de conscribendis epistolis. Jfr även Henderson 2007, s. 148, Newbold 
2007, s. 130 och Clough 1976, s. 35-36. Burton 2007, s. 90f., diskuterar lik-
heter mellan de medeltida föreskrifterna och de som producerades under 
renässansen. 
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texter, som Ciceros De oratore och Quintilianus Institutio oratoria 
samt även Ciceros egna brev.12 Detta bidrog till att brevet fick en 
viktig roll även för att förmedla humanismens bildningsidéer; brev-
skrivning var en flitigt praktiserad sysselsättning bland renässansens 
lärde vilka ofta skrev brev med avsikten att publicera dem.13  

Brevteori studerades flitigt även i Sverige. Exempelvis ägde 
Gustav Vasas söner ett exemplar av Erasmus brevteori, och den 
europeiska brevtraditionen kan antas ha praktiserats från och med 
denna tid.14 Några brevteoretiska skrifter av svenska författare 
trycktes också under 1600-talet. Dock var de utländska verken de 
mest inflytelserika för brevteorin i Sverige även om svenska hand-
böcker fick en viss betydelse. De senare var dock starkt beroende 
av de utländska förebilderna, och då särskilt av Erasmus.15  

Familjen Gyldenstolpe skriver alltså sina brev i en tid då 
kommunikation mellan personer som inte befann sig på samma 
plats skedde uteslutande via brevet, detta både gällande privata 
angelägenheter och offentliga och diplomatiska affärer. Detta var 
också, såsom just visats, en tid då brevskrivande flitigt praktise-
rades som en konstform över hela Europa och då många teore-
tiska traktater om brevskrivning trycktes, spreds och användes. 
Det var alltså av stor vikt att kunna skriva brev och detta på latin. 
Redan vid tidig ålder lärde svenska pojkar sig att skriva korrekta 
brev på latin, med Ciceros som förebild. I det följande vill jag 
visa på hur teoretiska föreskrifter för brevet och de rådande styr-
                                                                               
12 Se Vickers 1988, s. 288-289. Andra exempel på brevteori är Conrad Celtis, 
Modus epistolandi (1492), Christopher Hegendorff, Methodus de Conscri-
bendis Epistolis (1526), Juan Luis Vives, De Epistolis Conscribendis (1533), 
Justus Lipsius, Epistolica Institutio (1587). 
13 Det tidigaste exemplet är Petrarca vilken följdes av många andra lärda 
renässansmän, bl. a. Poggio, Poliziano, Bruno, Bembo, Erasmus, Melanch-
thon, Lipsius och Celtis. Se Vickers 1988, s. 289-290. 
14 Hansson 1988, s. 21. 
15 Hansson 1988, s. 22. Dock skriver Chartier 1997b, s. 70, att Erasmus hand-
bok, trots sin spridning, inte fick så stor betydelse för någon större läsekrets 
då den var på latin, och att den i länder såsom Frankrike fick stå åt sidan 
jämfört med brevställare av typen secrétaire (se vidare nedan). Henderson 
2007 gör en genomgång av hur Erasmus användes och påverkade olika lärda 
i Europa under 1500-talet. 
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dokumenten för skolornas undervisning tillsammans verkar för 
ett flitigt brevskrivande i Ciceros fotspår. I bröderna Carl och 
Gustavs tidigaste brev, skrivna då de var unga pojkar i skolål-
dern, finns tydliga spår av dels den konkreta utbildningsplan 
som användes för deras mödor, dels den retoriska teorin med 
imitation av Cicero och hans brev i centrum. 

2.2 Brevretorik – tidigmoderna brevställare  

Det stora intresset för brevskrivning under renässansen förde 
alltså med sig en stor produktion av teoretiska skrifter rörande 
brevretorik. Såsom redan nämnts är Erasmus brevretorik Opus 
de conscribendis epistolis, tryckt första gången 1522, den bok som 
kom att prägla teorin kring brevretoriken under denna period. 
Erasmus brevhandbok har en lång och teoretisk inledning med 
kapitelrubriker som Quis epistolae character, De gravitate episto-
lae, De perspicuitate epistolae, De compositione epistolae, De 
salutatione, De epithetis.16 I de senare avsnitten blir Erasmus mer 
konkret och ger exempel på hälsningar och lämpliga epitet, be-
roende på genrer och mottagare. Här finns även ett kapitel med 
rubriken De emendatione; här får läsaren/läraren veta hur han 
skall rätta sina studenters alster. I avsnittet Epistolarum genera 
redovisar Erasmus sin syn på brevets genrer. Han ansluter sig till 
Cicero och talar om tre huvudtyper (suasorium, encomiasticon et 
iudiciale)17 med underavdelningar. Fortsättningsvis blandas teori 
med exempel, med flitiga hänvisningar till bland annat Cicero. 
Här finns exempel på brevets olika delar samt hela brevexempel. 
Erasmus ger också information om hur man svarar på de olika 
brevtyperna. Erasmus brevställare är typisk för tidens brevställa-
re i största allmänhet; de behandlar alla brevets uppbyggnad, 
olika typer av brev och hur de kan kategoriseras (utifrån de tre 
klassiska genrerna). De ger också många exempel, såväl på lämp-

                                                                               
16 Alltså: Om brevets karaktär, Om brevets tyngd, Om brevets tydlighet, Om 
brevets struktur, Om hälsningsfrasen, Om epitet. 
17 Alltså de deliberativa, demonstrativa och juridiska genrerna. 
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liga brevfraser för brevets olika delar och för de olika genrerna. 
Exempelbrev finns också i stort antal.18  

De brevhandböcker som trycktes i Norden under 1600-talet 
är starkt beroende av Erasmus framställning. Här kommer tre 
brevhandböcker att presenteras och diskuteras för att synliggöra 
hur den teori för brevretoriken såg ut som fanns allra närmast 
familjen Gyldenstolpes medlemmar. De två första är brevhand-
böcker som trycktes i Sverige under 1600-talet, nämligen Andre-
as Jonae Gothus Thesaurus epistolicus (1619 och 1631) och Rud-
beckius Institutionis epistolicae libri duo (1624).19 De två texterna 
användes antagligen av brevskrivare under 1600-talet.20  

Till dessa har jag valt att lyfta fram Jean Puget de la Serre Le 
Secrétaire à la Mode (1623), som representerar den nya franska 
brevstilen med rötter i den aristokratiska salongskulturen.21 
Böcker av typen secrétaire intog under perioden 1500-1700 en 
speciell plats bland de handböcker som förmedlade regler för 
skrivande. De byggde på en tradition av medeltida artes dictami-

                                                                               
18 Se Henderson 1983, s. 331f, för en intressant utredning av Erasmus olika 
skrifter om brevteori som föregår publiceringen av Opus de conscribendis 
epistolis. Jfr även Henderson 2007, s. 148, Newbold 2007, s. 130 och Clough 
1976, s. 35-36. Burton 2007, s. 90f., diskuterar likheter mellan de medeltida 
föreskrifterna och de som producerades under renässansen. 
19 Kanske är det detta verk som avses när Michael Gyldenstolpe i ett brev 
från den 19 september 1661 skriver att bror Daniel ivrigt väntar på ett verk 
av Rudbeckius som Nils lovat att skicka honom. Se Ström 2014, s. 173. 
20 Daniel Achrelius Epistolarum conscribendarum forma et ratio (1689) är 
ytterligare en brevhandbok från Norden. Den kan ju inte rimligen ha använts 
av familjen Gyldenstolpe. Dock innehåller boken en syntes av tidens tankar 
kring brevskrivning och är på så vis intressant. Enligt Hansson 2003b, s. 222-
223, är Achrelius verk beroende av övriga handböcker om brevteori. Här 
nämns exempelvis Andreas Jonae Gothus Thesaurus epistolicus och Erasmus 
verk om brevretorik. Se Sarasti-Wilenius 2010 för en analys av Achrelius 
framställning om brevet. Daniel Achrelius (1644-1692) blev professor elo-
quentiae i Åbo 1679 (Knif 2008, s. 12-14). 
21 Några betydande brevställare i den traditionen är Monsieur de Grimarest 
Traité sur la Manière d’ecrire des lettres (1709) och Benjamin Neukirch 
Anweisung zu teutschen Briefen (1727). Se Hansson 1988, s. 42-53. 
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nis och medeltida formulärsamlingar.22 De tidiga exemplen är 
också starkt förankrade i handböcker kring retorisk teori från 
medeltid och ny tid och utgör därmed ännu ett exempel på 
kopplingen retorik och brevretorik.23 Denna franska brevtradi-
tion och dessa brevställare skall inte ha fått något större inflytan-
de i Sverige förrän på 1700-talet, då Le Secrétaire à la Mode över-
sattes till svenska (1755).24 De användes dock på originalspråk 
även i Sverige under 1600-talet och då främst inom aristokratin. 
Här blir emellertid just de la Serres brevställare av ett stort in-
tresse då den omtalas av Michael Gyldenstolpe i ett brev från 
1661, i vilket han rekommenderar sin son Nils att använda de la 
Serres bok för att göra skrivövningar.25  

Likheter till trots finns också en del skillnader mellan ovan 
nämnda handböcker och jag kommer nedan att presentera dem 
tematiskt utifrån 1) upplägg och syfte, 2) brevets delar, 3) olika 
brevgenrer och användningen av exempelfraser och brev. 

2.2.1 Brevställarnas upplägg och syfte 

Thesaurus epistolicus är den första brevhandbok som skrevs och 
trycktes i Sverige. Andreas Jonae Gothus, rektor i Vadstena, 
vänder sig i sin bok till unga personer (”Alla vnga Personer til 
stoor nytta/ gagn och rättelse/ Som sigh antingen i thet Andelig-
he eller Werldzlighe Ståndet brwka låta”). Boken presenterar 
teorin både på latin och, ofta något mer utförligt, på svenska och 
förser läsaren med användbara brevfraser och exempelbrev på 
båda språken; den kan antas ha använts både i brevundervis-
                                                                               
22 Chartier 1997a, s. 1 och 6. Chartier 1997b ger en beskrivning av genren 
secrétaire i 1500- och 1600-talets Frankrike. Se även Green 2007, s. 112-116. 
23 Enligt Hansson 1988, s. 51-52, är de la Serres tidiga brevställare mer för-
ankrad i den retoriska teorin än hans efterföljare Grimarets och Neukirsch, 
vilka mer tydligt avvisar retorikens regler, dock utan att ta avstånd från 
retoriken (jfr s. 52). 
24 Hansson 1988, s. 43, skriver att ett genombrott för den franska brevstilen 
kom under 1700-talet för Sveriges del. Den svenska översättningen innebar 
att även andra grupper utanför aristokratin fick del av den nya stilen. 
25 Se vidare Ström 2014, s. 169. Av den bouppteckning som upprättades vid Gab-
riels död 1666 framgår att Gabriel hade i sin ägo ett exemplar av denna bok.  
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ningen och i konkreta situationer för brevskrivande och var 
antagligen i bruk i svensktalande områden under den här aktuel-
la tiden. 

Redan av titelbladet framgår att boken bygger på andra böck-
er i samma ämne; här nämns främst ett antal tyska författare 
men också Cicero.26 Texten är uppdelad i fyra delar eller böck-
er.27 Den första boken innehåller en teoretisk genomgång av hur 
man skriver ett brev. Den inleds av en kort presentation av olika 
brevtyper.28 Andreas Jonae Gothus fortsätter alltså Erasmus och 
andras möda med att kategorisera brev under olika, dock något 
annorlunda, rubriker. 

Den andra boken handlar om hur man skall skriva titlar, 
överskrifter och hälsningar. Andreas Jonae Gothus är här mycket 
detaljerad och det är tydligt att han fäster stor vikt vid saken.29 
                                                                               
26 Där står “Aff många sköna Latiniska och Tyska Böker sammandragen och 
ställt”. Se titelbladet till Thesaurus epistolicus 1631. I ett inledande ”Företaal” 
räknar Andreas Jonae Gothus upp följande exempel på författare som han 
använt sig av: Cicero, Johannes Rudolphus Satlerus, Abrahamus och Ger-
hardus Saurius, Fridericus Ortlepius, Johannes Petri Zwenglerus, Johannes 
Eliae Meissnerus och Adamus Mauritij Breunlein. 
27 I) I then Första läres/ Om åthskilliga slags Breff/ secundum causarum 
genera, och huru man skal giffua ther på Swar. II) Huru man skal rätt stella 
Titlar/ Öffuerskriffter och Helssningar/ både i Andelige och Werldzlighe 
Stånd. III) Om allahanda Sakers Breeff/ Såsom om Credidijt eller Credenzb-
reeff/ Frijheetzbreeff/ Adels och Wåpnbreeff/ Supplicatzer, Pass/ Legdebre-
eff/ Förswarelsebreeff/ Fullmachtesbreeff/ Skuldbreeff/ och många andra/ 
etc. IV) Om Legationer/ Bröllopshandlingar/ och andra flere, etc. 
28 Andreas Jonae Gothus nämner fem huvudtyper med underrubriker. Den 
första är ”Regales eller Kunungzlighe breff”; här finns adelsbrev, vapenbrev, 
lejdebrev, reversbrev (skuldebrev). I en andra grupp finns ”Promotoriales, 
eller befodringsbreff”; här beskrivs supplikationer, kommissioner, klagobrev 
och tröstebrev, tiggarbrev och förmaningsbrev. Den tredje kategorin avser 
”Testimonia, eller Witnesbreff”, d.v.s. lärobrev, förpliktelsebrev, passbrev, 
beställningsbrev, testamentsbrev, förmyndarbrev, avskedsbrev, tjänstebrev 
osv. Den fjärde rubriken omfattar ”Judiciales, eller Domarebreff”: klagobrev, 
förbudsbrev, bevisbrev, fullmaktsbrev, stämningsbrev och andra. I den sista 
kategorin återfinns ”Privilegiales, eller Frijhetzbreff”, vilket innefattar för-
säkringsbrev, lejdebrev, rådsbrev och annat. 
29 Denna betoning på val av epitet utifrån klass och rang blir mycket tydlig i 
Michael Gyldenstolpes brev till Nils. Med tiden blir hälsningsfraserna allt 
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Han går först igenom tilltal för olika kyrkliga personer, eller 
ecclesiastici. I den utförliga framställningen finns exempelvis en 
särskild rubrik för hur man skriver till biskopen i Uppsala. Där-
efter fortsätter han med ämbetsmän inom universitet (professo-
rer, doktorer och även studenter), sedan världsliga personer 
(saeculares), såsom kejsare, kungar (i detalj och med exempel på 
tilltal av kungar i olika länder). Andreas Jonae Gothus går därpå 
igenom andra möjliga typer av adressater: borgmästare, domare, 
furstinnor, borgarhustrur osv. Här finns också exempel på hur 
man inleder och lämpliga formuleringar på svenska och latin. 
Även avslutande fraser presenteras. De flesta exemplen här är 
dock på svenska. Bok 2 avslutas med en kort kommentar till 
datering (XL De dierum nomenclatore). 

Den tredje boken består av exempelbrev, på svenska och på 
latin, av de olika typerna och ställda till olika personer och den 
fjärde innehåller olika ceremoniel, alltså hur man bör bete sig i 
olika formella situationer med olika typer av personer.  

 
Enligt titelbladet för uppsalaprofessorns Johannes Rudbeckius 
Institutionis Epistolicae Libri duo är boken först sammanställd 
för privatundervisning och senare tryckt för bruk i skolan.30 
Skriften är sammanlagt cirka 120 sidor. Den brevretoriska teorin 
är tämligen kortfattad och utläggs i två böcker om totalt 24 kapi-
tel. Först definieras brevet, dess delar presenteras och innehållet 
beskrivs. De kapitel som därpå följer ansluter sig tätt till retori-
ken med rubriker som De inventione, De compositione samt flera 
kapitel som avhandlar språkets dygder (vanligen nämnda under 
rubriken elocutio, exempelvis korthet, tydlighet och anpassning 
till decorum). Den första boken avslutas med en diskussion kring 
imitation av klassiska brev. Brevskrivandet bör enligt Rudbecki-

                                                                                                                                              
mer formella och komplexa allt eftersom Nils avancerar i sin karriär. Jfr 
Ström 2014, utgåva och översättning av breven. 
30 Bokens titel lyder: Institutionis Epistolicae Libri duo, Collecti et Conscripti In 
usum privatorum Discipulorum A M. Johanne Rudbeckio Nericio, in Academia 
Ubsaliensi Matheseos Professore publico. Et nunc, In usum Scholarum particu-
larium in Diaecesi Arosiensi, Typis mandati, Arosiae /…/ Anno 1624. 
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us inläras genom att exempelvis Ciceros brev imiteras (se vidare 
kap. 3.2). De sista 65 sidorna innehåller, antagligen för detta 
ändamål, ett antal brev av Cicero (Epistolae Ciceronis selectiores). 
Ciceros brev användes flitigt i undervisningen, och Rudbeckius 
bok tycks härmed starkt kopplad till den faktiska undervisnings-
situationen och de rådande anvisningarna för undervisningen 
(se vidare 3.1).  

 
Av den fulla titeln på Jean Puget de la Serres Le Secrétaire à la 
Mode framgår att de första brevställarna av detta slag helt enkelt 
var samlingar av exempelbrev, vilka med tiden utökades och 
kompletterades med teori kring brevskrivning.31 De la Serre in-
leder sin lilla skrift med följande programförklaring: 32 

Såväl de okunniga som de lärde har ofta behov av att kommuni-
cera via brev med sina frånvarande vänner. Men vanligtvis är 
det bara de lärde som vet att göra detta med behag. För att lära 
sig detta krävs goda exempel som man kan imitera och goda fö-
reskrifter som man kan följa. Därför har jag kompletterat de 
eleganta breven i Le Secrétaire à la Mode med en liten instruk-
tion innehållande de viktigaste reglerna i denna konst (min 
översättning).33 

                                                                               
31 Bokens fulla titel lyder Le Secrétaire à la Mode, Par le Sieur de la Serre. 
Augmenté d’une instruction d’escrire des Lettres cy devant non imprimée. 
Plus D’un Recueil de Lettres morales des plus beaux esprits de ce temps. Et des 
Complimens de la Langue Françoise. A Amsterdam, Chez Louys Elzevier, 
1650. Se även Chartier 1997b, s. 66. 
32 Här används ett tryck från 1650. På KB finns tryck från 1644, 1645, 1650, 
1655, 1662, 1668 och 1671. Om författaren, se exempelvis Beaumarchais m. 
fl. 1987. 
33 ”Car les ignorans aussi bien que les doctes ont souvent besoin de commu-
niquer par lettres avec leurs amis absens. Mais ordinairement il n’y a que les 
gens d’estude qui le sçachent faire avec grace. Pour l’apprendre il faut avoir 
des beaux exemples qu’on puisse imiter, & des bons preceptes qui servent de 
conduite. C’est pourquoy j’ay voulu joindre aux elegantes lettres du Se-
cretaire à La Mode: une petite Instruction contenant les principales reigles 
de cest art.” De la Serre 1650, s. 5. Chartier 1997a, s. 4, ifrågasätter att hand-
böcker av typen ’secrétaire’ skulle ha en praktisk användbarhet, och i syn-
nerhet för andra än en avgränsad bourgeoisie.  
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Principen för denna brevställare är alltså ungefär densamma som 
för Erasmus och Jonae Gothus; boken inleds med teori, i två 
huvudkapitel, som kompletteras med exempelbrev.34 

2.2.2 Brevets delar 

I Thesaurus epistolicus avhandlas brevets delar och struktur i den 
första bokens andra kapitel; ett brev skall innehålla salutatio, 
exordium, narratio, petitio och conclusio. Alla delar behöver dock 
inte förekomma i alla brev. Om hälsningsfras konstateras endast 
följande: ”Hälsningsfrasen är liksom brevets framsida, på vilken 
den som skriver tillönskar mottagare allt lyckligt.”35 Att författa-
ren inte skriver mer beror på att hälsningsfraser tilldelas en sär-
skild bok senare i verket. 

Om inledningen skriver Andreas Jonae Gothus: ”Exordium är 
brevets början, i vilket den läsandes sinne förbereds för att lättare 
ta till sig det övriga.”36 Inledningen skall inte ta upp ämnet i sig 
utan saker kring ämnet. Den skall röra sig kring vänskapen med 
mottagaren och fånga hans välvilja. Den bör vara kort, tydlig och 
anpassad efter ärendet.37 

Därefter följer brevets narratio, om vilket Andreas Jonae 
Gothus skriver: “Narratio är själva framställandet av händelser 
och skedda ting, eller åtminstone såsom skedda ting.”38 Denna 
del av brevet skall också vara kort, tydlig och dessutom sanno-
                                                                               
34 Intressant att notera är att när boken översattes till svenska 1755 var det 
endast reglerna för brevskrivning som togs med; exempelbreven uteslöts 
alltså. I svensk översättning heter den Anwisning til rätta och tydeliga brefs 
ställande. Se Hansson 1988, s. 46-47. Jag använder här den franska versio-
nen då det var den som fanns tillgänglig för mina brevskrivare. I citaten 
återges konsekvent de la Serres stavning av franskan. 
35 Andreas Jonae Gothus 1631, s. 2: Salutatio est ceu prima frons epistolae, 
qua scribens, illi, ceu [sic, cui exspectes], scribit, omnia fausta precatur. 
36 Ibid., s. 2: Exordium est initium literarum, quo animus legentis, ad reliqua 
facilius cognoscenda praeparatur. 
37 Ibid., s. 4. Exordia ducenda sunt, non ex his, quae causam confirmant, aut 
rem de qua quaeritur: Sed ex ijs, quae circa res ipsas personasque posita sunt. 
Debent quoque esse brevia, perspicua, et accommodata causae. 
38 Ibid., s. 2: Narratio est ipsa facti, rerumque gestarum, aut ut gestarum 
expositio. 
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lik.39 Den skall skrivas med enkla ord och vara anpassad efter 
ärende och mottagare. Brevets huvuddel kallas petitio: “Petitio är 
när vi ber att det vi skriver om skall ske och fullgöras. Det är den 
viktigaste delen i brevet och om den utelämnas anses brevet lik-
som i avsaknad av ljus.”40 Här framläggs alla argument, vilka 
skall vara kloka och tydliga till sitt innehåll.41 

Brevet avslutas med en conclusio: ”Conclusio är brevets sista 
del, i vilken vi själva erbjuder och lovar den vi skriver till vår 
hjälp.”42 Avslutningen kan innehålla en sammanfattning av de ti-
digare argumenten.43 

 
Rudbeckius däremot definierar brevets delar, i kapitlet De parti-
bus epistolae, till inledning, brevkropp och avslutning.44 Inled-
ningen skall innehålla avsändarens och mottagarens namn samt 
en hälsningsfras: ”De gamla skrev två namn i inledningen, på 
första plats namnet på den som skriver, på andra namnet på den 
som han skriver till, även om han var av högre rang. Därefter 
hälsningen S(alutem) P(lurimam) D(icit).”45 Brevets kropp be-
skrivs sedan och den skall innehålla en inledning samt en be-
handling av själva ämnet. Här finns alltså en avgörande skillnad 
mellan Jonae Gothus och Rudbeckius när det gäller hälsningsfra-

                                                                               
39 Ibid., s. 5. Narratio debet esse brevis, dilucida et probabilis, quae si talis 
fuerit, facile amicus, ad quem scribis, intelligit, recordabitur, credet. 
40 Ibid., s. 3: Petitio est, cum id, quod scribimus, fieri perficique petimus. 
Estque praecipua pars epistolae, qua amissa, epistola veluti lumine cassa 
habetur. 
41 Ibid., s. 6. ”Genom wissa och klara Argument.” 
42 Ibid., s. 3: Conclusio ultimum epistolae caput est, cum illi, ad quem scrip-
simus, vicissim nostram operam deferimus ac pollicemur. 
43 Ibid., s. 6. ”I thet man repeterar Petitionem medh the förnämsta Argu-
ment.” 
44 Rudbeckius 1624, s. 4: Epistola dividitur in prooemium, ipsum corpus 
Epistolae, et denique clausulam. 
45 Ibid., s. 4: In proloquio veteres duo posuerunt nomina, primo loco illius qui 
scripserat, secundo ejus cui scriptum erat, etiamsi dignior fuisset. Denique sa-
lutationem S P D. Jfr även Lanham 1975 om hälsningsfraser i tidiga brevre-
toriska traktater. Här är det den typ av hälsningsfraser, vilka går tillbaka på 
klassisk teori och klassiska brev, som analyseras. 
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sen; den förre ägnar denna en hel bok, medan den senare endast 
hänvisar till det klassiska förfaringssättet. Rudbeckius verk an-
sluter sig således mer tydligt till ars epistolica, medan Jonae Got-
hus ligger närmare medeltidens ars dictaminis eller notaria (jfr 
den historiska återblicken ovan). 

 
De la Serre avhandlar brevets delar i den andra delen av boken.46 
Han talar om brevets gemensamma delar (les parties commu-
nes), nämligen de delar som finns i alla brev, och speciella delar 
(les parties particulieres), vilka kan variera beroende på brevtyp; 
de förra är suscription och souscription, vilket motsvarar inle-
dande adresserande tilltal samt avslutande underskrift. 'Suscrip-
tion' kan delas in i två typer, dels den externa, innehållande 
namn, titel och ort, som skrivs utanpå brevet, på omslaget eller 
utsidan av brevpappret, dels den interna som inleder själva bre-
vet. Därefter avhandlas olika typer av titlar beroende på adressa-
tens ställning.47 Den avslutande meningen innehåller olika typer 
av artighetsfraser av typen Votre tres humble & tres obeissant 
serviteur N. I anslutning till denna fras skall datum och ort anges. 
Mellan brevets överskrift och början kan blankrader användas 
för att markera social ställning. Ett långt avstånd markerar res-
pekt, medan att skriva ihop överskriften med brevkroppen bety-
der att man inte håller mottagaren i större respekt.48 I brev till 
personer av lägre rang än brevskrivaren kan förkortningar an-
vändas för att markera social position. 

Brevets speciella delar (les parties particulieres) är inledning, 
brevtext (discours) och avslutning. Inledningen skall innehålla 
smickrande meningar för att ställa sig i god dager hos mottaga-
ren samt anledningen till varför man skriver. Avslutningen bör 
uttrycka avsändarens känslor och även lyckönskningar till adres-
saten. Själva brevtexten beror naturligtvis på vald genre. I denna 
del är de la Serre mycket kortfattad, då material för olika genrer 
redan avhandlats, men han påpekar att man kan låta texten flöda 
                                                                               
46 De la Serre 1650, s. 36-46. 
47 Ibid., s. 36-41. 
48 Se Chartier 1997b, s. 76-78, och Hansson 1988, s. 48.  
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såsom den kommer ur pennan.49 Det enda undantaget är svars-
brevet då man bör följa strukturen i det brev man besvarar. 50 

2.2.3 Brevgenrer, exempelbrev och exempelfraser 

Även i de här undersökta brevställarna ägnas utrymme åt att 
beskriva brevets olika typer, utifrån de tre klassiska genrerna. 
Andreas Jonae Gothus avhandlar detta i den tredje boken. Här 
beskrivs en mängd olika brev, vilket i princip överensstämmer 
med till exempel Erasmus framställning: epistolae petitoriae 
(bönebrev), epistolae commendatitiae (rekommendationsbrev), 
epistolae hortatoriae et dehortatoriae (uppmanande och avrå-
dande brev), epistolae consolatoriae (tröstebrev), epistolae officio-
sae (brev erbjudande hjälp och tjänster), epistolae mandatoriae 
(befallningsbrev), epistolae communicatoriae (brev som ber om 
råd), gratiarum actiones (tackbrev), epistolae gratulatoriae (gra-
tulationsbrev), epistolae collaudatoriae (lovprisande brev), epis-
tolae reprehensoriae (förebråelsebrev), epistolae nunciatoriae 
(förkunnelsebrev), epistolae dedicatoriae (dedikationsbrev), epis-
tolae jocosae (skämtbrev), epistolae purgatoriae (ursäktsbrev), 

                                                                               
49 Denna något lättsinniga inställning till hur brevet skall skrivas stämmer 
inte med de la Serres instruktioner i övrigt. Om man läser anvisningarna 
utifrån ämne tidigare i boken, finner man snabbt att de la Serre anser att 
brevet skall ha en ordnad struktur utifrån olika loci som avhandlas. Fram-
ställningen bygger på retoriska regler även om de inte explicit uttalas. 
50 Teoridelen av boken avslutas med några ord om brevets stil, vilken skall 
vara enkel och vardaglig, som om man talade. Retoriska figurer, såsom 
exclamatio, apostrophe, prosopopoeia, simile eller långa perioder passar inte 
alls för brev. Det är däremot viktigt att ta hänsyn till de olika skrivan-
dets/talandets dygder: bienseance, brieveté, clarté och netteté. Ett brev får 
dessutom varken vara för kort eller för långt utan bör vara av medellängd. 
Detta innebär att brevet är proportionerligt med sitt ämne, inte tar upp 
överflödiga saker men ej heller utelämnar något. Språket skall vara klart och 
lätt att förstå (perspicuitas) och detta innebär i sig en anpassning till motta-
garen. Renhet (latinitas) är viktigt såväl på den språkliga nivån – inga stavfel 
eller skrivfel – men även i valet av papper. Slutligen är omslaget (le cachet) 
av stor vikt; brevet skall vara noggrant omslaget och försett med siden och 
lack, vilka skall anpassas efter genren så att man till exempel väljer svart 
siden för ett kondoleansbrev. De la Serre 1650, s. 43-46. 
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epistolae minatoriae (hotelsebrev), epistolae deprecatoriae (avbö-
nebrev), epistolae lamentatoriae (klagobrev), epistolae obligatori-
ae (skuldebrev) och epistolae mixtae (blandade brev). 51  

Varje typ av brev får en utförlig beskrivning och kapitlet De 
epistolis petitoriis (bönebrev) får illustrera upplägget: Först be-
skrivs reglerna på svenska, därefter på latin, följt av utdrag ur 
exempelvis Ciceros Ad familiares. Sedan kommer ett exempel på 
det aktuella slaget av brev, först på latin (Exempplum [sic] aper-
tae petitionis, omnes epistolae partes ostendens). Exempel på en 
öppen bön, som visar brevets alla delar) och därefter på svenska 
(Fölia nu åthskillighe Petitiones). Sedan ges Formulae petendi 
latinae (ett större antal fraser på latin som kan användas). Av-
slutningsvis får läsaren veta hur man skriver ett svar på den 
aktuella typen av brev (Responsoria ad petitoriam). 
 
Rudbeckius behandlar i bok I brevets innehåll (materia). Det kan 
vara av tre slag: seria, docta och familiaria. Under rubriken seria 
finns brev som avhandlar seriösa saker. Om det gäller offentliga 
brev kan det vara berättelser (narrationes) och överväganden 
(deliberationes), i privata brev kan det röra sig om uppmaningar, 
böner, anklagelser, ursäkter, rådgivning och hyllningar. Lärda 
brev kan innefatta ämnen av filologisk, teologisk eller filosofisk 
art. Familjära brev kan innehålla ’allt som rör oss och de våra, 
om vilket vi skriver kortfattat och med enkelt språk’.52  

Bok II, De singulis generibus epistolarum, innehåller en indel-
ning av brevet i de klassiska genrerna,53 med olika underrubriker. 
Till varje rubrik hör en kort beskrivning av hur brevet bör se ut 
samt hänvisningar till brev av Cicero, vilka kan konsulteras. 
Därefter beskrivs det deliberativa brevet, vilket kan vara av ty-

                                                                               
51 Andreas Jonae Gothus 1631, kapitel 3. Se även Hansson 1988, s. 25. Bre-
ven i denna uppräkning låter sig indelas i de klassiska genera: deliberativum, 
demonstrativum och iudiciale. 
52 Rudbeckius 1624, s. 9: Familiaris variarum rerum est quae ad nos aut 
nostros pertinent, de quibus breviter et familiari sermone agimus. 
53 Ibid., s. 17: Genera Epistolarum tria sunt: Deliberativum, judiciale et 
demonstrativum. 
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perna rådande, avrådande, uppmanande och tröstande etc;54 i 
följande kapitel behandlas det rättsliga brevet och här finns 
bland annat anklagelsebrev, försvarsbrev och kravbrev.55 Slutli-
gen behandlas den demonstrativa genrens brevtyper, bland vilka 
kan nämnas berättande brev, klagobrev, tackbrev, gratulations-
brev och hyllningsbrev.56 Det allra sista kapitlet XXIV har rubri-
ken De Mixtis. Ett blandat brev innehåller flera sorters typer i ett:  

Ett blandat brev består inte bara av en genre utan av flera, som 
till exempel tackar, ber, berättar, råder, allt eftersom vad som 
faller in och vad som passar för den som skriver. Många av detta 
slag finns även bland Ciceros brev.57 

De la Serre delar in sin teoretiska genomgång i två huvuddelar: 
ämne (matiere), d.v.s. allt som man kan tänkas samtala om med 
en frånvarande vän, och form (forme), d.v.s allt i övrigt som 
krävs för att det skall bli ett brev. Ämnen för ett brev kan vara av 
två slag, antingen affärsbrev (les lettres d’affaire), d.v.s. brev som 
avhandlar viktiga saker, eller av typen komplimang (les lettres de 
compliment), med vilket avses brev som har som syfte att skapa 
eller underhålla en vänskap med någon. Här delas alltså brevty-
perna inte längre in i olika grupper som motsvarar retorikens 
klassiska genrer utan utifrån material och brevanledningar (mo-

                                                                               
54 Ibid., s. 17: Deliberativi generis Epistolae, sunt quae consilium dant, cujus-
modi sunt: Suasoriae, dissuasoriae, hortatoriae, dehortatoriae, consolatoriae, 
petitoriae, commendatitiae, monitoriae, conciliatoriae. 
55 Ibid., s. 36: De Accusatoriis sive criminatoriis. Sequitur jam alterum genus 
Epistolarum, videlicet Judiciale. Cujus generis sunt accusatoriae, defensoriae, 
deprecatoriae, expostulatoriae, purgatoriae seu excusatoriae, exprobratoriae, 
de quibus singulis aliquid dicendum. 
56 Ibid., s. 41: De Nunciatoriis et narratoriis. Sequitur tertium genus Epistola-
rum, sc. Demonstrativum /…/. Cujusmodi sunt: Narratoriae, lamentatoriae, 
gratiarum actiones, gratulatoriae, officiosae, disputatoriae, laudatoriae. 
57 ’Mixta Epistola est, quae non ex uno genere, sed pluribus constat. Ut quae 
gratias agit, petit, narrat, suadet, prout quodque inciderit, et ut scribenti opus 
videbitur. Hujus generis perplures etiam apud Ciceronem reperiuntur.’ Rud-
beckius 1624, s. 44.  
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tivation).58 Affärsbrev har underrubriker av typen advis-brev 
(Lettres d’advis), rådgivande brev (Lettres de conseil), tillrättavi-
sande brev (Lettres de remontrance), bönfallande brev (Lettres 
de priere), rekommendationsbrev (Lettres de recommendation), 
brev med erbjudande om hjälp (Lettres d’offre de secours), kla-
gobrev (Lettres de plainte), förebrående brev (Lettres de repro-
che), ursäktande brev (Lettres d’excuse). I stort känns de olika 
typerna av brev igen från tidigare anförda brevhandböcker. Bre-
ven rör den enskilda personen i hans liv och sällskapslivet. Kom-
plimangbreven kan vara brev där någons vänskap sökes (Lettres 
de conciliations), besöksbrev (Lettres de visites), gratulations-
brev (Lettres de congratulations), tröstande brev (Lettres de con-
solation), tackbrev (Lettres de remerciement), skämtbrev (Lettres 
de railleries).59 De olika typerna av brev diskuteras tämligen nog-
grant och denna genomgång upptar den största delen av själva 
instruktionen i brevskrivning.  

Även hos de la Serre är principen ungefär densamma som för 
Erasmus och Jonae Gothus; teori kring brevskrivning komplette-
ras med exempelbrev och varje exempelbrev följs av ett lämpligt 
svarsbrev.60 Ett exempel på hur de la Serre behandlade de olika 
brevtyperna följer här. Ett rådgivande brev (lettre de conseil) kan 
skrivas till både den som ber om råd och den som inte ber om 
råd. Ett brev till den som ber om råd bör inledas med att man 
ursäktar sin egen otillräcklighet, samt att det finns andra som 
skulle ge mycket bättre råd, men att man trots allt skall ge råd då 

                                                                               
58 Jfr Hansson 1988, s. 61-63. Tidigare har nämnts att den nya franska stilen 
så småningom tar avstånd från den retoriskt präglade brevteorin, och detta 
är ett exempel på hur man avlägsnar sig från denna. 
59 Ibid., s. 48, menar att retorikens genera finns med i så måtto att affärsbre-
ven omfattar genus deliberativum och judiciale, medan komplimangbreven 
motsvarar genus demonstrativum. 
60 Intressant att notera är att när boken översattes till svenska 1755 var det 
endast reglerna för brevskrivning som togs med; exempelbreven uteslöts 
alltså. I svensk översättning heter den Anwisning til rätta och tydeliga brefs 
ställande. Se Hansson 1988, s. 46-47. Jag använder här den franska versio-
nen då det var den som fanns tillgänglig för mina brevskrivare. I citaten 
återges konsekvent de la Serres stavning av franskan. 
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de efterfrågas. Därefter meddelar man vad man anser bör göras 
med olika argument utifrån det ärbara, det nyttiga eller det för-
nöjande. Detta bör göras utifrån den rådsökandes position och 
villkor. Den andra typen av rådgivande brev, alltså till en person 
som inte har bett om råd, är mer komplicerad. Man kan följa i 
princip samma modell som tidigare, men man börjar med att 
ursäkta sig för att man ger råd utan att vara ombedd därtill. Man 
kan hävda att råd ges för att man vill behaga den man skriver till, 
att man gör det för att vänskapen är viktig, att råden är ett tecken 
på kärlek och ärligt sinne. Därefter ger man råd såsom ovan, 
utifrån mottagarens position och villkor. Brevet avslutas med 
lyckönskningar i den sak som råden rör. Om man skriver till 
någon som man känner väl kan man uppmana personen att följa 
råden, ja till och med hota med att olyckor kommer att följa om 
inte råden följs.61 

Även de la Serre avslutar med det blandade brevet, Lettres 
meslées, som inte är ett nytt slag av brev utan endast de tidigare 
breven sammanfogade i ett.62  

2.3 Sammanfattning 

De tre brevställarna uppvisar påfallande likheter men också en 
del skillnader. I samtliga diskuteras brevets olika delar, hur bre-
ven kan genreindelas och grupperas; alla tre ger också konkreta 
exempel på brevfraser och hela exempelbrev; hur detta sker vari-
erar något mellan de olika brevställarna. I detta avseende liknar 
de också sina europeiska förebilder, exempelvis Erasmus. Om 
skillnaderna istället fokuseras kan hävdas att Thesaurus epistoli-
cus är en tämligen handfast manual, inriktad på arbetslivets krav 
och möjlig att användas av en svensk skribent med behov att 
skriva ämbetsbrev eller privatbrev till olika personer på både 
svenska och latin, d.v.s. ansluter sig tydligt till ars dictaminis eller 
notaria. Boken lägger stor vikt vid konkreta exempel, medan 
teoridelarna är kortfattade och utan ingående resonemang. Ge-

                                                                               
61 De la Serre, 1650, s. 7-10 
62 Ibid., s. 33. 
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nom alla sina exempel fungerar den alltså samtidigt som en upp-
slagsbok i den faktiska skrivsituationen. De la Serres skrift repre-
senterar en annan typ av handbok och ansluter sig till den frans-
ka salongskulturen. Handboken vill i första hand inte vara reto-
risk men som vi sett är den ändå det i allra högsta grad och utgör 
även den en handfast anvisning för hur olika typer av brev skall 
skrivas med konkreta exempel. Den liknar Jonae Gothus handbok 
på så vis att den är mycket konkret och verkar praktisk och an-
vändbar för den enskilde brevskrivaren. Rudbeckius verk är där-
emot mer teoretiskt och skrivet för att användas i undervisningen; 
det ansluter sig tydligare till retoriken och är alltså typiskt för 
renässansens ars epistolica. Boken är kortfattad och med få exem-
pel i själva manualen; här finns dock Ciceros brev i ett appendix 
och de får på så vis utgöra mönsterbrev (jfr nedan).63  

 

                                                                               
63 Hansson menar att vissa brevställare går tillbaka på ars epistolica och tar 
upp traditionella brevgenrer, medan andra tar som utgångspunkt ars not-
aria, d.v.s. olika typer av myndighetsbrev. Hansson 1988, s. 24. 
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3. Brevet – ett pedagogiskt verktyg 

De tidigaste breven av Carl och Gustav innehåller berättelser om 
hur deras utbildning sker; dessutom vittnar dessa brev indirekt 
om hur inlärningen av latin och brevkomposition kunde gå till. 
Det framgår inte om deras undervisning skedde i hemmet eller 
om de gick i skolan, men val av böcker och metoder påminner 
om dem som samtida skolordningar föreskriver. För att ge en 
uppfattning om brevskrivningens roll och dess funktion i under-
visningen skall fokus nu riktas mot de pedagogiska strategier och 
planer som styrde denna under 1600-talet.  

3.1 Skrivövningar 

I skolordningarna från 1611 och 1649 diskuteras både hur un-
dervisningen skulle gå till, de böcker som var lämpliga att an-
vända samt hur imitation av klassiska texter och andra kunde 
användas för att lära sig både latin och komposition. 1 

Redan i trivialskolorna stod brevet i centrum för undervis-
ningen. Man läste klassiska auktorer, bibeln och samtida förfat-
tare och gjorde parallellt med detta olika typer av stilövningar, 
som kunde handla om att översätta från latin till svenska och 

                                                                               
1 Katedralskolornas undervisning beskrivs i 1611 års skolordning, utformad 
av ärkebiskop Johannes Kenikius, biskop Paulinus Gothus och professor 
Johannes Rudbeckius på anmodan av den av Örebro riksdag utsedda skol-
kommissionen. Se Skolordningen 1611 i Hall 1921, Del II, s. 27-40. Jfr även 
Ödman 2003, s. 212. Ödman beskriver här undervisningen på trivialskolan i 
Åbo och tar upp Gezelius d.ä. arbete Methodus informandi från 1683. I 
denna bok betonas också brevskrivningen som en del av undervisningen i 
retorik. Undervisningen i denna hade många gemensamma drag med den 
som föreskrivs i Skolordningen från 1649, Hall 1921, Del III, s. 46-111. 
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sedan tillbaka till latin, eller skriva om poesi till prosa.2 Några 
exempel ur Skolordningen 1611 illustrerar hur inlärningen kun-
de gå till; i den lägsta klassen övas med hjälp av de enklaste texter 
och övningar: 

Tjugo de lättaste av Ciceros brev, vilka, ordnade efter innehållet, 
böra i följd tryckas för denna och den följande klassens bruk, samt 
sextio av Aesopi fabler, gamla upplagan (Halls översättning).3 

Dessa bör läsas och förklaras noggrant och övningar i att forma 
bokstäverna skall göras. I den andra klassen fortsätter läsningen 
av Ciceros brev och Aesopos fabler samt övningar i att efterbilda 
(imitation), och i den tredje läggs övningar i metrik till:  

Såsom stilövning omväxlande överflyttning av svenska temata 
till latin och efterbildning av förelästa brev; stundom också åter-
ställande i metrisk form av verser, som omflyttats till sin natur-
liga konstruktionsordning, eller försök att själva skriva latinsk 
vers (Halls översättning).4 

Även i de följande klasserna görs övningar av samma slag, med 
Ciceros brev i fokus; Skolordningen från 1611 skriver om den 
femte klassen: 

                                                                               
2 I följande framställning fokuserar jag på det som har med skrivövningar, 
läsning och brev att göra. 
3 ”Viginti Epistolas Ciceronis faciliores accommodatas ad genera causarum, 
pro hac et sequenti classe, deinceps imprimendas et ex Fabulis Aesopi 60 
antiquae editionis.” Se Hall 1921, Del II, s. 28. 
4 ”Pro exercitio styli interdum themata vernacula in latinum sermonem trans-
ferent, interdum epistolas praelectas imitabuntur, nonvnquam Carmina in 
naturalem constructionis ordinem redacta in metra restituent, vel proprio 
marte conscribere conentur”. Hall 1921, Del II, s. 29. 
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Såsom stilövningar författande i obunden stil av brev och tal ef-
ter Ciceronianskt mönster och i bunden stil övningar med Ver-
gilius, Horatius eller Ovidius till förebild.5 

Undervisningen i trivialskolans första klasser byggde alltså på 
läsning av goda förebilder, parallellt med stilövningar. Eleverna 
arbetade med imitation och parafras, d.v.s. övningar som åter-
finns redan i Quintilianus föreskrifter,6 snarare än med att skriva 
självständiga texter. Redan på denna nivå var läsning av brev och 
brevskrivning ett sätt att lära sig såväl latin som kompositions-
teknik och genreanpassning. Att brevet används som modellgen-
re kan ses som ett uttryck för att genren var förhållandevis lätt 
att tillämpa, alternativt att den ansågs som fundamental för ele-
vernas skriftliga kommunikation. 

Denna typ av träning fortsätter i gymnasiet och även på uni-
versitetet, med den skillnaden att övningarna blir mer komplice-
rade och med större krav på självständighet.7  

3.2 Imitation 

Såsom framgått ovan var imitation en grundläggande metod i 
undervisningen. Även Rudbeckius förespråkar imitation som ett 
sätt att lära sig att skriva brev (jfr ovan 2.2.1); han menar att man 
bör lära sig att skriva brev genom att imitera Ciceros brev, vilka 
han för övrigt så hjälpsamt inkluderar i sin bok. Enligt Rudbeck-
ius skall imitation under barndomen (in pueritia) bestå i direkt 

                                                                               
5 ”Pro exercitio styli discant scribere Epistolas et Oratiunculas ad imitationem 
Ciceronis solute, & ad imitationem Virg. Horatij vel Ovidij ligate”. Hall 1921, 
Del II, s. 32. 
6 I den romerske retorikern Quintilianus mest kända verk Institutio oratoria 
finns i bok II en beskrivning av mer elementära övningar i retorik (progym-
nasmata). 
7 Detta kan studeras i Skolordningen 1649, om gymnasiet samt i Uppsala 
universitets konstitutioner 1626. Se Hall 1921, Del III, s. 94f., och Anner-
stedt 1877, t.ex. s. 250 och 279. Mot slutet av 1600-talet fanns totalt tolv 
gymnasier i det egentliga Sverige och i Finland. Ödman 2003, s. 198-199. 
Gymnasiet i Åbo grundades 1630, och det var alltså det gymnasium som 
sedan kom att upphöjas till Åbo akademi. 
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kopierande av meningar ur källan, d.v.s. Ciceros brev, så att det 
ser ut som en direkt ’avbildning och stöld’. I ungdomen (in cre-
scente aetate) skall denna stöld göras mer blygsamt och försiktigt 
och användandet av exempel ur källan kan vara mindre orda-
grant. I vuxen ålder (in virili aetate) skall imitationen mer ut-
trycka innehåll och idéer med vad man får anta egna ord och 
uttryck.8 Rudbeckius bok är ju såsom påpekats ovan skriven för 
bruk i undervisningen och här beskriver han alltså den metod 
som bör användas. 

Imitation diskuteras även i Skolordningen från 1649, i kapit-
let XI De stylo, seu scribendi exercitatione. De Versionibus Lati-
nis.9 Kapitlet behandlar hur man genom imitation av olika gra-
der och i olika stadier, med hjälp av klassiska råd och texter, skall 
uppnå kunskap om latinet. I fokus står olika typer av skrivöv-
ningar av det slag vi redan sett ovan, d.v.s. översättningar till 
svenska och latin, men även att göra efterbildningar av goda 
klassiska författare.10 Generellt kan imitationen vara av tre slag: 
imitatio puerilis, crescens och adulta, alltså motsvarande de tre 
stadier som Rudbeckius beskriver; såväl Rudbeckius som Skol-
ordningen går tillbaka på Justus Lipsius tankar om imitation.11 

I skolan handlar det främst om imitatio puerilis, vilken i sin 
tur kan delas in i olika stadier: Det första stadiet handlar om att 
eleven noggrant skall kunna återge de grammatiska grundregler-
na och latinets allmänna huvudregler och därmed kunna efter-
likna författarna i avseende på felfritt språk och vanliga talesätt. 
                                                                               
8 Rudbeckius, s. 17. 
9 Detta kapitel ingår i en rad mer fördjupade resonemang kring hur under-
visningen skall bedrivas. 
10 Se Hall 1921, Del III, s. 72: ”Efterbildning är alltså vad som här behöves, 
nämligen att gossen vänjer sig att i skrift, liksom också muntligen, uttrycka 
det som han läst och iakttagit uti de erkända författarnas skrifter. Härom 
kunna lärarna rådfråga Quintilianus (tionde bokens andra kapitel), Lipsius 
(Inst. Epist.), Junius (Meth. Eloqu.) och Lud. Vives (de trad. disc., fjärde 
boken, sid. 572 o ff)”. 
11 Ibid., Del III, s. 72: ”Det är emellertid tydligt, att efterbildningar kunna 
vara av olika slag och grader; Lipsius delar dem uti den barnsliga efter-
bildningen (puerilis), den begynnande utvecklingens (crescens) samt den 
fullmogne mannens (adulta)”.  
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Här handlar det mest om vardagsspråk och samtalsspråk, och 
passar särskilt för den andra klassen.12 

I det andra stadiet handlar det om att eleven, bortom felfritt 
språk, skall vinnlägga sig om studiet av språkets egendomligheter 
och tolkning av auktorerna och det passar därför för den tredje 
klassen. 13 I det tredje stadiet bör eleven sträva efter att efterbilda 
Ciceros stil, d.v.s. perioder, rytm och uppbyggnad, och detta görs 
i den fjärde klassen.14 

Skolordningen ger också ett exempel på hur detta kan ske. Ett 
brev av Cicero (ad. fam. 14,22) återges på svenska som exempel 
på en text som pojkarna, lämpligen i andra klassen, skall översät-
ta till latin (jfr nedan 4.2).  

3.3 Sammanfattning 

Brevskrivande går som en röd tråd genom alla skolstadier i Sve-
rige under 1600-talet. Såväl i trivialskolan och gymnasiet som i 
universitetens undervisning tränas elever och studenter i att 
skriva brev. Det är dock de yngre som framför allt ägnar sig åt 
denna form av skrivträning, medan de äldre främst övas i att 
                                                                               
12 Ibid., Del III, s. 72: ”Till följd av olikheter i kunskapsgrad kunna således 
gradationer urskiljas även uti den efterbildning, som vi kallat barnets. Den 
första och lägsta är den, som uteslutande tar hänsyn till ett noggrant återgi-
vande av de grammatiska grundreglerna och latinets allmännaste lagar och 
således närmast söker efterlikna författarna i vad som rör huvudreglerna för 
ett felfritt språk, ävensom de vanligaste och lättaste talesätten; t. ex cura 
igitur nihil aliud, nisi ut valeas. Item cum a me literas accepisset, mihi nullas 
remisit. Denna art av efterbildning kommer närmast att träffa vardagssprå-
ket eller det förtroligare samtalsspråket och passar alltså särskildt för andra 
klassens lärjungar, vilka därför ock böra härutinnan i främsta rummet flitigt 
övas”. 
13 Ibid., Del III, s. 73: Andra graden nås, när lärjungarna ej blott söka åstad-
komma grammatisk felfrihet och allmän språkriktighet utan även lika nog-
grant lägga sig vinn om det särskilda studium av språkets egendomligheter, 
som vi hava omnämnt vid behandlingen av auktorernas tolkning. 
14 Ibid., Del III, s. 73: Tredje graden innebär, att, utom det nu sagda, lär-
jungarna söka efterbilda själva stilen hos Cicero, dess perioder, leder, rytm, 
och hela dess fortlöpande byggnad, likasom de ordasätt, som äro karaktäris-
tiska för nämnda författare och Titus Livius. 
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skriva egna kompositioner i talets form, d.v.s. en mer avancerad 
och självständig träning, som bygger på att studenterna har en 
solid träning i de klassiska förebilderna inom retoriken men att 
de också har tränat detta genom främst brevskrivning men även 
andra skrivövningar. Genom läsning, imitation och skrivövning-
ar har studenterna byggt upp såväl en copia verborum som en 
copia rerum och står nu rustade inför ett mer avancerat förfat-
tande, där de skall finslipa sina färdigheter inför det kommande 
arbetslivets krav. Brevskrivning ansågs vara en betydelsefull 
träning under hela skoltiden för att utveckla såväl språk som all-
män skrivskicklighet. Särskilt nyttig ansågs den antagligen vara 
för dem som skulle söka sig till kansliets, kronans och städernas 
ämbeten, och för blivande domare.15 

Av skolordningar har ovan framgått att brevet var en central 
träningsform och att det användes parallellt med andra skrivöv-
ningar. I skolordningen nämns också progymnasmata-övningar, 
ett antal enklare övningar som föregick de mer krävande retoris-
ka deklamationsövningarna (suasoria och controversia). Syftet 
med progymnasmata var att träna elementär retorik och samti-
digt skaffa eleverna ett förråd av ord och topiker. Elever och 
studenter skulle ständigt arbeta med brevskrivningar, eftersom 
det var det var det mest grundläggande sättet att träna skrivför-
måga, språk och elementär retorik. Brevteori, brevskrivning, 
retorik och skrivträning gick således hand i hand.16  
                                                                               
15 Klinge m. fl. 1988, s. 595. 
16 Enligt Manfred Kraus trycktes ofta progymnasmata-övningarna tillsam-
mans med brevundervisningar (Hansson 2003b, s. 223). Att olika typer av 
för skrivande relevanta handböcker trycks tillsammans var inte ovanligt. Se 
Ström 1999, s. 89-92, 95 och 2003, s. 117, 131, och 135. I mina undersök-
ningar av olika handböcker, vilka användes vid antingen undervisning i att 
skriva eller i det individuella skrivandet, har det visat sig att olika typer av 
handböcker lämpliga för skrivande av exempelvis poesi trycktes tillsam-
mans. Författare har skrivit eller kompilerat verk som speglar olika ingångar 
i skrivandet, exempelvis poetikhandböcker, florilegia, progymnasmata och 
mer avancerade handböcker i retorik. Grafton & Jardine 1986, s. 122f., visar 
på hur exempelvis Agricolas och Erasmus undervisningsmetoder och ut-
bildningsprogram manifesteras just genom att olika verk trycks tillsammans 
och på så vis utgör en enhet med olika ingångar till hur man utvecklas som 
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För att aktivt tillämpa en genre i sitt skrivande behövs kun-
skap om hur genren ser ut. Av översikten ovan framgår att hand-
böcker i brevteori ingalunda saknades. Familjen Gyldenstolpes 
brevskrivande speglar förstås en allmän kännedom om brevteo-
rin i stort. Det är dock inte möjligt att påstå att ett specifikt verk 
skulle ha influerat dem mer än något annat. Möjligen kan man 
hävda att Andreas Jonae Gothus noggrannare genomgång av 
hälsningsfraser (och därmed samtidens syn på betydelsen av 
dessa) har satt spår i breven, men inflytandet skulle lika gärna 
kunna komma från exempelvis Erasmus.  

Brevets roll i undervisningen och i arbetslivet i norra Europa 
vid denna tid ger vid handen att familjen Gyldenstolpes brev-
skrivande på latin knappast kan betraktas som något avvikande 
och oväntat. Snarare kan nog den omfattande brevväxlingen på 
latin mellan dem ses som ett uttryck för rådande utbildningstan-
kar: att stödja utvecklandet av nödvändiga kunskaper i latin 
liksom användbara färdigheter i brevskrivandets konst.17 Gyl-
                                                                                                                                              
talare och skribent. Ett tydligt exempel är Alardus utgåva av Agricolas verk, 
tryckt 1539 i Köln; utgåvan innehåller ett antal texter som på olika vis skall 
leda användaren genom ett serie instruktioner eller läroböcker till bildning 
inom de fria konsterna. Här finns Agricolas De inventione dialectica, Agri-
colas utgåva av Aphthonius Progymnasmata, Priscianus latinska version av 
Hermogenes Progymnasmata, en kommentar av Agricola om Senecas De-
clamationes, tal och brev av Agricola (Grafton & Jardine 1986, s. 129). An-
gående Achrelius, se även Sarasti-Wilenius 2000, där Achrelius betydelse för 
den epideiktiska genren i teori och praktik utförligt studeras. Sarasti-
Wilenius 2006 ger en detaljerad genomgång av Achrelius Epistolarum con-
scribendarum forma et ratio, 1689. Se även Hansson 2003b, där Achrelius 
tankar kring kopplingen brevskrivning och progymnasmata-övningar, d.v.s 
behandlar ett kapitel i Achrelius brevhandbok. 
17 Jfr även Mitchell 2007, s. 178; brevskrivning användes i England under 
1600- och 1700-talen för att förmedla och träna både latinsk och engelsk 
grammatik, interpunktion, stavning, retorik och komposition. Även Green 
2007, s. 106 och 109. Sarasti-Wilenius 2003 (s. 165-166 och 171) diskuterar 
språkval i Gyldenstolparnas brev och kommer till slutsatsen att Michael 
Gyldenstolpes position som homo novus, och alltså en person med behov 
att befästa sin ställning inom akademin och också sedermera såsom adlig, 
var den drivande orsaken till valet av latin; att använda latin var ett sätt för 
honom att betona sin egen och familjens lärdom och plats i den lärda värl-
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denstolparna skrev privata brev på latin som en träning inför 
den framtida karriären; latinet dominerade ju fortfarande i myn-
dighetsutövning av alla slag, såväl i samhällets officiella korres-
pondens, som i den kyrkliga sfären samt inom utbildningsinsti-
tutionerna.18  

                                                                                                                                              
den. Detta är förstås inte en slutsats som går stick i stäv med ovan förda 
resonemang om brevets betydelse och plats i undervisningen. Kanske hade 
Michael Gyldenstolpe större behov än andra att korrespondera på latin? 
Dock var väl kunskaper i latin och brevskrivande avgörande för de flesta 
som arbetade med rikets administration under denna tid. Michael Gyldens-
tolpe framstår snarare som en far som visade stor omsorg för sina barns ut-
bildning. Tyvärr finns inget material från andra familjer att jämföra med. 
18 Michael Gyldenstolpe tycks påfallande ofta inta en lärarposition i förhål-
lande till Nils just när det gäller brevskrivningen och språkträningen. Vid ett 
flertal tillfällen uppmanar han Nils till att skriva brev på franska, och till att 
göra olika övningar. Han korrigerar också Nils brev. Jfr Ström 2014. 
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4. Brevet i praktiken 

Så långt de yttre ramarna för bröderna Gyldenstolpes brevskri-
vande. I det följande kommer de faktiska breven att lyftas fram. 
Brevens innehåll och disposition och deras förhållande till de 
teoretiska föreskrifterna kommer att beröras. De brev som skrevs 
av Carl och Gustav i ung ålder innehåller dessutom information 
om hur deras utbildning gick till, vilket förstås kan jämföras med 
hur skolgången såg ut enligt skolordningarna. Avslutningvis 
kommer de unga pojkarnas användning av förlagor, d.v.s. imita-
tion, att avhandlas. 

Innehållet i breven rör många ämnen, allt från privata famil-
jeangelägenheter till politiska händelser till mer officiella affärer. 
Breven berättar om vad som händer inom familjen: syskonens 
angelägenheter, studier, sjukdomar, familjeförhållanden. De rap-
porterar också om händelser i bekantskapskretsen: födslar, gif-
termål och dödsfall, utbildning, karriärer och framtidsplaner. Fa-
miljens ekonomi, skötsel av hemman och affärer och frågor om 
inkomster, fattigdom och problem med försörjning återkommer 
i många brev. Ett antal brev avhandlar politiska frågor, exempel-
vis händelser vid universitetet, tjänstetillsättningar, frågor kring 
häradsräntor och relationerna mellan brevskrivaren och andra 
personer i samhället runtomkring honom.  

De flesta breven kan sägas vara av blandat slag (mixtae eller 
Lettres meslées). Detta torde vara den mest typiska form för just 
privat korrespondens, som ju oftast nog är skriven såsom de la 
Serre uttrycker det: 
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Le discours des lettres est divers selon les matieres qui y entrent. 
On n’y observe communement aucun ordre, mais on traite les 
choses comme elles se presentent sous la plume /…/.1 

Ett blandat brev är ett brev som inte rör sig i en enda genre utan 
i flera, såsom Rudbeckius skriver och hänvisar därefter till Cice-
ros brev, vilka också ofta är av det slaget. Rudbeckius indelning i 
seria, docta och familiaria ger en tämligen heltäckande beskriv-
ning av innehållet i Gyldenstolparnas brev. De flesta breven 
innehåller en blandning av seria och familiaria, och vissa även 
docta, och de flesta kan rubriceras som mixtae; ett antal ämnen 
kommer upp och brevet tackar, ber, berättar, råder, lovprisar. 
Kanske skall brevteorins genrer betraktas som typer för olika 
affärsrelaterade skrivelser som därför inte passar för familjebre-
vet, alternativt som renodlade retoriska mönstergenrer för öv-
ning i brevskrivning, och därmed även retorik. Brevens innehåll 
struktureras på det av handböckerna föreslagna viset. Hälsnings-
fraserna är påfallande homogent formulerade och ofta skrivna på 
franska.2 Brevens inledningar är bitvis mycket elaborerade och 
artigt svulstiga, fyllda av typiska brevtopiker, avslutningarna 
likaså. Brevens dateras genomgående på ett modernt vis, d.v.s. 
inte på romerskt vis.3 
 

                                                                               
1 De la Serre 1650, s. 43: ”Brevets kropp är varierande beroende på de olika 
ämnena som tas upp. Generellt sett kan ingen speciell ordning iakttagas, utan 
sakerna behandlas allt eftersom de dyker upp under pennan /…/.” Se också de 
la Serres beskrivning av “lettre mesles” ovan (de la Serre 1650, s. 33). 
2 Detta kan jämföras med Michael Gyldenstolpes hälsningsfraser, vilka på ett 
tydligt vis kompliceras och utökas med tiden och Nils förändrade status i 
samhället. Efter att Nils 1665 blivit revisionssekreterare, blir Michael Gyl-
denstolpes tilltal till sonen påverkat av detta. Mot slutet av Gyldenstolpes 
brevskrivande är hälsningsfraserna ofta av ett långt och svulstigt slag. Jfr 
Ström 2014, t.ex. s. 1, 107, 121 och 145. 
3 Michael Gyldenstolpe växlar mellan det romerska dateringssystemet och 
ett mer modernt. Jfr Ström 2014, utgåva av de latinska breven. 
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4.1 Skrivövningar och brödernas undervisning 

De allra första breven från Carl och Gustav vittnar om hur en 
kompetens vad gäller både latin och brevkomposition växer fram 
vid unga år. Ett intressant exempel är de tre första, odaterade 
breven från Carl. Det allra första brevet är mycket kort och inne-
håller endast de för brev typiska formuleringarna (tilltal, häls-
ningsfras och avskedsfras samt underskrift): 

Frater Nicolae!  
Ave et vale! 
Carolus Gyllenstålpe 

Orden är skrivna med en ganska spretig stil och med stora bok-
stäver; man kan ändå anta att Carl har fått hjälp att skriva av 
exempelvis en bror eller pappa Michael. Detta framgår tydligt i de 
två följande breven där Carl markerar sin egen insats med m. p. 
(manu propria). Handstilarna i själva brevet och den sista häls-
ningen är alltså olika i brev 2 nedan. Den senare är skriven med en 
mycket barnslig och spretig hand, som faktiskt är just Carls. 

Det andra brevet är också mer komplext vad gäller innehåll; 
en brevkropp finns mellan hälsningsfraserna, i vilken Carl ber 
om att få Nils häst: 

Chare frater Nicolae Gyllenstålpe! 

Opto Tibi plurimam salutem, et rogo, ut velis mihi donare par-
vum istum tuum equum, quem ego vidi in Jacolano. Ego dili-
genter studebo, et dabo operam tibi iterum studiis meis inservi-
re. Hisce Deo commendatus valeas feliciter in Christo Jesu. 

Tuus Charus Frater Semper Carolus Gyllenstålpe 

Salutant Te fratres et sorores amanter. Iterum vale! Idem Tuus 
frater 

Carolus Gyllenstålpe, manu propria 

Den spretiga och barnsliga handstilen återkommer i det tredje 
brevet som på så vis blir det första brevet som Carl skriver själv, 
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även här med tillägget manu propria. Detta brev är ett tack för 
den häst som han nu har fått: 

Salve chare frater Nicolae Gyllenstålpe! 

Animum Tuum in me sane benevolum nunc cum gaudio agno-
sco, quod petitioni meae satisfecisti. Equum donasti et in ma-
jorem rei certitudinem proprio chirographo confirmasti. Quare, 
ne tantum beneficium et donum in hominem parum memorem 
ac ingratum collocasse videaris, non solum Tibi gratias ago, sed et 
semper Te amabo, Te venerabor, ad Te semper scribam. Atque 
posthac (Deo juvante) diligentius studebo. Vale! 

Tuus Charissimus Frater Semper Carolus Gyllenstålpe, manu 
propria 

I några brev från Carl och Gustav beskrivs både hur de undervi-
sas och med hjälp av vilka läroböcker. I två av Gustavs allra för-
sta brev (brev 2 och 3, jfr utgåvan) beskriver han sina studier: 

Högt ärade bror Nils Gyldenstolpe! 

Lov ske Gud är jag utrustad med en god hälsa. På förmiddagen 
läser jag ur Orbis pictus; jag har klarat av halva boken. På efter-
middagen lär jag mig ur Helvicus Colloquia. De senaste dagarna 
har jag läst om krukmakaren, som formar lerkärl av vit lera, vil-
ka han överdrager med en skorpa av silverskum och torkar i ugn. 

Gustav Gyldenstolpe 

Högt ärade bror Nils Gyldenstolpe! 

Idag har jag läst ur Orbis pictus om transport över vatten; man 
har tänkt ut broar för att den som skall gå över floden inte skall 
bli blöt. Skepp har byggts av tjocka trästycken och pråmar av 
kraftiga stockar, så att de inte skall ta in vatten. Roddbåtar drivs 
med åror. Olof håller fortfarande på med stavning. Farväl! 

Gustav Gyldenstolpe 
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Gustav läser Orbis pictus4 och berättar för sin bror om olika 
uppslagsord han studerat – figulus och transitus aquarum. Gus-
tavs text är rätt komplicerad och mindre vanliga ord förekom-
mer i dessa två brev. Vid en jämförelse med Comenius text står 
det klart att Gustav kopierar Comenius text (kursiverat i citaten). 
Gustav läser också Helvicus Colloquia,5 och beskriver hur han 
fördelar arbetet över dagen. Lite senare återvänder Gustav till att 
beskriva sina studier. Han har nu kommit längre i Comenius, 
men ännu inte avslutat Helvicus: 

Nu läser jag om Orbis pictus; jag har kommit till klockan, men 
jag har ännu inte avslutat Colloquia. Jag har kommit till samtalet 
om resan. (Brev 7) 

Också Carl studerar Orbis pictus samt Helvicus’ Colloquia. Han 
har också ägnat sig åt grammatiska och matematiska studier, 
samt läst Sleidanus De quattuor summis imperiis 6 och läsning av 
Ciceros brev (jfr nedan): 

Jag skall informera dig om mina studier: detta år har jag avslutat 
Orbis pictus och Helvicus Colloquia. Jag har också lärt mig något 
från Grammatica som gäller repetitioner. Jag har även lärt mig 
addition, subtraktion, multiplikation och något om division från 
Arithmetica. För några veckor sedan påbörjade jag Sleidanus 
Om de fyra största rikena och Ciceros brev, vilka jag med Guds 
välvilja skall avsluta denna vinter. (Brev 8) 

Carl beskriver hur studierna fortlöper även senare i korrespon-
densen. I ett senare brev av Carl framgår att Gustav nu har avslu-
                                                                               
4 En textbok av encyklopediskt slag, skriven för barn av Comenius, tryckt 
1658. Den användes i den tidiga undervisningen av barn i Sverige på 1600-
talet.  
5 Christopherus Helvicus (1581–1617), Familiaria Colloquia (hämtade från 
bland annat Erasmus och Vives). Colloquia användes också i undervisning-
en, jfr citat ovan. 
6 Johannes Sleidanus (1506–1556). Ett verk som behandlar världens fyra 
största riken (det assyriska/babyloniska, det persiska, det grekiska och det 
romerska). Trycktes flera gånger under 1500- och 1600-talen. 
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tat Helvicus Colloquia och nu ägnar sig åt repetition. Bröderna 
avslutar även Haffenreffer7 och har fått nya böcker, bland annat 
av Curtius:8 

Bror Gustav har avslutat Helvicus Colloquia; nu repeterar han 
igen. Nu avslutar vi snart även Haffenreffer. Tjänstepojken har 
kommit med Curtius och andra böcker. (Brev 15) 

I brev 22 kommenteras åter studierna; bröderna läser Itherus, 
Sperling, Haffenreffer och Justinus, samt ägnar sig åt stilövningar:9 

Först och främst skall jag säga hur vår hälsa är, nämligen mycket 
god, lov ske Gud, och vi ägnar oss åt studier här i hemmet och vi 
håller på med Itherus Ethica, Sperlings Physica, Haffenreffer och 
Justinus, och vi fortsätter att göra stilövningar. (Brev 21) 

Pojkarna tycks alltså få en utbildning som stämmer väl överens 
med vad som postuleras i skolordningar vad gäller litteratur. De 
ägnar sig också åt skrivövningar och läser Ciceros brev. Huruvi-
da de gör detta i skolan eller undervisas i hemmet framgår inte. I 
flera av Gustavs brev finns dock spår att någon har korrigerat 
breven; en annan hand har gjort rättelser och tillägg i breven. 
Detta skulle kunna vara fadern Michael som hjälper barnen med 
att skriva eller en informator, alternativt en äldre bror. I breven 
av Michael Gyldenstolpe till sonen Nils framgår vid flera tillfäl-

                                                                               
7 Matthias Haffenreffer (1561–1619), en ortodox lutheransk teolog. Skrev 
Loci Theologici 1600. Boken anges i Skolordningarna för att användas i teo-
logiundervisningen. Se Hall 1921, Del III, s. 98 och 110. 
8 Quintus Rufus Curtius, romersk historiker, vilken skrev verket Historiae 
Alexandri Magni under 100-talet. Curtius användes i historieundervisning-
en. Jfr Hall 1921, Del III, s. 95. 
9 Antonius Itterus, Synopsis philosophiae moralis seu praecepta Ethica, tryckt 
ett antal ggr under 1600-talet. Sperling, Johan (1603–1658), tysk läkare, 
zoolog och fysiker. Skrev flera verk om fysik, till exempel Synopsis antro-
pologiae physicae, Institutiones physicae och Synopsis physica. Justinus, Mar-
cus Junianus, 200-talet, historieskrivare. 
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len att Michael hjälper såväl Nils som de andra sönerna med 
språk och skrivövningar.10 

4.2 Imitation 
I citaten ovan framgår att Ciceros brev var en del av det pensum 
som användes i undervisningen för bröderna. Att Ciceros brev 
var centrala framgår också av Gyldenstolparnas brev på annat 
vis; här förekommer nämligen ett flitigt användande av fraser 
och ibland hela stycken och brev, hämtade direkt ur Ciceros brev. 
Såsom blivit tydligt ovan användes Ciceros brev såväl som materi-
al för skrivövningar, d.v.s man översatte till svenska och sedan 
tillbaka till latin, som mönster för hur brev skall se ut till struktur 
och innehåll. Ovan har också idéer kring imitation i skolordning-
en presenterats och även här är Ciceros brev centrala.  

Särskilt de tidiga breven av bröderna Gyldenstolpe uppvisar 
ett flitigt användande av klassiska förebilder och citaten är främst 
hämtade ur Ciceros brev.11 Ett sätt att använda Ciceros brev är 
att använda enstaka meningar från Cicero: 

Brevitas tuarum literarum me quoque breviorem in scribendo 
facit et vere, ut dicam, non satis occurrit, quid scribam. (Carl 
Brev 12, Cic. ad fam. 12,9)12 

I de allra tidigaste breven av Carl och Gustav förekommer en 
tämligen osjälvständig typ av imitation där brevskrivarna helt 
enkelt plockar ihop fraser ur Ciceros brev och formar på så vis 
ett eget brev; detta skulle motsvara den allra lägsta nivån av imi-
tatio puerilis. (jfr ovan kap. 3.2). I brevet nedan har Carl helt 
enkelt klippt ihop ett antal fraser ur Ciceros brev: 

                                                                               
10 Se Ström 2014, s. 169, 178, 200, 238 och 271. 
11 Även samtida källor imiteras. I Carls tredje brev (jfr ovan), citerar Eras-
mus när han skriver 'Quare, ne tantum beneficium et donum in hominem 
parum memorem ac ingratum collocasse videaris'. Erasmus skriver också om 
en häst i det citerade brevet.  
12 Denna mening har jag även funnit i Boeclerus, Thesaurus conscribenda-
rum epistolarum, 1613. Se vidare nedan. 
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Nobilissime atque exoptatissime Frater! 

Miror te ad me nihil scribere, potius ab aliis, quam a te certio-
rem me fieri.13 Nos quotidie tabellarios vestros expectamus. Qui 
si venerint, fortasse erimus certiores, quid nobis faciendum sit, 
faciemusque te statim certiorem. Valetudinem tuam cura dili-
genter!14 Breviloquentem me tempus ipsum facit.15 Plane deest, 
quod ad te scribam;16 nota omnia tibi sunt, nec ipse habeo, quod 
a te expectem. Mitto tibi metulas; cancros imitare lege<n>do. 

Carolus Gyllenstålpe (Brev 8) 

Just Ciceros brev 14,22 i Ad familiares används också i Skolord-
ningen i de ovan diskuterade kapitlet om imitation. Lärarna 
uppmanas där att översätta detta brev till svenska och ge till 
lärjungarna att översätta tillbaka till latin. I övningen handlar det 
också om att byta ut mottagaren för brevet samt att ändra tem-
pus. Översättningen till latin lyder: 

Si sorores charissimae valetis, bene est: Frater noster Petrus hic 
quoque valet. Ego heri tabellarium vestrum exspectavi; qui si 
venisset, fortasse fuissem certior, quid mihi faciendum fuisset: 
fecissemque fratrem meum similiter certiorem, quid ipsi facien-
dum sit. Valetudinem vestram curate diligenter. Valete!17 

Carls brev ligger alltså närmare originalet och Carl har använt 
sig av fler citat och blir på så vis en cento av fraser hämtade ur 
olika brev av Cicero.  

 
Med tiden börjar Carl att anpassa citaten till sin egen kontext. I 
det första exemplet nedan resonerar Carl kring bror Gabriels 

                                                                               
13 Jfr Cic. Att. 8,12B: Valde miror te ad me nihil scribere et potius ab aliis 
quam a te de republica me certiorem fieri.  
14 Cic. fam. 14,22: Nos quotidie tabellarios nostros exspectamus. Qui si 
venerint, fortasse erimus certiores quid nobis faciendum sit, faciemusque te 
statim certiorem. Valetudinem tuam cura diligenter. Vale. 
15 Cic. Att. 144,vii,20: Breviloquentem iam me tempus ipsum facit. 
16 Cic. Att. 143,vii,19: Nihil habeo quod ad te scribam. et Cic. Att. 4,7,10. 
17 Hall 1921, Del III, s. 74-75. 
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bortgång. De citerade meningarna är hämtade ur ett brev från 
Servius till Cicero vid dottern Tullias bortgång. I brevets slut 
berättar Carl att familjen har varit på lantstället Jakola; här cite-
ras Terentius som behandlar fördelarna med att ha ett lantställe 
(de lånade meningarna i kursiv). 

Nobilissime atque exoptatissime Frater Nicolae! 

Nihil novi mihi ferme est ad te scribendum, quam quod frater 
Gabriel diem obijt supremum. Deus misereatur animae suae. 
Postquam mihi renunciatum est de obitu charissimi fratris mei, 
sane quam pro eo, ac debui, graviter molesteque tuli.18 Tamen 
aequa mente ferendum, quod mutari non potest,19 et ea lege nati 
sumus,20 ut aliquando ex hac vita emigremus. Quid est ergo, quod 
tantopere nos commoveat hic dolor?21 Nuper mihi non commemo-
rasti per literas de valetudine tua neque de rebus alijs. Deus nos 
custodiet in nomine Domini. Vale! 

Fuimus una in Jacolano; ex rure hoc habeo commodi, neque agri 
neque urbis odium me umquam cepit; ubi satietas coepit fieri, 
commuto locum.22 Praeceptor te plurima salute impertit. Iterum 
vale! 

Tuus Charus Frater Carolus Gyllenstålpe (Brev 10) 

I ett annat brev utgår Carl från Ciceros brev men gör ändringar 
och tillägg: 

Etsi certior fio de illis rebus, quae geruntur apud vos, quia meus 
charissimus frater Daniel sua in me voluntate ad me scribit de 
multis rebus, tamen tuae literae fuerunt mihi pergratae de quavis 

                                                                               
18 Jfr Cic. ad fam. 4, 5,1: Postea quam mihi renuntiatum est de obitu Tulliae, 
filiae tuae, sane quam pro eo ac debui, graviter molesteque tuli /.../.  
19 Jfr proverbium: Quae mutari non possunt, aequo animo ferri debent. 
20 Jfr Cic. ad fam. 5,16,2: homines nos ut esse meminerimus, ea lege natos ut 
omnibus telis fortunae proposita sit vita nostra /.../. 
21 Cic. ad fam. 4,5,2: Quid est quod tanto opere te commoveat tuus dolor 
intestinus?  
22 Ter. Eun. 236: Ex meo propinquo rure hoc capio commodi. Neque agri 
neque orbis odium me umquam percepit, ubi satias coepit fieri, commuto 
locum.  
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minima re a te ad me rescriptae; quare, quoniam ego imprimis 
desidero tuas literas, noli committere, ut officium tuum facias 
magis excusatione, quam assiduitate literarum tuarum. (Brev 
12)23  

Följande exempel, brev 16, är i sin helhet en parafras på ett brev 
från Cicero. Här har Carl, som tydligen är upprörd över att han 
inte får några svar på sina brev från sin bror, valt att parafrasera 
ett brev där Cicero själv klagar över uteblivna brev: 

Nobilissime atque exoptatissime Domine frater Nicolae Gyl-
denstålpe! 

Nobilissimus frater Daniel Gyldenstålpe fecit, ut Nobilissimum 
fratrem non immemorem putarem mei; salutem enim mihi per li-
teras tuis verbis nuntiavit. Valde iam lautus es, si liceat phrasi 
Ciceronis uti, qui gravere ad me literas dare, fratri tuo praeser-
tim charissimo; longo enim tempore nihil mihi dedisti literarum. 
Quod si scribere oblitus es, non dubito quin his literis acceptis 
diligentior in scribendo existas. Sin mei oblitus es, dabo operam, 
ut epistola mea istuc veniat, antequam plane ex animo tuo ef-
fluam. Gratulor mihi tamen te per Dei gratiam bona valetudine 
praeditum esse, sed profecto mallem, id quod erat aequius, de tuis 
rebus, ex tuis literis quam saepissime cognoscere. Quod certe ita 
fieret, si tu maluisses fraternitatis quam litium jura perdiscere. 
Sed his non solum jocatus sum, sed et magis exercitij gratia 
scripsi, nam charissimum fratrem valde amo, meque ab illo 
amari cum volo, tum etiam confido. Vale! 24 

                                                                               
23 Cic, ad fam. 16,25: (Cicero F. Tironi suo s.): Etsi iusta et idonea usus es 
excusatione intermissionis litterarum tuarum, tamen id ne saepius facias rogo. 
Nam etsi de re p. rumoribus et nuntiis certior fio et de sua in me voluntate 
semper ad me perscribit pater, tamen de quavis minima re scripta a te ad me 
epistula semper fuit gratissima. Qua re cum in primis tuas desiderem litte-
ras, noli committere ut excusatione potius expleas officium scribendi quam 
assiduitate epistularum. Vale!  
24 Ciceros brev till Trebatius (Ad fam 7,14): Chrysippus Vettius, Cyri archi-
tecti libertus, fecit, ut te non immemorem putarem mei; salutem enim verbis 
tuis mihi nuntiarat: valde iam lautus es, qui gravere litteras ad me dare, 
homini praesertim prope domestico. Quod si scribere oblitus es, minus 
multi iam te advocato causa cadent; si nostri oblitus es, dabo operam, ut 
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Tui observantissimus frater Carolus Gyldenstålpe 

Aboae 13 octobris, Anno 1667 

Carl annonserar också själv att han leker med Ciceros text ge-
nom fraserna si liceat phrasi Ciceronis uti och sed et magis exerci-
tij gratia scripsi. En viss anpassning har också skett: här står 
fratri tuo praesertim charissimo där Cicero skriver homini prae-
sertim prope domestico, fraternitatis istället för benevolentiae. 
Imitationen känns mer mogen och avancerad. 

Även i brev 17, återfinns ett spännande exempel på hur Cice-
ros ord används men anpassas till aktuell kontext; då Cicero 
väntar i Brindisi, väntar Carl i Stockholm, och han lägger till en 
mening om sina framgångar i studierna: 

Brevitatis meae signum sunt tenebrae et eadem causa paucitatis. 
Etsi nunc quidem, quod scriberem, nihil erat,25 tamen alia vice 
recompensabo. Omnis exspectatio mea in nuntijs Holmen-
sibus.26 Ego hodie in numerum stipendiariorum inscriptus sum 
in media classe supremus. Tuas exspecto literas.27 Vale!  

Ett exempel på en mer mogen imitation finns i Carls brev 22. I 
en tämligen svulstig inledning alluderar han på ett långt mer 
sofistikerat sätt till Vergilius, Ovidius och även Boetius Consola-
tio Philosophiae. I detta parti använder sig alltså författaren av 
andra förebilder och förhåller sig mer självständigt till dessa, i 

                                                                                                                                              
istuc veniam, antequam plane ex animo tuo effluo: sin aestivorum timor te 
debilitat, aliquid excogita, ut fecisti de Britannia. Illud quidem perlibenter 
audivi ex eodem Chrysippo, te esse Caesari familiarem; sed mehercule mallem, 
id quod erat aequius, de tuis rebus ex tuis litteris quam saepissime cogno-
scerem: quod certe ita fieret, si tu maluisses benevolentiae quam litium iure 
perdiscere. Sed haec iocati sumus et tuo more et nonnihil etiam nostro. Te 
valde amamus nosque a te amari cum volumus, tum etiam confidimus. 
25 Jfr Cic. Att. 8,13,1: Lippitudinis meae signum tibi sit librari manus et eadem 
causa brevitatis. Etsi nunc quidem quod scriberem nihil erat. 
26 Jfr Cic. Att. 8,13,2: Omnis expectatio nostra erat in nuntiis Brundisinis. 
27 Jfr Cic. fam, 12,4,2: tuas litteras avide expecto. 
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det att han förändrar strukturen på meningarna och byter ut ord 
mot synonymer:  

Jam supremum Numen benignum nobis esse deprehendo 
nostraque tot ex intimis cordis visceribus effusa suspiria placido 
excepisse vultu facile percipio, cum Te, Generose Frater, per tot 
discrimina vitae,28 tantos motus29 hostilisque exercitus strepitus 
et rumores illaesum salvumque cum tua familia deduxerit et ad 
domesticos lares incolumem retulerit. Omnes certe moerore 
jam contabuimus; te, nostrae familiae columnam ac decus, anxie 
expectavimus; te sollicite querebamus.30 Quoties de tua felicitate 
literis nuntiatum nobis erat, haud modicum equidem laetaba-
mur, verum cum ea auribus insonare desierint, insitus animum 
moeror occupavit.31 Sed, ut de tuo tuaeque familiae prosperrimo 
ad nos reditu certiores facti, tantum nos singulos gaudium inva-
sit, quantum nec verbis satis dignis nedum gestibus exprimere 
possemus. Ne existima, Frater Generose, me quicquam in nostri 
laudes jactasse.32 Optarem certe, ut oculos in pectora nostra defig-
ere posses nostramque intus deprehendere laetitiam.33 

4.3 Sammanfattning 

Att göra skrivövningar utifrån Ciceros brev var således vanligt 
även för bröderna Gyldenstolpe. Breven visar de facto på hur 
bröderna använder sig av de rekommenderade källorna och 
också hur de går från en teknik där citat plockas ur källan och 
staplas på varandra, så att det verkligen ser ut som stöld, till en 
imitation där författares tankar och idéer blandas med egna.  

När det gäller citat i nylatinska texter måste dock en reserva-
tion göras. Citaten kan förstås vara hämtade direkt ur Ciceros 
                                                                               
28 Jfr Verg. Aen. 1,204: per varios casus, per tot discrimina rerum. 
29 Boet. cons. 4,4: tantos motus. 
30 querebamus: i.e. quaerebamus. 
31 Boet. cons. 2,2,3: itaque cum haec auribus insonare desierint insitus ani-
mum maeror praegravat. 
32 Jfr Boet. cons. 1,4,113-114: Scis me haec et vera proferre et in nulla um-
quam mei laude iactasse. 
33 Jfr Ov. met. 2, 94: utinamque oculos in pectore posses inserere et patrias 
intus deprendere curas. 
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brev (eller ur andra klassiska författares texter). Man använde 
också, såsom framgått ovan, brevhandböcker av olika slag. Ex-
empelvis i Erasmus verk finns överallt exempelmeningar, ofta 
hämtade ur Ciceros brev. Inspiration till imitationen kan ju 
också komma ur användandet av dessa handböcker. Ytterligare 
en källa till citat är handböcker av typen thesaurus. Under renäs-
sansen kompilerades otaliga verk, vilka innehöll samlingar av 
fraser hämtade ur den klassiska litteraturen, organiserade tema-
tiskt.34 De var avsedda att användas i undervisningen och vid 
eget skrivande. Johannes Boeclerus (1570–1640), Thesaurus con-
scribendarum epistolarum, tryckt flera gånger under 1600-talet är 
en av dessa; den fungerar både som en instruktion i brevskriv-
ning och som en frassamling, med hjälp av vilken en osäker 
brevskrivare klarar sig bra. Boeclerus beskriver brevets alla gen-
rer och presenterar för var typ lämpliga fraser.35 Det är naturligt-
vis omöjligt att avgöra om Carl inspirerades direkt av Cicero 
eller hade tillgång till en thesaurus. 

Imitationen i brödernas brev som nu beskrivits var mycket 
frekvent och följer dåtida rekommendationer; såsom nämnts 
ovan handlar skrivövningar i mångt och mycket om att efterbil-
da antika texter genom översättningar från latin till svenska och 
sedan tillbaka till latin utifrån Ciceros brev. Dessa tidiga brev av 
Carl och Gustav var antagligen övningar och de gör såsom de 
har lärt sig. En progression blir dock tydlig. Från ett rent 'cento'-
förfarande blir imitationen mer självständig och ibland till och 
med lekfull. De imitationsövningar som beskrivs i Skolordning-
en 1649 verkar ha tillämpats i brödernas undervisning, och ex-
emplen ur breven kan sägas vara olika typer av imitatio puerilis. 

                                                                               
34 Enligt Skolordningen 1649 var denna typ av exerperande av fraser ur klas-
siska texter också något som studenterna skulle ägna sig åt. Se Hall 1921, s. 
69f., kapitlet De selectione seu excerptis. 
35 Ovan hänvisar jag till Boeclerus som återger en mening ur Cicero; hos 
Boeclerus står den under rubriken Litterarum brevitatem excusandi in calce 
earum formulae. 



 
 

 

  

 
 



 
 

 

 59

5. Introduktion till utgåvan 

I denna utgåva ederas samtliga latinska brev av de tre bröderna 
Gyldenstolpe. Breven finns i volymerna 469 och 470 i den Nor-
dinska samlingen (jfr ovan). De flesta breven är tämligen lätta att 
läsa, även om det finns ett antal ord som inte kan tydas. Dessa är 
företrädesvis namn på personer (svenska i frakturstil). Det finns 
påfallande få korrigeringar av text och tillägg i breven.1 I detta 
kapitel kommer att behandlas nylatinska egenheter och de prin-
ciper som använts i utgåvan.2 

5.1 Bröderna Gyldenstolpes latin 

Språkliga drag (ortografi, morfologi, syntax och vokabulär) i ny-
latinet har diskuterats av de forskare som sysslar med denna 
periods latin.3 Jag vill här i korthet nämna några för breven ty-
piska drag och hänvisar i övrigt till tidigare forskning, samt till 
utgåvan av Michaels brev, där detta diskuteras mer utförligt. 

                                                                               
1 Michael Gyldenstolpes brev är däremot fyllda av ändringar och tillägg. Här 
förekommer också många post scripta. Se Ström 2014, s. xx. 
2 Här används samma principer som i utgåvan av Michael Gyldenstoples 
brev. I den utgåvan finns också en mer detaljerad översikt av nylatinets syntax 
och morfologi. Ibidem, s. xx-xxv. Se även Sarasti-Wilenius 2016, s. 25-39, där 
en noggrann genomgång av ortografi, syntax och vokabulär presenteras. 
3 Se bland annat Benner & Tengström 1977, s. 43f., Helander 1995, s. 20f., 
Göransson 2006, s. 121f., Sjökvist 2007, s. 69f, och Ijsewijn & Sacré 1998, s. 
472f. 
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I breven förekommer för nylatinet vanliga stavningsvarian-
ter.4 Endast några exempelställen anges nedan, men varianterna 
förekommer genom hela brevskrivningen. 

Bruk av h: charissimam/carissimam (Daniel 72), lachry-
mas/lacrimas (Daniel 12). 

Variation i vokal e/i, y/i, u/i, o/e: intelligis/intellegis (Daniel 
26, Carl 37)), stylo/stilo (Carl 23), hyems(hÿems)/hiems (Daniel 
39), lubens/libens (Daniel 42), existumabat/existimabat (Daniel 
10), merediano/meridiano (Daniel 1). 

Variation i diftong ae/oe/e: moeror/maeror (Daniel 64), me-
stam/maestam (Daniel 12), peniteat/paeniteat (Daniel 26), pre-
bebo/praebebo (Daniel 8), equor/aequor (Daniel 11), prebe-
re/praebere (Daniel 31), aegestas/egestas (Daniel 71). 

Variation c/t, s/c: concionem/contionem (Carl 26), concili-
um/consilium (Daniel 58), assotiari/associari (Daniel 56), cen-
sa/sensa (Daniel 64), occatio/occasio (Carl 5). 

Dubbelskrivning och enkelskrivning av konsonant: literis/lit-
teris (Daniel 14), humilime/humillime (Gustav 4), excuttit/ex-
cutit (Daniel 12), deferremus/deferemus (Daniel 23), surexi/sur-
rexi (Daniel 66), inumera/innumera (Carl 30), operimur/opperi-
mur (Gustav 16). 

Ij i stället för dubbeltecknat ii: abijt/abiit (Carl 14). 
Bortfall av p: sumsi/sumpsi (Daniel 6), assumtos/assumptos 

(Daniel 21) 
Bortfall av c: exitavit/excitavit (Daniel 21) 
Vid ett antal tillfällen skriver bröderna c i st. f väntat s beroen-

de på uttalet: cervorum/servorum (Daniel 5), sertior/certior (Da-
niel 19, här korrigerar Daniel sig själv), sessissem/cessissem (Dani-
el 41), resenti/recenti (Daniel 41), invisem/invicem (Daniel 51). 

Vanligt förekommande är ’n’ i stället för ’m’ i exempelvis: qu-
anquam (Gustav 13).  

 
En del skrivfel, kongruensmisstag och syntaktiska avvikelser 
förekommer. Dessa rättas inte utan noteras i den kritiska appara-
                                                                               
4 Jfr exempelvis Benner & Tengström 1977, s. 69-72, Helander 1995, s. 20-
22, Göransson 2006, s. 121-122, Sjökvist 2007, s. 69-71. 
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ten.5 På samma sätt som Michael Gyldenstolpe använder bröder-
na, för tekniska termer betecknande olika saker tillhörande det 
dagliga livet (vilka kan ha med yrkesutövning, jordförhållanden, 
rättsliga saker att göra) för tiden brukade latinska beteckningar, 
vilka då har en annan betydelse än den klassiska.6 Dessa ords 
förklaringar har ofta gått att hitta i SAOB då de användes även 
på svenska i försvenskad form.7 Exempel är residens (Daniel 56), 
calendarium (Daniel 69, assignatio och commissio (Daniel 71). 
Vid några tillfällen används svenska ord i den latinska texten: råk 
(Daniel 1), prestav (Daniel 8), arrende (Daniel 9), lagläsare (Da-
niel 34), skabin (Daniel 38), säteri (Daniel 60). 

I breven förekommer också en del ovanliga ord, exempelvis 
crena och sparta (Daniel 1), juramentum (Daniel 5), cordicitus 
(Daniel 7), redhostimentum (Carl 23). Daniel använder vid två 
tillfällen ord som jag inte kunnat belägga, nämligen quadra (Da-
niel 51) och nasutia (Daniel 61). Hos Daniel finner man också 
två ord som endast finns belagda hos Plautus, oggero och conger-
ro (Daniel 35 och 36).  

5.2 Principer för editionen och översättningen 

Breven presenteras utifrån skribent, ordnade efter ålder; breven 
är inbundna i Nordinska samlingen i Uppsala på detta vis och 
jag har valt att behålla denna typ av presentation (till skillnad 
från en strikt kronologisk), då den gör det möjligt att studera den 
pedagogiska situationen samt varje individs utveckling vad gäller 
brevskrivande och latin. Breven har försetts med en intern num-
rering för att underlätta hänvisningar; i Register över breven 

                                                                               
5 Det kan också noteras att Daniel genomgående i breven växlar i tilltal 
mellan ’du’ och ’ni’. 
6 Jfr Helander 2014, s. 37-54, om neologismer i nylatinet. 
7 Förutom de klassiska ordböckerna (t.ex. L&S) har även andra ordböcker 
har varit till hjälp i översättningsarbete: GMLS, SAOB, Petri Gothus 1641, 
Noltenius 1744, Sahlstedt 1773 och Lindblom 1790. Grun 1966 och Cappelli 
1979 har även varit till nytta för upplösning av abbreviaturer. Helander 2004 
har också konsulterats för översättningen. För ortnamnsfrågor har även 
Graesse 1972 använts. 
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framgår numrering i den Nordinska samlingen. I editionen har 
jag utgått från följande principer. Utgåvan återger den stavning 
som förekommer i breven, eftersom breven speglar bröderna 
Gyldenstolpes uppfattning om latinsk stavning (och därmed 
periodens uppfattning om densamma). I fall där svårigheter att 
känna igen orden kan infinna sig har jag infogat en not i appara-
ten med den gängse eller klassiska stavningen. Ett exempel är 
ordet serto (Daniel 46), där certo avses. 

Under den nylatinska perioden brukas versaler på ett vis som 
inte överensstämmer med moderna principer. Jag har dock valt 
att även här återge brevens originalbruk av versaler. 

Utgåvan återger inte de diakritiska tecken vilka är vanliga i 
nylatinska tryck och handskrifter, exempelvis circumflex eller 
accent för att skilja homonymer åt eller accenter som markerar 
ablativ eller adverb. Trema är dock behållet eftersom det har en 
uttalsskiljande funktion (Nicolaë). 

Brevskrivarna använder sig av en hel del förkortningar, vilka 
mestadels har lösts upp utan kommentar. Breven har försetts 
med en modern interpunktion i enlighet med de vanliga princi-
perna för utgåvor av latinsk text, detta för att underlätta läsning-
en av breven.  

I utgåvan korrigeras som sagt inte syntaktiska fel och dylikt. 
Istället anges i en not ett förslag till mer korrekt formulering. I 
den kritiska apparaten finns alltså både kommentarer till stav-
ning och syntax samt hänvisningar till klassiska texter och andra 
möjliga källor till texten. Eftersom inga kommentarer behövs till 
andra handskrifter av samma text har jag ansett det möjligt att 
slå samman de två typerna av apparat utan att det innebär svå-
righeter för läsaren. 

Tergaladresserna är skrivna på latin eller franska. Dessa är 
översatta och eventuella förkortningar är upplösta. Jag återger 
brevens ortografi när det gäller franskan. 

I enlighet med allmänna principer för översättning av nylatin 
har min avsikt varit att hålla översättningen nära latinet och så 
modern det nu går.8 Brevens formuleringar är ofta dock högtra-
                                                                               
8 Se exempelvis Rabbie 1996. 
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vande och det blir svårt att göra översättningen modern. Ett 
exempel på detta är det inledande stycket till Daniels första brev. 
Jag normaliserar genomgående namn i översättningen till den 
form som man hittar i olika biografiska uppslagsböcker. Exem-
pelvis återges alla olika stavningar av brödernas efternamn namn 
(Gyllenstålpe, Güldenstolpe) med den normaliserade och gene-
rellt använda stavningen Gyldenstolpe (alt. Gyldenstolpen). Till 
översättningarna finns även kortare innehållskommentarer. Bo-
ken avslutas med ett person- och ortregister.  
 
Conspectus siglorum  

corr. ex correctum ex (här avses författarnas egna änd-
ringar av sin text) 

exsp. exspectes 

in marg. scr.  in margine scriptum 

in ras. in rasura 

supra lin. scr. supra lineam scriptum 

<  > supplendum 

[  ] delendum 
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Daniel Gyldenstolpes brev 

1. (26 januari 1669) 

Generosissime Domine Assessor, Parens Exoptatissime! 

Diuturni silentij, quo eram his temporibus usus, non ignavia 
aliqua sed alijs impeditus negotijs ac praecipue itinere huc ad 
Wisingsborg, finem hodiernus hic dies attulit itemque occa-
sionem, quae exoptabam, quae indesinenter ingeminarem, verba 
exponere ac crena perstringere; tantam enim omnipotentis 
clementiam, tam inenarrabilem gratiam tacitus et mutus praeter-
ire nullo modo possum,1 quod Suavissimae Dominae Matri, 
Charissimis Fratribus Sororibusque ac totae2 familiae et mihi 
denique ipsi per annum effluxum in hoc usque tempus salvus ac 
incolumis conservatus sis, animitus vovens, ut idem omnipotens 
Deus ex immensa Sua bonitate Vos hoc nuperrime inchoato 
plurimisque subsequentibus3 annis in tuta ac exoptata custodia 
sua sancte servare, imminentia pericula avertere, morbos miti-
gare ac prorsus tollere velit, ut annos multos in emolumentum 
Patriae, solatium Dilectissimae Dominae Matris, honorem Fa-
miliae, utilitatem ac defensionem Fratrum Sororumque et meam 
quoque ac in commodum propinquorum et amicorum feliciter 
                                                                               
1 Cf. Cic. Pro Marc. 1,1-8: Diuturni silenti, patres conscripti, quo eram his 
temporibus usus, non timore aliquo, sed partim dolore, partim verecundia, 
finem hodiernus dies attulit, idemque initium quae vellem quaeque sentirem 
meo pristino more dicendi. Tantam enim mansuetudinem, tam inusitatam 
inauditamque clementiam, tantum in summa potestate rerum omnium 
modum, tam denique incredibilem sapientiam ac paene divinam tacitus 
praeterire nullo modo possum. 
2 totae: toti exsp. 
3 subsequentibus: verbum subsequentibus post subsequentibus delevi. 
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transigatis. Summopere infirmitatem valetudinis4 Vestrae defleo 
sanitatis restitutionem cordicitus apprecans.  

Honorabile istud donarium 12 Imperialium humilima gratia-
rum actione excipio, ac, cum remunerandi vices nec mea ferat 
facultas, nec Vestra requirat Generositas, quoad vixero, tam 
benignum Paternum Vestrum erga me animum decantabo.  

Comes meus Illustrissimus laus Deo jam optata fruitur vale-
tudine, et hoc Vobis in aurem susurrabo: Comitem in via huc 
penultimo die anni elapsi, tempore5 merediano6 hora ferme duo-
decima, in Lacu Jelmaren prope Örebrogium per glaciem, quae 
aliquo modo tunc debilis erat, in rima (Svetice Rååk)7 cum reda 
decidisse, meque, qui tum ipsi proximus eram, apprehensa dex-
tra cum Servo, qui meam egerat traham, aquis extraxisse. Ac 
propterea dederat mihi Comes scriniolum, quod vix 8 imperiali-
bus emitur, et Servo, qui miles gregarius erat, 4 Imperiales cum 
recommendatione ad Tribunum ejus, ut ad officium corporalis 
promoveretur. In initio hoc infortunium horribilem admodum 
habuit aspectum, adeo ut exigua spes residua videbatur, sed Deo 
sit Laus, qui istud ex voto avertebat. Non vult comes, ut multis 
hoc innotescat; proinde in Secreto haberi potest.  

Hisce Vos cum Charissima Domina Matre totaque familia 
Deo commendo, qui sum et ad vitae finem maneo Generosissimi 
Domini Assessoris, Genitoris Exoptatissimi cultor Daniel Gyl-
denstålpe. 

Wisingsborg 26 Januarij 1669 

A tergo: A Monsieur Monsieur l'Assesseur Michel Gyldenstålpe, 
mon tres honore cher Pere cette a Abo tres humblement 
 

2. (25 november 1669) 

Generosissime Domine, Frater Charissime! 

                                                                               
4 infirmitatem valetudinis: Cf. Curt. III,8. 
5 tempore: supra lin. 
6 merediano: i.e. meridiano. 
7 Rååk: cf. SAOB R3620 Råk. 
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Supremus soli salique Director,8 Deus Teroptimus Maximus Te 
vivum, vegetum et salvum nobis jugiter conservet. Litteras Tuas 
Vennetijs 30 Septembris datas pridie recte accepi. Inclusas Patri 
postridie Aboam transmittam. Incredibilem9 Tuam in scribendo 
assiduitatem, benigni favoris indicem submisso veneror amplexu, 
summopere dolens, quod hactenus nullae ex meis litteris in Tuas 
inciderint manus, quarum maximam partem ad Dominum Båth 
direxi, aliquas ad Gebsattel, et jam tandem paucas ad Snoilski.  

Jussit me Comes Tibi in memoriam hisce revocare,10 ut Gotho-
rum reliquiae ac monumenta11 in Suevia praecipue, prouti tem-
poris tulerit ratio, annotentur,12 petens simul, ut in futurum ver 
Deo volente omnino reditum matures; summo namque afficitur 
desiderio Tecum colloquendi.  

Salutant Te Patroni Comes Gyldenstierna et Björnklou etc., 
favorem suum continuantes, et Domestici, Pater, Fratres, Soror-
esque ac amici Erensteen, Örnestätt, Olifencrantz, Cloo, Snoilski, 
Klingstätt, Verle, Apelrotij, Heslingij etc. Deo commendatus 
optime vale ac prosperare nec non fave, Generosissime Domine, 
Tuo cultori Daniel Gyldenstålpe! 

Stockholm 25 Novembris 1669 

A tergo: A Monsieur Monsieur Niclas Gyldenstålpe, mon tres 
chere frere a Rom ou Venedig au Lion Bianco 
 

3. (26 november 1669) 

Generosissime Domine Frater ac Fautor, ut omnium Charissime 
ita plurimum honorande! 

Plurimas Tibi litteras dedi, nullas autem adhuc perlatas probe 
intellexi. Hic laus Deo sese res bene habent et ex voto singula 
fluunt. Exaudiat quoque clementissime13 Altitonans14 ista mea15 
                                                                               
8 soli salique: soli salisque exsp. Cf. Domitor soli salisque, passim. 
9 incredibilem: litterae di supra lin. 
10 revocare: supra lin. 
11 ac monumenta: supra lin. 
12 annotentur: supra lin., investigentur in ras. 
13 clementissime: litterae tissime supra lin. 
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nunquam pro incolumitate Tua neglecta suspiria, ut feliciter rem 
in periculosis istis vijs agas, sanus ac salvus vivas tandemque 
incolumis nobis restituaris.  

Difficile est dictu, quam impense Te salutent Comes noster 
semper gratiosus, Björnklavius et Gyldenstierna alijque Patroni, 
parentes, amici, fautores, fratres et sangvine juncti. Deo Optimo 
Maximo in prosperrimos successus animitus commendatus op-
time Vale et fave Tuo,16 qui ad vitae finem manet Generosissimi 
Domini Secretarij cultor Daniel Gyldenstålpen. 

Holmiae 26 Novembris 1669 
 

4. (17 mars 1671) 

Suavissime Frater! 

Eadem mihi vobiscum est opinio, nempe negotio isti hodierno 
cum Tabellario respondere e re non esse, ne quid nimia peccetur 
festinatione. Haec enim magni ponderis causa est, et tam pros-
peritatem Sororis nostrae desideratissimae, quam totius familiae 
honorem commodumque concernit; eadem namque fortuna 
nobis singulis vel17 gaudio vel dolori est. Deliberandum itaque 
nobis hic in futurum Tabellarij diem, sed forsitan tamen nihil 
certi ante adventum nostrum bono cum Deo in Fenningiam 
statuendum, atque hodie summa sub silentij fide Fratri Samueli 
perscribam, ut eum interea bona lactet spe.18 Deus Vos conservet 
pristinaeque reddat sanitati. Vale! Maneo Generosissimi Domini 
Fratris cultor Daniel Gyldenstålpen. 

Holmiae 17 Martij 1671 

A tergo: A Monsieur Monsieur le Secretaire Royal Nicolas Gyld-
enstolpe, mon tres chere frere 
 
                                                                                                                                              
14 Altitonans: verbum ista in ras ante Altitonans. 
15 mea: verbum quoque in ras. ante mea. 
16 Tuo: sc. fratri. 
17 singulis vel: supra lin. 
18 spe: spes fortasse exsp. 
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5. (16 december 1671) 

Generosissime Domine Secretarie, Frater ac Fautor plurimum 
honorande! 

Hac oblata occasione Vobis scripta haec transmittere e re esse 
duxi, ut pro aliqua Vobis de Territorijs Vestrogothicis inser-
virent informatione. Litteras Vestras Suavissimas heri debita 
excepi reverentia, quae haud exiguum mihi attulerunt gaudij 
argumenti,19 cum et felici20 status Vestri et favoris sint nuncij. 
Nos etiam hic laus Deo sani singuli et concordes vivimus. Frater 
Samuel introducebatur sollenni pompa die 5 hujus mensis. Ego 
vero 8 hujus meum in Dicasterio deposui juramentum21 et postea 
singulos lauto excepi prandio. Praeses et Tauben in horam 
nonam vespertinam commorabantur; quidam vero assessorum 
in horam secundam nocturnam manserunt et bene potati abi-
verunt. Oratio mea singulis, ut audio, placuit; fuit enim in Di-
casterio tunc magnus hominum confluxus.  

Festum hoc ingruens novumque subsequentem annum fe-
licem Vobis faustumque animitus exopto. Statim a Festo bono 
cum Deo Sororem Sophiam compellabo, quae summopere nos 
in Nylandiam invitat. Jam auxilio Divino quotidie Dicasterium 
frequento, et futuro die Mercurij statuerunt promulgare senten-
tias. Audio Pistolhielm hodie in Civitatem accessisse, quem non-
dum tamen alloqui licuit; interrogabo autem eum prima occa-
sione de statu Hieronis. Cras bono cum Deo Sacram Coenam 
celebrabimus22 omnes; est namque Soror Susanna partui vicina. 
Litteras has ad Silfverhielm Andreas deportare potest et, nisi 
illa23 vel aliquis Cervorum24 ejus in Civitate fuerit, Nycopiam 
sunt dirigendae, quod studiose perficere potest Andreas. Salutate 
omnes et singulos nobis bene cupientes. Deo Teroptimo 
Maximo animitus commendati valete!  
                                                                               
19 argumenti: argumentum exsp. 
20 felici: felicis exsp. 
21 juramentum: cfr GLMS. 
22 celebrabimus: litterae bi supra lin. 
23 illa: ille exsp. 
24 cervorum: i.e. servorum. 
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Generosissimi Domini Fratris cultor observantissimus Daniel 
Gyldenstålpen 

Raptim Aboae 16 Decembris 1671 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire Royal Nicolas Gyl-
denstolpe, mon tres honore, chere frere a Stockholm tres hum-
blement 
 

6. (5 februari 1672) 

Monsieur mon tres honore chere Frere! 

Summopere me cruciat, quod nullo modo mihi licentia datur 
Holmiam ante aestatem futuram proficiscendi; esset quidem 
mihi jam commoda occasio cum hoc Domino Cronstierna ejus-
que Conjuge, qui hinc illuc festinant iter meque summopere 
rogarunt, ut illos sequi vellem. At cum mihi ipsimet illuc una 
tendere non liceat, has vobis mitto festinanter literulas, animi 
mei indices, ac simul illud, quod mihi in mandatis quondam 
dedistis ab uxore Leijonbergens25 nomine Gustavi Vellings repe-
tere. Hic itaque habetis tegumentum istud sellae maxime or-
natum, quod postulastis. Sex imperiales ei reddidi, quos num-
mos ex fraterculorum pecunia sumsi,26 cum ipsemet non habe-
rem. Et denique, quandoquidem adversa sic volente fortuna, 
vestris mihi interesse nuptijs non liceat, Deum precor, ut diem 
illum felicem Vobis faustumque reddat, quem neque hic loci 
honorabili celebrare symposio intermittam. Salutate salutandos; 
ab omnibus hic salutati Deoque commendati valete et favete 
Vestro observatissimo Danieli Gyldenstålpe! 

Aboae 5 Februari 1672 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire Royal Nicolas Gyl-
denstolpe, mon tres honore chere frere a Stokholm 

 
 
                                                                               
25 Leijonbergens: Leijon supra lin. 
26 sumsi: i.e. sumpsi. 
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7. (17 februari 1672) 

Suavissime Domine Frater! 

Obijt hodie mane Fiscalis Laurentius Vigelius et proinde exora-
tus crebris precibus Olai Samuelis totaeque27 istius domus et 
praecipue Samuelis28 Olai Valenij hisce Te recommendatijs in-
terpellabo, qui successionem praetendit. Plurimae pro ejus parte 
militant rationes: 1) Notarius Valstenius istam recusat spartam; 
2) ille decem ferme annis Vicefiscalis functus est officio; 3) du-
rante morbo defuncti solus totum istius muneris sustinuit onus 
fere per biennium; 4) capax est promptus ac diligens ad hoc; 5) 
Parentis ejus accedunt merita, et 6) quod maximum est, nobis 
aliquali affinitate junctus est. Expetunt ipsum plurima Dicasterij 
membra, et Dicasterij recommendationem obtinuisset, nisi hoc 
ipso tabellarij die nimis mature foret. Interea quaeso, probam 
agas curam, ne aliquis peregrinus nobis obtrudatur, sed29 hic 
Samuel Olai noster regijs muniatur litteris. Si Vernlerus noster 
huic rursus succedere voluerit, ipsi liberum erit. Transmisi cum 
Barone30 Cronstierna Vellingij res, quas vobis jam perlatas esse 
non dubito. Salutate futuram Conjugem Vestram dilectissimam 
singulosque nobis bene cupientes; a nostratibus diligentissime 
salutati, Deo Teroptimo Maximo animitus commendati valete et 
favete Vestro cultori Danieli Gyldenstålpen! 

Aboae 17 Februari 1672 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire Royal Nicolas Gyl-
denstolpe, mon tres honore chere frere a Stokholm 
 

8. (24 februari 1672) 

Generose ac Nobilissime Domine Secretarie, Fautor ac Frater 
plurimum honorande! 

                                                                               
27 totaeque: totiusque exsp. 
28 Samuelis: Litterae in ras. ante Samuelis. 
29 sed: verbum ut post sed supplendum? 
30 Barone: Baron ms. 
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Mittuntur a Dicasterio hoc cum Tabellario Litterae ad Regiam 
Majestatem recommendatitiae pro Samuele Olai Walenio et 
simul ad Regni Drotzetum; eandem igitur ob causam Vos hisce 
rursus compellabo, praecipue cum mihi in mandatis dederit 
Praeses Vos rogandi, ut quam citissime inde hac in re huc redeat 
responsum. Quandoquidem mihi non concessa est facultas ibi 
me praesentem sistendi futuro die Martis, qui 27 est Februarij, 
proinde me hic cum nostratibus, fautoribus et amicis eadem die 
hilarem prebebo,31 et eandem decenti celebrabo festivitate.  

Salutat Vos humilime Johannes Erlandi Colliander noster 
submissa cum gratiarum actione pro favore, pro gratia petitque,32 
ut porro ipsum in benigna habere velitis memoria, quo possit 
futura aestate bono cum Deo Affinis Vestri et Fratris Caroli 
Praeceptorem Ubsaliae agere, et, ne alius hanc interea praeoccu-
pet spartam, litteras Parenti suo scripsit, quas Andreas Petri 
Edmanno in aula Comitis exhibere potest transmittendas.33 

Cras terrae mandabitur funus Jacobi Gyllenstake;34 Jägerhor-
nius et Ego antecessores sive prestafver35 erimus. Salutate singu-
los ibi; a singulis hinc diligentissime salutati, Deo commendati 
valete, favete Vestro cultori observantissimo Danieli Gylden-
stålpen! 

Aboae 24 Februarij 1672  

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire pour La Majeste de 
Suede Nicolas Gyldenstålpen, mon tres honore chere frere a 
Stokholm 

 

9. (17 mars 1672) 

Generose et Nobilissime Domine Secretarie, Frater ac Fautor 
plurimum honorande! 
                                                                               
31 prebebo: i.e. praebebo. 
32 petitque: ante petitque litterae rog in ras. 
33 exhibere potest transmittendas: vel fortasse exhibendas potest transmittere 
exsp. 
34 Nomen male leg.  
35 prestafver: cf. SAOB P1796 prestav. 



 
 

D A N I E L  G Y L D E N 5 T O L P E S  B R E V  

 75

Quamvis heri Vobis publico Tabellario perscripserim, intermit-
tere tamen non possum, quin et cum hoc Lunderstenio nostro 
paucis Vos36 compellem lineolis, statum nostrum hic loci laus 
Deo felicem esse indicans. Est et mihi quoque praeterea aliquid, 
quod inde submisse indicarem: in Cancellaria est quidam scriba 
cognomine Piper. Credo defunctum Consulem Johannem Olai 
ejus Vitricum fuisse; is etiam37 Praedium in Nagu habet, quod 
Prostwijk nuncupatur; id ego38 excolere vellem et pro eo ipsi an-
nuam summam pendere, quod Nostratibus arrendera39 dicitur. 
Audio enim ex pastore ejus loci eum praedium hoc isto pacto 
quoque alijs obtulisse, et forsitan progressu temporis idem pror-
sus ab eo emere licebit;40 est enim jucundissime optimeque situa-
tum. Rogo itaque, ut meis verbis ipsum hac de re quamprimum 
alloqui velitis.41 His subsisto Vos cum Conjuge Vestra Suavis-
sima Deo Teroptimo Maximo in prosperrimos successus animi-
tus commendans,42 qui sum Generosi Domini Fratris Cultor 
Daniel Gyldenstolpen.  

Aboae 17 Martij 1672 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire Royal Nicolas Gyl-
denstolpe, mon tres honere chere frere a Stokholm 
 

10. (15 april 1672) 

Generose ac Nobilissime Domine Secretarie, Frater ac Fautor 
plurimum honorande! 

Literas Vestras suavissimas 29 Martij datas pridie summo excepi 
gaudio, ex quibus inter alia felix nuntium laetum nempe valetu-
dinis Vestrae statum lubens percipio. Submissae quoque Vobis 

                                                                               
36 Vos: corr. ex Vobis. 
37 etiam: litterae et non leg. rimae causa.  
38 id ego: litterae non leg. rimae causa. 
39 arrendera: cf. SAOB A2349 arrende. 
40 licebit: ante licebit verbum possum in ras. 
41 Rogo … velitis: in marg. scr. 
42 commendans: corr. ex commendant. 
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debentur grates pro benigna43 cura Vestra44 in causis praediorum 
Pipers45 et legiferatus.46 Quod praedia Pipers attinet, me conten-
tum reddo Vestra in ea re dispensatione, nec dubito, quin qua-
tuor praedia 60 thaleros Argenteos47 vel 180 cupreos solvere pos-
sint, quamvis ibi nunquam fuerim, sed recommendavit mihi ista 
Pastor Naguensis Collinius, Gener Tavonij, ob situs commodi-
tatem solique fertilitatem, quae post hac a possessore etiam pror-
sus vendi existumabat; data autem occasione me illuc conferam 
et conditionem eorum penitius perlustrabo. Interea tamen opera 
Vestra favore plena literae contractus adornari possunt, quod 
negotium iterum iterumque Vestrae benignitati commendo. 
Spero quoque me hoc vel Gyllenbögel bono cum Deo et cura 
atque auxilio Vestro legiferatum istum vacantem imposterum 
obtenturum. Gyllenbögel se favori nostro summopere commen-
dat; ubi enim conditionem aliquam nactus fuerit, sororem 
nostram ambire cupit. Est et hic quidam Magister Equitum me-
diae aetatis nomine Åke Mortensohn, qui quidem strenuus est 
miles et divitijs pollet; is per secundum vel tertium oblique 
mentem Suam insinuari clanculum curavit, verum quando-
quidem non Nobilitatus est, nec adeo ejus ingenium mihi no-
tum, iste autem Gyllenbögel modestus ac probus est et sobriam 
ducit vitam, proinde48 hunc isti Magistro Equitum merito prae-
fero, nisi accesserit Major Pistolkors, qui viduus est, et quorun-
dam hac in re petijt consilia; me autem non est alloquutus. Pis-
tolhielm etiam verbulo ejus rei fecit mentionem ante nativitatem 
Christi, sed cum hic in Civitate proxime erat, me non compel-
lavit, quod inconstantis animi indicium est.  

Canis Vester Monsieur Heron in Nylandia vitam agit apud 
Affinem nostrum S.,49 qui eundem secum brevi Holmiam ducit. 

                                                                               
43 benigna: supra lin. 
44 Vestra: ante Vestra verbum et in ras. 
45 Pipers: ut vid. 
46 legiferatus: cf. GMLS. 
47 Argenteos: ante Argenteos verbum cupreos in ras. 
48 proinde: verbum proinde ante proinde in ras. 
49 Nomen non leg. Fortasse Silfwerswan legendum. 
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Dicasterium vult omnino hoc mihi et Olao Samuelis50 inponere 
officium Residentiae, ut impediatur iter meum Holmiam, sed 
spero tamen aliquem in locum meum substituere posse, nempe 
Litzen, cujus causam et Grassij51 Vobis nunc rursus recom-
mendo, ut pro commoditate easdem expedire et illis transcribere 
velitis; hoc enim indesinenter summopere urgent. 

Habeo et ego hic suasores, qui exhortantur me ad ineundum 
hic conjugium, quamvis id animo meo adhuc non induxerim. 
Alij ad Stålhanskium alij alio suadent, verum prius ad exteros 
paululum discurrere magis placet, et coram bono cum Deo plura 
de his conferre licebit.  

Assessor Skillingen die quarto pascatos hora quarta52 matu-
tina diem obijt supremum, posteaquam die praecedente in Tem-
plo nobiscum fuisset. Jam decem hic ejus ambiunt conditionem 
et quandoquidem nondum loculo inclusus est nedum sepultus, 
proinde noluit Dicasterium cum hoc Tabellario denomina-
tionem transmittere. Litteras tamen Regni Drotzeto scribit cum 
petitione, ut impedire velit aliorum molimina ibi locorum, si qui 
se offerant idem affectantes munus, et ob servitij antiquitatem 
recommendat senem Gartzium,53 quem inutilem tamen esse 
noverunt singuli et in ejus locum Notarium Walstenium ac54 in 
ejus locum Henricum Caroli Grek, qui singuli apud me fuerunt 
et litteris55 me ipsos recommendare rogarunt. Cum singulari 
grati animi contestatione ego quidem pro illis tanquam pro bene 
meritis intercedo, sed quandoquidem ex discursu quorundam56 
percepi Professorem Magistrum Axelium Kempe prius denomi-
natum esse, proinde si ille ad Assessoratum promoveri posset, 
tunc Frater Samuel facile ipsi succederet et sic consequenter 
Fallander ei. Verum credo Fallandrum nunc in denominationem 
venturum et Consulem Skeferum, sed, si Gartzius ad Assessora-
                                                                               
50 et Olao Samuelis: supra lin. 
51 Grassij: litterae ij non leg. 
52 quarta: supra lin., prima in ras.  
53 Gartzium: ut vid., rimae causa male leg.  
54 ac: ut vid., non leg. rimae causa. 
55 litteris: ut vid., non leg. rimae causa. 
56 quorundam: eorum in ras. 
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tum perveniret, vellem, ut Gyllenbögel ei succedere57 posset, nisi 
nimis magna injuria fieret Walstenio. Agam58 quid Vobis videtur 
hoc in Casu de Scädero aut Mellino. Tillans idem affectat,59 sed 
dubito, num eum denominare velint. Is, ut credo, viduam ambit 
patrui, sed haec vobis clanculum in antecessum aperire volui, ut 
pro candore et beneplacito Vestro rem perpendere et60 tempes-
tive urgere possitis.  

Defunctus Skillingen61 Territorium habuit Stora Sawolax, 
quod mihi quidem promisit Praeses, sed nescio, quod faciant 
caeteri. Vestrum igitur quoque hac in re peto consilium, et num 
spes sit aliquid apud Regem62 Majestatem obtinendi. Medica-
menta, quae peti, ut mihi transmittere velitis, nunc laus Deo non 
egeo, sed tantum duabus his speciebus Rob Sambuci et Conserva 
Melissae, quae nunc commode per nuntios transmitti possunt.  

Chirographum Vestrum apud Sororem Susannam relictum 
nunc transmitto, et totam summam mihi quoque persolvebat 
Doctor Enevaldus, quam Aurifabro Warnberger pro operis mer-
cede numerastis, nempe 147 Koppar Mynt, cujus partem secun-
dum dispositionem Vestram retineo et residuum ad Vos per-
feram, nisi id quam primum habere velitis. Pistolhielm etiam 
suam redemit Schedulam et 26 mihi numeravit Imperiales. Fal-
kenbergius adhuc misere decumbit; anima quidem ipsi inest, sed 
tamen nulla spes salutis est. Jam jam cum haec scribere incipio, 
domo Skillingens redij, qui loculo sive cistae includebatur, ubi 
Skäferus inter alios erat, Te salutans. Nunc manum de tabula; 
imminet enim octavam,63 et veredarius abitum properat. Deo 
commendati feliciter, valete! Salutate Conjugem Vestram pretio-
sissimam singulosque nobis bene cupientes. Suavissimi Domini 
Fratris observantissimus cultor Daniel Gyldenstålpen. 

                                                                               
57 succedere: re supra lin. 
58 Agam: post agam verba sed insuper si umquam in ras. 
59 affectat: corr. ex affectant. 
60 perpendere et: supra lin. 
61 Skillingen: Litzen in ras.  
62 Regem: regiam exsp. 
63 octavam: octava exsp. 
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Raptim Aboae 15 Aprilis 1672 

Samuel Olai rogitavit me a Vobis petere, ut cum Palmquistio in 
Camera loqui velitis, quo informatione Status Fiscalis Notario 
praeponatur, ut prius ab initio sive olim factum est, et apud 
caetera Dicasteria est in usu, cum hic ante triennium Walstenius, 
qui Camerario et Scribis optime notus fuit tempore Guberna-
menti et cum beato Wigelio litigavit, id apud illos subdole egit. 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire Royal Nicolas Gyl-
denstålpen, mon tres honore et tres chere frere a Stokholm 
 

11. (11 oktober 1673) 

Monsieur mon tres honore chere Frere! 

Posteaquam Vobis valedixi, mari et fluctibus me commisi, ac 
prima nocte64 vehemens admodum furiebat procella et quidem 
tanto impetu, ut unius ancorae jacturam fecerit Nauclerus. Ad-
versus scopulos itaque impegisset navis in densissimis tenebris, 
nisi Dei bonitate alia me servasset ancora. Bis vela ventis dedi-
mus die Saturni, nempe et die Solis pervenimusque in conspec-
tum65 propinquum satis famosi istius promontorij Blåkula cum-
que terminum tam celebrem66 istius mei67 itineris maritimi68 fore 
contrarij semper et aquilonares voluerint venti, vanum mihi 
visum fuit reluctantibus quasi fatis aliquid conari vel urgeri velle. 
Equor69 itaque reliqui ac tonantes maris fluctus, qui70 tot gerunt 
pericula, quot ferunt scopulos, die Lunae igitur terrram scandens 
ad Skeggenäs. Equum conduxi magis ducens consultum terrestre 
sequi iter, quam dubio se committere mari. Tympanista quidam 
Principis Curlandiae me sequebatur. Lincopiam tacite penetravi, 
sed Norcopiae Petrum Helveg et Nycopiae Jonam Hyltenium 
                                                                               
64 nocte: post nocte verba cum insignis in ras. 
65 conspectum: con supra lin., pro in ras. 
66 celebrem: celerem exsp. 
67 istius mei: supra lin. 
68 maritimi: verbum mei in ras. ante maritimi. 
69 equor: i.e. aequor. 
70 qui: corr. ex quae. 
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compellavi, qui lauto me exceperunt jentaculo. Holmiam etiam 
sero 5 hujus ingressus fui, ne quis lutosum et sordidum meum 
conspiceret vestitum, quo in pristinum nostrum hospitium me 
contuli et adhuc ibi in felicem reditum vestrum dego. Me adven-
tante Comes Regni Drotzetus Bogesundi fuit, proxima die Mer-
curij inde redijt, et postea ter Senatum frequentavit, qui ad-
modum se erga nos clementem exhibet.  

Conjugem Petri Sparre Christinam Brahe, Christinam Ro-
sladin, quae quod nullas a filijs accipiat literas, conqueritur, 
Matrem et Sororem Gyldenkloo compellavi, quae omnes et sin-
gulae summa me exceperunt humanitate. Wernsköldij singuli 
bene valent et vestrum praestolantur reditum ac commoda ador-
nant vobis hospitia. Maja hoc tempore saltationibus indulgebat; 
celebrantur namque nuptiae Jacobi Suarts ruri cum virgine qua-
dam nomine Krusbiörn. Saepius apud Wernsköldios moror. 
Gratissimae fuerunt Gyllenklos litterae; rescripsit nunc soror, 
quas hisce inclusas Vobis71 transmitto. 

Meum autem est nunc praeprimis lamentari et de adversis 
conqueri fatis, nam, ut ex hisce Fratris Samuelis literis videtis, 
praedia72 mea tot quot mihi eripiuntur et ad Coronam reducun-
tur. Ego toto hoc tempore post reditum meum supra modum 
anxius fui, nam si unica ista praedia mea haereditaria mihi au-
feruntur, tunc miserabilior est status meus, quam ut describi 
possit. Rogo itaque et per Deum obtestor, ut huic malo immi-
nenti, nempe ruinae meae consilijs ac ope sucurratis. Interea 
ferme inter singultos vivo ignarus, quid tentare expedit. Felicis-
sime Vale, Deo animitus commendatus. Ego ad vitae finem 
maneo Generosissimi Domini Fratris cultor Daniel Gyldenstolpe 

Silferswan73 nuper huc solus accesserat, qui Vos plurimum salutat.  

Holmiae 11 octobris 1673 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire Royal Nicolas 
Gyldenstolpe, Calmar ou ou il est 
                                                                               
71 Vobis: ante Vobis littera V in ras. 
72 praedia: ante praedia verbum quomodo in ras. 
73 Silferswan: ut vid., cf. litteras 48, 51, 58, 71. 
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12. (28 februari 1674) 

Amantissime Domine Frater! 

Post Vestrum hinc discessum absentia Regis me hic detinuit. 
Redijt autem tandem 15 Februarij; die et 25 ejusdem ope atque 
auxilio optimi Domini Gripenhielmij optato exhilaratus fui re-
sponso ac pridie in Praedia ista Regias obtinui literas, quo no-
mine Excellentiae Suae gratiae magnae debentur. Creutzij quo-
que literae responsoriae ad Regem postero post abitum Vestrum 
die appulere, quae pro mea parte favorabiles fuerunt et meam 
recommendarunt causam. Particulares quoque ipse ab eo habui 
literas maxime benignas et propria ejus manu exaratas. Prima 
Februarij accessit Samuel Olai Fiscalis, qui literarum copiam a 
nostratibus apportavit easdemque Tibi meis inclusas Grennam 
transmisi, sed, num rite exhibitae sint, haereo. Expetit hic Fis-
calis restantias Dicasterij. Ego Parentis nostri piae memoriae 
residuum Salarium descripsi; restant autem 1670 Thaleri et ali-
quot orae argenteae exigendae. Pro meo vero salario 504 jam 
suplicem libellum honestissimo Fratri Coyet tradidi, quo peto, ut 
quarta pars restantijs hisce solvi ac deleri possit. Dicit Coyet 
istud negotium etiam me absente expediri posse, et Suam pro-
misit benigne Dominus Gripenhielmius opem, cujus Filij non-
dum in Civitatem redierunt; expectantur autem quotidie. 

Hodie Domino Gripenhielmio domi Suae valedixi, qui festo 
Mattiae me ad prandium vocavit mihique concredidit inspectio-
nem Praediorum suorum in Nylandia, quae nuper a Socero suo 
acceperat. Jam pro lubitu Coyet et alijs hac de re perscribere potes-
tis vel causam in reditum Vestrum differre vel num aliud majoris 
momenti petendum; summa enim restantiarum ingens est.  

Hic fama fert Jacobum Munk in Fenningia obijsse. Innotuit 
quidem Vobis proximis meis mors74 beati Domini Conciliarij 
Collegij Militaris Wernskölds, cujus obitus et magnam dedit jac-
turam sic et largas a relictis excuttit75 lachrymas.76 Octavo post 

                                                                               
74 mors: corr. ex mortis. 
75 excuttit: i.e. excutit. 
76 lachrymas: littera h supra lin. 
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obitum ejus die deferebatur funus in Templum Riddarholmense, 
nempe 15 Februarij. Tribunus Silferklo Prestavum77 egerat. 
Maximus natu ex Comitibus Duglasijs nuper exspiravit Sponsam 
Filiam Regni Ammiralij mestam78 relinquens. Carolus Båth ad-
huc hic degit Vobisque hoc cum Tabellario perscribit. Ernstenij 
Domini Excellentis Conjunx adhuc ruri commoratur, nec post 
Vestrum abitum in Urbe79 fuerat. Gideon Gyllenklo aliquantu-
lum hoc tempore male habuit, jam autem convalescit et prope-
diem in pago nuptias parat. Promotio ista Örnstäds et Rensköldij 
jam confirmata est ac Rothofs, qui jam Regijs munitus literis 
Collegium Revisionis indies frequentat. Dicunt Olivencrantzium 
oblatam in sibi promotionem respuere.  

Praeterea referam, quid dicatur, verum certitudinem ignoro, 
utpote Drakenhielm est Conciliarius Camerae et ipsi succedit 
Sneckenberg. Abraham et Isacus Cronström sunt conciliarij 
Camerae. Mauritius Posse est Tribunus et Baro ipsique succedit 
in Dynastia Calmariensi Martinus Reutercrantz. Ernestus Creutz 
ambit virginem Stenbok, quae prius apud Dominam Ebbam 
Brahe fuerat, et simul Praesidium in Dicasterio Aboensi, sed ad-
huc sub judice lis est. Arvidus Ivari tamen adhuc pro se urget; 
tempus jam dabit, quis inter tot candidatos offam obtinebit. 
Dominae Mariae Bures literas hisce inclusas Tibi transmitto cum 
Epistolis Doctoris Enevaldi et Sororis Susannae.  

Ajunt Episcopum Wexionensem Bazium Scaram transferri. 
Utinam nunc et benigna memoria Affinis Nostri recoli posset. 
Acta Lindergrens Bergenhielmio dudum exhibui, sed librum80 a 
Thesaurario nondum obtinui; differt enim restitutionem indies 
cum excusatione, quod inter proprios occultus jaceat. Is, cum 
mea resolvebat81 causa apud Regem, non adfuit, nec a Bergen-
hielmio caeteros exigere possum, priusquam ejus ipsi restituo 
librum. Hoc tamen ex mandato Vestro probe expediam nego-

                                                                               
77 Prestavum: cf. supra, litteram 9. 
78 mestam: i.e. moestam. 
79 Urbe: supra lin. 
80 librum: scil. rationum. 
81 resolvebat: male leg., in marg. scr. Fortasse resolvebatur legendum? 
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tium, priusquam Holmiam relinquo. Hinc in nomine Domini 
proxima Septimana, utpote die Martis vel Mercurij, iter omnino 
parabo; vocat enim me quoque severe Dicasterium. Quae prae-
terea mihi commisisti negotia, pro viribus expedire conabor.  

Salutant Te Comitissae Christina Brahe et Beata de la Gardie; 
illa rogat, ut negotia sua Tibi commissa in recenti habere velis 
memoria. Carolus Cloot nuper ex Hollandia redux cum variolis 
conflictatus est et brevi reditum in Hollandiam parat. Nycopiae 
ordinarius Revisionis scriba constitutus est. Enerot ad hoc gemit 
et summo desiderio Vestrum praestolatur reditum. Non ita 
pridem Cancellista Stam carceri includebatur; dicebatur enim 
ipsum secreta quaedam accepta aliqua pecuniae summa Legato 
Hispanico aperuisse; verum credo eum insontem esse, nam pri-
die dato obside emittebatur. Regni Cancellarius, ut ajunt, eum 
carcerari fecit. Indicavit mihi Secretarius Hohusen se a Vobis 
literas Haffnia accepisse. Omnipotens Deus Vobis vestroque 
itineri porro clementer benedicat.  

Salutant Vos praeterea Secretarij Sneckenberg, Coyet, Lind-
sköld, Bergenhielm, Appelrotij, Verle, Samuel Olai et Hospes 
meus cum hospita. Imaginem Vestram, quam fecit Hierne, apud 
Pictorem reliquistis, quam inde recepi et inter res Vestras servari 
curavi; alteram quoque magnam simul cum mea cras reportari 
faciam et camerae hic in hospitio includi in reditum Vestrum, 
quem Deus felicem reddat. Dicit enim Domina Maria Bure ibi 
commodum non esse locum, nam forsitan parietes humidos82 
fundentes vapores imagines perdunt. Salutate meis Verbis 
Dominum Fredericum Fleming, Dominum Gustavum Baner, 
Fratrem Johannem Wernsköld, Palumbum et Andream Berg ac 
Andream Biörkman cum petitione, ut mihi qualibet septimana 
Epistolam perscribere velit. Peto etiam, ut idem data occasione 
facere velitis. Deus Teroptimus Maximus Vobis clementer bene-
dicat Vosque salvos ac incolumes Patriae Vestrisque reddat; sic 
jugiter vovet Honoratissimi Domini Fratris servus paratissimus 
Daniel Gyldenstålpe. 

                                                                               
82 humidos: vel humidi exsp. 



 
 

U T G Å V A  A V  B R E V E N  M E D  Ö V E R S Ä T T N I N G  

 84 

Raptim Holmiae 28 februarij 1674 

Johannes Jonae post abitum Vestrum apud me fuerat. 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire Nicolas Gyldenstolpe 
a Colognie, Hamburg 
 

13. (6 mars 1674) 

Monsieur mon tres honore chere frere! 

Jam jam in redam me prosterno in nomine Domini Fenningiam 
repetiturus; nunc itaque prolixe vobis perscribere non vacat, et 
ex prioribus meis, quas Domino Strömsköld tradidi, abunde 
vobis constabit, quid hic loci agatur. Ac, ubi bono cum Deo 
Aboam rediero, prolixius singula exponam. Nunc autem breviter 
Vobis indicabo me rebus laus Deo optime expeditis lares repe-
tere domesticos. Omnipotens Deus vobis quoque adsit, felicem 
deducat reducatque incolumem, ut cum gaudio olim convenire 
possimus. Nunc manum de tabula!83 Istud namque labentis ho-
rae imminet punctum, quo Holmiae hac vice valedicam. Deo 
Teroptimo Maximo Vos animitus commendo, qui sum et ad 
vitae finem maneo Exoptatissimi Domini Fratris Servus paratis-
simus Daniel Gyldenstålpe. 

Dominus Andreas Lillihök in Poloniam mittitur ad Electionem 
Regis. Utinam Apelrotio nunc eum contingat sequi. Salutetur 
Frater Johannes Wernsköld meis verbis diligentissime. 

Raptim Holmiae die 6 Martij 1674 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire Nicolas Gylden-
stolpe a Colognie, Hamburg 
 

14. (11 juli 1674) 

Generosissime ac Suavissime Domine Frater! 

                                                                               
83 Cf. Cic. Fam. 7,25,1,5 Sed heus tu, manum de tabula! 
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Quandoquidem Frater noster Charissimus Samuel Gyldenstolpe 
iter nunc summo parat conatu in caeteras Regiones et Te pra-
eprimis in Belgio salutare cupit, proinde intermittere non pos-
sum non solum quaevis fausta ipsi apprecari et Supremum com-
pellare Numen, ut felicem itineri huic addat successum, quo 
singula cedant in Sui sanctissimi nominis gloriam, in decorem 
Familiae propriumque ejus emolumentum, sed et hac data occa-
sione literulis meis Te ex officij ratione compellare, cum tam 
fidum habeam Tabellarium, qui jam quidem hic Aboë84 prorsus 
paratus vento detinetur contrario, verum proxima favente aura 
mari se committit. Litteris eum Domino Gripenhielmio com-
mendavi et Secretario Coyet, ut Regijs muniri posset Literis 
salvi85 passus. Negotia nostra de quarta parte et confirmatione 
Praediorum simul quoque urgebit. Libellos supplices jam ador-
navi et vidimatas literarum transmisi copias, ac86 singula Domini 
Secretarij Cojets curae sunt concredita.  

Omnipotens Deus nobis nunc sic et benedicat, ut votorum 
nostrorum fiamus compotes, quae autem Charissimus Frater Sa-
muel per Divinam gratiam sub aliquali Sua Holmiae mora ex-
pedire potuerit; ac quomodo res se87 hic in Fenningia habeant 
bono cum Deo coram haec singula plenius exponebit. Breviores 
proinde hisce de rebus duco lineas, uberior namque loquentis 
sermo est, quam literulae narratio. Senex iste Tribunus locum-
tenens Tousin Charpentier hasce Tibi obnixe commendat literas 
Filio Suo exaratas, de cujus statu anxius vivit; nullum namque ab 
hoc unico Suo Filio post ejus in Belgium discessum accepit nun-
tium. Salutant Te hic Fratres et Sorores alijque diligentissime, et 
indies ardentibus votis pro incolumitate Tua Deum Omnipo-
tentem adoramus, ut Te ibi salvum ac felicem servet nobisque 
vegetum brevi reddat. Vale et fave, Generosissime ac Suavissime 
Domine Frater, Tuo cultori Danieli Gyldenstålpen! 

Aboae 11 Julij 1674 
                                                                               
84 Aboë: i.e. Aboae. 
85 Literis Salvi: cf. GMLS: salvus. 
86 ac: supra lin. verbum quae in ras. 
87 se: supra lin. 
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15. (12 december 1674) 

Exoptatissime Domine Frater! 

Posteaquam proximas meas submissa Tibi transmisi reverentia, 
suavissimae Literae Tuae 4 Novembris datae advolarunt, quas 
quidem Aboam direxisti, cum ibi me vitam agere existumares. 
Verum quandoquidem peculiari quodam fato huc jam hoc anni 
tempore accessi, easdem feliciter apud Dominum Consiliarium 
Aulicum Hohusen offendebam. Causa adventus mei huc ad 
aulam est mandatum Regis, qui in causa quadam inter Prae-
sidem Dicasterij Aboënsis Ernestum Creutz et viduam defuncti 
Consulis in Helsingfors, Michaëlis Zachariae, Dicasterio in man-
datis dederat, ut Grassen et aliquis Assessorum huc properarent 
ad reddendum rationem processus causae, ac quibus rationibus 
ejusdem nitatur resolutio. Spero autem innocentiam Dicasterij 
hoc in casu facile posse declarari.  

Turbida jam, proh dolor, sunt tempora. Omnipotens Deus 
deteriora, quae imminere videntur, clementer avertat. Rigorosa 
enim jam in Patria instituitur reductio; verum calamo ista con-
credere vetat praesens temporis status. Coram haec antecedentia 
bono cum Deo, ubi feliciter in Patriam redieris, (quod ut cito 
fausto contingat sidere animitus exopto) plenius exponam, 
quamvis et ab alijs haec Tibi indicari sciam. Hoc unicum maxi-
mumque solatium meum est Te belle valere, cujus continua-
tionem jugiter voveo.  

Hisce diebus Dominus Bergenhielm constitutus est Con-
siliarius Aulicus, et funus Aulae Consiliarij Frankens pridie sepe-
liebatur. In Dicasterio Aboënsi plurimae etiam hoc tempore con-
tigerunt mutationes. Assessor Stolhansken se a Dicasterio abdi-
cavit et successionem Filio suo paravit. Mortuo Falkenbergio 
successit ejusdem Gener Gyllenbögel. Assessor Krokius est nobi-
litatus et extraordinarius in classe Nobilium ac nunc Gyllenkrok 
nuncupatur. Utinam jam hic praesens esses, tunc etiam mea 
urgere posses commoda, si Grassio aliqua contigerit promotio, 
nam totum Dicasterium et Grassius ipse hoc cupit. Sat sapienti!88 
                                                                               
88 Cf. Ter. Phorm. 541 et Plaut. Pers. 729: dictum sapienti sat est. 
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Ego quidem mea sum sorte contentus et Deo meas commendo 
fortunas, cui si ita visum fuerit, gaudebo, sin minus etiam con-
tentus ero. Essent et praeterea mihi plurima communicanda de 
mutatione mei status, verum papyro ista committere supersedeo, 
cum commodius hoc coram perfici possit, et manendum mihi 
hic est ad finem Mensis Januarij speroque supremo favente Nu-
mine Te interea huc affuturum. Excellentissimo ac Generosis-
simo Domino Legato Erensten ejusdemque Conjugi, ut et Dilec-
tissimae Sociae Tuae humillima mea atque submissa defer offi-
cia, et me semper de meliori nota Tibi commendatum habe, qui, 
quoad vixero, Deum Teroptimum Maximum pro incolumitate 
Tua oro et maneo Exoptatissimi Domini Fratris ad officiosissima 
obsequia devinctissimus servitor Daniel Gyldenstolpen. 

Holmiae 12 Decembris 1674 

Haec inclusa ex Fenningia Tibi hisce transmitto. Vale et Saluta 
Juniores Dominos Erenstenios meis verbis diligentissime! 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire du Roy de Suede 
Nicolas Gyllenstolpe a Hamburg, La Hay 
 

16. (9 januari 1675) 

Exoptatissime Domine Frater! 

Ut scias, quae verba et quae vota ipsis Calendis hujus mensis de 
Te concepi ac fudi, eadem hisce paucis sed ex toto corde per-
stringam; optavi namque Tibi Tuaeque conjugi Suavissimae felix 
novi anni auspicium, favorabilem progressum jucundumque 
exitum, ac ut diu familiae Tuae commodo vivas superstes. Diu, 
mi Fratrum Exoptatissime, Literas Tuas summo expectavi de-
siderio, sed jam Te potius ipsum bono89 cum Deo brevi affutu-
rum spero. Ne autem ego, quod officij mei ratio exigit, negligere 
videar, ea simul etiam exponam, quae novus hic fert rumor. Sic 
enim hic se habet res, ut quotidie ferme mutationes occurrant, 
quamvis non singulae magni sint momenti.  

                                                                               
89 bono: ante bono verbum summo in ras. ut vid. 
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Ultima Decembris juvenis Barnsköld, unus ex excubijs Regiis, 
Virum quendam90 matutino tempore in platea prope domum 
Excellentissimi Domini Legati Erenstens gladio perfodiebat. 
Simon Kraft constitutus est General quartersmästare, Lieutenant 
sive Generalis hospitiorum publicorum inspector, et brevi quo-
que a Rege nobilitabitur. Fama fert novos iterum non procul ab 
hinc designari Regni Senatores, utpote Petrus Sparre, Andreas 
Lilliehök, Dominus Erensten, Comes Axelius Lillia, Arvidus 
Ivari, Dynasta Duvalten, et in ejus locum Cronström ad Montem 
Cupreum. Comitem Gustavum Oxenstierna in Livonia dicunt 
obijsse, sed, num praedicta haec sint vera, dabit tempus; talis 
tamen spargitur rumor.  

Toparcha Gran Dynastiam suam retinet in Botnia occidentali; 
Vice Ammiralis Wrangel autem Dynasta est Botniae Australis. 
Rex et Regina in Jacobsdal festos transigebant dies; 8 Januarij 
lusus ibi habebatur, qui Werdscap hic nuncupatur, et quidem 
magno apparatu heri Rex huc in Civitatem accesserat; cras Con-
siliarij Aulici Claudij Flemings nuptiae celebrabuntur, quibus 
interesse vult. Futura die Martis Rex hinc rursus Ubsaliam ten-
dit, et forsitan inde prolixius se confert; alluvio Maris ventorum-
que impetus magnum hoc tempore nostratibus intulit damnum, 
praecipue Gotheburgensibus. Ernestus Creutz viduam duxit 
Mariam Silfverhielm Aboae. Non credo me hinc dimitti ante ini-
tium Mensis Februarij, et interea spero Te bono cum Deo hic 
fore, quod animitus optarem; haberem enim multa tecum con-
ferenda. Hisce Te Deo Teroptimo Maximo animitus commendo, 
qui ad vitae finem maneo Exoptatissimi Domini Fratris ad offi-
ciosissima servitia paratissimus Daniel Gyldenstolpe. Excellen-
tissimum Dominum Legatum Ejusdemque Conjugem caeteros-
que meis verbis humilime saluta, cum felici novi hujus anni 
apprecatione. Vale! 

Holmiae 9 Januarij 1675 

                                                                               
90 quendam: supra lin. 
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A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire pour Sa Majeste Le 
Roy de Suede Nicolas Gyllenstolpe a Stockholm91 

(Stockholm 18 februarij 1675, Svetice scr.) 
 

17. (25 oktober 1675) 

Monsieur mon tres honore et tres chere Frere! 

Jam jam praesens hora me cum scriptione festinare jubet; insidet 
namque hoc momento Equo Dominus Frater Flyggen, quem 
simul Holmiam comitari diu statui, verum abrumpit iter meum 
tam pecuniae penuria, quam Domini Vicepraesidis Grassij ex-
hortatio. Ille enim etiam, ut candidus vir, suasor mihi existit, ne 
hoc anno iter Holmiam parem. Dicit namque caeteros hoc non 
aequo ferre animo, quod semper, cum res judiciariae tractandae 
erunt, me absentare velim.  

Literulae Tuae, mi Amantissime Domine Frater, me supra 
modum exhilararunt, nec quo pacto Tibi decenter ex felici in 
Patriam reditu congratulari possim,92 prasens suggerere potest 
festinatio. Nos hic Laus Omnipotenti feliciter vivimus Tuamque 
saepius recolimus memoriam. Cum Meculano bene est, nam 
Camerarius istud non ulterius ambit, et cum navigio Tibi aliqua 
transmittam documenta. Scripsi Tibi etiam non ita pridem de 
conditionibus, quas petit Johannes Blom. Summa summarum de 
Meculano certus es; si etiam vis, ut reditus Jacolanenses illuc 
impendantur, tunc hoc faciam, quorum rationem Tibi prope-
diem reddam, jam namque et vinum et convivae impediunt.  

Saluta meis verbis officiosissime Conjugem Tuam Suavissi-
mam reliquosque, qui reduces facti sunt, et peto, ut mihi benigne 
indicare velis, quinam sint ac ubi jam detineatur Excellens 
Dominus Legatus Ehrensten. Jam de rebus meis indicabo: eva-
nuit mihi jam quoque omnis spes obtinendi Virginem istam, 
quam nosti hic, utut me illa amaverit. Tuum itaque nunc peto 

                                                                               
91 Stockholm: Hamburg, La Hay in ras. 
92 possim: corr. ex possem. 
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concilium,93 quo jam cogitationes dirigendae. Mihi vero haud in-
consultum videtur filiam ambire virginem Grassij, quamvis94 
adhuc sit adulescentula; tibi tamen ista maturius dijudicanda 
commendo. Si autem Tibi placuerit concilium istud, rogo, ut ipsi 
quamprimum transcribas negotiumque hoc commendes. Uti-
nam et ille promoveri aliquo pacto posset, et ut ipsi in negotijs 
ejus velles succurrere; admodum ille mihi nostratibusque est 
benignus. Si commodum fuerit, rogo, ut mappas meas geogra-
phicas novas mihi transmittere velis. Plura brevi scribam. Deo 
Teroptimo Maximo in prosperrimos successus animitus com-
mendatus vale et solito more fave Tuo Tibi ad servitia paratis-
simo Danieli Gyldenstolpe! 

Aboae 25 Octobris 1675 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire Nicolas Gylden-
stolpe, mon tres chere Frere a Stokholm 
 

18. (12 november 1675) 

Monsieur mon tres-honore chere Frere! 

Hac ipsa hora, qua nunc scribo, ex Jacolano Tuo maxima cum 
molestia redij huc; detinuit namque me ibi tanto tempore mare 
glacie obductum, et tandem coactus sum cum Sorore Sara, 
Carolo et Gustavo partem itineris cymba tranare, partem vero 
pedes glaciem transire.  

Splendidas satis nuptias fecit Rusticus Bertollus Filio Suo Jo-
hanni; adfuit ibi etiam Senex Veronensis95 sive Lappilanensis 
cum suis. Tunc toto isto tempore ibi laeti saltavimus; ipse etiam 
Senex saepius talipedando saltavit sive brachia et pedes ad com-
munem sonum rusticorum96 movebat, et tota denique rusti-
corum cohors. Sic hilares ibi egimus dies noctesque97 Tuamque 

                                                                               
93 concilium: i.e. consilium. 
94 quamvis: ante quamvis verbum utut in ras. 
95 I.e. Hans Thomasson Stark. 
96 rusticorum: vel musicorum exsp.? 
97 noctesque: supra lin. 
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crebro recoluimus memoriam. Nec dubito, quamvis nihil nun-
tiaverit Tabellarius, quin belle valeas,98 si modo tot pro incolumi-
tate Tua fusa99 vota aliquid valeant.  

Illustrissimus Dominus Comes Gustavus Oxenstierna hodie 
etiam huc in Civitatem venerat et prima occasione Holmiam 
tendere cupit. Tuum adhuc, mi suavissime Domine Frater, ex-
pecto consilium in causa mea matrimoniali, vel forsitan consul-
tius Tibi videtur, ut ibi loci aliquam ambiam. Interea certior100 
fieri desidero, quid mihi faciendum sit. Proximo cum Tabellario 
plura. Salutatis salutandis Te cum tota familia Tuo101 Divinae 
Tutelae animitus commendo, qui sum et ad vitae finem maneo 
Tuus paratissimus servus Daniel Gyldenstolpen 

Betulas istas duas magnas in Jacolano juxta horreum vehemens 
tempestas ante octiduum dejecit et tectum molendini totamque 
ferme structuram laceravit, quod quidem quam primum reparari 
curabo. Vale!  

Dabam Aboae 12 Novembris 1675102 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire Nicolas Gylden-
stolpe, mon tres honore chere Frere a Stokholm 
 

19. (27 november 1675) 

Monsieur mon tres honore chere Frere! 

Cum proxime praeterlapso Tabellario paucis verbis indicavi 
Judicem Territorialem Mattiam Lillieholm in agone mortis fuisse 
constitutum, nunc autem nuntiabo ipsum die sequenti nempe 22 
hujus tandem animam exhalasse. Heri vesperi funus ejus sive 
tenues exuviae in Sacrarium Templi deponebantur. Ego autem 
Literas meas Regias, quas nunc habeo, hodie103 Dicasterio mon-

                                                                               
98 valeas: corr. ex valeat. 
99 fusa: ante fusa verbum est in ras. 
100 certior: corr. ex sertior. 
101 Tuo: Tua exsp. 
102 Betulas ... 1675: in marg. scr. 
103 hodie: supra lin. 
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stravi et in Sanctissimo nomine Jesu ad initium novi anni illuc ad 
Territorium me confero, cum judicia habebuntur.104 Rogo Te 
itaque obnixe, mi Exoptatissime Domine Frater, ut probam hac 
in re fortunae meae habere velis curam et invigilare, ne alius 
quispiam hanc mihi e manibus eripiat conditionem. Utinam jam 
a Rege obtinere possem Literas plenipotentiales vel confirmato-
rias, ut de functione hac vacante eo securior essem. Ad hoc peto 
submisse, ut etiam in Collegio Camerae apud Dominum Com-
missarium Ehrensköld deinde hoc agere velis, ne, cum status for-
matur, salarium meum in Dicasterio isto Territorio solvatur, sed 
ut extra statum ex Clementia Regis illud possideam. Facile enim 
talia confundi vel negligi possunt, cum malus adest interpres.  

Pridie nempe 25 hujus feliciter huc accessit Dominus Legatus 
Klingstädt, quem statim post adventum compellavi et interro-
gavi, num consultum foret Fratribus meis, utpote Carolo et Gus-
tavo, legationem istam sequi. Is, prouti benignus semper est, 
ajebat non inutile fore, se quoque velle illos in negotijs publicis 
informare, et jam inquit105 ipse etiam Aulae magistro (honesto 
viro egeo), cumque ipsi obtulissem Fratrem Carolum (nam Sa-
muel noluit), statim illum ad istam functionem recepit, quod nec 
Tibi, mi Exoptatissime Domine Frater, displicere existumo. Jam 
itaque Fratrem Carolum summa diligentia ad iter paro, quod in 
futurum diem Lunae distulit Dominus Klingstädt, nam interea 
expectat tabellarium Livonicum et reditum Domini Praesidis 
Creutzens, de cujus adventu nihil adhuc certi constat, ac quam-
vis non accesserit tam cito, tamen praecedit Dominus Klingstät 
et Narvam properat. Pro facultate mea vestibus et pecunijs Fratri 
Carolo succurro, ut absque rubore tali solenni actui interesse 
possit.  

Frater Gustavus adhuc aliquantulum aeger est, sed, si in redi-
tum Creutzij sanitati restitutus fuerit, eum cum illo mittam; sin 
minus mecum ad Territorium assumam. Libenter voluissem Tua 
obtinere106 concilia, priusquam aliquid in hisce rebus facerem, 
                                                                               
104 habebuntur: litterae bu supra lin. 
105 inquit: ante inquit litterae qui ut vid. in ras. 
106 obtinere: ante obtinere verbum expetere in ras. 
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sed tempus, quod tam angustum est, suadet, ut jam quasi ex 
arena concilium107 capiam. Non existumo tamen Fratri Carolo 
inutile fore, quod tam benignum et eruditum sequitur Domi-
num. Iterum iterumque humilime peto, ne mei obliviscaris et 
Territorij istius, unde emolumentum habere possim et sustenta-
tionem in hac tam angusta et miserabili conditione mea. Plura 
propediem! Hisce Te cum Generosa Familia Tua humilime meis 
verbis salutata Deo Teroptimo Maximo in prosperrimos succes-
sus animitus commendo, qui ad vitae finem maneo Tuus de-
votissimus cultor Daniel Gyldenstolpen. 

Aboae 27 Novembris 1675 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire du Roy de Suede 
Nicolas Gyldenstolpe, mon tres honore chere Frere a Stokholm 
 

20. (11 decmber 1675) 

Monsieur mon tres-honore chere Frere! 

Binas Tibi non ita pridem misi Literas de obitu Lillieholmens, 
unas cum publico Tabellario et alteras cum Henrico Turonio, 
qui eodem die simul hinc abivit. Utinam istae jam rite ad benig-
nas manus Tuas pervenissent, tunc nullus unquam dubitarem, 
quin de vacante hoc Judicis Territorialis officio certus essem. 
Iterum iterumque submissa petitione mea Te, mi Exoptatissime 
Domine Frater, compello, ut ex congenita Tua gratia et favore 
Tenuem Fortunam meam hac in re promovere velis et apud 
caeteros, quorum interest, hac prima occasione agere, ne alius, 
quicunque fuerit, novis Literis Regijs Territorium istud mihi 
eripiat. Audivi enim nuperrime hic in secreto ab amico quodam 
Dynastam Haraldum Oxe idem nunc affectare ac causam hanc 
eodem108 Turonio agendam commendasse, ut per Creutzium 
Regias Sibi comparet literas. Vereor itaque, ne bonus hic Tu-
ronius meas literas supprimat, in quibus copiam literarum 
Regiarum et alia transmisi, et alterius causam majori agat fide. 
                                                                               
107 concilium: i.e. consilium. 
108 eodem: eidem exsp. 
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Igitur mature hic facto opus est, et Tuum, mi Exoptatissime 
Domine Frater, obnixe imploro auxilium, ut vel tantillum tem-
poris fortunis ac promotioni Danieluli Tui impendere velis, qui 
admodum nunc de meliori et opimiori sorte dubitat. Nisi Tuus 
solus me erexerit favor, spero ponderosas ac clementissimas 
literas Regias, quas nunc habeo, me quidem in officio quoque 
isto conservaturas; nec credo Regem velle, si probe demonstra-
tum fuerit, ut Toparcha judicis fungatur officio et in eadem 
provincia Judicem ac Exequutorem simul agat, quod nequaquam 
convenit. Transmitto etiam nunc simul libellum supplicem 
Domino Creutzio cum petitione, ut hac in re mihi favere velit, 
qui Regijs munitus sum literis. Tuo autem arbitrio commendo, 
num e re sit eundem exhibere, et omnem spem melioris fortunae 
benignitati et favori Tuo committo.  

Scripsi etiam prius de Fratre Carolo; ipsum nempe pro Mag-
istro Aulae sequutum fuisse Dominum Legatum Klingstett. Deus 
ipsi clementer benedicat. Spero bono cum Deo hoc non inutile 
ipsi fore. Adhuc aliquid peculiare indicabo; procuravi in absentia 
Praesidis nostri, ut prius indicavi, Fratribus Carolo et Gustavo 
veniam auscultandi in Dicasterio, qui cum duobus alijs, Wassenij 
nempe consangvineo et Praepositi Wirknaei Filio, Nidelbergij 
affine, juramenta deposuerunt. Cum autem Praeses hic noster 
Creutz redijt et novos assumtos109 esse in absentia auscultantes 
animadvertit, admodum austerum se praebuit, omnes istos ex-
pulit et magnum tumultum de varijs rebus contra Dicasterium 
exitavit.110 Nos autem singuli adversus illum assureximus, cum 
petitione, ut benigne percipere vellet Dicasterium in omnibus 
legitime et secundum Regias resolutiones fecisse, et nisi hisce 
acquiescere vellet, tunc Regi singula deferremus.111 Non scio, 
num peculiare aliquod gerat odium in Familiam nostram, sed 
hodie in Dicasterio ira ejus multum deferbuit et credo ipsum ad 
meliorem redire frugem. Interim tamen existumo Dicasterium 
primo cum Tabellario variijs de rebus Regi scripturum. Ego quo-
                                                                               
109 assumtos: i.e. assumptos. 
110 exitavit: i.e. excitavit. 
111 deferremus: corr. ex deferrent. 
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tidie juniorem Cretzium in Civitatem expecto et, quamprimum 
accesserit, Cambium Tibi transmittam. Excellentissimo Domino 
Ehrenstenio totaeque Familiae ejus Generosissimae, nec non 
Conjugi Tuae suavissimae humilimas meas exhibe et offer salu-
tationes, qui Vos singulos Deo animitus commendo et ad vitae 
finem maneo Exoptatissimi Domini Fratris devotissimus cultor 
Daniel Gyldenstolpen. 

Raptim Aboae 11 Decembris ipso Solstitij die 1675 

Optime Vale a nostratibus diligentissime salutatus! Vale mei 
memor!  

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire Nicolas Gylden-
stolpe, mon tres honore chere Frere a Stokholm tres humble-
ment 

(Åbo 11 december 1675, Svetice scr.) 
 

21. (11 december 1675) 

Monsieur mon tres honore chere frere! 

Pridie ab amico quodam in secreto audivi Hendricum Tu-
ronium, cum quo Tibi proxime perscripsi de obitu Lilliehol-
mens, eandem causam pro partibus Dynastae Haraldi Oxes actu-
rum et ab illo litteras sumsisse112 ad Socerum ejus Laurentium 
Creutz, qui plenipotentiales ipsi a Rege comparabit in succes-
sionem defuncti Lillieholmens. Verum quandoquidem tantum in 
mora periculum est,113 proinde Te, mi Exoptatissime Domine 
Frater, per omnia sacra oro et obtestor, ut ex solito et connato 
Tuo erga me favore mature causam meam agere velis, ut Territo-
rium istud extra Statum sive salarium Assessoris retinere possim, 
ne id alius mihi eripiat. Scripsi cum eodem Turonio prolixius 
Tibi et Domino Fratri Coyet, sed nimium malitiam suam 
proderet, si istas meas supprimeret literas.  

                                                                               
112 sumsisse: i.e. sumpsisse. 
113 Cf. Liv. 38,25 (term. iur.) 
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Scribo et hodie adhuc uberius cum Sene quodam Germano, 
qui hic picturas ac Tabulas vendidit et jam Holmiam repetit (ubi 
in Södermalm habitat apud Glasbruket);114 cum illo etiam suppli-
cationem transmitto Domino Creutzio, ut et is mihi faveat. Te 
itaque rogo, mi Amantissime Fratrum, et a Te iterum iterumque 
obnixe contendo, ut nunc omnino commodo meo meaeque 
fortunae invigilare velis, ne frustra tam clementibus me beaverit 
Rex prius literis, ut jam ulterius nullius sint momenti, quasi 
tamen propria manu et Regio Sigillo confirmavit ac corroboravit. 
Inconveniens quoque prorsus est Dynastam in suo districtu 
judicem agere, nam non decet eandem personam et judicem et 
Exequutorem esse. Verum disputatio haec me non juvat, sed 
Tuum imploro auxilium et submisse expeto favorem, et in Te 
spes mea melioris sortis fixa manet; nec dubito, quin ex Fraterno 
affectu Tuo, ex solita gratia ac benignissimo erga me favore Tuo 
summo conatu totisque viribus mea urgeas commoda meamque 
promoveas fortunam, prouti Tua Tibi suadet pietas. Meum au-
tem erit submissa veneratione et gratiarum actione pietatem ac 
favorem Tuum agnoscere, nam vel in cineres et favillas redactum 
corpusculum hoc gratum Tibi reperies. Cum omnibus Tuis hu-
milime meis verbis salutatis Deo commendatus. Optime vale et 
pro solito fave, mi Exoptatissime Domine Frater, Tuo devotis-
simo cultori Danieli Gyldenstolpen! 

Raptim Aboae 11 Decembris 1675  

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire du Roy de Suede 
Nicolas Gyldenstolpe, mon tres honore chere Frere a Stokholm 
 

22. (14 december 1675) 

Monsieur mon tres honore Chere Frere! 

Quandoquidem et hodie momentum temporis ad scribendum 
mihi superest, proinde nullam negligere volo occasionem, qua 
Tibi humilima ac submissa verba mea et compellationes trans-
mittere possim; et supervacaneum esse duco multis Te orare, ut 
                                                                               
114 Glasbruket: ut vid. 
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mature causam meam agas de Territorio Superiori Satagundia, 
nempe in successionem defuncti Lillieholmens. Novi enim Te vel 
sponte ex gratioso favore Tuo et magis quam fraterna benigni-
tate ex naturali illa στοργῄ nullam intermissurum occasionem, 
qui commodo meo studeas ac invigiles.  

Salutat Te, mi Suavissime Domine Frater, Affinis noster 
Silfversvan, qui has Tibi, ut vides, apertas meis inclusas transmit-
tit literas. Obnixe petit, ut res ejus agere velis; credo documenta 
ejus a Domino Fratre Secretario Coyet servari. Est et alius qui-
dam miles ex Nylandia nomine Slägel, qui alteras has literas mihi 
reliquit transmittendas Domino Aulae Conciliario Lindsköld, 
sed quandoquidem ex imperitia inconvenientem inscriptionem 
apposuit, proinde non novi, num exhiberi possint. 

Retulit hodie Tabellarius, qui Holmia appulit, Dominum 
Comitem Benedictum Oxenstierna et Dominum Ehrensten ite-
rum debere legati inire munus ad Tractatum pacis in Nimvegen, 
quod, si feliciter contingeret et Tibi, mi Exoptatissime Domine 
Frater, ita visum fuerit, tunc forsitan daretur occasio Fratri Sa-
mueli vel Gustavo una sequendi. Nec mihi iter aliquod displiceret, 
si id commode fieri posset; sin minus exigua mea peregrinatione 
sum contentus et omnipotenti Deo sortes meas commendo. 

Jam jam innotuit mihi adventus Laurentij Creutz junioris huc 
in civitatem, quem cras bono cum Deo compellabo, et proximo 
cum Tabellario Tibi ea de re perscribam. Excellentissimo Dom-
ino Ehrensten totique Generosissimae familiae ejus nec non Con-
jugi Tuae dilectissimae humilima mea offer servitia et maxime 
submissas salutationes. Deus Teroptimus Maximus Vos omnes ac 
singulos Angelica sua costodia clementer foveat et conservet. Ego 
ad vitae finem maneo idem, qui pridem nempe Exoptatissimi 
Domini Fratris devotissimus cultor Daniel Gyldestolpen. 

Raptim Aboae 14 Decembris 1675 

In futuro Mense Januarij statui in nomine Domini me ad Terri-
torium conferre, nisi Dynasta novis literis Regijs me impediverit, 
sed omnipotens Deus mihi clementer benedicat, ne mihi eripia-
tur conditio ista e manibus. 
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A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire Nicolas Gylden-
stolpe, mon tres honore chere Frere a Stokholm 
 

23. (1 januari 1676) 

Monsieur mon tres honore et tres Chere Frere! 

Hic ipse, qui nunc in nomine Domini diluxit, dies copiosum 
satis mihi scribendi praebet argumentum, cum annum veterem 
praeterlapsum feliciter claudis,115 quod ex clementia Omnipoten-
tis Maximi unice contingit, cui etiam in seculorum secula gloria 
et laus debetur, ac novum iterum inchoas,116 quem Tibi, mi 
Exoptatissime Domine Frater, totaeque Generosissimae Domui 
prosperrimum felicissimumque animitus exopto. Nam hoc unice 
in votis indesinenter fero atque Divinam Majestatem ardentissi-
mis invoco gemitibus, ut Te unicum gaudium ac decus Familiae 
nostrae et praesidium in seram usque posteritatem salvum nobis 
incolumemque servare velit atque in gloriam et emolumentum 
familiae prosperrimos largiri successus. Concepit quidem ani-
mus meus vota prolixiora, verum eadem calamo non decenter 
exprimere possum. Hoc unicum ingeminabo: Deus Teroptimus 
Maximus Tibi Tuaeque Dilectissimae Conjugi hoc anno pluri-
misque subsequentibus ex alto benedicat. 

Quod me attinet, ego festos hos summo gaudio celebravi dies 
apud Vice-Praesidem Grassen in Koskis illuc invitatus, ubi (ut 
ingenue Tibi singula aperiam) saepius ansa mihi ultro oblata est 
Filiam ejus Virginem alloquendi, nam prius aliqua per jocum 
Grassio indicavi. Verum quandoquidem illa nuperrime 14 aetatis 
annum ingressa est, et Parens per discursum indicavit illam 
quidem post biennium aut triennium fore nubilem, ego autem 
dixi annos meos, qui satis jam numerosi fiunt, tantam non pati 
posse moram, nec res meae oeconomicae sed optare me, ut 
quam primum Virtuosa a Deo beari possem conjuge; et ergo117 

                                                                               
115 claudis: claudit exsp. 
116 inchoas: inchoat exsp. 
117 ergo: ut vid. 
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proinde mihi118 certi conclusum est. Spero quidem bono cum 
Deo non inutile mihi fore filiam ejus ambire, nam tunc etiam 
quamprimum ab aere alieno, quod me multum torquet, liberari 
possem, sed Tuum tamen magis approbarem consilium, si modo 
succederet et ibi aliquid in bonis esset. Non tamen consultum 
esse duco hanc conditionem prorsus interea deserere in omnem 
eventum, nec credo Fratrem Samuelem, qui ante Festum in Ny-
landiam profectus est, aliquid ibi obtinere posse, nisi cum futuro 
Vere bono cum Deo Grassius Holmiam proficiscitur et tunc 
aliquid simul apud ipsum hac in re119 efficere possemus. Non 
satis candorem ac bonitatem Grassij depredicare possum. Indi-
cavit saepius se in me velle transferre officium suum et plurima 
alia favoris signa est contestatus tam erga me quam Fratres nos-
tros natu minores. Proinde submisse etiam rogo, ut ejus120 esse 
velis memor, quo aliquo pacto posset promoveri et ipsi per occa-
sionem rescribere. 

Obijt nuper, ut audio, Dominus Gripenhielm atque sic Terri-
torium in Bothnia vacat. Si igitur Grassius jam partem dimidiam 
vel minus ex isto Territorio posset obtinere, tunc hoc supra 
modum optaret. Habet enim literas Reginae Christinae plenipo-
tentiales in idem Territorium admodum clementes et firmas. 
Tunc forsitan parvum suum Territorium, quod jam possidet, 
Haliko härad in Fratrem Samuelem derivaret. Novi Rosendalium 
affectare Territorium Bothniense, cujus reditus sunt 2000 
Thaleri argentei vel ultra. Si autem dimidium acciperet, multum 
tamen ipsi esset, et optimus noster Grassius alteram dimidiam 
partem. Peto proinde obnixe, ut hac in re ejus urgere velis com-
modum, nec omnino ingratum eum reperies. Ego hanc rem et 
alteram matrimonialem Tuo arbitrio Tuaeque dispositioni com-
mendo, et, si media et accessus apud illam ibi fuerit, ut tunc rem 
pro eadem nata agere velis mihique singula benigna indicare 
scripto, ut tandem aliquid certi concludatur. Jam jam me acce-
dunt Samuel Olai et Falander, qui plurimum Te salutant. Pro-
                                                                               
118 mihi: ut vid., nihil exsp.? 
119 hac in re: supra lin. 
120 ejus: ante ejus verbum ali in ras. 
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inde Epistolae cursum abrumpere cogor humilimas salutationes 
meas singulis transmittens, qui, quoad vixero, maneo Exoptatis-
simi Domini Fratris devotissimus cultor Daniel Gyldenstolpe. 

Apud Grassium saepius Tui Tuaeque Amantissimae Conjugis 
inter pocula gratissimam recoluimus memoriam et pro in-
columitate Vestra vota fudimus. Optime Vale! 

Raptim Aboae ipsis Calendis Januarij Anno 1676. Benedicat 
Deus. 

Humilime peto, ut mei etiam esse velis memor de Territorio 
Öfvre Satergunda et de singulis paucis rescribere. Adieu! 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire du Roy de Suede 
Nicolas Gyldenstolpe, mon tres honore chere Frere a Stokholm 

 

24. (26 februari 1676) 

Monsieur mon tres honore chere Frere! 

Ante octiduum Laus Deo feliciter ex Tavastia sive Territorio meo 
redij; comes mihi itineris Gustavus frater noster erat, qui per Dei 
gratiam studijs et virtuosis actionibus indulget. Me quod attinet, 
non possum satis benignitatem Tuam erga me dignis celebrare 
encomijs, quod tam cito tantaque industria novas mihi com-
paraveris literas Regias in Territorium istud, ut jam prorsus de 
eodem certus sim. Omnipotens Deus Tibi pro tanto mihi collato 
favore clementer benedicat; nec desinam unquam ego, quoad 
vixero, gratum me Tibi exhibere, ne in cuculum aliquem istud 
contulisse peniteat121 Tibi.  

Statim post reditum meum varijs districtus fui negotijs tam 
publicis quam privatis, funebralibus nempe exsequijs et nuptijs 
interfui; curavit nempe Generalis locumtenens Gallen Matrem 
suam 92rum122 annorum et filiolum terrae mandari, ac Elisabeta 
Munk simul quoque filiolum suum, quam ego in processu de-
duxi. Pridie nuptiae Gertens cum Maria Krus celebrabantur, ubi 
                                                                               
121 peniteat: i.e. poeniteat. 
122 rum: supra lin. 
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etiam officium mihi demandatum erat. Cras sepelietur Claudius 
Jägerhorn; tunc etiam Mareskallum agam, sive prestaf.123  

Heri Tabellarij quinque Holmia simul appulerunt, et tunc 
quoque exoptatissimae Tuae me bearunt literae. Frater Samuel 
jam summo conatu iter Holmiam parat et post paucos dies hinc 
se confert, cum quo prolixius et plenius de singulis perscribam et 
aliqua transmittam. Non adhuc certus sum, num Frater Gusta-
vus ipsum sequi possit. Adhuc etiam hisce paucissimis pro 
Amantissimo Affine nostro Domino Assessore Samuele Olai 
intercedo obnixe petens, ut commodo quoque ejus invigilare 
velis, quo possit vices sustinere judicis Territorialis in Bothnia et 
ad hoc officium Regijs muniri litteris, quandoquidem illi, qui a 
Regia Sacra Majestate illuc constituti sunt, nequeunt ipsimet in 
judico esse praesentes, et illi quoque, utpote Rosenhanen et 
Christopherus Gyllenstierna, aptum aliquem expetunt virum, 
qui in eorum absentia judicis officio rite fungi possit, et de hujus 
nempe Domini affinis nostri capacitate nullum est dubium, ac 
minus de ejus erga Te gratitudine. Fac itaque, mi Exoptatissime 
Domine Frater, re ipsa intelligat et percipiat me Tibi ipsum sum-
mo commendasse studio ac apud illos, quorum interest, ejus 
urge ac promove commoda, quo ipso et Deum Tibi propitium 
facis et singulos hic loci Tibi Tuo devinctos reddis favore ac 
benignitate. Saluta Dilectissimam Conjugem Tuam caeterosque 
meis verbis diligentissime ab omnibus hinc plurimum salutatos. 
Deo animitus commendatus optime vale et fave, mi Exoptatis-
sime Domine Frater, Tuo Tibi ad servitia paratissimo Danieli 
Gyldenstolpen. 

Aboae raptim 26 Februarij 1676 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire du Roy de Suede 
Nicolas Gyldenstolpe, mon tres honore chere Frere a Stokholm 
 

25. (3 mars 1676) 

Monsieur mon tres honore Chere Frere! 
                                                                               
123 prestaf: cf. supra litteras 9 et 12.  
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Quandoquidem jam Tibi tam apta scribendi datur occasio cum 
Charissimo Domino Fratre Samuele, qui nunc in nomine Do-
mini Holmiam properat, cui Omnipotens Deus ex alto clementer 
benedicat, proinde intermittere non possum hisce Te compellare 
et simul obligationem Junioris Creutzij cum litteris Elisabetae 
Raps et supputatione mea Tibi, omnia in originali, transmittere. 
Numerabit Tibi Creutzius statim 1268 daleros et 16 oras cupreas. 
1 000 daleros ipse retinere potes propter debitum meum et 200 
thaleris redimas, quaeso, chirographum meum a Johanne Mar-
tini, quem ipsi pro hospitio reliqui, et pro 68 daleris, 16 oris 
peterem, ut mihi curares emi tunicam belgicam, quae nattråkk 
nuncupatur, si modo pecuniae istae sufficerent. Quod ulterius 
Tibi debeo, propediem bono cum Deo summa gratitudine sol-
vam. Interea obnixe peto, ut moram benigne tolerare velis.  

Iterabo nunc etiam submissam meam gratiarum actionem 
pro novis literis Regijs mihi elaboratis in Territorum124 meum et, 
cum aliud jam nihil habeam adhuc remunerationis loco, primi-
tias Tibi solummodo mittam Territorij mei, duas nempe pelles 
vulpinas rariores par KorsRefwar,125 quas ut boni consulas rogo. 
Primo vere bono cum Deo Fratrem Gustavum ad Te mittam, 
quamvis ipse non accessero, cum aliquot tonnis farinae et hordei 
atque aliquot libris butyri ex Jacolano. Scripsi dudum me velle 
pro certa pecuniae summa quotannis reditus istos colligere Ar-
rendarijs,126 sed nihil adhuc ea de re responsi tuli. Si itaque hoc 
Tibi placuerit, rogo, ut verbulo mihi posthac significes. Quid 
cum Johanne Blom egerim, vides ex hac affixa copia, et, quod 
negotium matrimoniale concernit, Dominus Frater Samuel Tibi 
referet. Mappas istas Geographicas magnas in Belgio excusas, 
quas mihi emere promiseras, rogo, ut benigne mihi transmittas. 
Hisce Te cum Dilectissima Conjuge totaque familia Generosis-
sima humilime verbis meis salutata Divinae Tutelae et Angelicae 
custodiae animitus commendo, qui ad vitae finem maneo Gen-

                                                                               
124 Territorum: Territorium exsp. 
125 par KorsRefwar: male leg. Hic lectio Sarasti-Wilenii, p. 207. 
126 Arrendarijs: ut vid. 



 
 

D A N I E L  G Y L D E N 5 T O L P E S  B R E V  

 103

erosissimi Domini Fratris paratissimus servitor Daniel Gylden-
stolpe. 

Utinam restantias ex salario meo aliquo pacto obtinere possim! 
Vale et fave! 

Raptim Aboae 3 Martij 1676 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire Nicolas Gylden-
stolpe, mon tres honore chere Frere a Stokholm 

(Åbo 12 mars 1676, Svetice scr.) 

(Ex protocollo Regij Judicij, Svetice scr.) 
 

26. (13 mars 1676) 
Monsieur mon tres honore chere Frere! 

Plurimam Salutem! 

Litteras has127 nomine Dicasterij Regij Tibi exaravi, quas singuli 
ex Collegis meis perlegerunt excepto Praeside Creutzio. Narratur 
hic Ericum Bosin constitutum esse Assessorem a Rege in Locum 
Rosendals, cujus Gener erit, quod, ut verum sit, non opto nec 
spero. Est enim Adolescens, et sic frustratur spe optimus Domi-
nus Frater noster Wellingen, cujus persona melius officium istud 
decoraret. Alias enim hoc modo nimium vilescit. Becken iste, 
quem in Suecicis meis litteris nominavi, est Dynastae proprius, 
veteranus Servus et propterea ipsi tantopere favet; dicunt etiam 
quidam proprium ejus in hoc versare128 interesse.  

Nuper quidam in Estonia obijt Nobilis cognomine Sckraffer, 
cujus proximus haeres est Dominus Vice Praeses Grassen cum 
quodam Tisenhusen. Is praedia magna reliquit, quae aliquot 
1 000 valent Imperiales, et proinde multi reperiuntur, qui haere-
des esse volunt legitimi, qui non sunt.129 Ne itaque tales aliquid 
apud Regem nostrum Clementissimum per male narrata efficere 
possint, rogat obnixe Grassius, ut apud eos, quorum interest, 
                                                                               
127 has: supra lin. 
128 versare: versari exsp. 
129 qui non sunt: supra lin. 
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summa impedire velis diligentia et gratissimum se rursus pro-
mittit. Deo Teroptimo Maximo animitus commendatus cum 
Universa familia optime vale et prosperare! Currenti Calamo 
ignoscas, rogo. 

Åbo 13 Martij 1676 

In marg.: Rusticus Senex in Jacolano Bertollus nuper obijt, cujus 
vidua tonnam frumenti et hordei mutuo petijt in sepulturam 
ejus. 
 

27. (16 mars 1676) 

Monsieur mon tres honore chere Frere! 

Exoptatissimae Litterae Tuae heri me bearunt, quae quinto die, 
posteaquam exaratae ibi fuerant, hic erant; narrabant istae etiam 
felicissimum adventum Charissimi Fratris Domini Samuelis Gyl-
denstolpen Holmiam, cui de tam prospero transitu hoc praeci-
pue anni tempore summopere gratulor. Pro Regijs mihi trans-
missis litteris in Territorium istud jam per Dei Gratiam meum 
Superiorem Satakundiam gratias Tibi, quas possum, ago maxi-
mas et immortales, nec intermittam ego, quoad vixero, ex officij 
mei ratione gratum me prebere,130 imo gratissimum, cum per 
Divinam benedictionem facultates augentur.  

Litteras istas contractus Domini Collegae et Affinis mei Wel-
lingens, quas mihi hic in Curia Civitatis proclamandas ac con-
firmandas transmisisti, rite accepi, et brevi, quidquid potuero, ea 
in re expediam. Audio tamen Assessorem Gyllenkrok et Came-
rarium Wikman inprimis suas exigere pecunias mutuo datas. Si 
praeterito Autumno hanc Tuam habuissem resolutionnem de 
reditibus praedij Jacolanensis, tunc omnino istos statim Tibi trans-
misissem. Servantur enim ibi in promptuario, et frumenti copiam 
pridie inde curavi ad molendinum ferri statimque rursus eodem 
promptuario inclusum servabo. Duas inde sumsit tonnas com-
modato Vidua Bertolli rustici131 nuper mortui in exequias ejus.  
                                                                               
130 prebere: i.e. praebere. 
131 rustici: litterae ci supra lin. 
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Salutant Te nostrates Tuamque Familiam universam diligen-
tissime et praecipue Dominus Socer meus, Generosus Dominus 
Vice Praeses Grassen, cujus nomine obnixe rogo, ut negotij ejus, 
de quo in prioribus meis scripsi et jam ipse Te Epistola Sua com-
pellat, probam ac benevolam agere velis curam. Nec dubito, quin 
hoc facias ei potissimum, qui optima meruit ex humilitate Tua 
Laudabili et ex pietate ipsi, qui jam mihi pro parente est. Be-
nignissimum votum Tuum ad negotium meum Matrimoniale 
debita reverentia excipio, et quemadmodum ista in re certissi-
mam Omnipotentis praedestinationem animadverto, sic etiam 
prosperrimos successus a Divina clementia spero mihique ar-
dentissimis precibus impetrabo.  

Dominum Affinem nostrum Wallenium Tibi iterum iterum-
que submisse commendo, ne vel ipsum inter publicas curas 
Tua132 tradas oblivioni. Recreavit ipsum admodum, quod ejus in 
Litteris Tuis feceris mentionem, et omnino is est, qui servitijs ac 
candore suo Tuum meretur favorem; in judicando promotus est 
aequus beneque versatus; alioquin res ipsi hactenus nimis fuit 
angusta domi. Fallander noster Te plurimum resalutat et pro 
eodem Affine nostro Wallenio intercedit; nec dubitamus, quin 
ipsi succurras.  

Ipsa Dominica Palmarum terrae mandabitur defunctus asses-
sor Falkenberg, et tertio die Pascatos nuptiae celebrabuntur 
Domini Barkman Leijonbergs cum filia Assessoris Gyllenkroks. 
Frater Charissimus Dominus Samuel Gyldenstolpe plurimum a 
me salutatur cum diligentissima gratiarum actione pro litteris 
mihi exaratis, cui jam ob temporis angustiam rescribere non 
vacat. Scire tamen vellem, num ista, quae cum ipso transmisi, 
rite perlata sint.133 Harum quoque Latorem Affinem meum No-
bilissimum Dominum Silfwerbögel Tibi officiosissime hisce 
cupio commendatissimum, cum petitione, ut huic etiam reipsa 
testatum facias Laudatissimum Tuum erga affines nostros amo-
rem, benignitatem ac favorem, quo eandem134 deinde redux apud 
                                                                               
132 Tua: Tuas exsp.  
133 ista/perlata: istae/perlatae exsp. 
134 eandem: eundem vel eadem exsp. 
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singulos decantare possit. Hic subsisto, nam tempore excludor. 
Te cum Generosissima Familia Tua ac praecipue Conjuge Dilec-
tissima135 Tua, submisse a me resalutata, Divinae Tutelae animi-
tus commendo, qui ad tumulum maneo Tuus Paratissimus Ser-
vus Daniel Gyldenstolpe. 

Raptim Aboae 16 Martij 1676 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire du Roy de Suede 
Nicolas Gyldenstolpe, mon tres honore chere Frere a Stokholm 

(Pro memoria, Svetice scr.) 
 

28. (25 mars 1676) 

Monsieur mon tres chere Frere! 

Non exiguum mihi gaudij argumentum est, quod salvum Te ac 
incolumem Holmiam accessisse percipiam ex desideratissimis 
Litteris Tuis; mei itaque nunc est officij non tantum ulteriores 
Tibi animitus optare successus prosperrimos, sed etiam debita 
gratiarum actione tantam excipere in scribendo diligentiam. 
Attulit namque secum Hamnius Epistolam mihi heri Tua ex-
aratam manu cum tecula,136 in qua Medicamenta Doctori Tillans 
transmisisti, sed Lagenula,137 in qua spiritus Victrioli servabatur, 
in teca prorsus fracta reperiebatur et Spiritus iste effusus. Rogo 
proinde obnixe non solum Doctoris Tillansas138 sed et proprio 
nomine, ut prima occasione ex eodem genere Spiritus nempe 
victrioli cum certo aliquo nuntio huc transmittas. Deberet qui-
dem Pharmacopola139 damnum hoc refundere, qui melius la-
genam non140 asservaverat stupa,141 sed, si non vult ipse, ex meis 
pecunijs tantum sume. Si autem nondum eas acceperis, ex pro-

                                                                               
135 Dilectissima: supra lin. 
136 tecula: i.e. theca. 
137 lagenula: i.e. lagoena. 
138 Tillansas: Tillans exsp. 
139 Pharmacopola: corr. ex Pharmacopla. 
140 non: supra lin. 
141 stupa: i.e. stuppa. 
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prijs Tuis quaeso, ut interea exponas, quas lubens solvam, et si 
volueris, cum aliquo pretium hinc transmittam. Notavit chartula 
hac dosin spiritus Victrioli et Mercurij dulcis ipse Doctor Tillans.  

Rogo etiam, ut ad hortos meos emere velis Seminae Majo-
ranae 1 libram;142 in tota enim hac civitate non reperiuntur; ven-
ditur uncia 12 oris cupreis. Promisit mihi quoque Johannis Mar-
tini Conjunx Domina Anna Wins Semina varia olerum sive 
Brassicae, quae in horto ejus succreverunt. Impense rogo, ut 
istud ipsi in memoriam revocare velis et quam primum mihi 
transmittere. Si aliqua in re Tibi rursus inservire potuero, mihi 
solummodo indica et probe expediam.  

Misi praeterito autumno isti Pharmacopeo Christiano Heraeo 
pelliseum Lappicum et ocreas meas cum litteris,143 sed non re-
scivi postea, num istud acceperit, quod per occasionem ab eo 
interrogare potes. Utinam jam mihi remittere vellet aliquid ex 
conserva Melissae et Robo sambuci, quibus medicamentis jam 
omnino egeo et ille mihi etiam promiserat. Haec singula Tuae 
benignitati et industriae commendo submisse expediunda. Novi 
Te sponte urgere fortunam Beckens et Silfverbögels, quare meis 
Te precibus pulsare supervacaneum esse duco.  

Frater Gustavus bono cum Deo primo vere Holmiam veniet. 
Forsitan ego cum Grassio per aliquot septimanas Revaliam ten-
do. Saluta Dominum fratrem Generosissimum Dominum Nico-
laum Gyldenstolpe ejusdemque Conjugem dilectissimam meis 
verbis diligentissime et apud Bosinium mea repete. Deus Terop-
timus Maximus pios ac honestos conatus nostros et instituta 
clementer promoveat, sub cujus tutelam Te animitus commen-
do, qui sum et ad vitae finem maneo Domino Fratri Exoptatis-
simo ad officia paratissimus Daniel Gyldenstolpe. 

Raptim Aboae 25 Martij 1676 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Professeur Samuel Gylden-
stolpe, mon tres chere Frere a Stokholm 

 
                                                                               
142 libram: scripsi, in abbreviatura ms.  
143 Et … litteris: supra lin. 
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29. (26 april 1676) 

Monsieur mon tres honore chere Frere! 

Gratias quas possum maximas pro papyro optimo mihi trans-
misso ago, nec non cera144 hispanica mihi transmissa, quae res in 
tota hac urbe non reperiuntur venales ac proinde mihi tanto145 

chariores. Juvenem hunc Bakmannen Tibi obnixe commendo, ut 
auxiliatrices Tuas ipsi prebere146 velis manus; is namque defuncto 
pie Parenti nostro olim inservierat, et Pater ejus Parentis nostri 
erat substitutus Lagläsare,147 quem Dicasterium prius recommen-
davit Gripenhielmio. Doctorem Gramman Tibi etiam rursus 
commendo. Denuo enim hoc scripto petit, ut ex litteris ejus hisce 
inclusis videre est,148 et ipse videre potes. Hoc Tibi solum modo 
unicum dicam: est insignis Physiognomus et Cheiromanticus 
veluti Rosatius in Italia ferme.  

Heri introductio habebatur Johannis Gezelij junioris ad pro-
fessionem Extraordinarij Theologiae. Tunc etiam abivit hinc navi-
gio Comes Gustavus Oxenstierna. Cras, ut dicitur, Praeses Creutz-
ius hinc abibit. Utinam ex salario meo vel restantijs meis vel Par-
entis nostri piae memoriae possemus decurtare id, quod Regi et 
Coronae pro praedijs solvendum erit. Utinam hoc perficere pos-
ses, mi exoptatissime Domine Frater. Scribe etiam mihi verbulo, 
num Gustavo nostro e re sit illuc se conferre hoc anno nec ne.  

Abit hic Bakman ad Jacolanum et, si commodum ibi accipit 
navigium, farinam, hordeum, butyrum, lupulum et pysa secum 
Tibi adfert secundum notationem Fratris Gustavi, qui ipsos illuc 
una sequitur. Frater Samuel jam quidem Deo Duce vobis vale-
dixit ibi. Divinae Tutelae Te cum universa familia Tua submisse 
a me salutata commendo, qui sum et ad149 vitae finem maneo 
Exoptatissimi Domini Fratris paratissimus servus Danielis Gyld-
enstolpe. 
                                                                               
144 cera: corr. ex sera. 
145 tanto: verbum in ras. ante tanto. 
146 prebere: i.e. praebere. 
147 Lagläsare: cf. SAOB: lag. 
148 videre est: corr. ex petit. 
149 ad: supra lin. 
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Raptim Aboae 26 Aprilis 1676 

A tergo: A Monsieur Monsieur Nicolas Gyldenstolpe, Secretaire 
de sa Majeste le Roy de Suede a Stokholm Tres humblement 
 

30. (29 april 1676) 

Exoptatissime Domine Frater! 

Quandoquidem Soror Susanna jam omnino iter Holmiam parat, 
proinde intermittere non possum hac oblata ansa paucissimis Te 
compellare lineolis. Remitto150 cum illa effigiem meam, quam 
cuidam nauclero huc perferendam tradidit uxor Johannis Mar-
tini; illam juxta alias, si hoc meruit, parieti appendere potes. 
Litteras Domini Soceri mei invitatorias hisce etiam Tibi apertas 
mitto, quas, si ita visum fuerit, exhibere potes. Ex toto corde 
optassem, ut Tua, mi Suavissime Fratrum, praesentia in nuptijs 
meis gaudere potuissem. Verum si hac aestate Tibi Aboam ve-
nire contigerit, tamen tunc simul hilares bono cum Deo habe-
bimus dies.  

Tributum istud in proximis Comitijs constitutum ex praedijs 
nobilium propria assignatione mea in salarium praeterlapsi anni 
pro nobis omnibus Rationario hic solvebam. Assessor Gyllen-
krok brevi Holmiam tendit, qui vulpinum semper servat ani-
mum adversus nos, et nunc praecipue, quia Frater Samuel ejus 
non duxit filiam. Credo Sororem Susannam velle urgere promo-
tionem Doctoris Enevaldi ad Episcopatum Revaliensem, sed non 
scio pro certo. Lubens optassem, ut meis interesse voluisset nup-
tijs, sed nullis rationibus exorari potuit; nec scio, quid omnino 
Holmiae agat. Deus Teroptimus Maximus Te cum Dilectissima 
Conjuge Tua in sera tempora nobis incolumem servet. Hoc jugiter 
voveo, qui ad vitae finem maneo Exoptatissimi Domini Fratris 
obligatissimus et paratissimus servus Daniel Gyldenstolpe. 

Aboae 29 April 1676 

                                                                               
150 remitto: litterae re supra lin. 
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In margine: Ubi huc bono cum Deo veneris, de reditibus Jaco-
lanensibus commodius transigere possumus. Si autem non venis, 
tunc Tibi statim plura Holmiam transmittam. Vale! 
 

31. (21 maj 1676) 

Monsieur mon tres honore et tres chere Frere! 

Perdidit nuperrime causam Exoptatissimus Dominus Socer 
meus coram superius Judicium Provinciae Estonicae cum suis 
cohaeredibus adversus Dominam Annam Elisabetam Taube, ac 
quandoquidem Sententia ista prorsus contra tenorem legum 
istarum, vetusta instituta, inveteratam praxin et praejudicata 
multa cecidit, proinde pars succumbens revisionis actorum im-
petravit beneficium, ut videre potes ex literis et documentis, quae 
Tibi nunc mittit praenominatus Dominus Socer meus, qui nego-
tium hoc Tibi committit Tuaeque industriae commendat ex 
singulari ac suavi ista fiducia, qua Te amplectitur. Si precibus 
locus esset, hoc in casu rogarem et ego obnixe Dilectissimum 
Dominum Fratrem meum, ut praedicto Exoptatissimo Domino 
Socero ejusque causae favere velit. Verum ipsa aequitas et vis 
legis etiam me tacente ad hoc Te permovebunt. Novi enim Te 
sponte et propria indole ejus omnino jus promovere, qui contra 
merita causae in Judicio aliquo succumbit. Si autem vota mea et 
precationes auxilium Tuum hac in re urgere et festinare possunt, 
non intermittam officiosissimis et ardentissimis Te compellare 
precibus ac per omnia sacra rogo, ut causam hanc Tibi habere 
velis commendatissimam, unde et mihi magna promanabunt 
commoda bono cum Deo, quod ipse promisit saepius,151 quo 
gloriam Tuam plures semper animadvertant aequitatis nec frus-
trentur spe, qui suam in Te fiduciam collocant; nec incassum 
cadant preces fratris, sed multis aequum rogare in causa justa 
supervacaneum est.  

Nunc alia: jam in Sanctissimo nomine Jesu uxorem duxi 
Helenam Christinam Grass, quae submisse Te cum conjuge Tua 

                                                                               
151 Unde … saepius: in marg. 
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Suavissima salutat. Gratia haec Omnipotentis est, quod tam pia, 
proba et virtuosa dotatus sum conjuge. Futura septimana per 
aliquot hebdomadas hinc Revaliam cum Exoptatissimo Domino 
Socero meo tendo. Frater Gustavus etiam experientiae causa 
sequitur in Livoniam. Mi Amantissime Domine Frater, si hic in 
Fenningiam Tibi hac aestate venire contingit, rogo, ut verbulo 
mihi significes, quo possim suavissimis Tuis adherere am-
plexibus et illo tempore Aboae adesse. Deus Teroptimus Maxi-
mus Te cum Dilectissima Conjuge Tua totaque familia clementer 
custodiat. Optime vale et fave, Mi Amantissime Domine Frater, 
Tuo ad officia paratissimo Danieli Gyldenstolpe! 

Koskis 21 Maij 1676 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire Royal Nicolas 
Gyldenstolpe, mon tres honore chere Frere a Stokholm 
 

32. (26 maj 1676) 

Monsieur mon tres honore chere Frere! 

Nisi ex permultis152 maximisque testimonijs ac documentis pror-
sus securus essem de gratiosissimo ac benignissimo Tuo erga me 
affectu, dudum credidissem me crebris interpellationibus ac 
petitionibus meis Tibi adeo injurium fuisse, ut jam taedium mei 
Te haberet. Pudet me quidem summopere novas Tibi semper 
creare molestias et alia continuo implorare beneficia, nulla au-
tem153 aliquo pacto demereri posse, sed nunc praecipue durum 
me ad petendum cogit necessitatis telum, angustia nempe rei 
familiaris, et quod ex injusta relatione Collegium Camerae nu-
perrime quibusdam ex Collegis meis,154 qui nullo gaudent Terri-
torio, ad salarium Assessoris assignationem dederit pro dimidio 
salario obtinendo, me vero prorsus excluserit, cum tamen ego 
pari ratione ac illi considerari deberem; nam Rex clementissimus 
gratis mihi Territorium concesserat extra salarium Assessoris, et 
                                                                               
152 permultis: per supra lin. 
153 autem: ante autem verbum ab ut vid. in ras. 
154 meis: supra lin. 
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hoc anno colligit Lillieholmens vidua reditus in Territorio,155 qui 
ipsi est annus gratiae. Non itaque novi, qua ratione me cum 
Amantissima uxore mea caeterisque156 hoc anno sustentabo. 
Proinde, quo maxime possum ardore, obnixe contendo, ut saluti 
meae jam benigne prospicere velis ac causam meam, veluti Tua 
Te suadet pietas, apud eos, quorum interest, agere.  

Scripsi Excellentissimo Domino Regni Thesaurario, Collegio 
Camerae et Secretario Lindehielm hac de re, quae hisce includo, 
ut prius perlegere possis, et quidem huic brevissime ut paucissi-
mis videat rem expediri posse.157 Nisi Tibi, mi Exoptatissime 
Domine Frater, nimis essem molestus, submisse peterem, ut 
apud singulos pro me benigne intercedere velles tuncque certo 
benignam et gratiosam158 mihi polliceri possem resolutionem. 
Utinam Assessor Rosendal verbulo me nominasset in Collegio 
Camerae, quando ille cum caeteris Assignationem acceperunt, 
tunc mihi haec jam non contingeret molestia; majori enim fide 
et candore ego ipsi portionem ejus procuravi, cum ante annum 
ibi fui. Non tamen dubito, quin Collegium Camerae adhuc ra-
tionibus permoveri possit; eadem ratio enim mecum est159 ac 
cum caeteris, qui in assignatione nominati sunt. Haec gratiae ac 
favori Tuo benignissimo debita commendo reverentia, officiosis-
sime Te obsecrans, ut inter gravissimas curas Tuas mei quoque 
meaeque fortunae esse velis memor, quo quam primum optatis-
simo beari possim responso; scripsi etiam verbulo Wassenio hac 
de re. Futura die Lunae bono cum Deo Dominum Socerum 
meum Revaliam sequor, qui officiosissima salutatione Te imper-
titur; post duas vel tres septimanas auxilio Divino inde reversuri. 
Frater Gustavus experientiae causa nos comitatur.  

Utinam, mi Exoptatissime Domine Frater, pro certo scirem, 
num hac aestate huc in Fenningiam venias et quo tempore id 
contingat, ut tunc etiam praesens Aboae esse possim ad prae-

                                                                               
155 Territorio: ut vid. 
156 caeterisque: verbum hoc in ras. ante caeterisque. 
157 de … posse: in marg.  
158 et gratiosam: supra lin. 
159 est: supra lin. 
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standum Tibi debita mea servitia. Sic etiam occasio daretur de-
liberandi de Fratre nostro Gustavo, num consultum sit ipsi hac 
aestate Holmiam sequi et inter Regis inscribi excubias, vel quid 
denique ipsi satius foret. Salutat Te et Generosam Conjugem 
Tuam Uxorcola mea mecum debita reverentia officiosissime, ac 
Deum Teroptimum Maximum pro amborum vestrorum in-
columitate supplices oramus,160 ut per multa tempora felicissime 
vivatis superstites. Vale optime, semper prosperare et fave, mi 
Exoptatissime Domine Frater, Tuo ad quaevis officia paratissimo 
Servitori Danieli Gyldenstolpe! 

Koskis 26 Maij 1676 

Dominus Socer meus Te denuo officiosissime salutat cum peti-
tione, ut ejus esse velis memor, quo quamprimam citationem 
istam et compulsoriales161 obtinere possit Revaliam. Iterum 
iterumque felicissime vale, prosperare et fave! 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire du Roy de Suede 
Nicolas Gyldenstolpe, mon tres honore et tres chere Frere a 
Stokholm 
 

33. (20 augusti 1676) 

Monsieur mon tres honore Chere Frere! 

Transmitto nunc etiam unum ex Territorio meo Rusticum 
secundum mandatum clementissimi Regis nostri ad instantia 
haec Regni Comitia vocantis, et quandoquidem hic ad Comitia 
ablegatus Johannes Erici Huisu in Mielaniemi honestus ac pro-
bus Rusticus est et meus in Parochia Tyrvis Scabinus162 sive 
Nemdemannus, proinde ipsum Tibi submisse commendo non 
solum eum in finem, ut gratiose ipsi succurrere velis, si modo 
occasio data fuerit jam hoc tempore petitionibus aliquid efficere 
posse, vel num nunc ipsis locus detur, quo clementissima Regis 
responsa obtinere possit in negotijs istis, quae nomine totius 
                                                                               
160 Oramus: corr. ex oras. 
161 compulsoriales: sc. literas. 
162 Scabinus: Cf. SAOB: skabin. 
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hujus Territorij habet proponenda, sed et propterea ut videat,163 
in qua eminentia ibi habeam Fratrem Germanum, quem Deus 
Omnipotens ab omni infortunio servet immunem largaque sua 
benedictione beet.  

Hic subsistere cogor, nam festinare monet Tabellarium hunc 
temporis angustia. Deo Teroptimo Maximo Te cum Conjuge 
Tua Desideratissima animitus commendo, qui ad vitae finem 
maneo Exoptatissimi Domini Fratris paratissimus Servus Daniel 
Gyldenstolpe. 

Datum in164 Packala in Karku 20 Augustij 1676 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire du Roy de Suede 
Nicolas Gyldenstolpe, mon tres honore chere Frere a Stokholm 
 

34. (2 november 1676) 

Mi Exoptatissime et Honoratissime Domine Frater! 

Redij nuper ante duas ferme septimanas ex Territorio meo, ubi 
toto hoc tempore plurimis arduis lustrationibus et inquisitioni-
bus fui detentus, ac quamprimum domum redux lares salutavi 
domesticos, tristis mihi admodum me excepit nuntius Uxorcu-
lam meam Amantissimam ardenti correptam Febri per aliquot 
septimanas lecto affixa165 decubuisse, quae febris se tandem in 
variolos exseruit. Me itaque confestim rus ad Koskis, ubi erat, 
contuli ibique per septimanam unam circiter anxius commemo-
ratus fui. Sic etiam experior conjugium suas secum ferre aerum-
nas et onera nova. Jam autem, quod ex Omnipotentis Dei est 
clementia, paulatim vires recolligit. Non itaque potui hactenus 
tot curis turbatus Tibi, mi Dulcissime Fratrum, vel lineolam 
exarare, quod, ut benigne mihi condones, submisse contendo. Ut 
ut vero fuerim in magna tristitia constitutus, recrearunt tamen 
me suavissimae literae Tuae summopere, quarum binas hic ante 
me ex Tavastia redux inveni.  
                                                                               
163 videat: videas exsp. 
164 in: supra lin. 
165 affixa: affixam exsp. 
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O utinam semper mihi contingat, quam diu hic in terris vix-
ero, de felicitate ac incolumitate te Tua, mi Amantissime 
Domine Frater, laetari, quod unicum vel maximas meas in Mun-
do adversitates lenire, imo obliterare potest. Tanto enim studio 
et magis quam Paterna cura mea urges commoda ac illam ipsam, 
si modo Supremo Numini vitam meam ad feliciora tempora 
prorogare placuerit, nullo modo in ingratum aliquem vel inoffi-
ciosum collatam animadvertes perditam, sed multis Tibi ob-
strepere verbis indecorum esse duco. Tempus vero istud anxius 
expecto, quo sors mea ferre potest si non singula beneficia Tua 
condigne rependere (quod mihi impossibile videtur) tamen de-
centi conatu assequi, ut vel minora meruisse videar.  

Benignitatem etiam Tuam, mi Exoptatissime Domine Frater, 
erga Dominum Socerum meum satis non extollere possum, qui 
etiam gratum se erga Te praebebit rogatque, ut porro ipsi faveas 
ac Domino Bergenhielmio in memoriam subinde revoces nego-
tia, quae dudum ejus nomine suscepit expediunda. Nihil aliud 
jam, quam submissam Tibi refero gratiarum actionem pro literis 
Collegij Camerae mihi transmissis; eas, quamprimum accesserit 
Dynasta Oxen, ipsi exhibebo. Is iam adhuc in Tavastia milites 
conscribit et nostratibus parum semper favere solet. Si autem 
aliquid obtinuero, id statim ad Te per cambium dirigam auxilio 
optimi senis Skultens, qui mihi hic in angustijs meis hactenus 
saepius succurrebat. 

Deploro inhumanitatem Laurentij Creutz, qui contra omnem 
meam spem ne obulum quidem Tibi, mi Dilectissime fratrum, 
meo dedit nomine numerandum; hic ille nunc per rura circum-
cursitat, et summo desiderio ejus in Civitatem expecto adven-
tum. Non scio, qua alia ratione ipsum ad solutionem promissae 
pecuniae adigere possum, quam166 ut praedium mihi Legitimum 
oppignoratum repetam. Si eo modo aliquid extorquere potuero, 
totum illud Tuum erit. Pecuniam etiam a Bosinio repetere non 
negligam et, quandoquidem in Nylandia commoratur, proinde 
ipsi proximo cum Tabellario perscripsi responsum ab eo brevi 
expectans.  
                                                                               
166 quam: delendum, vel qua vel ut quamprimum scribendum. 
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Non parum me cruciat, quod nimis longa mea in Tavastia 
mora et Hyems hic, qui mature admodum citra expectationem 
omnium nos invasit, me nunc impediunt, quo minus possim 
reditus Praediorum et quae essent alia Navigio Tibi transmittere, 
quod quidem damnum mea contigisse culpa fateor. Summam 
tamen navabo operam, quo pacto resarciri possit. Ego quidem 
bono cum Deo hoc agam, ut Equites nobilium pro praedijs nos-
tris hic rite adornentur et ipse solus duos parabo, unum pro 
quolibet officio publico, cum tamen nec obulum ex salario 
meo167 adhuc viderim;168 et care admodum singula ad apparatum 
istum requisita hic jam venduntur. Deus novit, quo pacto tan-
dem ex angustijs et miserijs hisce emergendum erit; jam dimidia 
pars redituum Coronae pendenda, etiam si quis nec decimam 
quidem partem ex praedijs obtinuerit; jam Equites armandi ex 
magno sumtu exponendi, nec immerito in haec prorumpere 
possumus verba: O Domine in quae nos servasti tempora!169  

Rutenus cruentum nobis ab hac parte minatur bellum. Uti-
nam Frater noster Carolus salvus inde ex legatione ista rediret, 
nam nec legatos barbarus iste illaesos relinquere solet. Fert hic 
fama Episcopum nostrum Gezelium hinc Arosiam transferri et 
Doctorem Tavonium ipsi rursus succedere, sed optarem ego, ut 
Affini nostro Doctori Enevaldo promotio ista contingeret; ille 
jam in Kimito constitutus terrae mandat defunctum Pastorem 
Pratanum. Hic crebri isti militum motus abeundo et redeundo 
modo huc modo illuc ita enervarunt Fenningiam nostram, ut 
plurimi ad vias publicas habitantes iam sub initio brumae nec 
pabulum pecoribus nec ipsi sustentationem habeant. Ego etiam 
ad me recepi agnatum nostrum Amitae170 Filium Olaum Lundi-
num studiosum sustentandum, cujus servitio in scribendo in 
Territorio meo utor. 

                                                                               
167 meo: supra lin. 
168 viderim: corr. ex viderem. 
169 Fontem non inveni. 
170 Amitae: supra lin., corr. ex parterterae. 
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Submissam meam salutationem Generosissimae Conjugi 
Tuae defer caeterisque. Uxor etiam mea171 ex rure variolorum 
morbo lacerata officiocissima Vos singulos salutatione imperti-
tur. Deus Teroptimus Maximus nobis singulis sit propitius, et 
Te, mi Exoptatissime Domine Frater, cum Tuis in sera tempora 
in gaudium Familiae nostrae servet incolumem, quod jugiter 
vovet, qui ad cineres manet Honoratissimi et Exoptatissimi 
Domini Fratris cultor devotissimus Daniel Gyldenstolpe. 

P.S. Negotium Samuelis Olai Wallenij etiam verbulo submisse 
commendo. Optime Vale in prosperrimos successus! 

Raptim Aboae 2 Novembris 1676 

(Aboae 12 november 1676, Svetice scr.) 
 

35. (16 november 1676) 

Honoratissime atque Exoptatissime Domine Frater! 

Posteaquam Dynasta Haraldus Oxe ex Tavastia hisce diebus 
redijt, statim ipsi, quas mihi benigne transmiseras, Camerae 
Collegij exhibui literas promisitque tunc se sequenti die mihi 
daturum responsum. Contigitque sic, quod prius vaticinatus fui, 
illum nempe in omnibus, ubi potuerit unquam, meis nostra-
tiumque refragari commodis. Dixit nempe Viduam defuncti 
Lillieholmens merito debere retinere reditus Territorij hujus 
anni pro anno gratiae, et quamvis non habeat adhuc speciale 
mandatum Regis hac de re, vult tamen interea praenominatos 
servare reditus, donec Vidua, quae paupercula est, Literas sibi 
comparare potuerit Regias, quod prorsus pugnat contra manda-
tum et Resolutionem Collegij Camerae, cujus copiam Tibi, mi 
Suavissime et Honoratissime Domine Frater, hisce transmitto, 
nam extat ibi non competere Viduis annos gratiae in ejusmodi 
reditus. Durum etiam nimis mihi esset, si omnes pauperculae 
viduae panem mihi et salarium, quod mihi merito competit, eo 
modo eriperent. Eam itaque sibi nunc vendicat potentiam hic 

                                                                               
171 mea: corr. ex meam. 
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Dynasta determinandi, uter reditibus istis gaudebit, cum tamen 
Collegium Camerae ipsi injungit, ut ijsdem me potiri sinat, si 
non peculiares habeat literis Regias vidua, quas tamen non habet, 
et hoc cum Tabellario perscribit Dynasta ad Collegium Camerae 
hac de re non quidem omnino in meum commodum. Obnixe 
proinde peto, ut Tu, mi Exoptatissime Domine Frater, pro solito 
Tuo favore mihi in causa hac succurrere velis et eam mature in 
Camerae Collegio urgere, ut reditibus Territorij hujus anni potiri 
possim ad sustentationem meam et familiae meae, quidquid 
oggerat Dynasta sua Epistola. 

Scripsi etiam ego Litteras ad Collegium Camerae, quas Literis 
meis ad Secretarium Tigerhielm inclusi; dubito enim de Tua 
praesentia Holmiae. Tuis quoque includo Literas ad Dominum 
Regni Thesaurarium, et quas Camerae Conciliario Palmquist 
exaravi, quas perlegere, obsignare et exhibere potes, si ita neces-
sarium fuerit. Utinam reditus istos Territorij mei possem ob-
tinere pro hoc anno, tunc statim Tibi, mi Exoptatissime et Suav-
issime Fratrum, totum meum debitum submissa reverentia per-
solverem; est enim hic numerata172 pecunia in parato; nec essem 
tam inhumanus, quin 300 daler kopparmynt etiam inde viduae 
donarem. Si solummodo modestius me post hac tractaret, sessis-
sem173 et ipsi omnia inde hoc anno,174 si Camerae Collegium alijs 
medijs mihi succurrere voluisset, sed quandoquidem hoc non 
contigit, proinde non nisi, quod mihi merito competit, peto, et 
Tuo, mi Amantissime Domine Frater, fretus auxilio et gratiosa 
ope me obtenturum spero.  

Transegi jam cum Barone Laurentio Creutz, qui avaram suam 
in mercatura industriam monstravit; accepi ab eo assignationem 
tandem ad Petrum Torvest, ut ex hac copia videre est in175 1260 
daler kopparmynt, sed istas non ante mensem Februarij futuri 
anni obtinere possum, quas etiam ad solutionem aeris alieni 
Holmiam transmittere cogor. Ad Bosinium jam bis perscripsi 
                                                                               
172 numerata: litterae ta supra lin. 
173 sessissem: i.e. cessissem. 
174 inde hoc anno: supra lin. 
175 in: supra lin. 
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nec ullo me adhuc nebulo iste dignatus est responso. Si tibi ita 
perplacuerit, Dicasterij implorabo auxilium, ut mandatorias ipsi 
mittat literas. Dominus Collega et frater meus Wellingen futura 
septimana, ut existumo, huc in civitatem redit, et tunc in Di-
casterium introducendus erit; ego brevem ipsi composui orati-
unculam in secreto ad negotium istud. Utinam posset Dominus 
Socer meus aliquo pacto promoveri ad aliquam Dynastiam. 
Tunc non mihi solummodo auxilio Omnipotentis spes contin-
geret successionis, sed et optimus noster Wellingen, qui cum 
angusta re conflictatur, sublevari posset, et Frater Samuel forsi-
tan, si alia ibi non patuerit ipsi condicio, Assessor fieri extraor-
dinarius retinendo professionem suam. 

Dicunt hic Dietericum Wrangel Dynastam in Ostrobotnia 
suam velle deserere Dynastiam ac Axelium Stolarm etiam sibi 
alibi quaerere conditionem. Spero quoque hunc Haraldum Oxe 
hic non diu mansurum; maxima enim hic commisit errata, quo-
rum vel unicum remotionem meretur ab officio, ubi ad aures 
Regis ac summi magistratus pervenerint. Si itaque aliquid in 
commodum Domini Soceri mei agere potueris in tali casu, sum-
mopere rogat, ut justo huic negotio invigilare velis tempore, et, 
ita me Deus amet, nullis parcere vult medijs vel impensis ad 
urgendam rem istam. 

Haec singula, mi Exoptatissime et Honoratissime Domine 
Frater, Tuae gratiae, Tuo favori Tuaeque industriae submissae176 
commendo, tam ut quamprimum strenuum accipiat mandatum 
Dynasta de reditibus Territorij mihi tradendis. Periculum enim 
mora secum fert,177 et si aliquid apud Regem tentaverit Vidua, 
quod tamen non credo (sed puto ex malitia esse Dynastae), ut id per 
alios decenter impediatur, quam etiam, ut Tuorum clientulorum 
promotionem data occasione in resenti178 habere velis memoria.  

Uxorcula mea, quae jam per Divinam gratiam paulatim vires 
recolligit et adhuc ruri degit, Vos singulos humilime salutat, 
quod et ego ex toto corde facio, qui Te, mi Exoptatissime et Ho-
                                                                               
176 submissae: vel submisse exsp. 
177 Cf. Liv. 38,25 (term.iur.) 
178 resenti: i.e. recenti. 
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noratissime Domine Frater, cum Conjuge Tua Suavissima Divi-
nae Tutelae animitus commendo in prosperrimos successus et 
incrementa atque ad vitae finem maneo Honoratissimi et Exopta-
tissimi Domini Fratris devotissimus cultor Daniel Gyldenstolpe. 

P.S. Heri literas accepi Domini Regni Drotzeti, quibus mihi con-
credit negotium cum alijs examinandi in quibusdam causis hujus 
Academiae Aboënsis. Adieu! 

Raptim Aboae 16 Novembris 1676 

In marg.: Regni Thesaurarius huic Haraldo Oxe, ut percepi ab 
alijs, minime favet. Vult tamen, ut Gener ejus Falkenberg ei suc-
cedat. Ita hic rumor fert. Iterum iterumque vale optime ac feli-
cissime et Dominum Fratrem Carolum Erensten meis verbis dili-
gentissime saluta! 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire du Roy de Suede 
Nicolas Gyldenstolpe, mon tres honore et tres chere Frere a 
Stokholm 
 

36. (23 november 1676) 

Exoptatissime et Honoratissime Domine Frater! 

Laudabilis res est suorum urgere commoda amicorum, requirit 
namque id necessitudinis lex suadetque pietas, quibus et ego 
commotus, intermittere non possum summo studio obnixe Tibi 
commendare Virum Reverendum ac Clarissimum Dominum 
Magistrum Andream Prys, nunc Sacellanum Ecclesiae hujus 
Suecanae Aboensis, olim congerronem ac collusorem nostrum et 
a primis statim annis de meliori nota semper optime notum. Is 
Pastoratum affectat Kimitoënsem, quam non ita pridem ornabat 
spartam pie defunctus Magister Johannes Pratanus. Submisse 
itaque contendo, ut praenominatum hunc nostrum Magistrum 
Andream Prys, quacunque ratione potueris, sive consilio, sive ope 
et auxilio benigne promoveas, ut voti hujus tandem compos fiat. 
Saepius enim adversa reluctante fortuna conditiones ipsi firmiter 
promissae ab alijs e manibus ei ereptae fuere, cum tamen tam ob 
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merita Parentis Sui, quam Soceri Kexleri, olim Praeceptoris nostri 
honoratissimi, atque propria in Ecclesia hac tali promotione 
dudum fuisset dignus. Verum duram hanc sortem suam semper 
patienti tulit animo, et, nisi brevi faciliori sublevatus fuerit offi-
cio suo hoc ipso laboris onere, quo nunc premitur, diuturnis ac 
quotidianis fractus molestijs enervatus occumbet. 

Spem quidem ipsi auget benignum promissum Domini 
Comitis Axelij Oxenstiernas, sed technas timet Professoris Laur-
becchij, qui nuperrime Pratani duxit filiam et jam idem cum eo 
ambit munus, cum tamen isto, quo fungitur, officio Laurbec-
chius se suosque optime sustentare possit et juventuti Academi-
cae prodesse. Ac quandoquidem hic Magister Andreas firmiter 
Sibi persuasum habet commendatitias hasce meas literas sum-
mopere ipsi profuturas, obnixe proinde peto, ut reipsa ipsum 
intelligere facias summo me eum recommendasse studio et hoc 
agere, ne suavis ejus spes inanis cadat, quod et Te lubens factu-
rum nullus dubito, non solum propter inveteratam illam, uti 
dixi, amicitiam, quae nobis cum eo a pueritia fuit, sed et propter 
laudabiles ejus dotes optimaque merita. Talem enim Tuam novi 
esse animi rectitudinem indolisque praestantiam, quod ijs, qui 
meliora meriti sunt, maxime faveas, et vel unicum istud aeternas 
meretur laudes, quarum et ego hic fidelis ero praeco, qui Te Deo 
Teroptimo Maximo in prosperrimos successus ac incrementa 
cum Conjuge Tua Dilectissima animitus commendo perpetim 
manens Tibi, mi Exoptatissime Domine Frater, ad servitia para-
tissimus Daniel Gyldenstolpe. 

Raptim Aboae 23 Novembris 1676 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire du Roy de Suede 
Nicolas Gyldenstolpe, mon tres honore chere Frere a Stockholm 

 

37. (21 december 1676) 

Honoratissime et Exoptatissime Domine Frater! 

Ad instans hoc jucundissimum festum natalitium Salvatoris ac 
Domini nostri Jesu Christi atque ad auspicium sequentis novi 
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anni intermittere non possum ex toto corde Tibi Tuaeque Dilec-
tissimae Conjugi omnigenam coelitus apprecari felicitatem; ad 
hoc enim me ducit prolixissima obligatio ista, qua Tibi obstrin-
gor, ut ardentibus pijsque Te prosequar Votis, ut non tantum 
hunc brevi incoaturum annum felicissimis successibus transigas, 
sed et plures sequentes Nestoreos cum Suavissima Tua cum 
gaudio numeres in decus Patriae, in emolumentum ac splen-
dorem familiae, clientulorum solatium propriamque gloriam.  

Rogo insuper obnixe, ut Tu, mi Exoptatissime Domine Fra-
ter, mei esse velis memor in negotio isto concernente reditus 
Territorij mei hujus anni brevi absoluti, de quo non ita pridem 
Collegio Camerae Tibique submisse perscripsi. Miror, quod 
audeat Dynasta hic Oxen repugnare resolutioni Camerae et 
viduam Camerae recommendare nulla alia ratione, quam quod 
paupercula sit, cum tamen injustum foret pauperculas viduas illo 
sustentari salario, quod mihi merito competit, et quemadmodum 
hoc pacto omnem auxilij spem fiduciamque in Te, mi Suavis-
sime Domine Frater, unice colloco, proinde per omnia Sacra Te 
oro et obtestor, ut mihi hac in re succurras ac causam hanc per 
Patronos et Amicos mature agas, ut cognoscat Oxen authori-
tatem suam nimium non extendi, quamvis se hic mihi semper 
opponat, et ego etiam eo citius ab aere alieno liberari possum. 
Submisse igitur iterum iterumque Te supplex rogo, ut reipsa 
monstres me Patronum ac Fratrem ibi loci habere, cujus favor 
malevolorum prosternit machinationes; et ita me Deus adjuvet, 
gratum me praebebo, quoad vixero.  

Jam jam in procinctu sum itineris rus tendens ad Socerum 
meum, ubi Festos hos bono cum Deo transigam dies; inde statim 
postea in Territorium meum me conferam, quo etiam Fratrem 
Carolum assumo, qui non ita pridem a Tractatu Muscovitico 
redijt cum aliquot alijs; narrant Praesidem, qui caput legationis 
fuit, omnia ibi turbasse; quod quidem post hac propalatur,179 si 
ita est.  

Omnes nostrates et Doctor Enewaldus cum sorore Susanna, 
quae nunc iterum partui est vicina, Te Dilectissimamque Con-
                                                                               
179 propalatur: propaletur exsp. 
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jugem Tuam plurimum salutant. Optime vale ac in multos annos 
diutissime vive felix in gaudium, solatium et fulcrum, Mi Exop-
tatissime Domine Frater, Servi Tui devinctissimi Danielis Gyld-
enstolpe. 

Aboae 21 Decembris 1676 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire du Roy de Suede 
Nicolas Gyldenstolpe, mon tres honore chere Frere a Stokholm 
 

38. (3 mars 1677) 

Exoptatissime et Plurimum honorande Domine Frater! 

Non satis deplorare possum, quod spes meas semper illudit 
Petrus Torvesten, qui indies pecunias mihi promiserat et pridie 
me inscio in Ostrobothniam tendebat; dicuntque domestici ejus 
illum tandem post tres septimanas reversurum, et profecto haec 
jam culpa est, quod non possim cum hoc nuntio Tibi, mi Suavis-
sime Fratrum, cambium, ut promiseram, transmittere. Pudet me 
certe, quod non hoc pacto stare180 possim promissis et partem 
debiti mei Tibi solvere. Utcunque tamen sit, quamvis differt 
solutionem iste Torvesten, certus tamen sum de pecunia ista, et 
primam,181 quae in manus meas inciderit, ad Te, Fratrum Aman-
tissime, dirigam. Expecto etiam certior fieri, quid cum debito 
Bosins faciendum mihi erit, nam et ille latebras quaerit, ut prius 
quoque indicavi.  

Jam Senex iste Weronensis in Lappilano, Hans Stark, ante 
paucos dies obijt annorum 85, posteaquam exiguo tempore lecto 
affixus decubuerit. Praeses Creutzen heri vesperi circa crepuscu-
lum huc in Civitatem redijt, et quandoquidem hic Translator 
sive Interpres Dominus Cojet, qui in ejus Comitatu erat, jam 
hinc cum Tabellario Holmiam festinat, proinde cum eo hasce 
Tibi commodissime mittere possum litterulas; is amicitiam 
coluit cum fratre Carolo, quando apud legatos erat. Mi Exopta-
tissime Domine Frater, adhuc memoriam Tibi refrico prioris mei 
                                                                               
180 stare: corr. ex stadere. 
181 primam: sc. solutionem. 
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petiti,182 ut nempe optata resolutione ex Collegio Camerae beari 
atque exhilarari possim de salario praeterlapsi anni ex Territorio 
meo. Si Deus vitam mihi largitus fuerit, gratissimum me invenies 
gratiosorumque183 beneficiorum memorem intelliges, nec bono 
cum Deo penitebit184 Tibi olim, quidquid curarum molestiaeque 
mei causa exantlaveris.  

Mi Suavissime Domine Frater, hoc Tibi in aurem dicam, 
quam primum Frater noster Samuel Divino auxilio ab exteris 
feliciter redierit, tunc suade ipsi, ut statim aut ibi in Suecia aut 
hic honestam aliquam ducat Uxorem, utpote Stolhanskij vel 
quamcunque honoratam, nam meretrix ista Christina, quam 
rebus suis praeposuit in Kerrenhemio, jam praeterita aestate altera 
vice infantem nixa est, et postea Episcopum nostrum adivit cum 
Matre sua rogans, ut ille Fratrem Samuelem cogere vellet ad hoc, 
ut illam duceret, quod et ajebat ipsum prius promisisse, ac ista re 
de fratre Samuele admodum delectatur Episcopi domus.  

Uxorcula mea caeterique nostrates Te cum Conjuge Tua 
Amantissima submisse salutant, et ego Vos Deo Teroptimo Maxi-
mo animitus commendo, qui ad vitae finem maneo Exoptatissimi 
Domini Fratris observantissimus cultor Daniel Gyldenstolpe. 

Aboae 3 Martij 1677 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire du Roy de Suede 
Nicolas Gyldenstolpe, mon tres honore chere Frere a Stokholm 
 

39. (31 mars 1677) 

Honoratissime et Exoptatissime Domine Frater! 

Summo desiderio hactenus expectavi resolutionem Collegij 
Camerae de reditibus Territorij mei anni praeterlapsi, sed quan-
doquidem nec adhuc accepi, quamvis nuper septem Tabellarij 
Holmia simul huc appulerunt, obnixe proinde peto, ut mei, mi 
Suavissime Domine Frater, hac in re esse velis memor, et hoc, si 
                                                                               
182 petiti: ut vid. 
183 gratiosorumque: corr. ex gratisiorumque. 
184 penitebit: i.e. poenitebit. 
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vel tantillum permiserint occupationes Tuae, in meum com-
modum urgere, ut absque ulteriori mora resolutio hujus rei in 
Camerae Collegio contingat, et ita me Deus amet, gratum me 
erga Te, quoad vixero, prebebo185 debitumque meum istud pecu-
niarum Tibi submisse statim solvam; non adhuc enim a Tor-
vesten pecuniam meam obtinui.  

Loquutus fui nuper cum Magistro Equitum Johanne Giös, qui 
Tui causa vendere vult pro tolerabili praetio186 dimidiam suam 
portionem in villa Storgorden prope Jacolanum, et, si Tibi ita 
visum fuerit, pecuniam ipsi hic numerabo. Is brevi Holmiam 
properat, et, si ipsi in rebus ejus favere volueris, forsitan de ex-
iguo transigere potes; optima ibi est conditio et bene cultus ager. 
Hic capitaneus Boije etiam summo desiderio benignam a Rege 
praestolatur resolutionem. Rogo etiam ejus nomine, ut petitum 
ejus prima occasione promovere velis. Salutant Te Tuosque 
plurimum nostrates. Deo Teroptimo Maximo Te, mi Suavissime 
Domine Frater, cum Conjuge Tua dilectissima animitus com-
mendo, qui ad vitae finem maneo Exoptatissimi Domini Fratris 
observantissimus servitor Daniel Gyldenstolpe. 

Raptim Aboae 31 Martij 1677 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire Nicolas Gylden-
stolpe, mon tres honore chere Frere a Stockholm 
 

40. (30 maj 1677) 

Exoptatissime Domine Frater! 

Quandoquidem jam hinc in nomine Jesu abitum festinat hon-
oratissimus Dominus Socer meus, cujus iter ac negotia Omnipo-
tens Deus felicia prosperaque reddat, proinde intermittere non 
possum, quin hac arrepta ansa paucis Te quoque submisse com-
pellem lineolis obnixe contendens, ut causam Domini Soceri mei 
Tibi meliorem in modum habere velis recommendatam eamque 
veluti justam et aequam penes eos quoque, quorum interest, 
                                                                               
185 prebebo: i.e. praebebo. 
186 praetio: i.e. pretio. 
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promovere, unde et mihi bono cum Deo olim aliquid emolu-
menti contingere posset, si ex voto caderet. Non itaque dubito de 
gratiosa ac favoris plena promptitudine Tua, quam sola Tibi per-
suadebit congenita ista ab incunabulis erga Tuos optimeque 
meritos benignitas. Breviores igitur hic duco lineas, cum serto187 
mihi persuasum habeam Te nec auxilio, ope vel consilio Ei defu-
turum; nec ego affectum meum, obsequium aut recommenda-
tionem pro Eo, qui Parentis loco mihi est, verbis decenter ex-
ponere possum.  

Submissas Tibi ex toto pectore solvo grates pro Resolutione 
ista Collegij Camerae mihi comparata. Ego in colligendis medijs 
istis intentus sum, et quamprimum hoc contigerit, ut copiam 
aliquam obtinuero pecuniarum, cum Charissimo Fratre Carolo 
eas Tibi transmittam, quem etiam hinc post tres vel quatuor 
septimanas probe bono cum Deo expediam. Interea ejus quoque 
nomine obnixe rogo, ut conditionem aliquam praecipue in Col-
legio Camerae vel penes Regni Thesaurarium, ut mihi consultis-
simum videtur, ipsi prospicere velis. Utinam etiam Patronus ejus 
Dominus Klingstät ibi adesset, qui saepius per jocum ei nomi-
navit Sponsam Filiam Suam.  

Frater Gustavus autem martem et arma spirat ac omnes nos 
statura eminet. Pridie sepeliebatur funus Filij Praedijs Creutzens 
solenni pompa, et hodie huc in Civitatem accessit Dominus 
Comes Axelius De La Gardie. Uxor mea Amantissima cum Soro-
ribus Fratribusque Te Tuamque Conjugem Dilectissimam offici-
osissime salutant. Deo Teroptimo Maximo in prosperrimos suc-
cessus et incrementa animitus commendatus optime vale, vige ac 
fave, mi Exoptatissime Domine Frater, Tuo Tibi devinctissimo 
Danieli Gyldenstolpen! 

Raptim Aboae 30 Maij 1677  

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire du Roy de Suede 
Nicolas Gyldenstolpe, mon tres honore chere Frere a Stockholm 
 

                                                                               
187 serto: i.e. certo. 
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41. (14 juli 1677) 

Plurimum honorande et Exoptatissime Domine Frater! 

Jam Tibi nuntiabo Fratrem nostrum Charissimum Gustavum 
Gyldenstolpen in Sanctissimo nomine Jesu in militiam profec-
tum esse. Omnipotens Deus ipsi adsit et cuncta ei reddat felicia 
ac prospera. Turmam sequitur nobilium et eorundem Tribunum 
Locumtenentem Johannem Thevitz, virum probum et hones-
tum, sub quo Magister est hospitiorum. Pridie mihi in Ingois-
bergio valedixerat et sic praecessit in nomine Domini, ubi etiam 
in transitu Tribunum Locumtenentem excepi. Illi jam prope-
rant188 ad Arcem Tavasthus, ubi copiae congregantur, et inde in 
Ostrobothniam ad Wasa189 tendunt, ubi mare trajiciunt ad Umo 
et sic in Jemtlandiam. Deus benedicat. 

Senex ille Thevitz veteranus miles est et Frater meus conjura-
tus, qui probam curam se habiturum promiserat Fratris Gustavi; 
is affinitate junctus est cum Skillerfeltijs. Jam etiam Fratrem 
Gustavum magnis sumptibus hinc adornavi, Equos emi, res 
necessarias et servum conduxi, adeo ut Equitum Magistro similis 
esset; deinde ultra 20 Imperiales ipsi ad viaticum dedi. Omnipo-
tens Deus ipsi ex alto clementer benedicat. Ipse etiam solus mili-
tem istum novum Nobilium exposui, excepto Ordinario, deinde 
unum quoque pro officio meo. Hinc itaque loculi mei nunc ita 
sunt evacuati, ut nesciam, num obulus mihi residuus sit. Expec-
tandum igitur jam erit aliquantulum Fratri Carolo, donec rursus 
pecunias colligere possim Tibi, mi Suavissime Frater, perferen-
das. Utinam tunc etiam conditionem aliquam obtinere posset in 
Collegio Camerae vel apud Regni Thesaurarium, nisi legationem 
aliquam rursus ad exteros sequi posset.  

Heri diu mecum potaverat Major Bernhardus Rebener, qui in 
Livoniam cum suis Militibus tendit, unde adhuc crapula laboro 
et manus mihi tremula est. Hic itaque subsisto Te, mi Amantis-
sime Domine Frater, cum Suavissima Conjuge Tua totaque Fa-
milia a nostratibus hic diligentissime salutata, Deo Teroptimo 
                                                                               
188 properant: corr. ex properabant. 
189 Wasa: Wasam exsp. 
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Maximo in prosperrimos successus animitus commendo, qui ad 
vitae finem maneo Honoratissimi Domini Fratris observantis-
simus servus Daniel Gyldenstolpen. 

Raptim Aboae 14 Julij 1677 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire du Roy Nicolas 
Gyldenstolpe, mon tres honore chere Frere a Stockholm 
 

42. (29 juli 1677) 

Honoratissime et Exoptatissime Domine Frater! 

Jam in Sanctissimo nomine Jesu Frater noster Carolus Gylden-
stolpe Holmiam iter parat. O utinam favente hoc contingat Nu-
mine, ut aliquid ibi in proprium emolumentum efficere possit. 
Eo etiam nomine submissae grates agendae sunt Deo Teroptimo 
Maximo, quod salvum nobis ac incolumem Te, mi Suavissime 
Domine Frater, ibi loci servaverit, ut possis veluti Maximus natu 
nobis parentis loco esse et minorum commoda ac fortunas pro-
movere, donec suffulti ipsi natare ac se sustentare discant et pos-
sint. Orbavit enim dira mors hunc in infantia Parente Suo, 
voluitque Divina Majestas officio et dignitate eminentibus or-
phanorum curam demandare. Si autem commoda ipsi hac vice 
reluctante fortuna non contingeret conditio, tunc huc redeundi 
ipsi patet via. Humilime etiam a Regio Senatu petere gestit, ut 
Revisionem actorum obtineat in causa ista de Praedio Räpälänsi 
contra Christinam Rosencrantz, ubi Dicasterium Fratre Carolo 
non audito, citato vel nominato Sententiam pronunctiavit, et 
quod astutus quidem iste Krokius effecit, cum tamen magnas 
impensas in Praedium istud fecerit Frater Carolus. Egit quidem 
Charissimus Frater Samuel Gyldenstolpe totam causam de 
Räpälä et Toppois, sed jam nec ipse adfuit vel plenipotentia-
rum190 habuit, nec mihi quidquam indicatum fuit nunc judicatu-
rum fore. 

Peccavit autem Frater Samuel, si non nominaverit in libellis 
suis alterum Praedium Fratris esse Caroli, sed non credidissem 
                                                                               
190 plenipotentiarum: sc. literas. 
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talem Sententiam fore in tam dilucida causa, cum Räpälä in 
judicio Territoriali judicatum fuit Domino Parenti nostro adhuc 
vivente Rosencrantzio, nec contigit adversus Sententiam istam 
appellatio. Habet secum documenta singula Frater Carolus ad 
declarandum causam, dedique ipsi pecunias secum, quibus se 
interea sustentare possit, 100 nempe Taleros cupreos ex tenui mea 
facultate, et non nisi 50 Imperiales Tibi nunc cum ipso transmitto. 
Ita me Deus amet, plures hic pecunias post abitum Amantissimi 
Fratris Gustavi colligere non potui, sed quamprimum bono cum 
Deo ex Territorio meo rediero, plures transmittam. Hos itaque 
hac vice boni consule mihique scribe perlatas esse!  

Nummum etiam non tam praetiosum191 quam rarum Episto-
lae huic inclusum Tibi exhibeo, qui quidem ob vilitatem suam 
munus dici non meretur, sed cusus est, cum foedus pactum est 
inter Caesarem, Reges Galliae et Sueticae, quod tres columbae 
notant Ramos Olivae, pacis signa, Rostris ferentes cum inscrip-
tione 'Pax optima rerum Anno Domini 1648 24 Octobris'. Re-
quiescunt etiam ibi Regalia utpote Corona et sceptrum in Regio 
pulvinari, et in altera facie locus monstratur, ubi legati Caesarei 
fuerunt, nempe Monasterium, Civitas Episcopalis, Locus trac-
tus192 Universalis, et quandoquidem Tu, mi Suavissime Domine 
Frater, in legationibus fusiti, proinde commodius in loculis Tuis 
servatur.  

Audio Fratrem Gustavum ibi in lustratione Militum in Arce 
Tavasthuus factum esse Signiferum (Cornet) sub nova Turba 
Nobilium; magnos sumptus ad iter ejus feci. Omnipotens Deus 
ipsi porro benedicat. Frater Carolus quidem favente Supremo 
Numine natus videtur ad civilem statum. Deus Omnipotens ipsi 
quoque in eo benedicat. Affini nostro Silfversuan officium com-
paravi Capitanei, qui idem iter cum Fratre Gustavo suscepit in 
nomine Domini. Deus ipsis adsit. Ante aliquot dies abivit hinc 
Holmiam Festingen, cum quo filium suum misit Kroken, qui, ut 
audio, ex Consilio Parentis petet a Rege, ut in se derivetur Terri-
torium ejus in Kymenegård, sed Asinus est stolidus iste Filius 
                                                                               
191 praetiosum: i.e. pretiosum. 
192 tractus: tractatus exsp. 
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ejus, qui ante paucos annos mente captus erat et nunquam tale 
officium meretur ille.  

Rogo itaque ut hoc, si intellexeris per Bergenhielmium agi, 
impedire velis et alicui alij193 honesto viro idem procurare, utpote 
Samueli Olai vel Fratri nostro Samueli, nisi id ipse velles habere; 
ego autem Tibi suasor existo, ut aliquod Tibi petas Territorium 
hic in Fenningia prouti fecerunt Gyllenstiernij, Rosenhane, Skyt-
tenhielmij aliique. Hic loci enim magis conducit Territorium 
habere quam in Suetia. Judex unus prope Wiburgum nomine 
Elias Haraldson Stare pulcherrimum ibi habet Territorium, cujus 
reditus sunt mille taleri argentei quolibet anno, et per Bergen-
hielm obtinuit ille literas ad succedendum primo Assessori, qui 
decedit; interea Extraordinarius est, et cum ad officium istud 
pervenit, Territorium deserit, quod nimis procul quoque hinc 
distat. Proinde Tibi suadeo, mi Honoratissime Domine Frater, ut 
idem affectes, quod deinde per Vicarium administrare posses.  

Sodalis Fratris Caroli est probus iste ac honestus juvenis, 
Dominus Joachimus Schult, quem Tibi majorem in modum 
recommendo, ut, quantum unquam possibile fuerit, ejus pro-
movere velis fortunam, tam propter propriam ejus industriam ac 
eruditionem, quam Parentis ejus seni194 bonitatem, qui jam etiam 
mihi medijs hisce succurrebat, ut hic ex fortuna Filij Solatium 
percipiat. Utinam jam possit Frater Samuel fieri Secretarius 
Regius; tunc ambiret hic professionem Fiscalis Nidelberg et sic 
posset hic Joachimus Schult ei succedere, dummodo Te Patro-
num haberet ac cito et clanculum ageretur per Schulten Senio-
rem. Tibi rursus bono cum Deo futuro Autumno circa Tempus 
Michaëlis cambium transmittam.  

Senex Wittfoten hodie mane diem obijt supremum. Bark-
mannens autem Uxor infantem peperit. Quod Praedia Tua, mi 
Suavissime Domine Frater, attinet, prolixius de ijs scripsi cum 
Jacolanensi Rustico, qui post aliquot septimanas hinc cum redi-
tibus suis transit, et de singulis prolixius referre potest Charis-
simus Frater Carolus. Uxor mea cum Sorore Sara Te, mi Suavis-
                                                                               
193 alij: delendum? 
194 seni: senis exsp. 
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sime Domine Frater, ad Conjugem Tuam Dilectissimam submisse 
salutant. Deus Teroptimus Maximus Angelica Sua custodia Te 
quam diutissime nobis servet incolumem ac vegetum in pros-
perrimos successus ac incrementa. Sic indesinenter vovet quamdiu 
vixerit Tuus, mi Honoratissime ac Suavissime Domine Frater, 
paratissimus et obligatissimus Servus Daniel Gyldenstolpe. 

Raptim Aboae 29 Julij 1677 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire du Roy de Suede 
Nicolas Gyldenstolpe, mon tres honore chere Frere a Stokholm 
 

43. (30 december 1677) 

Honoratissime et Exoptatissime Domine Frater! 

Cum hoc honesto ac integerrimo Viro, Senatore hujus Urbis 
Johanne Miltopaeo, amico meo charissimo, quem Tibi etiam, mi 
Exoptatissime Domine Frater, submisse commendo, nam illuc 
jam ad Comitia tendit, pecunias Tibi transmitto, quas hic in 
angustis hisce temporibus corradere potui, 50 Imperiales, qui 
ad195 supputationem inter nos venire possunt. Cum eodem etiam 
pelles Vulpinas et aureum unum Charissimo Fratri Carolo mitto. 
Si magis in facultate mea esset, lubens communicarem. Omnipo-
tens Deus Fratri nostro Carolo etiam benedicat, ut in ista func-
tione Regi et Patriae cum emolumento honeste possit inservire. 
Optarem, ut frater noster Charissimus Gustavus etiam ibi in 
Scania esset apud Regem, ut possent Fratres nostri ibi mutua 
habere exercitia.  

Scripsi Exoptatissimo Domino Fratri prolixius non ita pridem 
de Praedijs Viduae Domini Campimarscalli Helmfelts hic in 
Bierno, quas literas spero jam Tibi ad manus perlatas esse, in qui-
bus submisse mentem meam exposui. Nunc etiam hisce trans-
mitto copiam immissionis, quam supputationem hinc a Dynasta 
obtinui, quamvis praedicta Domina Vidua jam eandem habet.  

Hic fert fama Dominum Fratrem constitutum esse a Regia 
Majestate Conciliarium Cancellariae, quod, si verum fuerit, mul-
                                                                               
195 ad: supra lin. 
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tam a Deo Teroptimo Maximo exopto felicitatem, ac ut posset 
Charissimus Frater Samuel Tibi in Secretariatu succedere, vel 
etiam ego, si ita Tibi consultum videretur, et mihi liceret simul 
retinere Territorium hoc meum, quod jam habeo, sed hac in re 
inprimis Consilium Vestrum expecto.  

Pridie Soror nostra Charissima Susanna Filiolam enixa est, 
quae hodie baptisatur. Tribunus Locumtenens Davidus Makler 
nuper huc Holmia accessit, qui se apud me etiam hilarem prae-
buit. Propediem Affinis ac frater meus Assessor Samuel Olai se 
illuc in Suetiam properabit; habet enim aliqua apud Regem ex-
pediunda, ut nosti, cujus causas majorem in modum commendo 
promovendas. Deo Teroptimo Maximo Te cum Conjuge Tua 
dilectissima animitus commendo cum felicissimi novi anni sub-
missa apprecatione, qui sum et ad vitae finem maneo Exoptatis-
simi Domini Fratris devotissimus cultor Daniel Gyldenstolpe. 

Aboae 30 Decembris 1677 

Uxorcula mea submisse salutat. Vale et fave! Ego cras bono cum 
Deo me ad Territorium meum confero. 

(Sträckning, Svetice scr.) 
 

44. (16 mars 1678) 

Exoptatissime et Plurimum honorande Domine frater! 

Ante duas ferme septimanas ex Tavastia redux factus sum ad 
lares meos domesticos totoque hoc tempore tam publicis quam 
privatis rebus ac negotijs impeditus fui. Magna pompa terrae 
mandatus est defunctus Generalis Gallen, qui in pugna Lundensi 
occubuit, cujus Filij parvuli a Regio Dicasterio constitutus sum 
Tutor. Postea Carolus De la Mott sepeliebatur, in quo actu ego 
cum Wellingen simul lugebam. Deinde Johannes Enesköld in 
tumulum suum deportatus est, et cras terrae mandabitur Mater 
Ekenbergiorum. Praeterea nihil in hac urbe novi auditur, nisi 
quod nocturnis hisce temporibus magnum excitaverint tumul-
tum studiosi cum Nautis inferioribus ac militibus conductitijs, 
qui inter sese rixas ac bella movent.  
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Filius Praesidis nostri Major Isacus Creutz hic milites con-
ducit, et fert hic fama ipsum rem habuisse cum Maria Gezelia, 
nam voluit omnino Mater illis nuptias parare eumque in finem 
altilia mactari curavit, sed jam amicitia ista expiravit,196 gravissi-
maque ira Praesidis domus ac Episcopi adversus invisem197 ar-
dent, adeo ut Praeses Episcopum jam ante jus provocaverit.  

Miror, quid ibi loci tam diu agat Samuel Olai, qui insignis est 
Vulpes, et nunquam credidissem ego ipsum tam fallaci esse 
animo ac nuper expertus sum. Mi Exoptatissime Domine Frater, 
satius est, ut Tibi prospicias de bono aliquo Territorio hic loci, 
quam ut ipsi hoc procures. Possem enim aut ego aut frater Sa-
muel Tuus hic quoque esse vicarius et quotannis pecunias ali-
asque res Tibi transmittere. Adhuc, mi Frater Amantissime, Tibi 
hoc in aurem dicam: obijt ante annum affinis meus Magister 
Equitum Silfverbögel in Scania et quandoquidem unicum ipsum 
existumarunt fuisse ex illa prosapia, proinde statim feudalia ejus 
bona obtinuit Tribunus Baranof. Verum cum innotuit uxorem 
istius Silfverbögels Catarinam Grass a marito suo inpregnatam, 
filiolum hic in absentia ejus peperisse, inanis cecidit spes Tribuni 
Baranofs; verum heri accessit nuntius ex Tavastia parvulum 
istum quoque Silfverbögel expirasse;198 nec deerunt, qui Praedia 
ista optima expetet.199 Proinde Tibi hoc aperire volui, ut, si con-
veniens visum fuerit, eadem Tibi procures; unum praedium 
vocatur Kos<kis> in Sysmä, unde ferme 200 tonnae frumenti 
quotannis veniunt. Vivit quidem adhuc primi acquirentis Vidua 
Ingeborg Grötenfelt, Socra hujus Catarinae Grass et jam Tuae 
dijudicationi relinquo, num eadem petere velis, quod mihi 
quidem consultum videtur, nam alias peregrinus ista obtinet. 
Petrus Pistolhielm, qui defuncti Silfverbögles Sororem duxit in 
Tavastia, homicidium crudele commisit et jam in Dicasterio a 
Fiscali accusatur; ille etiam ipsemet magna habet Praedia.  

                                                                               
196 expiravit: i.e. exspiravit. 
197 invisem: i.e. invicem 
198 expirasse: i.e. exspirasse. 
199 expetet: expetant exsp. 
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Utinam ibi bene esset cum Fratre Carolo; diu enim nullas ab 
eo accepi litteras. Scripsit mihi non ita pridem Frater Gustavus 
ex Jemtia, qui praeterito Autumno gravem superavit morbum 
Omnipotentis auxilio, sed Servus ejus, quem hinc secum assum-
sit,200 ibi mortuus est. In Januario redijt ex Jemtia Affinis noster 
Silversuan cum alio Capitaneo, qui actiones Fratris Gustavi 
plurimum laudarunt. Extollunt ipsum quoqoue Tribunus The-
vitz et Carolus Charlier in litteris mihi transmissis. Utinam 
Frater Carolus rebus suis etiam prospicere posset. Saluta Con-
jugem Tuam Dilectissimam meis verbis officiosissime ac Domi-
nos Fratres Carolum et Philippum Ehrensten ac Carolem Gyl-
denstolpe, ab uxore mea caeterisque nostratibus diligentissime 
salutatus. Deo Teroptimo Maximo Te cum Tuis animitus com-
mendo, qui dum vivo mane201 Tuus observatissimus Daniel 
Gyldenstolpe. 

Raptim Aboae 16 Martij 1678 

A tergo: A Monsieur Monsieur le Secretaire Nicolas Gylden-
stolpe, mon tres honore Frere a Stokholm 

(Reval 2 Martij 1678, Svetice scr. Jonas Klingstedt Carolo Gyld-
enstolpe) 
 

45. (23 mars 1678) 

Plurimum honorande et Exoptatissime Domine Frater! 

Jam iterum in Commissione hac Regia, quam expediet prudens 
iste Carolus Falkenberg, praediola mea gravantur, nempe Ingois 
et Hihna, ut vides ex ejus Protocollo satis inepto, cujus singula 
momenta mea responsione sive parvula ista deductione refutare 
possum. Miror ejus pertinaciam, quod nec ullis rationibus se hic 
corrigi patiatur. Deductionem istam in Tuam informationem 
scripsi et supplicationem quoque ad Regem festinanter concepi, 
quam pro industria Tua emendare jam potes ac statim describi 

                                                                               
200 assumsit: i.e. assumpsit. 
201 mane: maneo exsp. 
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curare. Proximo cum Tabellario attestatum Rationarij202 de 
Praedijs in Södermark transmittam; ea tunc temporis bene culta 
fuisse et simul Sinklars Praedia Coronae cessisse, nam jam non 
vacat Tabellario eadem mihi scribere, ac inde apparebit rationes 
ejus non esse veras.  

Obnixe proinde Te rogo, mi203 Exoptatissime Domine Frater, 
ut totis viribus prima occasione negotium hoc urgere velis, quo 
Praediola ista mea recipiam. Dixit quidem mihi Falkenberg me 
nullo modo ista a Rege recipere posse, nisi Equos exponam. 
Verum respondebam ei me adhuc a Clementissimo Rege gratiam 
sperare; argumenta nostra satis sunt firma et valida. Si autem ista 
non suffecerint, satius esset Praedia haec204 pro restantijs Parentis 
nostri piae memoriae emere quasi et petere, mallemque ego 
restantias meas apud Coronam Regi pro ijs cedere, quam ut 
ineptiae istius Falkenbergij succedant.  

Plurimi de hac Commissione conqueruntur, imo omnes 
ferme, et mirum erit, si malum ipsi hinc non evenit. Regi inde 
parum lucratur, magnos consumit sumptus et totam ferme Fen-
ningiam turbat. Utcunque sit, spero tamen ego Omnipotentis 
Dei beneficio Tuoque, mi Exoptatissime Domine Frater, auxilio 
Regis me obtenturum gratiam et confirmatorias literas in Prae-
diola haec, ut ejus aliorumque ora ad risum distenta occludantur. 
Credo etiam aliqua ibi relicta esse documenta in Cancellia 
proxime de hac causa. Magister Equitum Henningus Grass nu-
perrime ex Jemtia redijt,205 inde 4 Februarij abijt; is Fratrem nos-
trum Charissimum Gustavum ibi bene valere dicit. Uxorcula 
mea singulique nostrates Te cum Conjuge Tua dilectissima plu-
rimum salutant. Ego ad vitae finem maneo Exoptatissimi Do-
mini Fratris devotissimus cultor Daniel Gyldenstolpe. 

Aboae 23 Martij 1678 

                                                                               
202 Rationarij: litterae ar supra lin. 
203 mi: ante mi verbum Te in ras. 
204 haec: supra lin. verbum ista in ras. 
205 redijt: post redijt verbum ut in ras. ut vid. 
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A tergo: A Monsieur Monsieur Nicolas Gyldenstolpe, Le Secre-
taire de Sa Majeste Le Roy de Suede, mon tres honore chere 
Frere a Stokholm 
 

46. (18 april 1678) 

Exoptatissime et Honoratissime Domine Frater! 

Quandoquidem a Dicasterio veniam mihi impetravi per biduum 
Rus ad Ingoisberg proficiscendi, proinde jam in antecessum 
paucis Te compellabo. Retulit mihi in Secreto Optimus ille Com-
missarius Wittman Falkenbergium Regi scripsisse cum hoc Ta-
bellario et proposuisse singulos eos, qui Territoria habent, de-
bere ad hunc belli apparatum cedere reditus suos (häradsräntan), 
cum et alij salaria sua amiserint; quod si contigerit mihi, nescio, 
qua ratione me hoc tempore sustentare possim. Te proinde ob-
nixe compello, ut, ne tale206 quid mihi contingat, omnibus medijs 
impedire velis, et in benigna habere memoria, quo favorabilem a 
Clementissima et Serenissima Regia Majestate in causa prae-
diorum meorum obtineam Resolutionem.  

Singuli Nostrates Te cum Tuis officiosissime salutant, et ego 
Te cum Dilectissima Conjuge Tua Deo Teroptimo Maximo ani-
mitus commendo, qui ad vitae finem maneo Exoptatissimi 
Domini Fratris paratissimus servus Daniel Gyldenstolpe. 

Raptim Aboae 18 Aprilis 1678 
 

47. (10 maj 1678) 

Exoptatissime et Plurimum honorande Domine Frater! 

Petijt Illustrissimus Dominus Praeses Creutzius, ut nomine Suo 
verbis Te aliquot compellarem de causa sua, quam hic in Di-
casterio egit contra Illustrissimum Dominum Ericum Flemming 
eamque vicit et jam cura praedicti Flemmingij ad Sacram 
Regiam Majestatem devoluta est. Hoc quidem urget Dominus 
Praeses Creutzius ipsum nimis sero quaesivisse beneficium Revi-
                                                                               
206 tale: ante tale verbum idem in ras. 
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sionis, quod etiam documenta quidem, uti conspicuum est, 
monstrant, ac quandoquidem Tua hac in causa uti vult ope, ut 
permittentibus juribus et secundum legis ac edictorum vigorem 
hanc207 ejus agas et perspicies causam, proinde multis non e re 
est talem Tibi commendare cum semper justa et aequa urgere ac 
promovere cupias. Ego hic amicitia ac necessitudine usus fui 
cum hoc Epistolae hujus latore, Domino Majore Creutzio, qui 
jamjam favente ex Borea vento abitum festinat. Proinde hic sub-
sistere cogor Te, mi Exoptatissime Domine Frater, cum Conjuge 
Tua Suavissima Deo Teroptimo Maximo animitus commendans, 
qui ad vitae finem maneo Exoptatissimi et honoratissimi Domini 
Fratris cultor Daniel Gyldenstolpe. 

Aboae 10 Maij 1678 

A tergo: A Monsieur Monsieur Nicolas Gyldenstolpe, mon tres 
honore chere Frere a Stokholm 
 

48. (3 juni 1678) 

Honoratissime et Exoptatissime Domine Frater! 

Ex Copia hac Epistulae Falkenbergij, quam ad me miserat, vides 
quam strenue mihi imponat Equos duos adornare pro praedijs 
Ingois et Hihna. Proinde iterum iterumque a Te, mi Exoptatis-
sime Domine Frater, submisse imploro et contendo, ut quam-
primum benignam hac in causa elaborare velis resolutionem, 
nam ita nunc omni careo consilio, ut, quid faciam, nesciam. 
Utinam placeret Tibi, mi Exoptatissime Domine Frater, verbulo 
mihi perscribere supplicationem de Praedijs hisce Regi Clemen-
tissimo esse transmissam et indies Resolutionem benignam expec-
tari; quod et obnixe peto, nisi adhuc resolutio advenerit, ut possem 
id deinde hic Falkenbergio monstrare, nam me hic alioquin urget 
ac premit. Dubitare non possum Te priores meas208 rite accepisse 
literas, quos209 publico cum Tabellario dudum transmisi. 
                                                                               
207 hanc: supra lin. 
208 meas: supra lin. 
209 quos: quas exsp. 
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Frater noster Charissimus Gustavus Gyldenstolpe, qui Magis-
ter Hospitiorum est Regiminis sub Turma Nobilium, quae nunc 
in Jemtia degit, per Divinam gratiam nuperrime domum redijt 
missus a Generale Carolo Sparre et Tribuno Locumtenente The-
vis ad colligendum illucque deducendum milites sub eadem 
Turma, qui proxime domi manserunt, et ad replendum caeteros 
defectus, qui ibi inter milites hoc belli tempore contigerunt. 
Statimque post aliquot septimanas illuc ipsi redeundum erit, 
verum quandoquidem ab alijs peritiam ejus industriamque in 
bellicis rebus laudari cognovi, et ad arma natus quasi esse vide-
tur; cui successum clementer largiatur Omnipotens, proinde 
Tuum, mi Exoptatissime Domine Frater, expeto consilium, num 
non consultum sit ipsi Scaniam ad Regem se conferre, ut ibi sub 
Guardia Regis vel alijs peditibus officium decens obtinere possit. 
Mavult enim Frater Gustavus peditibus assotiari,210 quo funda-
menta sua in Mathesi et fortificatione aliquantulum jacta excol-
ere possit; nec datur in Jemtia nunc ipsi plura discendi ansa, et 
Equites ibi bene subsistere non possunt, unde plurimi fame peri-
erunt Equi nihil inter praeruptas rupes invenientes pabuli. 

Plura quidem scriberem, sed jam jam eundum mihi erit rus, 
et multa mihi incumbunt negotia, nam nunc in Dicasterio 
Residens211 sum, et abitum quoque suum nimium festinat prae-
sens Tabellarius, sed brevi plura. Interea rogo, ut hisce aliquot 
lineolis respondere velis. Singuli nostrates Laus Deo bene valent 
et Uxorcula mea, quae nunc per Divinam gratiam gravida est, Te 
Tuamque Dilectissimam Conjugem submisse salutant. Ego ad 
vitae finem maneo Exoptatissimi et Honoratissimi Domini 
Fratris devinctissimus Servus Daniel Gyldenstolpe. 

Raptim Aboae 3 Junij 1678 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire d'Estat de Sa Ma-
jeste, Le Roy de Suede Nicolas Gyldenstolpe, mon tres honore 
chere Frere a Stokholm 

(Sine dato, Svetice scr. a Carolo Falkenbergio) 
                                                                               
210 assotiari: i.e. associari. 
211 Cf. SAOB Residens 3). 
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49. (22 juni 1678) 

Honorandissime atque Exoptatissime Domine Frater! 

Suadente sic officij mei ratione intermittere non possum, quin 
subinde exiguis Te compellem lineolis et vota, quae semper pro 
incolumitate Tua fundo, verbis brevioribus transmittam, nempe 
ut Omnipotens Deus Te cum Conjuge Tua Suavissima in seram 
usque posteritatem in ornamentum Patriae et in emolumentum 
Familiae nobis salvum servare velit. 

Hinc nulla habeo referenda, nisi quod 18 hujus proxime 
nempe praeterlapso die Martis nundinae hic Aboae more sueto 
habitae sunt, et pridie mutatio Rectoratus fuit in Templo Chat-
edrali, ubi Professor Laurbecchius munus istud deposuit et Doc-
tor Enevaldus rursus per hunc annum sequentem administran-
dum suscepit. Me hic semper vexat, premit et torquet, ut ceperat 
Falkenbergius et omnino injungit, ut Equites duos exponam pro 
Ingoisberg et Heinefors. Te proinde submisse rogo, ut totis viri-
bus id apud Clementissimum Regem nostrum impedire velis, ne 
tanta ab eo nobis injuria inferatur. Nam recipiunt et alij priora 
Sua Praedia, quae cum Corona mutarunt, si omnino tales per-
mutationes annihilari debent. Nam si equi pro Ingois et Hihna 
exponendi erunt, tunc aequitas id suadet, ut omnino id, quod 
Pater piae memoriae Coronae reddiderat, vel aliud tale rursus 
recipiamus. Alioquin iniquissimum esset, quod nec existumo 
Regem nostrum tam clementem et justum velle contingere, dum-
modo causa apta occasione rite ipsi exponatur. Haec singula, uti 
prius, Tuae industriae commendo obnixe et meliora spero.  

Capitaneus Silfversvan et Soror Sara nuper huc Aboam ex 
Nylandia redierunt. Frater Gustavus et hic milites suos, quos 
nullos vel paucos admodum illum hic accepturum existumo, et 
concilium212 Vestrum, mi Exoptatissime Domine Frater, expec-
tat. Illi cum Uxore mea caeterisque nostratibus Te plurimum 
salutant Conjugemque Tuam Dilectissimam, ac semper Vos 
Divinae tutelae et Angelicae custodiae animitus commendo ad 

                                                                               
212 concilium: i.e. consilium. 
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vitae finem permanens Exoptatissimi Domini Fratris benevoli ac 
gratiosi affectu devotissimus cultor Daniel Gyldenstolpe. 

Raptim Aboae 22 Junij 1678 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire d'Estat du Roy de 
Suede Nicolas Gyldenstolpe, mon tres honore chere Frere a 
Stockholm 
 

50. (18 juli 1678) 

Honoratissime et Exoptatissime Domine Frater! 

Ne vacuus literis Te accederet213 Frater noster Charissimus Sam-
uel Gyldenstolpe, qui jam jam abitum suum hinc Holmiam fes-
tinat inclinante parum ad boream vento, cui Omnipotens Deus 
felix faustumque iter clementer concedat, has cum illo prope-
ranter exarabo lineolis214 fraterni mei amoris debitique obsequij 
indices et simul examen transmitto legislatoris Eliae Strengs, 
quod in Jacolano habuit de actionibus rustici, qui nimis audacter 
lucos ibi, prata et sylvas perdidit; nec non aliorum hircos et 
capras pro mercede in insulis sustentavit ibique arbores omnes 
majores et singulas frondiferas extirpavit, quae singula scriptum 
hoc et Frater Samuel oretenus prolixius enarrabit. 

Tuam proinde jam exopto resolutionem, num manebit hic in 
Jacolano Rusticus vel num alius melior quaerendus aut quo 
pacto damnum hoc a Rustico illatum resarcietur, num vendi 
debeat ad Nautam vel militem gregarium.215 Ego profecto ipsum 
dudum saepius monui, ne frondiferas arbores in pratis et lucis 
attingeret, et cum betulas inveni prostratas illumque objurgare 
cepi.216 Propterea juravit se coactum fuisse pabulum quaerere 
pecudibus, cum tamen paucas ibi satis jam residuas217 habeat, et 
quolibet anno magnam lignorum copiam vendiderit; nec adhuc 

                                                                               
213 accederet: verbum ante accederet in ras. 
214 lineolis: lineolas exsp. 
215 num … gregarium: supra lin. 
216 cepi: i.e. coepi. 
217 residuas: scil. pecudes. 
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quidquam evincere potuissem, nisi Johannes Blom et Frater 
Rustici Jacobus (nam lis inter Fratres orta est)218 mature mihi 
indicassent ligna ibi ipsum ad ripam adhuc habere venalia. Pro-
inde statim unum illuc misi visum et prohibitum, ne ligna inde 
transferret, sed maximam partem jam vendidit; 20 cubitos 
lignorum hoc anno secuit in universum et non nisi quatuor ibi 
jam ulterius sunt ferme.  

Tuum itaque expecto responsum, mi Exoptatissime Domine 
Frater, num Holmiam transferenda erunt ligna ista vel num hic 
vendenda; quae hic adhuc residua sunt tam betulina quam alia. 
Dixi quidem Rustico, ut ista secum ferret, sed respondebat im-
possibile ipsi esse tantum in navigijs accipere spatium, quae alijs 
mercibus sunt onerata. Quercus duas pulcherrimas in luco ad 
radicem exsecuit; ne vestigia tam bene essent conspicua, et ar-
borem, in qua nomina plurima inscripta fuerunt, et stipites terra 
ac pulvere tegebat et obfuscavit. Equum omnino Rusticus habere 
vult in locum istius, quem Holmiae vendiderat, sed quando-
quidem isto tempore ipse duos habuit Equos, proinde necessum 
est, ut ipse alium in locum istius collocet. Si autem Tua fuerit 
voluntas, ut Equum unum illuc mittam, idem lubens faciam.  

Praeterea maximo cum desiderio Clementissimi Regis resolu-
tionem expecto in causa mea de Ingois et Hihna, nam jam a 
Falkenbergio prohibitus sum, ne reditus ulterius attingam, si non 
Equos exponere voluero. Submisse proinde peto, ut exoptato res-
ponso me quam primum beare velis. Alioqiun nescio, quid fa-
ciam, nam impossibile mihi est duos jam exponere219 Equos et 
contributionem hanc pro reditibus persolvere, quae nuper impo-
sita est. Priorem etiam persolvebam et equum nunc etiam Equiti 
Nobili tradam, nam prior mortuus est, et alterum Equum ador-
navi. Petij quidem a Fratre Samuele, ut mihi hac in re opem 
ferret, sed respondebat se solummodo pro Suis praedijs exponere 
velle et ulterius ea de re Tecum colloqui; interea res infecta 
manet. Ego vero puto aequum esse, ut quilibet nostrum quintam 
partem pro Feudis persolvat, ne maximum onus ei solum modo 
                                                                               
218 et … est: in marg. scr. 
219 exponere: ante exponere verbum pro in ras. 
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incumbat, qui nullam habet sedem (Säterij),220 sed Tuam im-
primis hac in re expecto sententiam. Obnixe insuper peto, ut 
optimae Viduae strenuissimi Militis Gallens negotia summa 
urgere velis benignitate et paucis ipsi respondere, si unquam 
vacaverit. Est enim honesta et grata, quae omnem suam in Te 
collocat fiduciam.  

Uxorcula mea, quae jam partui vicina est, Te plurimum salu-
tat cum Uxore Tua Suavissima et brevi Te bono cum Deo ad 
Testem baptismi submisse invitabo. Utinam tunc hic adesse 
posses; id ex toto corde opto. Jam manum de Tabula! Te, mi 
Suavissime Domine Frater, cum Dilectissima Conjuge Tua cae-
terisque Deo Teroptimo Maximo in prosperrimos successus 
animitus commendo, qui ad vitae finem maneo Exoptatissimi 
Domini Fratris paratissimus Servus Daniel Gyldenstolpe. 

Aboae die 18 Julij 1678 

(Sine dato, Svetice ab Elias Strengh) 
 

51. (26 oktober 1678) 

Exoptatissime Domine Frater! 

Non permittunt mihi durissima fata mea aliud Tibi quam sem-
per querelas transmittere et novas aperire calamitates; conques-
tus sum enim per universam aestatem de predijs221 meis, quae 
mihi eripere vult Falkenbergius. Jam autem major mihi lamen-
tandi causa est, nam tota hic in Urbe villa mea cum rebus omni-
bus rapidissimo incendio in aedibus Philippi Belkos, ubi Fiscalis 
Alexander Andreae hospitio est usus, exorto in cineres et favillas 
redacta222 est. Et quidem tunc, cum ego in Territorio meo in 
judicando fui detentus, nihil jam ulterius possidens, nisi quod 
mecum gessi. Sicque verum esse veterum dictum nullam calami-
tatem solam experientia, proh dolor, compertum habeo. Tam 
miserabilis in absentia mea contigit metamorphosis domi, ut nec 
                                                                               
220 säteri: Cf. SAOB säteri. 
221 predijs: i.e. praedijs. 
222 redacta: corr. ex redactae. Ante redacta verbum sunt in ras. 
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lares ego redux bene dignoscere potuerim domesticos, nec are-
nam vel aream, in qua olim infantes et pueruli reptavimus, quod 
siccis aspicere luminibus vix potui. Sicque ego, soror Sara et 
Frater Gustavus, cujus statum maximopere deploro, omnia et 
singula, quae vel per haereditatem obtinuimus vel proprio labore 
ac industria nobis comparavimus, una hora amisimus et con-
cremata esse sentimus. Occupatae quidem fuere Uxorcula mea, 
Soror et Frater Gustavus in condendis rebus nostris, sed omnis 
eorum labor frustraneus erat, nam rapidissimus ignis iste singu-
las cavernas et recessus perscrutavit et combustibilia consum-
sit.223 Hoc nomine tamen Omnipotenti Deo humillimae gratiae 
debentur, quod Uxor mea cum Filiola, quod Soror Sara cum 
Fratre Gustavo, quamvis maximo periculo vivi tamen inter me-
dios ignis fragores ac mugitus, inter horribiles crassissimi fumi 
eructationes trans murum Munkens salvique evaserint.  

Aedificarem quidem aliam villam mihi statim, si media sup-
peterent et serum hoc anni tempus non negotium hoc224 in futu-
rum ver differre juberet, sed, ut ad statum eorum, qui ex incen-
dio evaserunt, redeam, squalido erant vultu nigricante facie rubi-
cundis et caligantibus oculis, formamque totam fumus, pulvis, 
ignis et calor mutarunt. Jam hic per Urbem nullum certum ha-
bentes hospitium erramus. Hoc tamen maxime me torquet, quod 
libros omnes tam selectos maximoque labore comparatos ami-
serim, adeo ut nullum habeam residuum, quo tempus per lon-
gam hanc instantem brumam teram.  

O utinam vel legisterium istud magnum in folio, cujus liga-
men Tuum ornavit nomen, flammae mihi intactum servassent et 
imaginem Tuam, quam Tui causa singulari reverentia colebam, 
sed singulae imagines, Specula, Ornamenta domus, Vestes, lin-
teamina, Tecae, literae Regiae, suppellex et omnia nostra jam 
non nisi pulvis sunt. Nunquam credidissem mihi in hac vita tam 
durum fuisse fatum. Ut ut tamen sit, gaudeo Te Tuamque Suav-
issimam Conjugem prospera225 frui valetudine caeterosque nos-
                                                                               
223 consumsit: verbum ante consumsit in ras. 
224 hoc: post hoc verbum in ras. 
225 prospera: verbum tamen in ras. supra lin. 
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trates, quos singulos Tecum Divinae Tutelae animitus com-
mendo, qui ad proprij hujus corpusculi mei cineres maneo, ut ut 
jam pauperrimus, tamen Exoptatissimi Domini Fratris devotis-
simus cultor Daniel Gyldenstolpe. 

Raptim Aboae 26 Octobris 1678 

Singulae nostrates Vos plurimum salutant et praecipue Socer 
meus, Dominus Vice Praeses, apud quem jam hospitio et quad-
ra226 utor, qui petit, ut si unquam possibile sit, ejus urgere velis 
causam apud Regem de praedijs beati Scraffers. Vale! 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire d'Estat de sa Ma-
jeste Le Roy de Suede Nicolas Gyldenstolpe, mon tres honore 
chere Frere a Stokholm 

 

52. (2 november 1678) 

Plurimum honorande et Exoptatissime Domine Frater! 

Posteaquam proximo cum Tabellario de miserrimo nostro statu 
hic submisse perscripsi, advolarunt literae Tuae, mi Exoptatis-
sime Domine Frater, 22 Octobris Holmiae datae, non nisi sum-
mam spirantes gratiam et commiserationem. Video enim ex ijs, 
quomodo Te quoque meum hoc torqueat affligatque infortu-
nium, et quam benigne promittas me aliquid auxilij a Sacra 
Regia Majestate obtenturum, cum ad meliorem statum redierint 
res Patriae. O utinam aliquo pacto tam atrox damnum mitigari 
possit, nam muros istos adustos et collapsos reparare ac erigere 
et domos novas exstruere magni constat. Vestes nullas habeo, 
nisi quas in Tavastia mecum gessi. Gemmas, annulos, aurum, 
argentum et omnia amisi, nec nisi aliquae frusta argenti post 
incendium invenerunt in pulvere nempe 50 uncias ex illis, 
quae227 ego et Uxor mea habuimus. Libri 12 mihi remanserunt ex 
tota mea instructa Biliotheca, quos ultimo in Sacrarium Templi 
portavit Frater Gustavus, nam non capiebat magis cella, quam 

                                                                               
226 quadra: verbum non inveni. 
227 quae: quos exsp. 



 
 

D A N I E L  G Y L D E N 5 T O L P E S  B R E V  

 145

varijs rebus replerunt, et tandem impediebant crassissimus Fu-
mus ac velox iste ignis fulminis more volans, quominus januam 
cellae tegulis munire potuerint. Proinde et omnia, quae illuc 
recondita fuerunt, conflagrarunt. Literae meae Regiae228 de offi-
cijs et muneribus de praedijs, haereditatibus ac supputationes et 
denique singula, quae hic Aboae possidebam, ignis consumsit. 
Bonum est tamen, quod Copias documentorum de Ingois et 
Hihna illuc transmiserim. Utinam ibi non perderentur, ut pos-
sim istas tamen recipere.  

Charissimus noster Frater Gustavus omnia quoque sua ami-
sit, vestes, ornamenta, arma, libros, literas et scripta, nihil nunc 
possidens nisi tenuem istum vestitum, quo tunc indutus erat. 
Pari modo Uxor mea, Soror Sara et filiola evaserunt. Ego a Mag-
istro Andrea Petraeo domunculas duas vel tres petij, quas spero 
me obtenturum, ut ibi simul hospitio uti et in pauperitate ac 
angustia cohabitare possimus. Joachim Scult, qui hic tempore 
incendij fuerat, singula probe novit referre; nam damnum istud 
cum calamitate nostra calamo vix describi potest.  

Frater Gustavus jam quidem in Jemtiam redire deberet, sed 
omnibus destituitur medijs, vestibus caret necessarijs et arma-
tura, quae nec pretio hic emi potest, et paucos admodum hic 
cogere potuit Equites; iter proinde suum in futurum ver differre 
cogitur, ut interea melius ipsum adornare possim.  

Omnipotens Deus Te, mi Honoratissime Domine Frater, qui 
fulcimentum es familiae nostrae et unicum his in terris solatium 
ac auxilium, nobis diu servet incolumem et felicem cum Suavis-
sima Conjuge Tua; hoc nos singuli hic cum mille salutationibus 
bonisque ominibus vovemus, et ego ad vitae meae finem maneo 
virtutis, gratiae et benignitatis Honoratissimi et Exoptatissimi 
Domini Fratris devotissimus cultor Daniel Gyldenstolpe. 

Dabam Aboae 2 Novembris 1678 

P.S. Ego Charissimo Domino Fratri Samueli proxime cum Ta-
bellario non perscripsi, nam reditum ejus indies anxie expecta-

                                                                               
228 Litterae meae Regiae: Litteras meas Regias exsp. 
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vimus, qui, si ibi adhuc moratus fuerit, diligentissime a me et 
nostratibus singulis salutatur. 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire d'Estat Nicolas 
Gyldenstolpe, mon tres honore et chere Frere a Stokholm 
 

53. (2 november 1678) 

Monsieur mon tres honore chere Frere! 

Dubito, num adhuc Epistula haec mea Te Holmiae offendat; 
speravi enim indies Septentrionalem Te feliciter reducturum. 
Paucas tamen exarabo lineolas, ut officio meo functus esse vi-
dear. Innotuit quidem Tibi jam totaliter immensum istud dam-
num, quod quidem mihi praecipue in absentia mea intulit ve-
hementissimum istud incendium, quod magnam quidem urbis 
partem concremavit, sed in villam nostram potissimum saevie-
bat, adeo ut ex omnibus opibus meis, non nisi aliquot clavos, 
ferramenta et pauca argenti frusta ex pulvere collegerim. Vasa 
omnia amisimus, adeo ut nec coclear ligneum nobis remanserit, 
multo minus tonnae aut hydrae sive amphorae. Vide itaque, ut 
aliquot tonnas nobis coemere possis. Ego hospitium procuro 
apud Professorem Petraeum et, si Tibi placuerit, potes etiam ibi 
nobiscum esse. Plura non patitur tempus. Saluta singulos a 
nostratibus diligentissime Salutatus, Deo Teroptimo Maximo 
animitus commendatus felicissime Vale! Honoratissimi Domini 
Fratris servus paratissimus Daniel Gyldenstolpe. 

Raptim Aboae 2 Novembris 1678 

Episcopum audio in Consistorio Tuam culpasse absentiam; hinc 
favor eique notatur. Excusa brevitatem meam! Scriberem qui-
dem prolixius, sed omnes cogitationes meas turbant calamitates 
et adversitates meae, quae me premunt et torquent. Vale! 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Professeur Samuel Gylden-
stolpe, mon tres honore chere Frere a Stokholm 
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54. (9 november 1678) 

Honoratissime et Exoptatissime Domine Frater! 

Redijt pridie ex Kerrenhemio feliciter post iter suum Holmense 
Charissimus Frater Samuel Gyldenstolpe nobisque hic degen-
tibus eo gratior, quod de prosperrimo Vestro statu referre novit, 
Literas Vestras Suavissimas mihi exhibens idque unicum meum 
in hisce angustijs tristitijsque solatium est, quo moeror meus 
mitigatur et spes melioris fortunae erigitur. Summa enim benig-
nitate favorem gratiamque Tuam mihi offers ad succurrendum 
mihi jam nimis afflicto et denudato, ac229 quandoquidem Tuo 
unice nitor auxilio, a quo etiam promotionem vel mutationem 
durissimae sortis meae spero, proinde animi mei censa230 sub-
misse implorata venia Tibi paucis exponam simul rogans, ut 
turbati231 mentis errores, si qui irrepserint, favor benevolus con-
donet. Cogitavi difficile mihi fore hic loci damnum, quod passus 
sum, resarcire posse; proinde volubilis animus et de restaura-
tione anxius existumavit magis conducere ad augendum rem 
familiarem, si sors mea hinc in Suetiam vel Holmiam transferre-
tur, nam et alioquin dura hic videntur esse fata.  

Spargebat non ita pridem per urbem fama Senem istum Con-
sulem Holmensem Tegner232 officium mutaturum, quod, num 
certum sit, me latet. Si autem fuerit, novi plurimos adesse idem 
affectantes me multo digniores et capaciores. Tua autem fisus 
ope et gratia aliquid sperare possem. Ego quidem nullam aliam 
ob causam id ambirem, nisi ut Suavissima Tua frui conversa-
tione tunc233 mihi contingeret, et ego, qui omnibus meis bonis 
spoliatus sum, in ista functione me erigere possem Territorij, 
quod jam habeo, reditus retinens, sed quandoquidem tam com-
moda quam incommoda istius conditionis234 mihi non probe 
sunt comperta, proinde has cogitationes meas omnesque fortu-
                                                                               
229 ac: verbum ante ac in ras. 
230 censa: i.e. sensa. 
231 turbati: turbatae exsp. 
232 Tegner: supra lin. 
233 tunc: supra lin. 
234 conditionis: ante conditionis verbum istius in ras. 
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nas maturiori Tuo arbitrio ac judicio Tuaeque gratiae et favori 
officiosissime commendo. Buren et Geten, qui olim ibi Consules 
erant, quamvis Praesidis vel Burgravij habuerunt titulos, inde 
Vice-Praesides hic facti sunt; sic jam ad taedium, credo, audis 
errantes, volubiles ac vacillantes fluctuantis animi conceptus. Tu, 
mi Exoptatissime Domine Frater, qui meliora probare et dijudi-
care potes, tantum bonitate Tua feliciores meos promove succes-
sus prosperioresque fortunas, quas Tibi dirigendas submisse 
commendo, sed forsitan limites suos, uti prius dixi, mens mea 
vaga duris hisce fatis afflicta transivit.235 Haeret enim ut pluri-
mum menti humanae ea imbecillitas, quod sortem mutare velit, 
aliena appetat,236 propria spernat et unicuique vel Rustico fer-
tilior vicini esse videtur ager.237  

Tuum proinde gratiosum hac in re expecto consilium, qui Te, 
cum Dilectissima Conjuge Tua, Sorore mea Honoratissima, a me 
singulisque nostratibus diligentissime a me salutata, Divinae 
Tutelae animitus commendo, qui, quoad vixero, maneo Exopta-
tissimi et Honoratissimi Domini Fratris devotissimus cultor 
Daniel Gyldenstolpe. 

Aboae 9 Novembris 1678 

P. S. Obnixe peto, ut inclusas has ad suum locum transmittere 
velis Epistolas. Iterum iterumque vale! Prosperare mihique fave! 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire d'Estat de Sa Ma-
jeste le Roy de Suede Nicolas Gyldenstolpe, mon tres honore 
chere Frere cette presente a Stokholm 

 

55. (11 maj 1679) 

Honoratissime et Exoptatissime Domine Frater! 

Rogat assidue vidua haec beati Domini Magistri Erici Justandri, 
Pastoris in Wirmo meritissimi, ut hinc Holmiam transeuntem 

                                                                               
235 transivit: supra lin. 
236 Cf. proverbium: Multi aliena appetunt, sua contemnunt. 
237 Cf. Ov. A. A. I,349: fertilior seges est alienis semper in agris. 
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recommendatitijs ad Vos munire vellem,238 quo facilior pateret 
aditus eoque citius res suas ibi expedire posset. Verum crebris 
meis intercessionibus pro alijs Vobis molestus esse nolo, ne gra-
tiosa Vestra benignitate erga me abuti videar. Non tamen dubito, 
quin et miseram hanc Viduam Mariam Hartman auxilio Vestro 
sublevetis, memores istius necessitudinis, quae nostros pios Pa-
rentes et ejus olim intercessit, in qua domo nos etiam in infantia 
conversationem habuimus, et hanc jam adversa fortuna ad illum 
statum detrusit, ut commiserationem ab omnibus mereatur. 
Vidua enim Marito probo defuncto mansit aero alieno obstricta 
plurimisque liberis Parente orbis solummodo gaudens. Pium 
itaque foret hujus aliquantulum levare miseriam et calamitatem, 
quod et Vos sponte facturos novi; proinde nec prolixiores hic ea 
in re duco lineas.  

Nihil novi hic occurrit, nisi quod Sacellanus noster Magister 
Andreas Pryts nobis nuper valedixit ad Pastoratum se hinc con-
ferens in Kimito. Ei jam successit Magister Andreas Hasselquist 
Smolandus, Gener beati Henrici Scäfers, qui etiam bonus est 
Concionator, et obijt nuper Uxor Magistri Andreae Prytz, quae 
filia erat beati Magistri Simonis Kexleri.  

Hic jam subsisto, festinat namque abitum nuntius hujus 
Viduae; proinde nunc manum de Tabula retraho, Deo Terop-
timo Maximo Te, mi Exoptatissime Domine Frater, cum Dilec-
tissima Conjuge Tua, Sorore mea Honoratissima, in prosperri-
mos successus ac incrementa animitus commendans, cum sub-
missa salutatione a singulis nostratibus ego ad vitae finem ex 
officio meo maneo Exoptatissimi et Honoratissimi Domini 
Fratris devotissimus cultor Daniel Gyldenstolpe. 

Raptim Aboae 11 Maij 1679 

Salutentur singuli nostrates ibi loci meis verbis humilime. Vale 
iterum iterumque! Vale, memor quoque Charissimi Fratris 
Samuelis, de quo heri scripsi. 

                                                                               
238 vellem: supra lin. 
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A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire d'Estat de Sa Ma-
jeste Le Roy de Suede Nicolas Gyldenstolpe, mon tres honore 
chere Frere a Stockholm 
 

56. (17 maj 1679) 

Mi Honoratissime et Exoptatissime Domine Frater! 

Verbis non exponere possum gaudium istud, quod ex literis 
Vestris suavissimis hausi 6 hujus datis, quae summo mane circa 
quintam, cum adhuc in lecto stertebam, 12 hujus mihi porrige-
bantur, ad quas statim surexi.239 Et communicata laetitia cum 
singulis nostratibus, contigit enim et Uxori meae et Sorori Sarae 
tunc hic in Urbe esse, non aliter ac in Ecclesia nos hic in hospitio 
nostro pro singulari Omnipotentis Dei clementia et peculiari 
dono 'Te Deum laudamus' simul cecinimus. Recreavit quoque 
nuntius iste Dominum Affinem nostrum Doctorem Enewaldum 
summopere et Charissimimam Sororem nostram Susannam ac 
Amantissimum fratrem Samuelem, et totus iste laetabilis nobis 
erat dies, quem non nisi ardentissimis votis pijsque acclamation-
ibus pro incolumitate Dilectissimae Matris Puerperae, Sororis 
nostrae Exoptatissimae, et recentis240 nati filioli inter pocula cele-
bravimus.  

Vigeat igitur vivatque novum istud Vernali tempore ante 
Capita Geminorum enatum germen, Luna accrescente felicis-
simo sidere productum, cum priori ante partum die Sol lunam 
per sextilem benigne aspexit; ipso die generationis Mars Ve-
nerem itidem per sextilem fovebat, sequenti Mercurius Lunam 
per Sextilem intuebatur et tertio die Jupiter trigonum cum Luna 
habuit, quae ingenij acumen, ornatum loquendi modum et glo-
riam denotant. Floreat igitur novum hoc emicans sidus, nova 
fulgens aurea columna, familiae nostrae optima spes et decus 
Edvardus Gyldenstolpe in seram usque posteritatem. Gratulor 
itaque Tibi, mi Honoratissime Domine Frater, qui Familiae Gyl-
denstolpianae caput es, de tam optato Dei Omnipotentis dono. 
                                                                               
239 surexi: i.e. surrexi. 
240 recentis: supra lin., verbum in ras. 



 
 

D A N I E L  G Y L D E N 5 T O L P E S  B R E V  

 151

Gratulor familiae nostrae de tam felici augmento et mihi denique 
ipsi de tam Dilecto ex Suavissimo Fratre Nepote. Hoc nunc unice 
in votis habeo, ut quemadmodum ortus ejus summum nobis 
singulis attulit gaudium, ita et incolumitas ac prosperrima accre-
tio ejus nos porro semper exhilaret. Maximas etiam ago grates 
pro benignissima invitatione ad Testimonium baptismi, quam 
pro singuliari mihi collato honore reputo et, quoad vixero, deme-
reri studebo.  

Quod autem de abitu in Belgium scribis, me maximopere 
angit. Utinam Te in Patria nobis liceret retinere; proinde, si un-
quam licuerit mihi, circa mediam aestatem bono cum Deo Vos 
quam citissime salutabo oretenus, desiderio etiam motus videndi 
novi hujus Gyldenstolpij, quem semper optime valere animitus 
voveo, et ut Suavissma Conjunx Vestra, Soror mea Honoratis-
sima, brevi pristinae restituatur sanitati, quos Vobiscum Deo 
Teroptimo Maximo in prosperrimos successus ac incrementa 
ardentissimis suspirijs commendo, qui ad vitae finem maneo 
Honoratissimi et Exoptatissimi Domini Fratris devotissimus 
cultor Daniel Gyldenstolpe. 

Raptim Aboae 17 Maij 1679 

Vos singuli nostrates submisse salutant. Falkenbergius jam jam 
huc in Civitatem accessit. Vale felicissime, memor fratris nostri 
Charissimi Samuelis, ut defuncto Gyllenbögel succedere possit. 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire d’Estat de Sa Majes-
te Le Roy de Suede Nicolas Gyldenstolpe, mon tres honore chere 
Frere a Stocholm 
 

57. (22 maj 1679) 

Exoptatissime et Honoratissime Domine Frater! 

Quandoquidem praesentium lator nobis optime cupiens amicus 
inveteratus Professor Magister Axelius Kempe a me instanter 
petijt, ut verbis aliquot personam ejus Tibi recommendarem, 
nam ad expediundum negotia sua Holmiam jam jam favente ex 
borea vento navigio festinat, proinde intermittere non possum 
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hisce apud Te, mi Exoptatissime Domine Frater, pro ipso sub-
misse intercedere cum obnixa petitione, ut velis ipsi, in quacun-
que re potueris commode, benigne succurrere. Transmitto etiam 
nunc simul copias Regiarum Literarum de praedijs, quas hic ex 
Cancellia Provinciali obtinere potui, si Regis nostri clementis-
simi confirmatio quaerenda erit. Utinam et aliquid effici posset 
in causa ista Soceris241 mei Domini Vice Praesidis de Praedijs 
defuncti Schrafers in Livonia, nam et mihi inde haud exiguum 
redundaret commodum. 

Exivit nuper Urbe Socer meus rus ad recolligendum vires; est 
autem nunc semper valetudinarius, et vix credo ipsum morbum 
suum brevi temporis spatio prorsus superare posse. Optandum 
etiam esset, si modo Omnipotenti Deo sic placuerit, ut Charis-
simus Frater Samuel Gyldenstolpe jam ad conditionem istam, de 
qua prius scripsi, promoveri posset. Tua hac in re, mi Exoptatis-
sime Domine Frater, nitimur ope successum beneplacito Dei 
Omnipotentis commendantes. Tuum etiam praenominatus Fra-
ter Samuel avide expectat consilium in causa Matrimoniali, de 
qua proxime mentem suam ipsemet scripto exposuit; mihi 
quidem istud non videtur inconsultum, nisi aliud melius ibi 
Holmiae pateret, sed nihil hac in re agitur, priusquam nobis 
innotuerit, quid Vos hac de re sentiatis.  

Iam totus in aedificanda area nostra occupatus sum, quae res 
magnos requirit sumptus et assiduam curam ac242 inspectionem, 
nam alioquin operarij in otio diem consumunt. Et ubi aliquot 
mansiones sive Cameras paratas habuero, auxilio Omnipotentis 
Dei quam citissime circa mediam aestatem favente supremo 
Numine secundum gratiosissimam invitationem Vestram be-
nignissimamque suasionem Holmiam etiam ad exosculandum 
manus Vestras transcurram.  

Deus Teroptimus Maximus Te, mi Exoptatissime Domine 
Frater, ab omni malo servet, immunem sanitatem confirmet, 
vires ac prosperitatem augeat omnigenaque felicitate beet Te to-
tamque Familiam Tuam, Conjugem Suavissimam, Dominam 
                                                                               
241 Soceris: Soceri exsp. 
242 ac: verbum in ras. ante ac. 
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Sororem meam Honoratissimam cum Filiolo Lepidissimo et 
Amantissimo, quem Omnipotens Deus itidem clementer conser-
vet, eundemque summo trahor desiderio videndi. Uxorcula mea 
humiles ac officiosissimas suas salutationes nunc simul mecum 
transmittit, qui ad vitae finem maneo Exoptatissimi et Honoratis-
simi Domini Fratris devotissimus cultor Daniel Gyldenstolpe. 

Raptim Aboae 22 Maij 1679 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire d'Estat de Sa Ma-
jeste Le Roy de Suede Nicolas Gyldenstolpe, mon tres honore 
chere Frere cette presente a Stockholm 
 

58. (16 augusti 1679) 

Honoratissime et Exoptatissime Domine Frater! 

Jam non nisi humiles ac submissas meas gratiarum actiones 
accumulare et iterare possum, indies enim Tua in me collata 
gratiosa beneficia augentur, et mihi facultas nulla est remune-
randi. Si tamen Omnipotens Deus vitam mihi prorogaverit sor-
tesque meas feliciores reddiderit, animadvertes olim bono cum 
Deo tantam Te gratiam ac munificentiam totque beneficia in-
grato243 non contulisse. Etiamsi singula rependere non potuero, 
animus tamen mihi promptus atque gratus erga Te, mi Suavis-
sime et Honoratissime Fratrum, ad extremum vitae halitum 
manebit. Priora Tua mihi prestita244 beneficia innumera sunt, et 
pari modo ista, quae proxime, cum apud Te ibi Holmiae es-
sem,245 indies expertus fui, omnem superant numerum.  

Posteaquam Tibi submisse valedixi die Saturni, nona nempe 
Augusti, felicem Laus Deo in itinere habui progressum, nam die 
Lunae proxime sequenti, undecima Augusti, Aboam et nostrates 
hic feliciter salutavi. Dominum Regni Drotzetum prius in Boge-
sund in transitu compellavi, et de mutationibus hic in Academia 
loquutus fui, qui Se jam hac de re Regi perscripsisse ajebat, et 
                                                                               
243 ingrato: Te in ras. supra lin. 
244 prestita: i.e. praestita. 
245 essem: supra lin. 
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credo ipsum Flachsenium ad Professionem Theologicam recom-
mendasse, Acrelium ad successionem Miltopaei et Simonem 
Tolpo ad Logicam Professionem. Dixit tamen se probe ista singula 
non recordari, cum tamen Petraeus melius Flachsenio promo-
tionem meruerit et Wanochius melius Simone Tolpo. Fiat autem 
voluntas Domini. Si vero aliquid literis efficere potueris ad Regis 
Conciliarios in Scania pro Petraeo, Wanochio vel Wedbeckio, 
obnixe peto, ne hoc negligere velis; omnem enim illi in Te spem 
collocant. Videbatur mihi Regni Drotzetus jam senio confectus 
repuerassere, qui non nisi de re sua angusta conquerebatur. 
Solus mare absque socijs trajeci et laus Deo nullas piratas vidi. 

Charissimi Fratris Samuelis diligentiam in aedificando in mea 
absentia etiam coram Te laudabo, qui jam jam ad Jacolanum et 
Miecula246 se contulit visum, quid ibi agatur. Futura septimana 
me bono cum Deo in Territorium meum me conferam. Submis-
se peto, ut etiam Scultiorum causam Tibi de meliori nota habere 
velis commendatam. 

Salutant Te nostrates omnes diligentissime. Uxorcula mea 
cum Sororibus pro transmissis rebus mecum humiles ac submis-
sas gratias agunt Tibi, mi Honoratissime Domine Frater. Salutat 
Te etiam plurimum benignus hospes meus Petraeus, qui etiam 
propediem ad Te transcurret. Saluta enim meis verbis diligentis-
sime Dominos fratres Laurentium ac Edvardum Ehrenstenios, et 
Lepidissimum Fraterculum Edvardum Gyldenstolpe, quos sin-
gulos Vobiscum Deo Teroptimo Maximo in prosperrimos suc-
cessus animitus commendo, qui ad vitae finem maneo Honora-
tissimi et Exoptatissimi Domini Fratris devotissimus cultor 
Daniel Gyldenstolpe. 

Raptim Aboae 16 augusti 1679 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire d’Estat Nicolas 
Gyldenstolpe, mon tres honore chere Frere a Stockholm 

 
 

                                                                               
246 Miecula: vel Mieculam exsp. 
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59. (24 oktober 1679) 

Generose et Exoptatissime Domine Frater! 

Literas Vestras Honoratissimas 7 hujus Holmiae datas statim 
post meum ex Tavastia reditum debita reverentia excepi, quae 
duplex mihi gaudij suppeditat argumentum; primo pacem nun-
ciantes cum vicino Rege foedere firmatam, quod res Imperij 
publicas concernit; secundo felicem quoque Vestrum proprium 
statum indicantes, quem Omnipotens Deus diu durare faxit. In-
credibile itaque dictu est, quantum literae istae Vestrae honora-
tissimae mihi attulerint gaudij, nec magis in votis habeo, quam 
ut porro semper ejusmodi247 beari possim nuntijs.  

Hoc etiam unice opto ac voveo, ut Tibi, mi Frater Honoratis-
sime atque Exoptatissime, in Patria manere contingat, quo ansa 
mihi sit commodior in ejusmodi rebus me exercendi, si mihi 
hinc migrandum erit, quod quidem omnino exopto, nam ad-
modum hic affligor inclementia Praesidis nostri, qui etiam hodie 
mulctam 50 Talerorum Argentorum mihi imposuit, propterea 
quod octiduum serius ad sessionem hanc accessi, quod ex mero 
affectu contigisse dicere possum, nam secundum Processum 
Judicialem §3 ter quidem, quod supervacaneum erat, me scripto 
vel absentiam meam excusavi, quae excusatio tamen non at-
tendebatur. Legitima tamen habui impedimenta utpote viarum 
incommoditatem et aliae, quae ex incendio fuerunt remorae, 
quod maturius Judicium incipere non potuerim. Et si nulla mihi 
alia fuisset excusatio, sufficere248 tamen haec deberet, quod et ibi 
in officio meo publico detentus fui. Sum enim laus Deo a Sacra 
Regia Majestate constitutus Judex Territorialis in superiori Sata-
kundia, quod munus et meum est perficere. Nec animadverto 
alios Assessores,249 qui me serius absque pregnanti causa accesse-
runt, tam duriter esse250 alloquutos251 neque jam hoc tempore pro 

                                                                               
247 ejusmodi: supra lin. 
248 sufficere: corr. ex sufficeret. 
249 Assessores: supra lin. 
250 esse: supra lin. 
251 alloquutos: litterae tos supra lin. 
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meo Assessoris munere aliquod salarium habui. Transeant jam 
ista, nam non nisi taedium pariunt, et dabit Deus istis aliquando 
finem. Insensus252 mihi nunc erat Praeses, propterea quod Rus-
tico ejus uno253 in Territorio meo secundum legem nostram 40 
marcarum mulctam imposuerim.  

Heri Falckenbergium compellavi, qui admodum benignum se 
praebuit cum petitione, ut omnino ejus nomine Vos salutarem. 
Is nullum pro Miekulano Equitem exposuit, verum ego jam 
Vestro nomine praestiti, prouti attestatum indicabit, quod bono 
cum Deo proximo cum Tabellario transmittam, nam hodie idem 
obtinere non potui, et sic omnino Deo volente de Miekulano 
optimo praedio certi estis, ac, quamprimum commodam nactus 
fuero occasionem, hoc agam, ut Blomij consanguineus Consul 
Bernhardus Richardi simul litteris subscribat.  

Videbo etiam, ut, si unquam possibile fuerit, per biduum ad 
Jacolanum transcurrendi veniam mihi impetrabo,254 quo com-
modius res Miekulanenses inspicere possim Vobisque postea 
earum rationem reddere. O utinam Vobis primo Vere cum Suav-
issima Conjuge Vestra, Sorore mea Honoratissima, ac Filiolo 
Amantissimo huc transcurrere contingeret. Non negligam ego 
hoc agere, ut singula decenter sint ordinata, ut hic aliquando in 
loco nostro natali feliciter conveniamus, ac ut Novus Gyldenstol-
pius Edvardus in gramine Jacolanensi tripudiare possit, prouti et 
nos in infantia fecimus. 

Pace Vestra obnixe peto, ut Calendarium255 Majus futuri anni 
in quarto mihi transmittatis; hic enim256 non haberi potest ve-
nale, simulque fortunas Magistri Andreae Petraei Vobis sub-
misse commendo promovendas, qui in angustijs meis maximum 
mihi absque solutione contulit subsidium, ut et Wanochius nos-
ter ipsi succedere possit. 

                                                                               
252 Insensus: i.e. incensus. 
253 uno: uni exsp. 
254 impetrabo: impetram exsp. 
255 Cf. SAOB K93 kalendarium 1). 
256 enim: ante enim verbum enim in ras. 
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Nos laus Omnipotenti omnes bene valemus et Domus nostras 
in instantem hyemem sive brumam reparamus. Salutant Vos 
plurimum Doctor Enewaldus cum Sorore Susanna eorumque 
liberis, Soror Sara cum Uxore et Filiola mea, quae non nisi fall-
boll pro farbror nominare potest, et Dominus Socer meus. Ego 
etiam humillimas transmitto salutationes ad Excellentiam Suam 
Dominum Aulae Cancellarium ac Generosissimam Conjugem 
ejus, nec non ad Conjugem Vestram Suavissimam, Sororem 
meam Amantissimam, ac Fraterculum Lepidissimum Edvardu-
lum Gyldenstolpe. Utinam etiam a Fratribus nostris Charissimis 
Carolo et Gustavo Gyldenstolpijs optatos haberem nuntios eos 
nempe belle valere et rem bene agere. Hisce Vos omnes ac singu-
los Divinae Tutelae in prosperrimos successus ac incrementa 
animitus commendo, qui ad vitae finem maneo Exoptatissimi 
Domini Fratris devotissimus cultor Daniel Gyldenstolpe. 

Raptim Aboae 24 octobris 1679 

A tergo: A Monsieur Monsieur Le Secretaire d'Estat de Sa Ma-
jeste Le Roy de Suede Nicolas Gyldenstolpe, mon tres honore 
chere Frere a Stckholm 

 

60. (15 november 1679) 

Honoratissime et Exoptatissime Domine Frater! 

Literas Tuas gratiosissimas proximo cum Tabellario debita 
reverentia excepi, quibus indicas Te ex Charissimi Domini 
Fratris Samuelis Gyldenstolpen Epistola hinc transmissa intellex-
isse, quomodo Honorandus Dominus Affinis noster in publica 
Disputatione docte retundebat novitij istius ineptias ac, quamvis 
ipsemet tunc in Academia non adfuerim, ab aliorum tamen 
relatione certa habeo ipsum solidissima eruditione confundisse257 
ignavum fastum et insolentiam Nasonis istius ne dicam nasutuli, 
cujus domus tota inexstinguibili erga nos ardet invidia, quem-
admodum etiam antistes meus summo me persequitur odio, 
quod quidem ex arbitrio Omnipotentis Dei evenire dico, ut exer-
                                                                               
257 confundisse: confudisse exsp. 
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citium persequutio258 ista sit pietatis ac nos hic in actionibus 
nostris cautiores simus.  

Submissas Tibi, mi Suavissime Domine Frater Patrone Hon-
oratissime, ago grates, quod ultro Te offeras ad comparandum 
mihi literas ex Senatu ad Dicasterium de 50 Thalerorum mulcta 
ista. Postea autem eandem minutam esse percepi ad 12 Thaleros, 
et videbo, quid adhuc faciat, cum ab illa quoque liberari petiero, 
nam et alij omnes, qui me serius accesserunt, immunes sunt.  

Dominus Falkenberg et Commissarius Gripenberg has mihi 
tradiderunt literas hisce inclusas259 de Equo, quem pro Mieku-
lano exposui, quas contra haeredes Blomens vel consangvineos 
recte ac decenter scriptas esse existumo. Verum si easdem alia 
forma habere volueris, hic facile mutari possunt. Sunt enim 
ambo jam satis benigni et honorificam Tui fecerunt mentionem. 

Honorarium sive pecuniam, quam Gripenbergio pro literis 
his obtuli, non recepit, modeste se excusans, hoc solummodo 
petens, ut personam Suam Tibi recommendarem. Si itaque vel 
tantillum Tibi superesset temporis, ut verbulo ipsi perscriberes 
laudando humanitatem ejus, hic optime acceptum foret.260 Jam 
etiam praedia ista in Södermark, quae Creutzijs prius fuerunt et 
Parens noster piae memoriae Coronae cessit, mihi reddere vol-
unt, quandoquidem261 Creutzij illa jam deseruerunt. Sed utinam 
liceret mihi retinere Ingois et Hihna secundum pristinam condi-
tionem et Equos exponere pro Södermark, quae praedia deinde 
in alium possem derivare, sed dubito, num tantos quotannis 
ferant reditus ac Ingois et Hihna, vel utinam Militiae officialibus 
darentur ista in Södermark. Omnia mea de hisce praedijs docu-
menta illuc transmisi et, quae domi relinquebantur, concremata 
sunt. Proinde a Te, mi Honoratissime Domine Frater, obnixe 
peto, ut eadem mihi quamprimum remittere velis et benignum 
mihi simul suggerere concilium,262 quid faciendum sit, nisi ibi 

                                                                               
258 persequutio: i.e. persecutio. 
259 hisce inclusas: supra lin. 
260 hic … foret: supra lin. 
261 quandoquidem: litterae ante q in ras. 
262 concilium: i.e. consilium. 
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loci hac in re commodius aliquid effici posset, quod tamen spero 
et opto.  

Dixit mihi inter alia Dominus Falkenberg Regem statuisse 
brevi omnia Territoria a Dicasterijs auferre, ne Assessor aliquis 
judex simul sit Territorialis; quod si contigerit, mallem ego Ter-
ritorium mecum retinere quam Assessoris munus, praecipue si 
aliud huic etiam addere liceret, nisi mihi ex perbenigna ac gra-
tiosa cura Tua has oras relinquere contingeret; verum sortes 
meas Omnipotenti Deo commendo. Si vero illuc migrandum 
mihi erit, quod utinam feliciter contingeret, optarem, ut etiam 
Tu, mi Honoratissime Domine Frater, in Patria maneres et non 
ad exteras Regiones tenderes, quo etiam auxilio Tuo sublevari et 
manuductione erudiri possem. Et inprimis futura aestate bono 
cum Deo Tecum263 hic in Fenningia convenire optarem,264 quod-
cunque itaque contigerit, submisse peto, ut mature ea de re cer-
tior fiam. Si talis, uti dixi, mutatio cum Territorijs accideret, tunc 
forsitan etiam Amantissimus Dominus Frater Samuel Gylden-
stolpe posset promoveri, quod quidem optandum foret.  

Summopere gaudeo exinde, quod audiam Fratres nostros 
Charissimos natu minores, utpote Carolum et Gustavum Gyl-
denstolpios, bene valere et rem feliciter agere, quod gratia Om-
nipotentis est. Deus Teroptimus Maximus ipsis quoque porro ex 
alto clementer benedicat. Salutentur meis verbis submissa rever-
entia Generosa ac Dilectissima Conjunx Vestra, Domina Soror 
mea Honoratissima, ac Suavissimus Fraterculus meus Edvardus 
Gyldenstolpe cum caeteris Fratribus Sororibusque Amantissimis. 
Nostrates etiam hinc omnes ac singuli plurimum salutant. Hic 
subsisto Vos omnes Deo ejusdemque Angelicae custodiae animi-
tus commendans, qui ad vitae finem maneo Exoptatissimi ac 
Honoratissimi Domini Fratris devotissimus cultor Daniel Gylden-
stolpe. 

Raptim Aboae 15 Novembris 1679 
 

                                                                               
263 Tecum: supra lin. 
264 optarem: supra lin. 
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61. (15 december 1679) 

Exoptatissime et Honoratissime Domine Frater! 

Literas Vestras gratiosissimas 2 hujus datas debita reverentia 
exosculatus fui, quae proximo cum Tabellario rite advolarunt. 
Verbis non exprimere possum gaudium istud, quod ex suavissi-
mis ac benignissimis Literis Vestris, mi Exoptatissime Domine 
Frater, habeo; maximam enim spirant gratiam benevolentiam-
que et spem mihi suggerunt certissimam felicioris fortunae, 
quam, ut promoveat Supremum Numen, humilimo corde voveo.  

Ex literis Charissimi Domini Fratris Samuelis quidem in-
tellexistis, quomodo propter mulierem istam, quam in Kerren-
hemio hisce annis habuit, nunc hic vexatur. Urgent et exaggerant 
causam hanc adversus ipsum Praeses Creutzen clanculum et 
Episcopus palam, volentes ipsum hac ratione prorsus delere 
multumque adversitatis ipsi hanc ob causam intulerunt. Prohibi-
tus enim est locum suum in Templo occupare ac publicis inter-
esse solennitatibus, donec de re illa conclusum fuerit. Spero 
tamen bono cum Deo ex candore ac integritate quorundam 
causam hanc hic quoque brevi alio modo casuram, quam ut 
malevoli isti desiderant et machinantur, quod et animitus 
exopto, ne ex lapsu nostratium inimici diuturnum habeant 
gaudium. Papicolae hujus nepos Jacobus Flachsenius insignem 
quoque in pectore fovet vulpem.265  

Est et jam hic inter Assessores Nobiles et Barones studiosos 
emulatio; proinde in introductione Magistri Achrelij tres Asses-
sores, ego nempe, Gyllenkrok et Stolhansken ex processu isto 
abivimus, quandoquidem superiorem nobis occupare voluerunt 
locum, quod summa nasutia266 est alibi non usitata. Hincque 
exasperatum est erga me quoque odium Praesidis, et mulcta ista 
ad 12 Thaleros minuta in me manet. Vota etiam, quae in tribus 
causis scripto in Dicasterium insinuavi, mihi reddita sunt cum 

                                                                               
265 Cf. Hor. A. P. 437: numquam te fallent animi sub vulpe latentes, et Pers. 
Sat. 5,117: Astutam vapido servas sub pectore vulpem. Cf. etiam litteras 
Danielis 35 et 51. 
266 nasutia: verbum non inveni. 
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admonitione dura satis, ne ejusmodi ulterius tentarem, quod 
prorsus contrariatur legi nostrae, statutis ac decretis Regiijs. 
Verum ego summam istam injuriam tacita quidem tolerantia 
ferre possum, sed si causae istae ad Revisionem pervenerint, 
meam omnino indicabo mentem et insinuabo vota firmo fun-
data talo; sed transeant ista.  

Novum Equitem Miekulanensem statim dimisi, cum audivi 
veteranos in reditu esse; nec inutile foret, si agriculturae curam 
habere posset antiquus iste, ubi redierit, quod quidem tunc bono 
cum Deo observabo. Scribis praeterea, mi Honoratissime Do-
mine Frater, iter Vobis adhuc hac hyeme in Belgium maturan-
dum esse, quod felix prosperumque faciat Omnipotens Deus, 
quandocunque contigerit. Semperque paratum me habebo illuc 
transcurrendi, cum me vocaveritis. Hisce tamen palam non vale-
dicam, ut deinde possit aut Frater Samuel aut Silfversuan aut 
Affinis meus Henningus Johannes Grass, qui Magister est Equi-
tum, mihi in Dicasterio succedere. Sed ut aliqua mihi sint media, 
quibus me ibi Holmiae in initio bono cum Deo condigne267 sus-
tentem, submisse peto, ut, si unquam possibile fuerit, restantias 
et salarium meum in Collegio Camerae mihi procurare velitis 
secundum supputationem, quam Domino Bergen reliqui. Ac-
cedit quoque isti supputationi salarium unius anni nempe 1680 
et sic addendi sunt 800 Thaleri argentei. Rationes persuadentes 
esse possunt aegestas268 ac res mea angusta, et quod omnibus 
bonis flagrantissimo incendio spoliatus sum, verum si commo-
dius hac ratione aliquid obtinere possem, si placeret Tibi, mi 
Honoratissime Domine Frater, aperire Regi clementissimo mag-
nam me Tibi pecuniae summam debere eandemque ad sustenta-
tionem meam a Te mutuasse, qua jam ad usus Tuos proprios 
omnino egeres, tunc non solum Tibi debitum meum persolvere 
possem, sed et ipsemet haberem, unde honeste viverem, sed 
singula hac gratiae Vestrae et prudentissimae dispositioni obnixe 
commendo ordinanda; nam nisi certam aliquam accepero assig-

                                                                               
267 condigne: in marg. 
268 aegestas: i.e. egestas. 
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nationem,269 necessum habeo hic quoque numerata pecunia per-
solvere contributionem Nobilium proximam, quae adhuc non 
est soluta. Possem et huc aliquam copiam salis procurare, si 
licentia mihi indulgeretur per Mercatores hujus urbis, sed, si ibi 
contingeret aliqua occasio, commodius mihi foret.  

Per tres septimanas aliqua270 hic servavi munuscula Vobis, mi 
Honoratissime Domine Frater, transmittenda; viliora quidem 
sunt et fennica munera, nempe 10 libras aridorum luciorum (10 
lb Torra Geddor) et 10 libras Lupuli Fennici (10 lb Humbla) 
verum si nulla omnino datur mihi ansa ista transmittendi hac 
hyeme, quam tamen quaeram mihique opto, tunc omnino primo 
vere perferentur; munuscula tamen sunt,271 nec Tuis erga me 
meritis digna, nec meo respondentes officio vel prolixissimae 
obligationi, qua obstringor, sed animum solummodo indicant ad 
debitam gratitudinem promptissimum, quamvis facultas mihi 
adhuc desit. Forsitan rariores erunt hi in Belgio lucij, quamvis 
meliores ibi habeantur pisces.  

Adhuc aliquid Tibi, mi Honoratissime Domine Frater, in 
aurem pace implorata susurrabo. Transmittam Vobis, nisi dis-
pliceret, medicamentum aliquod sive pulverem in peculiari casu 
utilissimum, nempe mulieribus gravidis, quo Conjunx Vestra 
Generosa ac Suavissima, Soror autem mea Honoratissima pluri-
mumque veneranda uti possit eo tempore, unde nervi ac mem-
bra interiora puerperae firmantur et embrio optimo sanguine ac 
succo stabilitur et nutritur, adeo ut vegetus, ingeniosus ac validus 
fiat. Inveni ego praescriptionem istam in Authore quodam cele-
berrimo, et approbavit eandem Doctor Tillansius meus; quod 
medicamentum in Filiola mea Margareta, cum uterum gessit 
uxor, expertus fui, quae nunc laus Deo supra aetatem sapit et 
saepe varia prodit ridicula auctioris ingenij specimina; et isto 
pulvere quis uti potest statim a conceptione usque ad partum 
absque molestia, si placuerit.  

                                                                               
269 Cf. SAOB A2516 assignation. 
270 aliqua: aliquae exsp. 
271 sunt: supra lin. 
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Soror nostra Charissima Sophia Gyldenstolpe ante paucos 
dies ex Nylandia me accessit propediem hinc iterum abitura; illa 
etiam nunc pari modo ac Uxor mea gravida incedit humiles 
transmittens salutationes. Dominus Socer meus ante aliquot dies 
concluso Dicasterio rus se contulit relinquens mihi literas hasce 
cum plurima salute Vobis transmittendas, in quibus negotia sua 
ac petitiones quidem exponit. Defatigatur etiam miser iste Senex 
molestijs istis in Dicasterio et optaret, ut ad aliquam Dynastiam 
pervenire posset; verum difficile ipsum tale aliquid hoc tempore 
obtenturum credo.  

Ego etiam futura septimana bono cum Deo in Festum hoc 
imminens Nativitatis Christi ad Ingoisbergium meum me con-
feram statim inde a Festo in Tavastiam tendens, sperans me rur-
sus auxilio Omnipotentis circa initium Mensis Februarij hic 
Aboae fore. Abivit hinc nuper Falkenbergius Holmiam, uti dix-
erunt, a Rege nostro Clementissimo vocatus. Generalis Major 
Rebener etiam non ita pridem huc in Civitatem accessit prope-
diem Holmiam abiturus, cum quo etiam Vobis literas mittam. 
Egi cum Tabellario publico hic ut, si quae in absentia mea ad-
volarent literae, mihi easdem sine mora transmitteret. Salutentur 
meis verbis humilime ac diligentissime nostratiumque nomine 
Honoratissima Domina Conjunx Vestra cum Filiolo Suavissimo, 
Fraterculo meo Amantissimo Edvardo272 Gyldenstolpe, caeteri-
que Domini Fratres Dilectissimi, utpote Domini Carolus, 
Laurentius Philippus ac Eduardus Ehrenstenii et Domini Fratres 
Carolus et Gustavus Gyldenstolpij; quibus omnibus ac singulis 
multam felicitatem Vobiscum prosperrimumque successum 
animitus exopto, ac faustum, felix jucundumque instans hoc 
festum Natalitium Salvatoris nostri felixque novi subsequentis 
anni auspicium et progressum, ut plurimos cum gaudio, sanitate 
et successu etiam sequentes numerare possimus annos. Hoc 
jugiter vovet, qui ad aras manet Honoratissimi ac Exoptatissimi 
Domini Fratris devotissimus cultor Daniel Gyldenstolpe. 

Raptim Aboae 15 Decembris 1679  

                                                                               
272 Edvardo: post Edvardo verbum in ras. 
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62. (14 februari 1680) 

Honoratissime ac Exoptatissime Domine Frater! 

Gratiosissimas ac Suavissimas literas Vestras 27 Januarij datas 
statim post meum ex Tavastia reditum debita reverentia rite 
excepi, quibus prolixius varia perstringitis. Hoc autem unice 
summopere me angit, quod indicas Te, mi Exoptatissime Do-
mine Frater, valetudinarium esse. Proinde ardentissimis gemi-
tibus Supremum compello Numen, ut velit Omnipotens pris-
tinae Vos reddere sanitati, quo ex incolumitate Vestra gaudium 
nobis maneat diuturnum.  

Quod me attinet Laus Deo valeo idque gratia Omnipotentis 
est, etsi molestum admodum hac vice ex Tavastia habuerim iter; 
in reditu Uxorculam meam in Koskis salutavi, quae ibi apud 
Matrem Suam Charissimam felicem jam indies expectat even-
tum Vobisque ibi loci humilimas Suas salutationes submisse 
transmittit. Soror Sara in Nylandia apud Sororem Sophiam ad-
huc moratur. Ac quandoquidem jam omnino Clementissimi 
Regis nostri mandatum habetis, ut iter Vobis in Belgium matu-
randum erit, mihi etiam benigne injungitis, ut quam citissime 
illuc festinem, quo occasio nobis sit oretenus de singulis plenius 
colloqui, proinde bono cum Deo post spatium unius septimanae, 
nam prius hinc dissolvi nequeo, ad Vos properabo auxilio Om-
nipotentis; tuncque licebit mihi oretenus exponere, quod nunc 
tacite penes me animo volvo, felix nempe faustumque Vobis, mi 
Exoptatissime Domine Frater, ex toto corde apprecari iter, ut 
Supremum istud Numen Angelica sua Custodia Honoratis-
simum Dominum Fratrem ac Gratiosissimum Patronum meum 
cum Conjuge Sua Suavissima Filioloque Amantissimo salvos ac 
incolumes deducat nobisque brevi cum gaudio felicissimosque et 
expectatissimos reducat. 

Rationem etiam privatarum nostrarum rerum probam bono 
cum Deo assumam, tam de Miekulano, quam alijs. Non ignoro 
Kepuis pro quarta parte dudum Coronae redditum esse, verum 
quandoquidem ejus reditus prorsus non implebant summam, 
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proinde sumpsit et beatus Creutzius hic in Commissione273 Anno 
1673, cum in exteris fui, Metzepoiko promisitque ex Collegio 
Reductionis pecunijs persolvere id, quod ambo praedia summam 
quartae partis superant; idque ego postea redux maximo labore 
mutari feci, ut Metzepoiko ad pristinam suam rediret condi-
tionem, promittens pecunijs solvere id, quod Kepuis non im-
pleret. Verum de hisce alijsque uberius coram. Interea Vos sin-
gulos Divinae Tutelae animitus commendo, qui ad vitae finem 
debita cum veneratione maneo Honoratissimi Domini Fratris 
Devotissimus cultor Daniel Gyldenstolpe. 

Raptim Aboae 14 Februarij 1680 

Salutentur meis verbis officiosissime Amantissimi mei Fratres ac 
Sorores. Iterum iterumque valete! Existumo Dominum Prae-
sidem Creutzium etiam simul brevi Holmiam properaturum, ut 
mihi narratum est. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               
273 Cf. SAOB K2007 kommission 1). 
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Daniel Gyldenstolpes brev 
i översättning 

1. (26 januari 1669) 

Ädle herr assessor, älskade far! 

Just denna dag har satt ett slut på min långa tystnad, som jag har 
iakttagit under en tid, inte av försumlighet utan eftersom jag har 
varit förhindrad av andra affärer och i synnerhet av denna resa 
hit till Visingsborg, och den har även givit ett tillfälle, vilket jag 
önskade och oupphörligen bad om, att lägga fram några ord och 
att flyktigt behandla i skrift; jag kan nämligen inte på något vis i 
tysthet och stum förbigå den Allsmäktiges stora nåd, så outsägli-
ga ynnest, att du har bevarats hel och välbehållen för den ljuva 
fru mor, de kära bröderna och systrarna, hela familjen och slutli-
gen för mig själv genom hela det förflutna året ända till denna 
tid; på samma gång önskar jag av hjärtat att Gud allsmäktig i sin 
ofantliga godhet under det nyligen påbörjade året och under 
många kommande år skall bevara er heligt i sitt trygga och efter-
längtade hägn, vända bort hotande faror, lindra och dessutom 
helt avlägsna sjukdomar, så att ni lyckligt skall genomleva många 
år till vinning för fosterlandet, till tröst för den älskade fru mor, 
till ära för familjen, till nytta och försvar för bröder och systrar 
och även för mig samt till nytta för släktingar och vänner. Jag 
begråter innerligt att er hälsa är svag och ber i mitt hjärta om ett 
tillfrisknande. 

Jag mottager i ödmjuk tacksägelse den hedrande gåvan på 12 
imperialer, och, eftersom mina tillgångar inte ger möjlighet till åter-
betalning, vilket heller inte er frikostighet begär, skall jag, så länge 
jag lever, lovsjunga ett så välvilligt faderligt sinne gentemot mig. 
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Min berömlige kamrat1 åtnjuter nu, Gud ske lov, efterlängtad 
hälsa, och jag skall viska något i ert öra: på vägen hit den näst 
sista dagen av förra året, mitt på dagen ungefär vid den tolfte 
timmen, föll min kamrat genom isen, som då var en aning svag 
på sjön Hjälmaren nära Örebro, i en vak med sin vagn, och jag, 
som var närmast honom, tillsammans med tjänaren, som skötte 
min släde, drog upp honom ur vattnet, sedan vi fått tag i hans 
högra hand. Och därför gav mig min kamrat ett litet skrin, till ett 
värde av knappt åtta imperialer, samt fyra imperialer till tjäna-
ren, som var en enkel soldat, tillsammans med en rekommenda-
tion till hans överste, att han skulle befordras till korpral. Till en 
början såg denna olycka hemsk ut, så till den grad att inget hopp 
syntes finnas kvar, men Gud ske lov, som avvände detta enligt 
önskan. Min kamrat vill inte att detta skall bli känt för många; 
därför kan det bevaras som en hemlighet. 

Med dessa ord anbefaller jag er med den kära fru mor och 
hela familjen till Gud, jag som är och förblir till livets slut ädle 
herr assessorns, älskade fars tjänare Daniel Gyldenstolpe 

Visingsborg, 26 januari 1669 

På omslaget: Detta ödmjukt till herrn herr assessorn Michael 
Gyldenstolpe, min ärade och käre far i Åbo 
 

2. (25 november 1669) 

Ädle herre, käre bror! 

Må Gud, den trefaldigt högste och störste, som styr över land 
och hav, ständigt bevara dig levande, frisk och hel. Jag mottog 
rätteligen igår ditt brev från Venedig den 30 september. Jag skall 
skicka det bifogade brevet till far i morgon. I ödmjuk omfamning 
vördar jag din otroliga flit i att skriva, ett tecken på din välvilliga 
gunst, och jag känner stor smärta över att inte något av mina 
brev hittills har kommit i dina händer, av vilka jag skickade den 

                                                                               
1 Det latinska ordet comes översätts här med kamrat. Kanske avses egentli-
gen reskamrat eller någon av de grevar som nämns längre ned? 
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största delen till herr Båth, några till Gebsattel och slutligen någ-
ra till Snoilsky.  

Min kamrat befallde mig att påminna dig med några ord om 
att goternas efterlämningar och monument i synnerhet i Sverige2 
skall kommenteras, i den grad som tiden medger, och han ber 
samtidigt att du noggrant skall påskynda en återkomst under 
den kommande våren med Guds vilja; han har nämligen drab-
bats av en stor längtan att tala med dig.  

Patronerna och grevarna Gyllenstierna och Biörenklou etc 
hälsar dig och fortsätter att visa sin gunst, och även husfolket, 
far, bröder och systrar och vännerna Ehrensteen, Örnestedt, 
Olivencrantz, Klou, Snoilsky, Klingstedt, Vernle, Appelrotharna, 
Hesslingarna etc. Må väl du varmt anbefalld till Gud, blomstra 
och gynna även, ädle bror, din tjänare Daniel Gyldenstolpe. 

Stockholm, 25 november 1669 

På omslaget: Till herrn herr Nils Gyldenstolpe, min käre bror i 
Rom eller Venedig på Lion Bianco 
 

3. (26 november 1669) 

Ädle herr bror och gynnare, tillika älskad av alla och även myck-
et vördnadsvärd! 

Jag har skrivit många brev till dig men har förstått att inga hittills 
rätteligen har överlämnats. Här är allt bra, Gud ske lov, och allt 
flyter på enligt önskan. Måtte dock vår blide Gud höra dessa mina 
aldrig sinande suckar angående ditt välbefinnande, så att du lyck-
ligt kan driva dina affärer på dessa farliga vägar, och så att du kan 
leva frisk och hel och slutligen återställas välbehållen till oss. 

                                                                               
2 Kanske åsyftas här Johan Bures Monumenta veterum Sveonum et Gothorum 
in patria proprias eorundem literas exprimentia, Stockholm 1648. I hand-
skriften står först verbet ’undersökas’, vilket stryks till förmån för ’kommen-
teras’, eller möjligen ’skrivas ner’. Det kan alltså också handla om att kamra-
ten vill att Nils skall genomföra en undersökning av just goternas monu-
ment i Sverige. 
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Det är svårt att säga hur varmt vår alltid välvillige kamrat häl-
sar dig, och Biörenklou, Gyllenstierna, övriga patroner, föräld-
rar, vänner, gynnare, bröder och släktingar. Varmt farväl, av 
hjärtat anbefalld till Gud, den högste och störste, i lycklig fram-
gång, och gynna din bror, som förblir till livets slut ädle herr 
sekreterarens tjänare Daniel Gyldenstolpe. 

Stockholm, 26 november 1669 
 

4. (17 mars 1671) 

Ljuve bror! 

Jag är av samma åsikt som ni, nämligen att det inte är lämpligt 
att svara på denna affär med dagens brevbärare, för att det inte 
skall begås något fel på grund av alltför stor brådska. Detta är 
nämligen en sak av stor betydelse, som angår såväl vår efterläng-
tade systers välbefinnande som hela familjens ära och bekväm-
lighet; ty samma öde är både till glädje och smärta för oss alla. 
Sålunda bör vi fundera här till nästa brevbärardag, men kanske 
bör inget säkert bestämmas före vår ankomst till Finland med 
Guds hjälp, och jag skall idag under största tystnadslöfte skriva 
till bror Samuel, så att han så länge kan åtnjuta ett gott hopp. Må 
Gud bevara er och återge er den tidigare hälsan. Farväl! Jag för-
blir ädle herr brors tjänare Daniel Gyldenstolpe 

Stockholm, 17 mars 1671 

På omslaget: Till herrn herr kunglig sekreterare Nils Gyldenstol-
pe, min mycket käre bror 
 

5. (16 december 1671) 

Ädle herr sekreterare, mycket vördade bror och gynnare! 

Då jag nu fått detta tillfälle ansåg jag det passande att skicka 
detta brev till er, för att det skulle kunna förse er med lite infor-
mation angående de västgötska häraderna. Jag mottog igår ert 
ljuva brev med tillbörlig vördnad, vilket gav mig en inte ringa 
anledning till glädje, då det annonserade såväl ert lyckliga till-
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stånd som er gunst. Vi lever alla här i endräkt och med hälsa, 
Gud ske lov. Bror Samuel introducerades under högtidlig pompa 
den femte denna månad.3 Jag avlade min ed i hovrätten den 8 
denna månad, och därefter bjöd jag alla på frikostig lunch. Pre-
sidenten och Taube dröjde kvar till den nionde timmen på kväl-
len; vissa av assessorerna blev kvar till klockan två på natten och 
avreste rejält druckna. Mitt tal behagade alla, såvitt jag hör; det 
var nämligen en stor skara människor i hovrätten.  

Jag önskar er av hjärtat en god kommande julhelg och ett 
lyckligt nytt år. Jag skall omedelbart efter helgen med Guds väl-
vilja hälsa på syster Susanna, vilken inbjuder oss varmt till Ny-
land. Redan nu besöker jag med Guds hjälp hovrätten var dag, 
och man har beslutat att offentliggöra domarna kommande 
onsdag. Jag hör att Pistolhielm har kommit till staden idag, men 
jag har ännu inte fått tala med honom; jag skall vid första tillfälle 
fråga honom om Herons tillstånd.4 I morgon skall vi alla med 
Guds hjälp fira en helig måltid; vår syster Susanna är nämligen 
nära nedkomst. Andreas kan bära detta brev till Silfverhielm, 
och, om inte han eller någon av hans tjänare är i staden, skall det 
skickas till Nyköping, vilket Andreas kan göra på ett bra sätt. 
Hälsa alla och envar som önskar oss väl; farväl, varmt anbefalld 
till Gud, den trefaldigt högste och störste!  
Ädle herr brors uppmärksamme tjänare Daniel Gyldenstolpe 

I all hast i Åbo, 16 december 1671 

På omslaget: Mycket ödmjukt till herrn herr kunglig sekreterare, 
min ärade och käre bror Nils Gyldenstolpe i Stockholm 
 

6. (5 februari 1672) 

Min högt ärade och käre herr bror! 

Det plågar mig mycket att det inte på något vis ges mig tillåtelse 
att resa till Stockholm före den kommande sommaren; det hade 
                                                                               
3 Här avses Samuels installationsceremoni. Han utnämndes tidigare under 
året till professor i historia och politik. 
4 Heron är Nils hund. Jfr brev 10. 
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förvisso varit ett lämpligt tillfälle med denne herr Cronstierna 
och hans hustru, vilka skyndar på en resa härifrån och dit och 
enträget ber mig att jag skall följa med dem. Men eftersom det 
inte är tillåtet för mig själv att resa dit med dem, skickar jag er 
skyndsamt detta brev, ett tecken på min välvilja, och samtidigt det, 
som ni en gång befallde mig att återkräva från Leijonbergs hustru i 
Gustav Wellingks namn. Här har ni alltså det rikt smyckade sadel-
täcket5 som ni bad om. Jag betalade honom 6 imperialer och tog 
mynten från småbrödernas pengar, eftersom jag inte hade några 
själv. Och slutligen, då jag inte kan delta vid ert bröllop, eftersom 
nu ödet är så motvilligt, ber jag Gud att han skall göra denna dag 
lycklig och god för er; jag skall inte underlåta att fira den på 
denna plats med hedrande gästabud. Hälsa dem som bör hälsas; 
farväl, hälsad av alla här samt anbefalld till Gud, och gynna er 
tjänstvillige Daniel Gyldenstolpe. 

Åbo, 5 februari 1672 

På omslaget: Till herrn herr kunglig sekreterare Nils Gyldenstol-
pe, min ärade och käre bror i Stockholm 
 

7. (17 februari 1672) 

Ljuve herr bror! 

Idag på morgonen dog fiskal Lars Wigelius, och därför skall jag, 
bevekt av många böner från Olof Samuelssons och hela dennes 
familj och i synnerhet Samuel Olofsson Wallenius, vända mig till 
dig med detta rekommendationsbrev; han gör anspråk på suc-
cession. Många argument talar för hans sak: 1) Notarie Valsteni-
us har avböjt detta uppdrag; 2) han har utfört uppdraget som 
vicefiskal i nästan 10 år; 3) han utförde ensam hela denna syssla i 
nästan två år under den avlidnes sjukdomstid; 4) han är kompe-
tent, snabb och noggrann; 5) härtill kommer hans fars förtjäns-
ter, och 6), vilket är det tyngsta argumentet, han är förenad med 
oss genom släktskap. Många av hovrättens medlemmar kräver 
honom, och han skulle ha fått hovrättens rekommendation, om 
                                                                               
5 Jfr Carl, brev 27. 
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den hade varit helt färdig till denna brevbärarens dag. Så länge 
ber jag att du drar tillbörlig försorg om att vi inte påtvingas en 
främling, och att denne vår Samuel Olofsson förses med kungligt 
brev. Om vår Vernle i sin tur skulle vilja efterträda honom, skall 
det stå honom fritt. Jag skickade Wellingks saker med baron 
Cronstierna, som, vilket jag inte tvivlar på, redan har överläm-
nats till er. Hälsa din kommande älskade hustru och alla som 
önskar oss väl; farväl, varmt hälsad av oss och av hjärtat anbe-
falld till Gud, den trefaldigt högste och störste, och gynna er 
tjänare Daniel Gyldenstolpe! 

Åbo, 17 februari 1672 

På omslaget: Till herrn herr kunglig sekreterare Nils Gyldenstol-
pe, min ärade och käre bror i Stockholm 
 

8. (24 februari 1672) 

Ädle och högt ärade herr sekreterare, hedervärde gynnare och 
bror! 

Rekommendationsbrev skickas från hovrätten med denna brev-
bärare till Kungl. Majestät och samtidigt till riksdrotsen angåen-
de Samuel Olofsson Wallenius; jag skall således åter vända mig 
till er om samma sak med detta brev, i synnerhet eftersom vår 
president har givit mig i uppdrag att be er att ett svar i denna sak 
därifrån skall avgivas så snabbt som möjligt hit. Då nu inte möj-
lighet har givits mig att vara närvarande den kommande tisdagen, 
som är den 27 februari, vill jag alltså här visa att jag tillsammans 
med de våra, gynnare och vänner, är glad angående denna dag, 
och jag skall fira densamma med lämpliga festligheter.  

Vår Johan Erlandsson Colliander hälsar er ödmjukt med en 
anspråkslös tacksägelse för tjänst och gunst och han ber att ni 
fortsättningsvis skall hålla honom i gott minne, för att han nästa 
sommar med Guds hjälp skall kunna verka som lärare i Uppsala 
för er släkting och bror Carl, och, för att inte någon annan skall 
lägga beslag på detta uppdrag under tiden, har han skrivit brev 
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till sin far, vilket Andreas Pettersson kan lägga fram vid grevens 
hov att skickas vidare till Edman. 

I morgon läggs Jacob Gyllenstakes kropp i jorden; Jägerhorn 
och jag skall vara förtrupp eller prestaver.6 Hälsa var och en där; 
farväl, varmt hälsad av alla här och anbefalld till Gud, och gynna 
er lydige tjänare Daniel Gyldenstolpe. 

Åbo, 24 februari 1672 

På omslaget: Till herrn herr kunglig sekreterare hos Majestätet 
av Sverige, Nils Gyldenstolpe, min ärade och käre bror i Stock-
holm 
 

9. (17 mars 1672) 

Ädle och högt ärade herr sekreterare, hedervärde bror och gyn-
nare! 

Trots att jag igår skrev till er med den offentiga brevbäraren, kan 
jag dock inte låta bli att även med denne vår Lundersten vända 
mig till er med några rader och berätta att vårt tillstånd här är 
lyckligt, Gud ske lov. Det finns även något annat därutöver som 
jag här ödmjukt skulle vilja berätta: i kansliet finns en viss skriva-
re vid namn Piper. Jag tror att den avlidne borgmästaren Johan 
Olofsson var hans styvfar; han har även ett hemman i Nagu, som 
heter Prostwijk. Jag skulle vilja bruka detta och betala honom en 
årlig summa för detta, vilket brukar kallas ’arrendera’ av de våra. 
Ty jag hör från prästen på denna plats att han har erbjudit detta 
hemman till andra på dessa villkor, och kanske skall det med 
tidens gång bli möjligt att slutligen köpa det av honom; det ligger 
nämligen mycket vackert och lämpligt till. Jag ber således att ni 
skall tala med honom med mina ord om denna sak så snart som 
möjligt. Jag avslutar med dessa ord och anbefaller av hjärtat er 
med er ljuva hustru till Gud, den trefaldigt högste och störste, för 
lycklig framgång, jag som är ädle herr brors tjänare Daniel Gyl-
denstolpe. 

                                                                               
6 Prestav, en funktionär vid ceremonier (begravningar). SAOB prestav. 
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Åbo, 17 mars 1672 

På omslaget: Till herrn herr kunglig sekreterare Nils Gyldenstol-
pe, min ärade och käre bror i Stockholm 
 

10. (15 april 1672) 

Ädle och högt ärade herr sekreterare, mycket hedervärde bror 
och gynnare! 

Med största glädje mottog jag igår ditt ljuva brev av den 29 mars, 
av vilket jag bland annat med glädje tar emot ett lyckligt bud, 
nämligen om er goda hälsas tillstånd. Ödmjukt tack tillkommer 
också er för er välvilliga omsorg i affärerna angående Pipers 
hemman och lagmansdömet. Vad beträffar Pipers hemman, kan 
jag säga att jag är nöjd med er förvaltning i denna sak, ej heller 
tvivlar jag på att de fyra hemmanen kan avkasta 60 silverdaler 
eller 180 koppardaler, trots att jag aldrig varit där, men pastorn i 
Nagu Collinius, svärson till Tavonius, har rekommenderat dem 
till mig på grund av platsens beskaffenhet och jordens bördighet, 
och han trodde att de därefter kan säljas helt av ägaren. Vid givet 
tillfälle skall jag bege mig dit och mer noggrant undersöka deras 
skick. Så länge kan kontraktsbrev med hjälp av er gynnsamma 
medverkan ställas i ordning, ett uppdrag som jag åter och åter 
igen anbefaller er välvilja. Jag hoppas även att jag eller Gyllenbö-
gel i framtiden skall erhålla det lediga lagmansdömet med Guds 
välvilja och genom er omsorg och hjälp. Gyllenbögel anbefaller 
sig helt till vår gunst; så snart han har erhållit en tjänst, önskar 
han nämligen gifta sig med vår syster. Det finns även här en 
ryttmästare i medelåldern vid namn Åke Mårtensson, som är en 
flitig soldat och som har stora tillgångar; denne har såsom den 
andre eller den tredje lyckats ställa sig in hos henne förtäckt och i 
hemlighet, men eftersom han inte är av ädel börd, och hans 
karaktär inte är mig särskilt bekant, medan däremot Gyllenbögel 
är hovsam och ärbar och för ett nyktert liv, föredrar jag därför 
denne rätteligen framför den där ryttmästaren, om nu inte major 
Pistolkors, som är änkling, tillkommer och han söker råd hos 
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vissa i denna sak; han har dock inte talat med mig. Pistolhielm 
nämnde denna sak med något ord före julhelgen, men när han 
senast var här i staden, hälsade han inte på mig, vilket är ett 
tecken på ett vacklande sinne. 

Er hund, herr Heron, lever sitt liv i Nyland hos vår släkting 
S.,7 som strax skall ta den med sig till Stockholm. Domstolen vill 
helt lägga residensplikt på mig och Olof Samuelsson, så att min 
resa till Stockholm förhindras, men jag hoppas dock att kunna 
låta någon ta min plats, nämligen Lietzen. Jag anbefaller nu åter 
er att ombesörja hans och Grassens sak såsom det passar och 
skriva till dem; de driver på detta mycket och oupphörligen.  

Jag har även här rådgivare, vilka uppmanar mig att ingå äk-
tenskap här, även om jag ännu inte har satt mig det i sinnet. 
Vissa råder mig att gå till Stålhandske, andra till någon annan;8 
men allra först vill jag resa bort till utlandet ett tag, och snart 
skall det bli möjligt att talas vid med fler ord personligen om 
detta med Guds hjälp. 

Assessor Schillingen dog den fjärde påskdagen, vid den fjärde 
timmen på morgonen, efter att han dagen innan hade varit med 
oss i kyrkan. Redan är det tio personer som söker hans tjänst, 
och eftersom han ännu inte är lagd i kista, ej heller begraven, 
ville därför inte hovrätten skicka en utlysning med denne brev-
bärare. Dock skriver den ett brev till riksdrotsen med en förfrå-
gan att denne skall hindra andras försök angående platser där, 
om nu några erbjuder sig och söker uppdraget, och han rekom-
menderar på grund av gamla tjänster åldringen Gartz, vilken alla 
vet är oduglig, och man vill i hans ställe sätta notarien Walsteni-
us, och i dennes ställe Henrik Carlsson Greek; alla dessa har varit 
hos mig och bett mig att rekommendera dem. Jag ingriper för-
visso med ett vittnesmål om tacksamhet till dessa på grund av 
deras meriter, men eftersom jag har förstått av somligas tal att 
professor Axel Kempe först var utnämnd, skulle, om denne kun-
                                                                               
7 Namnet kan inte tydas i handskriften. Skulle kunna vara Silfversvan (gift 
med systern Sofia) eller rmöjligen Gripenhielm som har hemman i Nyland 
(jfr brev 12). 
8 Jfr brev 44, där ett eventuellt giftermål med Stålhandskes dotter omnämns. 
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de befordras till assessoratet, därför bror Samuel lätt kunna efter-
träda honom, och Fallander honom följaktligen. Men jag tror att 
Fallander nu skall utnämnas och även borgmästare Schaefer, 
men om Gartz skulle få assessoratet, skulle jag vilja att Gyllenbö-
gel kunde efterträda honom, om nu inte en alltför stor oförrätt 
skulle drabba Walstenius på så vis. Jag skall göra vad som synes 
er bra i detta fall för Schäder och Mellino. Tillandz traktar också 
efter denna tjänst, men jag tror inte att de vill nominera honom. 
Han vill gifta sig med farbrors änka,9 tror jag, men jag vill säga 
detta i förväg i hemlighet till er, så att ni utifrån ärlighet och 
välvilja kan överväga denna sak och driva den gynnsamt. 

Den avlidne Schilling hade häradet Stora Savolax, vilket pre-
sidenten lovade mig, men jag vet inte vad de övriga gör. Således 
ber jag om ert råd även i denna sak, och huruvida det finns hopp 
att erhålla något från Kungl. Majestät. De mediciner vilka jag 
bad att ni skulle skicka behöver jag inte nu, Gud ske lov, men 
dock de två sorterna flädermos och melisskonserv,10 vilka nu 
lämpligen kan skickas med bud. 

Jag skickar nu er skuldsedel som blev kvar hos syster Susanna, 
och doktor Enevald betalade mig hela summan som ni räknade 
upp åt guldsmeden Warnberger som betalning för arbetet, näm-
ligen 147 kopparmynt, av vilka jag behåller en del enligt er an-
visning och återstoden skall jag medföra till er, om ni nu inte vill 
ha den omedelbart. Pistolhielm har även återköpt sin sedel och 
betalat mig 26 imperialer. Falkenberg ligger fortfarande mycket 
sjuk; han är fortfarande i livet, men det finns inget hopp om 
tillfrisknande. När jag börjar skriva detta, hade jag just återvänt 
från Schillingens hus; han låg i en låda eller kista, och där var 
Schäfer bland andra, vilken hälsar till dig. Men nu avslutar jag; 
den åttonde timmen stundar nämligen och brevbäraren påskyn-
dar sin avresa. Farväl, ni som är anbefalld till Gud. Hälsa er dyr-

                                                                               
9 Katarina Petraea, som var gift med Olof Wexionius, död 1671. 
10 Se SAOB, R2304 Rob/roob mos frukt eller bär, särsk farm.; SAOB, K2143 
konserv: 1) farmakologisk term för mos gjort av växtdelar som krossats 
tillsammans med socker till en deg. Se även Daniel 33. 
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bara hustru och alla som vill oss väl. Ljuve herr brors uppmärk-
samme tjänare Daniel Gyldenstolpe. 

I all hast i Åbo, 15 april 1672 

Samuel Olofsson har bett mig att be er att ni skall tala med 
Palmquist i kammaren, för att information om fiskalens status 
skall framläggas inför notarien – såsom tidigare från början gjor-
des eller såsom förr i världen, vilket är brukligt vid övriga hov-
rätter – detta eftersom Walstenius, som var välkänd för kamrera-
ren och skrivarna under tiden för den ledningen och också stred 
mot salig Wigelius, drev detta hos dem på ett försåtligt vis för två 
år sedan. 

På omslaget: Till herrn herr kunglig sekreterare Nils Gyldenstol-
pe, min ärade och käre bror i Stockholm 
 

11. (11 oktober 1673) 

Min mycket ärade och käre bror! 

Efter att ha sagt farväl till er gav jag mig ut på havets vågor, och 
den första natten härjade en mycket våldsam storm, och med en 
sådan kraft att skepparen förlorade ett ankare. Fartyget hade 
sålunda drivit mot klipporna i det täta mörkret, om inte ett an-
kare till hade räddat mig genom Guds godhet. Vi hissade segel 
två gånger på lördagen och kom slutligen på söndagen så att vi 
såg det ganska kända, utskjutande udden Blåkulla11 och eftersom 
de ständigt motsträviga och nordliga vindarna ville att det skulle 
bli ett så hastigt slut på denna min resa till havs, syntes det mig 
vara gagnlöst att vilja försöka eller driva på något mot detta mot-
sträviga öde. Sålunda lämnade jag havet och dess dånande vågor, 
vilka bringar lika många faror som det har klippor, och gick 
alltså i land på måndagen vid Skäggenäs.12 Jag lejde mig en häst, 
då jag ansåg det lämpligare att fortsätta resan på land än att an-
förtro sig åt ett opålitligt hav. En trumslagare hos fursten av Kur-

                                                                               
11 Alltså den bekanta höga klippön Blå jungfrun utanför Oskarshamn. 
12 Halvö utanför Kalmar. 
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land följde med mig. Jag red obemärkt in i Linköping, men i Norr-
köping besökte jag Peter Helveg och i Nyköping Jonas Hyltenius, 
vilka tog emot mig med förträffligt morgonmål. Jag red in i 
Stockholm sent den 5 denna månad, för att ingen skulle se mina 
gyttjiga och smutsiga kläder; där tog jag mig till vårt vanliga 
härbärge och vistas fortfarande där i väntan på er lyckliga åter-
komst. Vid min ankomst var greve riksdrotsen i Bogesund, men 
återvände därifrån förra onsdagen, och därefter har han besökt 
senaten tre gånger; han visar sig mycket mild mot oss. 

Jag har hälsat på hos Peder Sparres hustru Christina Brahe 
och Christina Rosladin, vilken klagar över att hon inte får något 
brev från sönerna, och även hos mor och syster Gyldenkloo, 
vilka alla tog emot mig med största vänlighet. Alla Wernskiöl-
darna mår bra och inväntar er återkomst och förbereder ett pas-
sande och gästvänligt mottagande för er. Maja ägnade sig åt dans 
vid denna tid; Jacob Svarts bröllop med en ung kvinna vid namn 
Crusebiörn firas nämligen på landet. Jag vistas ofta hos Wern-
skiöldarna. Gyllenklos brev var mycket kärkommet; nu har vår 
syster skrivit ett svar, som jag skickar vidare här bifogat till er. 

Nu ägnar jag mig främst åt att klaga och att begråta mitt mot-
sträviga öde, ty, såsom ni ser av bror Samuels brev, tas alla mina 
hemman ifrån mig och återförs till kronan. Jag har hela tiden, 
ända sedan min återkomst, varit mycket orolig, ty om dessa 
mina enda ärvda hemman tas ifrån mig, blir mitt tillstånd än 
eländigare, än vad som kan beskrivas. Jag ber och bönar sålunda 
vid Gud att ni hjälper mig med råd och dåd i denna hotande 
fara, min fullständiga undergång. Så länge lever jag i snyftningar, 
okunnig om vad som bör göras. Lyckligen farväl, varmt anbe-
falld till Gud. Jag förblir till livets slut ädle herr brors tjänare 
Daniel Gyldenstolpe. 

Silfverswan kom nyligen ensam hit och han hälsar er varmt. 

Stockholm, 11 oktober 1673 

På omslaget: Till herrn herr kunglig sekreterare Nils Gyldenstol-
pe i Kalmar eller var han nu är 
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12. (28 februari 1674) 

Käre herr bror! 

Efter er avfärd härifrån höll kungens frånvaro mig kvar här. Han 
återvände först den 15 februari; den 25 dagen samma månad 
med stöd och hjälp från bäste herr Gripenhielm gladdes jag åt ett 
önskat svar och dagen därförinnan erhöll jag kungligt brev angå-
ende hemmanen, på grund av vilket jag är stort tack skyldig hans 
excellens. Även Creutz svarsbrev anlände till kungen dagen efter 
er avfärd, vilket var mycket gynnsamt för min del och rekom-
menderade min sak. Jag fick även privat brev av honom som var 
välvilligt och skrivet av hans egen hand. Fiskal Samuel Olofsson 
anlände den första februari och han medförde en kopia på brev 
från de våra och jag skickade dessa till dig i Gränna, bifogade i 
mitt brev, men jag tvivlar på att de rätteligen har överlämnats. 
Fiskalen kräver här hovrättens återstående betalning. Själv har 
jag fastställt den utestående lönen för vår far, salig i åminnelse; 
det återstår alltså 1670 silverdaler och några ören att utkräva. 
Angående min egen lön på 504 har jag överlämnat en supplik till 
den hedervärde bror Coyet, där jag ber att fjärdedelen skall beta-
las och lösas med denna återstod. Coyet säger att affären kan 
skötas även i min frånvaro, och herr Gripenhielm lovade välvil-
ligt sin hjälp; dennes söner har ännu inte återvänt till staden, 
men väntas endera dagen. 

Idag har jag sagt farväl till herr Gripenhielm i hans hem; han 
bjöd mig till lunch på Mattiasfesten13 och anförtrodde mig in-
spektionen av hans hemman i Nyland, vilka han nyligen motta-
git från sin svärfar. Redan nu kan ni, om ni önskar, skriva till 
Coyet och andra i denna sak, eller skjuta upp saken till er åter-
komst, eller avgöra om något bör utkrävas av större omfattning; 
återstodens belopp är nämligen väldigt högt. 

Här finns ett rykte att Jacob Munck har dött i Finland. Salig 
herr rådgivare i militärkollegiet Wernskiölds död har förvisso 
bekantgjorts för er i mitt tidigare brev; hans död förorsakade 
både en stor sorg och framkallade många tårar hos de efterle-
                                                                               
13 Mattiasfesten äger rum den 24 februari. 
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vande. Hans lik fördes på den åttonde dagen efter hans död till 
Riddarholmskyrkan, alltså den 15 februari. Överste Silfverklou 
var prestav. Den äldste av grevarna Douglas har just dött och 
lämnade i sorg sin hustru, dotter till riksamiralen. Carl Båth 
vistas fortfarande här och skriver till er med denne brevbärare. 
Den högborne herr Ehrensteens hustru vistas fortfarande på 
landet och har inte varit i staden sedan er avfärd. Gideon Gyl-
lenklou har varit lite sjuk på sistone, men har nu tillfrisknat och 
förbereder ett bröllop i byn inom kort. Befordran av Örnestedt 
och Rensköld har bekräftats och även Rotofs, som redan försetts 
med kungligt brev och han besöker revisionskollegiet varje dag. 
Det sägs att Olivencrantz har avvisat den befordran som han fått. 

Vidare skall jag berätta vad som sägs, men jag vet inte om det 
är sant, nämligen att Drakenberg är rådgivare i kammaren och 
att Sneckenberg efterträder honom. Abraham och Isaac Cron-
ström är rådgivare i kammaren. Mauritz Posse är både överste 
och baron och Mårten Reutercrantz efterträder honom som 
landshövding i Kalmar. Ernst Creutz vill gifta sig med flickan 
Stenbok, som tidigare var hos fru Ebba Brahe, och samtidigt vill 
han bli president för hovrätten i Åbo, men denna tvist är fortfa-
rande inte avgjord. Arvid Ivarsson kämpar fortfarande i egen 
sak. Tiden skall utvisa vem bland så många kandidater som skall 
avgå med segern. Jag skickar dig fru Maria Bures brev bifogat 
här, tillsammans med doktor Enevalds och syster Susannas brev. 

Det sägs att biskop Baazius i Växjö skall flyttas till Skara.14 
Om ändå minnet av vår salig släkting hade kunnat hedras nu! 
Jag visade för länge sedan Lindergrens handlingar för Bergenhi-
elm, men jag har ännu inte fått räkenskapsboken från skattmäs-
taren; han skjuter nämligen upp återlämnandet var dag med 
ursäkten att den ligger gömd bland hans egna. Han själv var inte 
närvarande när min sak togs upp hos kungen, ej heller kan jag 
kräva de övriga räkenskapsböckerna från Bergenhielm, innan jag 
återlämnar hans egen till honom. Detta uppdrag skall jag tillbör-
ligen utföra på er befallning, innan jag lämnar Stockholm. Jag 
skall förbereda en resa härifrån nästa vecka, på tisdag eller ons-
                                                                               
14 Johannes Baazius utnämndes till biskop i Skara 1673. 
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dag, i Herrens namn; hovrätten kallar nämligen också strängt på 
mig. De övriga affärerna som du anförtrott mig skall jag försöka 
utföra allt efter mina krafter. 

Grevinnorna Christina Brahe och Beata de la Gardie hälsar 
dig; den förstnämnda ber dig att hålla i färskt minne de uppdrag 
som givits dig. Carl Cloot kom nyligen tillbaka från Holland, 
eftersom han har drabbats av smittkoppor, och han förbereder 
sig för att återvända till Holland inom kort. En ordinarie skrivare 
har tillsatts i Nyköpings revision. Enerot klagar över detta och 
väntar med stor iver på er återkomst. Nyligen sattes kanslist Stam i 
fängelse; det sades att han skulle ha avslöjat vissa mottagna hem-
ligheter för en spansk legat mot en summa pengar; jag tror dock 
att han är oskyldig, ty han frigavs mot borgen igår. Det sägs att 
rikskanslern lät fängsla honom. Sekreterare Hohusen har sagt 
mig att han har mottagit brev från er i Köpenhamn. Må Gud 
allsmäktig ödmjukt välsigna er och er resa framdeles. 

Dessutom hälsar er sekreterarna Sneckenberg, Coyet, Linden-
schöld, Bergenhielm, Appelrotharna, Vernle, Samuel Olofsson 
och min värd och värdinna. Ni lämnade den målning av er, som 
Hjärne lät göra, hos målaren; jag har återtagit den därifrån och 
ombesörjt att den bevaras bland era saker. Jag skall se till att den 
andra stora tavlan tillsammans med min egen bärs tillbaka i 
morgon och att de ställs i rummet på härbärget här i väntan på 
er återkomst, vilken Gud må göra lycklig. Fru Maria Bure säger 
nämligen att det inte finns något passande rum där, ty väggar 
som dryper av fukt och vatten fördärvar kanske målningarna. 
Hälsa med mina ord herr Fredrik Fleming, herr Gustaf Banér, 
bror Johan Wernsköld, Dufwa15 och Andreas Berg och även 
Andreas Björkman med en bön att den sistnämnde skall skriva 
ett brev till mig endera veckan. Jag ber även att ni vill göra detta 
vid lämpligt tillfälle. Må Gud, den trefaldigt högste och störste, 
nådigt välsigna er och återföra er friska och oskadda till foster-
landet och till er familj; detta önskar ständigt högt ärade herr 
brors parate tjänare Daniel Gyldenstolpe. 

                                                                               
15 I latinet Palumbus. 
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I all hast i Stockholm, 28 februari 1674 

Johan Jonasson var hos mig efter din avfärd. 

På omslaget: Till herrn herr sekreterare Nils Gyldenstolpe i Köln, 
Hamburg. 
 

13. (6 mars 1674) 

Min mycket ärade och käre herr bror! 

Jag sätter mig redan i båten för att i Herrens namn åter uppsöka 
Finland; nu finns således inte tid att skriva utförligt till er och det 
skall vara helt tydligt för er av mitt tidigare brev, vilket jag över-
lämnade till herr Strömsköld, vad som händer här. Och när jag 
med Guds vilja har återvänt till Åbo, skall jag mer utförligt berät-
ta om var sak. Nu skall jag dock kort tala om för er att jag, sedan 
alla saker Gud ske lov ombesörjts väl, nu uppsöker hemmets 
härd. Må Gud allsmäktig även vara med er och låta dig resa 
lyckligt och komma tillbaka välbehållen, så att vi snart skall kun-
na träffas i glädje. Nu är det dags att sluta! I den timme som nu 
förflyter är den stund här, då jag skall säga farväl till Stockholm 
för denna gång. Jag anbefaller er varmt till Gud, den trefaldigt 
högste och störste, jag som är och förblir till livets slut älskade 
herr brors parate tjänare Daniel Gyldenstolpe. 

Herr Andreas Lillihöök skickas till Polen inför kungavalet.16 
Måtte Appelroth nu få följa honom. Hälsa noggrant bror Johan 
Wernsköld med mina ord. 

I all hast i Stockholm, 6 mars 1674 

På omslaget: Till herrn herr sekreterare Nils Gyldenstolpe i Köln, 
Hamburg 
 

14. (11 juni 1674) 

Ädle och ljuve herr bror! 

                                                                               
16 Johan III Sobieski valdes till kung av Polen 1674. 
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Då nu vår käre bror Samuel Gyldenstolpe förbereder en resa 
med största ansträngning till de övriga regionerna och först och 
främst önskar hälsa på dig i Belgien, kan jag alltså inte låta bli att 
inte blott önska honom allt gott och att åkalla det högsta väsen-
det, för att han skall ge denna resa lycklig framgång, så att var 
sak skall avlöpa till hans heliga namns ära, till familjens prydnad 
och till hans egen vinning, utan även att vid detta givna tillfälle 
vända mig till dig med mitt brev i tjänsten, då jag nu har en så 
pålitlig brevbärare, som förvisso står beredd här i Åbo men fort-
farande hålls kvar av motvind, och som vid första bästa gynn-
samma vind ger sig ut på havet. Jag har i brev rekommenderat 
honom till herr Gripenhielm och sekreterare Coyet, för att han 
skall kunna utrustas med kungligt brev om fri lejd. Han skall 
även driva våra affärer om fjärdedelen och också om bekräftelse 
på hemmanen. Jag har redan ställt i ordning suppliker och skick-
at vidimerade kopior på brev, och var sak är anförtrodd åt herr 
sekreterare Coyets försorg. 

Må Gud allsmäktig nu även välsigna oss, så att vi får gehör för 
våra böner, vilka också käre bror Samuel med gudomlig nåd kan 
ombesörja vid någon av sina vistelser i Stockholm. Och hur 
sakernas tillstånd är här i Finland skall han med Guds vilja utför-
ligare berätta personligen. Jag skriver därför endast några korta 
rader om dessa saker, ty ett riktigt samtal är mer utförligt än en 
framställning i brev. Den gamle överstelöjtnanten Toussaint 
Charpentier anbefaller dig ivrigt detta brev skrivet till hans son, 
om vilkens tillstånd han lever i osäkerhet; han har nämligen inte 
fått något bud från denne ende son efter hans avfärd till Belgien. 
Bröder, systrar och de övriga här hälsar dig varmt och vi ber var 
dag till Gud allsmäktig med innerliga böner angående ditt välbe-
finnande, så att han skall bevara dig frisk och lycklig där samt 
återlämna dig vid god hälsa till oss inom kort. Farväl, ädle och 
ljuve herr bror, och gynna din tjänare Daniel Gyldenstolpe! 

Åbo, 11 juni 1674 
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15. (12 december 1674) 

Älskade herr bror! 

Sedan jag skickat mitt senaste brev till dig i ödmjuk vördnad, 
kom ditt förtjusande brev av den 4 november, vilket du visserli-
gen hade skickat till Åbo, eftersom du trodde att jag tillbringade 
min tid där. Då jag nu genom ett egendomligt öde kommit hit 
redan vid denna tid på året, fann jag detta lyckligen hos herr 
hovrådgivaren Hohusen. Orsaken till min ankomst hit till hovet 
är en befallning från kungen, vilken i en rättssak mellan presi-
denten i Åbo hovrätt, Ernst Creutz och änkan till den avlidne 
borgmästaren i Helsingfors Michael Zachrisson hade givit hov-
rätten i uppdrag att se till att Grass och någon av assessorerna 
skall skynda hit för att lämna redogörelse för rättsförhandlingar-
na i denna sak och för vilka argument dom i saken bygger. Jag 
hoppas att hovrättens oskuld lätt kan påvisas i denna sak. 

Dessa tider är ack så turbulenta. Måtte Gud allsmäktig i sin 
mildhet avvisa sämre ting, som tycks hota. En sträng reduktion 
påbörjas redan i fosterlandet;17 rådande tidsförhållanden förbju-
der att anförtro dessa ting till pennan. Jag skall personligen och 
mer utförligt med Guds välvilja lägga fram de saker som har 
hänt, så snart du har lyckligen återvänt till fosterlandet (vilket jag 
önskar skall ske snabbt och under lycklig stjärna), fastän jag vet 
att detta även kommer att berättas för dig av andra. Det är min 
                                                                               
17 Ett antal reduktioner genomfördes i Sverige under 1600-talet och även 
tidigare. Den närmast i tid här är den reduktionen (eller fjärdepartsräfst) 
som genomdrevs 1655 under ledning av Karl X Gustav. Den kan ses som en 
föregångare till den reduktion som kom att påbörjas under 1680-talet, sedan 
riksdagen 1680 hade beslutat om mer omfattande åtgärder för att få in 
pengar till kronan för att kunna finansiera krig (Magnusson 1985, s. 8-9). 
Året 1655 var det främsta motivet att få fram pengar till ett fälttåg mot Polen 
som skulle inledas samma år. Med detta beslut följde två saker, dels att do-
nerade hemman på s.k. förbjudna orter (områden som var lukrativa för 
kronan, t ex Bergslagen) skulle dras in, dels att donationer som gjorts efter 
Gustav II Adolfs död skulle reduceras. Det första ledet i processen utfördes 
omgående medan det andra, själva fjärdepartsräfsten, tog längre tid, d.v.s. 
att adeln skulle betala en ränta som motsvarade en fjärdedel av vad deras 
gods inbringade. 
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enda och största tröst att du mår bra och jag önskar ständigt en 
fortsättning på detta. 

Herr Bergenhielm har under de senaste dagarna insatts som 
hovrådgivare, och igår begravdes hovrådgivare Francks kropp. 
Många förändringar har skett i Åbo hovrätt vid denna tid. Asses-
sor Stålhandske har avsagt sig sitt uppdrag i hovrätten och vidta-
git åtgärder för att tillsätta sin son som efterträdare. Den avlidne 
Falkenberg efterträds av sin svärson Gyllenbögel. Assessor Kro-
ok har adlats och blivit extraordinarie i adelsklassen och kallas 
nu Gyllenkrok. Om du blott vore närvarande, skulle du kunna 
driva på för mig viktiga saker, om nu någon befordran skulle 
tillfalla Grass, ty både hela hovrätten och Grass själv önskar 
detta. Men nog om detta! Jag är förvisso nöjd med mitt öde och 
jag anförtror min framgång till Gud, och om det synes honom 
lämpligt, skall jag glädja mig; om inte skall jag vara nöjd. Många 
andra ting skulle även finnas att förmedla angående min föränd-
rade status, men jag hoppar över att anförtro detta på papper, 
eftersom det kan göras mer bekvämt personligen, och jag kom-
mer att bli kvar här till slutet av månaden januari; jag hoppas att 
du med höge Guds vilja under tiden skall komma hit. Framför 
mina ödmjuka och undergivna hedersbetygleser till den ädle och 
högborne herr legaten Ehrensteen och dennes hustru såsom 
även till din högt älskade hustru, och anse mig alltid rekommen-
derad till dig från den fördelaktigare sidan, jag som, så länge jag 
lever, ber till Gud, den trefaldigt högste och störste, om ditt väl-
befinnande, och som förblir älskade herr brors tjänare i tjänstvil-
lig lydnad. 

Daniel Gyldenstolpe 

Stockholm, 12 december 1674 

Jag skickar med detta brev bifogat i brev från Finland. Farväl och 
hälsa de yngre herrarna Ehrensteen noggrant med mina ord! 

På omslaget: Till herrn herr sekreterare hos kungen av Sverige, 
Nils Gyldenstolpe i Hamburg, Haag 
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16. (9 januari 1675) 

Älskade herr bror! 

För att du skall veta vilka ord och vilka önskningar jag har for-
mulerat och utgjutit om dig på denna den första dagen i måna-
den, skall jag nu beröra detta med några få ord men med hela 
mitt hjärta. Jag har nämligen önskat dig och din ljuva hustru 
lyckliga auspicier för det nya året, en gynnsam framgång och ett 
behagligt slut, samt att du skall finnas kvar och leva länge och till 
behag för din familj. Länge har jag, min mest älskade bland brö-
der, väntat på ditt brev med stor längtan, men nu hoppas jag 
snarare att du själv skall komma hit inom kort med Guds vilja. 
För att jag dock inte skall synas låta bli det som krävs med hän-
syn till min tjänst, skall jag även samtidigt lägga fram de saker, 
vilka ett nytt rykte här omtalar. På detta vis förhåller sig nämli-
gen saker och ting att förändringar sker så gott som dagligen, 
även om inte alla har stor betydelse. 

Den sista december på morgonen genomborrade med svärd 
ynglingen Barnsköld, en av den kungliga vakten, en man på tor-
get i närheten av den högborne herr legaten Ehrensteens hus. 
Simon Kraft har utnämnts till överstekvartersmästare, alltså 
löjtnant eller generalinspektör över de allmänna härbärgena, och 
inom kort skall han även adlas av kungen. Ryktet säger också att 
nya kungliga riksråd skall utnämnas inom kort, nämligen Peder 
Sparre, Andreas Lilliehöök, herr Ehrensteen, greve Axel Lillie, 
Arvid Ivarsson, landshövding Duwall, och i stället för denne 
Cronström till Kopparberg. Det sägs att greve Gustav Oxenstier-
na har dött i Livland, men tiden får visa huruvida detta som nyss 
sagts är sant; dock sprids ett sådant rykte. 

Landshövding Gran behåller sitt uppdrag i Västerbotten; 
vice-amiral Wrangel är landshövding i Österbotten. Kungen och 
drottningen tillbringade julhelgen i Jakobsdal; spel hölls där den 
8 januari, vilket här kallas för värdskap, och kungen kom förvis-
so hit till staden i går under stor pompa; i morgon skall hovråd-
givaren Klas Flemings bröllop firas, vid vilket han vill närvara. 
Kommande tisdag beger sig kungen dock härifrån till Uppsala, 
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och kanske tar han sig längre därifrån; översvämningar vid havet 
och våldsamma vindar har nämligen åstadkommit stor skada för 
de våra vid denna tid, särskilt för göteborgarna. Ernst Creutz har 
gift sig med änkan Maria Silfverhielm i Åbo. Jag tror inte att jag 
kommer att slippa härifrån förrän vid början av månaden febru-
ari, och under tiden hoppas jag att du skall komma hit med Guds 
vilja, vilket jag innerligen skulle önska; jag skulle nämligen ha 
mycket att tala med dig om. Med dessa ord anbefaller jag dig av 
hjärtat till Gud, den trefaldigt högste och störste, jag som förblir 
till livets slut älskade herr brors tjänare parat till alla tjänster 
Daniel Gyldenstolpe. Hälsa den högborne herr legaten och den-
nes hustru och de övriga ödmjukt med mina ord, med en önskan 
om ett lyckligt nytt år. Farväl! 

Stockholm, 9 januari 1675 

På omslaget: Till herrn herr sekreteraren hos Majestätet, kungen 
av Sverige, Nils Gyldenstolpe i Stockholm 

(Stockholm, 18 februari 1675, brev på svenska) 
 

17. (25 oktober 1675) 

Min ärade och älskade herr bror! 

Redan befaller mig rådande timme att skynda på med skrivan-
det; herr bror Flygge sitter nämligen i detta ögonblick på hästen; 
jag hade sedan länge beslutat att följa med honom till Stockholm, 
men såväl penningbrist som herr vicepresident Grass uppma-
ning har dock hindrat min resa. Denne kloke man har nämligen 
varit min rådgivare och avrått mig från att förbereda en resa till 
Stockholm detta år. Han säger nämligen att andra här inte ser 
med blida ögon på att jag alltid vill resa bort, när juridiska affärer 
skall behandlas. 

Ditt brev gladde mig storligen, älskade bror, men den rådande 
brådskan kan inte erbjuda råd om på vilket sätt jag skulle kunna 
gratulera dig på ett passande vis till den lyckliga återkomsten till 
fosterlandet. Vi lever lyckligt här, lov ske den Allsmäktige, och vi 
tänker ofta på dig. Allt är bra med Miekola, ty kamrern försöker 
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inte längre få det, och jag skall skicka några dokument med skepp. 
Jag skrev till dig för inte så länge sedan angående de villkor som 
Johan Blom kräver. Summa summarum kan du vara säker på 
Miekola; om du vill att räntan från Jakola skall betalas dit, skall 
jag göra detta och skyndsamt skicka uträkningen för detta till 
dig, men nu förhindrar vin och gästabud detta. 

Hälsa flitigt med mina ord din ljuva hustru och de övriga, vil-
ka har återvänt, och jag ber att du välvilligt vill berätta för mig, 
vilka de är och var den högborne herr legaten Ehrensteen håller 
hus. Nu skall jag säga något om mina affärer: allt hopp har nu 
försvunnit för mig om att få den unga kvinnan, som du träffade 
här, trots att hon älskade mig. Sålunda ber jag nu om ditt råd, 
om vart jag nu skall rikta mina tankar. Det skulle inte synas mig 
oklokt att gifta mig med Grass dotter, fastän hon fortfarande är 
mycket ung; jag anbefaller dock detta till dig att bedöma. Men om 
detta råd tilltalar dig, ber jag dig att du så snart som möjligt skriver 
till honom och rekommenderar uppgörelsen. Måtte Grass på 
något annat sätt kunna befordras och måtte du även kunna hjäl-
pa honom i hans affärer; han är nog så välvillig mot mig och de 
våra. Om det enkelt kan ske, ber jag att du skickar mig mina nya 
geografiska kartor. Jag skall skriva mer inom kort. Farväl, varmt 
anbefalld till Gud, den trefaldigt högste och störste, i lycklig 
framgång, och gynna på vanligt vis din till tjänster parate Daniel 
Gyldenstolpe! 

Åbo, 25 oktober 1675 

På omslaget: Till herrn herr sekreterare Nils Gyldenstolpe, min 
mycket käre bror i Stockholm 
 

18. (12 november 1675) 

Min ärade och käre herr bror! 

I denna stund, då jag nu skriver, har jag återvänt hit med största 
besvär från ditt Jakola; ett hav täckt av is höll mig nämligen kvar 
där under lång tid, och slutligen tvingades jag tillsammans med 
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syster Sara, Carl och Gustav att bitvis färdas med båt, bitvis gå 
över isen till fots.  

Bonden Bertel gav en alldeles strålande bröllopsfest för sin 
son Johan; närvarande där var gamlingen från Vörå eller Lappila 
med de sina.18 Alltså dansade vi glada där under hela denna tid; 
även nämnde gamling dansade ofta genom att strutta omkring 
och han rörde armar och fötter till det gemensamma ljudet från 
bönderna19 och hela skaran av bönder. Sålunda tillbringade vi 
glada dagar ocn nätter där och vi tänkte ofta på dig. Jag tvivlar 
inte på att du mår bra, trots att brevbäraren inte kommit med 
något nytt, om nu blott alla önskningar som uttryckts för din 
hälsa förmår något. 

Den berömlige herr greve Gustav Oxenstierna har också idag 
kommit hit till staden och vid första bästa tillfälle önskar han 
resa till Stockholm. Jag väntar fortfarande på ditt råd, min ljuve 
herr bror, i min äktenskapsfråga, nämligen om det tycks dig mer 
tillrådligt att jag gifter mig med någon från denna plats. Under 
tiden önskar jag informeras om vad jag bör göra. Mer med nästa 
brevbärare. Sedan de som bör hälsas har hälsats anbefaller jag 
dig varmt med hela din familj till gudomligt beskydd, jag som är 
och förblir till livets slut din parate tjänare Daniel Gyldenstolpe. 

En våldsam storm för en vecka sedan fällde de två björkarna i 
Jakola bredvid ladan, och skadade kvarnens tak och nästan hela 
byggnaden; jag skall se till att det repareras så snart som möjligt. 
Farväl! 

Skrivet i Åbo, 12 november 1675 

                                                                               
18 Det kan avse hemmanet Läppelanum som nämns av Mikael Gyldenstolpe 
i brev till Nils 14/3 1668. På en ö i Åbo skärgård finns en ort med namnet 
Lapila (Ekstensholm på svenska). Det finns även en ort i södra Finland, norr 
om Helsingfors, vid namn Lappila. Norr om Helsingfors ligger även orten 
som på finska heter Veromies (sv. Skattmans by). Någon ort med namnet 
Vero har inte kunnat identifieras. Möjligen kunde det röra sig om Vörå (fi. 
Vöyri), som ligger i närheten av Vasa. Jfr Daniel 44. 
19 Daniel skriver ’ljud från bönderna’, men kanske menar han ’från musi-
kerna’? 
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På omslaget: Till herrn herr sekreterare Nils Gyldenstolpe, min 
ärade och käre bror i Stockholm 
 

19. (27 november 1675) 

Min ärade och käre herr bror! 

Eftersom jag med närmaste föregående brevbärare med några få 
ord angav att häradsdomare Mattias Lillieholm befann sig i 
dödskamp, skall jag nu meddela att han dagen därefter, nämligen 
den 22 denna månad, slutligen gav upp andan. Igår kväll lades 
hans kropp eller lätta stofft i kyrkans kapell. Jag har idag visat 
upp inför hovrätten mitt kungliga brev, som jag nu har, och i 
Jesu heliga namn reser jag dit till häradet vid det nya årets bör-
jan, när rättegångar skall hållas. Jag ber dig således enträget att 
du, min älskade herr bror, skall visa tillbörlig omsorg i denna sak 
som gäller min situation och övervaka, så att inte någon annan 
rycker denna tjänst ur mina händer. Om ändå jag kunde erhålla 
brev från kungen med fullmakt eller bekräftelse, så att jag kunde 
vara mer säker angående denna lediga plats. Dessutom ber jag 
ödmjukt att du också vill driva detta i kammarkollegium hos 
herr kommissarie Ehrensköld därefter, så att inte min lön betalas 
i hovrätten för detta härad, när lönestaten bestäms, utan så att 
jag med kungens nåd får behålla den utanför lönestaten. Ty lätt 
kan sådana ting blandas ihop eller förbises, när en dålig tolk är 
närvarande. 

Igår, nämligen den 25 denna månad, anlände lyckligen herr 
legaten Klingstedt hit, vilken jag genast efter ankomsten hälsade 
på och frågade, huruvida det skulle vara tillrådligt för mina brö-
der, nämligen Carl och Gustav, att följa med denna beskickning. 
Denne svarade, välvillig som han alltid är, att det inte skulle vara 
onyttigt och att han själv även skulle vilja utbilda dem i offentliga 
affärer, och redan har han själv talat med hovmästaren (jag be-
höver en ärlig man),20 och så snart jag hade överlämnat bror Carl 

                                                                               
20 Denna något svårtydda parentes får sin förklaring i brev 21, där Daniel 
skriver att Carl åker i stället för hovmästaren, som uppenbarligen var den 
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till honom (ty Samuel ville inte), mottog han genast honom till 
denna tjänst, vilket jag tror heller inte misshagar dig, min älska-
de herr bror. Redan förbereder jag således med stor noggrannhet 
bror Carl inför resan, vilken herr Klingstedt har skjutit fram till 
nästa måndag, ty under tiden inväntar han brevbärare från Liv-
land och herr president Creutz återkomst. Om dennes ankomst 
står ännu inget säkert, och även om han inte kommer tillbaka så 
snabbt, reser dock herr Klingstedt i förväg och skyndar till Nar-
va. Jag hjälper allt efter min förmåga bror Carl med kläder och 
pengar, så att han utan att skämmas kan deltaga vid en så högtid-
lig akt. 

Bror Gustav är fortfarande en smula sjuk, men, om han har 
tillfrisknat till Creutz återkomst, skickar jag honom med denne; 
om inte, tar jag honom med mig till häradet. Jag skulle gärna ha 
mottagit dina råd, innan jag gjorde något i dessa saker, men 
tiden som är så knapp råder till att jag redan nu fattar beslut så 
att säga ur sanden.21 Jag tror dock inte att det kommer att vara 
onyttigt för bror Carl att följa en så välvillig och bildad upp-
dragsgivare. Åter och åter igen ber jag ödmjukt att du inte skall 
glömma mig och detta härad, varifrån jag skulle kunna få såväl 
nytta som uppehälle i denna min svåra och eländiga situation. 
Mer inom de närmsta dagarna! Med detta anbefaller jag varmt 
till Gud, den trefaldigt högste och störste, dig och din med mina 
ord ödmjukt hälsade familj till den lyckligaste framgång, jag som 
förblir till livets slut din hängivne tjänare Daniel Gyldenstolpen. 

Åbo, 27 november 1675 

På omslaget: Till herrn herr sekreterare hos kungen av Sverige 
Nils Gyldenstolpe, min ärade och käre bror i Stockholm 

 
 

 

                                                                                                                                              
som skulle ha åkt, men som får stanna kvar då Daniel behöver en hovmästa-
re eller en ärlig man. 
21 Möjligen åsyftas här Matteus ord (7,26) om att bygga sitt hus på sanden, 
d.v.s. utan underbyggnad. 
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20. (11 december 1675) 

Min ärade och käre herr bror! 

Jag skickade för inte så länge sedan två brev om Lillieholms död, 
ett med den offentliga brevbäraren och ett annat med Henrik 
Turonius, vilken reste härifrån på just samma dag. Måtte dessa 
rätteligen ha kommit i dina välvilliga händer, ty då skulle jag inte 
alls tvivla på att jag kunde vara säker angående den lediga tjäns-
ten som häradsdomare. Åter och åter igen vänder jag mig till dig, 
min älskade bror, med min ödmjuka bön för att du med din 
medfödda nåd och gunst skall främja detta mitt bräckliga öde i 
denna sak, samt även vid första bästa tillfälle driva den hos de 
övriga, vilka kan ha intresse av det, så att ingen annan, vem det 
än må vara, kan rycka detta härad ifrån mig medelst nya kungli-
ga brev. Ty jag hörde nyligen här i hemlighet från en viss vän att 
landshövdingen Harald Oxe nu försöker vinna samma härad och 
att han uppdragit åt just denne Turonius att driva denna sak, för 
att på så vis skaffa sig kungligt brev genom Creutz. Jag fruktar 
sålunda att den gode Turonius skall förskingra mitt brev, med 
vilket jag skickade en kopia på kungligt brev och andra saker, 
och på så vis driva den andres sak med större trovärdighet. Såle-
des behövs här ett snabbt agerande och jag ber dig träget, min 
älskade bror, om din hjälp och att du skall ägna åtminstone en 
smula tid åt din käre Daniels tillgångar och befordran, vilken nu 
tvivlar angående ett bättre och mer inkomstbringande öde. Om 
din gunst nu inte ensam kommer att inge mig nytt mod, hoppas 
jag att det tunga och nådiga kungliga brev som jag nu har, skall 
bevara mig på denna tjänst; ej heller tror jag att kungen, om det 
nu hade lagts fram för honom på ett korrekt vis, skulle vilja att 
landshövdingen skall uföra domarens tjänst och alltså samtidigt i 
samma område vara både domare och verkställande, vilket inga-
lunda passar sig. Jag skickar nu samtidigt en supplik även till 
herr Creutz med en bön, att han i denna sak skall gynna just mig, 
som är uttrustad med kungligt brev. Jag anbefaller till ditt om-
döme om det är lämpligt att visa upp det för honom och jag 
sätter allt mitt hopp om ett bättre öde till din välvilja och gunst. 
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Jag skrev även tidigare angående bror Carl; han har nämligen 
i stället för hovmästaren följt med herr legaten Klingstedt.22 Må 
Gud nådigt välsigna honom! Jag hoppas att detta med Guds vilja 
skall vara nyttigt för honom. Jag skall nu även skriva några en-
skilda saker: i vår presidents frånvaro har jag, såsom jag tidigare 
antydde, ombesörjt att bröderna Carl och Gustav fått tillåtelse att 
auskultera i hovrätten och de har avlagt eder tillsammans med 
två andra, nämligen en släkting till Wassenius och prästen Wirk-
naeus son, släkting till Nidelberg. När vår president Creutz åter-
vände hit och lade märke till att nya auskultanter hade upptagits 
i hans frånvaro, blev han mycket otrevlig, jagade ut alla dessa och 
orsakade stort tumult i hovrätten angående olika saker. Vi reste 
oss dock alla mot honom med en bön att han välvilligt skulle 
lägga märke till att hovrätten hade handlat korrekt i allt och 
enligt kungliga beslut, och om han inte ville lugna sig med detta, 
skulle vi vända oss till kungen i saken. Jag känner inte till om han 
hyser något slags särskilt hat mot vår familj, men idag i hovrät-
ten hade hans vrede dämpats mycket och jag tror att han är på 
bättre humör. Likväl tror jag dock att hovrätten kommer att 
skriva till kungen om olika saker med nästa brevbärare. Jag in-
väntar var dag den unge Creutz till staden, och så snart han har 
kommit skall jag skicka växeln till dig. Visa och frambär mina 
ödmjuka hälsningar till högborne herr Ehrensteen och hela hans 
ädla familj och även till din ljuva hustru; jag anbefaller er alla 
varmt till Gud och jag förblir till livets slut älskade herr brors 
hängivne tjänare Daniel Gyldenstolpe. 

I all hast i Åbo, 11 december på själva vintersolståndets dag 1675 

Farväl, varmt hälsad av alla de våra! Farväl och kom ihåg mig! 

På omslaget: Ödmjukt till herrn herr sekreterare Nils Gyldens-
tolpe, min ärade och käre bror i Stockholm 

(Åbo, 11 december 1675, brev på svenska) 
 

 
                                                                               
22 Jfr brev 19. 
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21. (11 december 1675) 

Min ärade och käre herr bror! 

Igår hörde jag i hemlighet av en viss vän att Henrik Turonius, 
med vilken jag senast skickade brev till dig om Lillieholms död, 
skall driva samma sak för landshövding Harald Oxes räkning 
och att han har mottagit brev från denne till hans svärfar Lorentz 
Creutz, som från kungen skall skaffa fullmakt till honom att 
efterträda den avlidne Lillieholm. Då det nu finns en stor fara i 
dröjsmål, ber jag och bönar dig vid allt heligt, min älskade herr 
bror, att du snabbt skall driva min sak enligt din vanliga och 
medfödda välvilja gentemot mig, så att jag kan behålla detta 
härad utanför lönestaten eller min lön som assessor, så att ingen 
annan skall ta det ifrån mig. Jag har skrivit mer utförligt med 
densamme Turonius till dig och herr bror Coyet, men han skulle 
avslöja sin stora illvilja, om han skulle undanhålla mitt brev.  

Jag skriver även idag än mer utförligt med en åldrig tysk, som 
har sålt bilder och tavlor här och som nu återvänder till Stock-
holm (där han bor på Södermalm i Glasbruket); med honom 
skickar jag också en bön till herr Creutz, att även han skall gynna 
mig. Jag ber således dig, mest älskade bland bröder, och åter och 
åter igen bönar jag träget att du skall vakta över mina tillgångar 
och mitt öde, så att kungen inte tidigare förgäves skall ha skänkt 
mig ett så nådigt brev, så att det inte längre skall ha någon kraft, 
det som han bekräftade och styrkte med egen hand och kungligt 
sigill. Det är även fullständigt opassande att en landshövding 
agerar domare i sitt distrikt, ty det passar inte att samma person 
är både domare och verkställande. Denna tvist gagnar mig verk-
ligen inte, men jag ber om din hjälp och ödmjukt bönfaller jag 
om din gunst, och mitt hopp om ett bättre öde ligger helt hos 
dig. Jag tvivlar inte heller på att du skall driva min välgång av 
broderlig medkänsla, av din vanliga nåd och din välvilliga gunst 
mot mig med största ansträngning och alla krafter, samt beford-
ra mitt öde, såsom din fromhet råder dig. Mig tillkommer att 
bekräfta din fromhet och gunst genom ödmjuk vördnad och 
tacksägelser, ty du skall finna att denna lilla kropp är dig tacksam 
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även om den så reduceras till aska och stofft. Varmt farväl, anbe-
falld till Gud med alla de dina ödmjukt hälsade med mina ord, 
och gynna på vanligt vis, min älskade herr bror, din hängivne 
tjänare Daniel Gyldenstolpe! 

I all hast i Åbo, 11 december 1675 

På omslaget: Till herrn herr sekreterare hos kungen av Sverige, 
min ärade och käre bror i Stockholm 
 

22. (14 december 1675) 

Min ärade och käre herr bror! 

Eftersom det även idag finns en liten stund för mig att skriva, vill 
jag därför inte låta något tillfälle gå förbi, då jag kan skicka dig 
mina ödmjuka och undergivna ord och tilltal; och jag anser det 
överflödigt att med fler ord be dig att du snabbt skall driva på 
min sak om häradet i Övre Satakunda, nämligen successionen 
efter den avlidne Lillieholm. Jag vet nämligen att du så väl av 
egen kraft på grund av din tacknämliga gunst som än mer av 
broderlig välvilja på grund av din medfödda kärlek inte skulle 
låta något tillfälle gå förbi att arbeta för och bevaka min välgång. 

Vår svåger Silfversvan hälsar dig, min ljuve herr bror, och 
skickar dig som du ser ett öppnat brev bifogat i mitt brev. Han 
ber dig träget att du skall driva hans sak; jag tror att hans doku-
ment förvaras hos herr bror sekreterare Coyet. Det finns även en 
soldat vid namn Slägel från Nyland, som lämnade det andra 
brevet till mig att skickas vidare till herr hovrådgivare Linden-
schöld, men eftersom han på grund av okunnighet skrev en 
felaktig tergaladress, vet jag inte om det har kunnat överlämnas.  

Brevbäraren som kom från Stockholm berättade idag att herr 
greve Bengt Oxenstierna och herr Ehrensteen åter måste anta 
legatsuppdrag för en fredstraktat i Nijmegen,23 och, om det skulle 

                                                                               
23 Nijmegen (Nimvegen), en stad i Holland, där fredsunderhandlingar in-
leddes 1676. Sverige representerades där av riksrådet Bengt Oxenstierna och 
sekreteraren Johan Olivekrans. Freden i Nijmegen slöts den 26 januari 1679 
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gå väl och om du, min älskade herr bror, tycker att det är lämp-
ligt, skulle då kanske givas ett tillfälle för bror Samuel eller Gus-
tav att följa med. En resa skulle inte heller misshaga mig, om det 
kunde ske på ett passande vis; om inte, är jag nöjd med min lilla 
resa och anbefaller mitt öde till Gud allsmäktig. 

Den yngre herr Creutz ankomst hit till staden har nu blivit 
känd för mig, och jag skall hälsa på honom i morgon med Guds 
vilja, och jag skall skriva till dig med nästa brevbärare om denna 
sak. Erbjud min tjänstvillighet och mina ödmjuka hälsningar till 
högborne herr Ehrensteen, och hela hans ädla familj och även till 
din älskade hustru. Må Gud, den trefaldigt högste och störste, 
nådigt gynna och bevara er alla och envar i sin änglavakt. Jag 
förblir till livets slut densamma som tidigare, nämligen älskade 
herr brors hängivne tjänare Daniel Gyldenstolpe. 

I all hast i Åbo, 14 december 1675 

Jag har beslutat att i Herrens namn resa till häradet under den 
kommande månaden januari, om nu inte landshövdingen skall 
hindra mig genom nytt kungligt brev, men må Gud allsmäktig 
nådigt välsigna mig, så att denna tjänst inte rycks ur mina hän-
der. 

På omslaget: Till herrn herr sekreterare Nils Gyldenstolpe, min 
ärade och käre bror i Stockholm 
 

23. (1 januari 1676) 

Min ärade och käre herr bror! 

Denna dag, som nu gryr i Herrens namn, ger mig ett tillräckligt 
tungt argument att skriva, eftersom den lyckligen avslutar det 
gamla förlupna året, vilket endast sker genom den högste All-
smäktiges nåd, vilken ära och lov i evigheters evighet tillkom-
mer, och eftersom den påbörjar åter det nya, vilket jag av hjärtat 
önskar skall vara framgångsrikt och lyckligt för dig, min älskade 

                                                                                                                                              
mellan Tysk-romerska riket och Sverige. Det var den första freden i en serie 
som avslutade det krig på Frankrikes sida som Sverige drogs in i 1674. 
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herr bror, och för hela ditt ädla hus. Ty detta enda bär jag oupp-
hörligen i mina önskningar och åkallar det gudomliga majestätet 
med innerliga suckar om, nämligen att han skall bevara dig, vår 
familjs enda glädje, ära och värn, frisk och välbehållen för oss i 
en lång framtid, samt ge lycklig framgång till heder och gagn för 
familjen. Min själ har förvisso formulerat mer utförliga böner, 
men jag kan inte på ett passande vis uttrycka dem i skrift. Detta 
enda skall jag säga: Måtte Gud, den trefaldigt högste och störste, 
från himlen välsigna dig och din älskade hustru under detta och 
många kommande år. 

Vad mig beträffar, tillbringade jag som gäst julhelgen i stor 
glädje hos vicepresident Grass i Koskis, där jag (för att nu ärligt 
avslöja allt för dig) ofta fick tillfälle att på egen hand prata med 
hans unga dotter, ty jag hade tidigare skämtsamt sagt något om 
detta till Grass. Men eftersom hon nyligen har fyllt 14 år, och 
fadern angett i samtal att hon är giftasmogen om två eller tre år, 
sade jag dock att min ålder, som redan är ganska hög, inte kan 
tillåta ett sådant dröjsmål, ej heller min ekonomiska situation, 
men att jag önskar att Gud så snart som möjligt skall begåva mig 
med en dygdig hustru; därför är ingenting säkert bestämt. Jag 
hoppas förvisso att det inte skall vara onyttigt för mig att gifta 
mig med hans dotter, ty då skulle jag omedelbart kunna befrias 
från de skulder som nu plågar mig, men jag skulle dock mycket 
uppskatta ditt råd, huruvida detta nu skulle kunna ske och om 
det skulle finnas något av godo däri. Men jag anser det dock inte 
tillrådligt att helt överge min tjänst i alla händelser, ej heller tror 
jag att bror Samuel, som begav sig till Nyland före julen, skulle 
kunna erhålla något där, om nu inte Grass med Guds vilja reser 
till Stockholm i vår och vi då samtidigt skulle kunna åstadkom-
ma något i denna sak hos honom. Jag kan inte tillräckligt hylla 
Grass välvilja och godhet. Han har ofta sagt att han vill överlåta 
sin tjänst till mig och har uppvisat många andra tecken på gunst 
såväl mot mig som mot våra yngre bröder. Därför ber jag dig 
även ödmjukt att du skall komma ihåg honom, så att han på 
något sätt kan befordras, samt att skriva till honom vid tillfälle. 
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Herr Gripenhielm dog nyligen, såsom jag hört, och sålunda 
står ett härad i Österbotten ledigt. Om således Grass kunde er-
hålla halva delen eller mindre av detta härad, skulle han mycket 
önska detta. Han har nämligen ett gott och tungt vägande full-
maktsbrev från drottning Kristina på just detta härad. Då kunde 
kanske det lilla häradet Haliko, som han nu äger, kunna tillfalla 
bror Samuel. Jag har fått veta att Rosendal fiskar efter häradet i 
Österbotten, vars avkastning är 2 000 silverdaler eller mer. Det 
skulle vara mycket värt för honom om han kunde få hälften och 
vår bäste Grass den andra hälften. Jag ber dig därför träget att du 
skall driva hans nytta i denna sak; du skall finna att han är tack-
sam. Jag anbefaller till ditt omdöme och din hantering denna sak 
och även äktenskapsfrågan, och, om du får möjlighet att träffa 
henne där, att du vill ta dig an saken om denna dotter och medde-
la mig i skrift positivt resultat, så att slutligen något säkert kan 
beslutas. Nu kommer Samuel Olofsson och Falander, vilka hälsar 
dig mycket. Därför tvingas jag avbryta brevskrivandet, och jag 
skickar mina ödmjuka hälsningar till alla, jag som förblir så länge 
jag lever älskade herr brors hängivne tjänare Daniel Gyldenstolpe. 

Vi har ofta tänkt på dig och din älskade hustru vid gästabud hos 
Grass och vi har uttalat önskningar om er hälsa. Varmt farväl! 

I all hast i Åbo, första januari år 1676. Må Gud välsigna. 

Jag ber ödmjukt att du även skall komma ihåg häradet i Övre 
Satakunda och skriva tillbaka om var sak. Adjö! 

På omslaget: Till Herrn herr sekreterare hos kungen av Sverige, 
Nils Gyldenstolpe, min ärade och käre bror i Stockholm 
 

24. (26 februari 1676) 

Min ärade och käre herr bror! 

För en vecka sedan återvände jag lyckligt Gud ske lov från Ta-
vastland24 eller mitt härad; följeslagare på resan var vår bror 
                                                                               
24 Jag har valt att översätta latinets Tavastia med Tavastland, alltså tolkat det 
som landskapet. Daniel skriver i brev 47 och 48 om Tavastehus slott, och jag 
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Gustav, vilken med Guds nåd ägnar sig åt studier och dygdiga 
handlingar. Vad mig angår kan jag inte med tillräckligt värdiga 
lovord hylla din välvilja gentemot mig, då du så snabbt och med 
sådan flit skaffade mig nytt kungligt brev för häradet, så att jag 
framöver kan vara säker på detta. Må Gud allsmäktig nådigt 
välsigna din stora visade gunst mot mig. Jag skall aldrig, så länge 
jag lever, upphöra att visa mig tacksam mot dig, så att du aldrig 
skall ångra att du skall ha gjort detta åt någon odugling. 

Omedelbart efter min återkomst uppehölls jag av såväl of-
fentliga affärer som privata, ty jag har deltagit i begravningar, 
sorgetåg och bröllop. Generallöjtnant Galle har nämligen ombe-
sörjt att skicka sin mor på 92 år och sin lille son i jorden, och 
Elisabeth Munck, som jag inledde en tvist med, samtidigt sin lille 
son. Igår firades Gerttens bröllop med Maria Krus, då jag även 
anförtroddes ett uppdrag. I morgon skall Claes Jägerhorn begra-
vas; även då skall jag vara marskalk eller prestav. 

Igår anlände samtidigt fem brevbärare från Stockholm, och 
då gladdes jag även av ditt mest efterlängtade brev. Bror Samuel 
förbereder med stor ansträngning en resa till Stockholm och om 
några dagar beger han sig härifrån; jag skall mer utförligt och 
fylligt skriva till dig med honom och skicka några saker. Jag är 
ännu inte säker på om bror Gustav kan följa med honom. Allt-
jämt bistår jag med dessa få ord vår högt älskade släkting, herr 
assessorn Samuel Olofsson, och ber träget att du även skall beva-
ka dennes nytta, så att han kan överta uppdraget som häradsdo-
mare i Österbotten, och förse honom med kungligt brev för detta 
uppdrag, eftersom ju de, vilka utsetts där av helig Kungl. Maje-
stät, inte själva kan vara närvarande vid rättsförhandlingarna. 
Vidare söker dessa, till exempel Rosenhane och Christopher 
Gyllenstierna, efter en lämplig man, som kan sköta domartjäns-
ten på ett passande vis i deras frånvaro, och det finns inget tvivel 
angående denne vår släktings förmåga, än mindre angående 
hans tacksamhet gentemot dig. Se således till, min älskade herr 
bror, att han förstår och inser att jag med största ansträngning 
                                                                                                                                              
har därav antagit att om han hade avsett Tavastehus skulle han ha använt 
den formen. 
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har rekommenderat honom till dig i denna sak, och driv och för 
fram hans intressen hos dem det berör, genom vilket du gör Gud 
välvillig mot dig själv, och du gör var och en på denna plats hän-
givna dig genom din gunst och välvilja. Hälsa med mina ord din 
älskade hustru och de övriga, av alla här varmt hälsade. Farväl, du 
varmt och av hjärtat anbefalld till Gud, och gynna, min älskade 
herr bror, den parate med tjänster till dig Daniel Gyldenstolpe. 

Åbo i all hast, 26 februari 1676 

På omslaget: Till herrn herr sekreterare hos kungen av Sverige, 
Nils Gyldenstolpe, min ärade och käre bror i Stockholm 
 

25. (3 mars 1676) 

Min ärade och käre herr bror! 

Eftersom det gives mig ett så lämpligt tillfälle att skriva till dig 
med den käre herr bror Samuel, som nu skyndar till Stockholm i 
Herrens namn och som Gud allsmäktig nådigt från himlen må 
välsigna, kan jag därför inte låta bli att vända mig till dig med 
dessa rader och samtidigt skicka dig den unge Creutz pantför-
bindelse med Elisabet Raps brev och min räkning, allt i original. 
Creutz kommer genast att betala dig 1 268 daler och 16 koppar-
ören. Du kan själv behålla 1 000 daler för att täcka min skuld, 
och jag ber dig att köpa tillbaka min skuldsedel för 200 daler från 
Hans Mårtensson, vilken jag lämnade hos honom för logi. För 68 
daler och 16 öre skulle jag vilja be dig att du ombesörjer att köpa 
mig den belgiska skjorta, som kallas nattrock, om blott dessa 
pengar nu räcker. Vad jag därutöver är skyldig dig, skall jag 
inom kort med Guds vilja betala dig med stor tacksamhet. Tills 
vidare ber jag flitigt att du välvilligt skall uthärda detta dröjsmål. 

Jag skall nu även upprepa mitt ödmjuka tack för det nya kun-
gliga brevet som utarbetats till mig angående mitt härad och, 
eftersom jag fortfarande inte har något annat som tack, skall jag 
blott skicka dig den första avkastningen från mitt härad, nämli-
gen två ovanliga skinn från korsrävar, vilka jag ber dig hålla till 
godo med. Till våren skall jag med Guds hjälp skicka bror Gus-
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tav till dig, om jag själv inte kan infinna mig, med några tunnor 
mjöl och korn och några pund smör från Jakola. Jag skrev tidiga-
re att jag ville förvärva avkastningen från häraden mot en viss 
summa pengar varje år till arrendatorerna, men jag har ännu 
inte fått något svar i denna sak. Om det så skulle behaga dig, ber 
jag att du med ett ord informerar mig om detta framöver. I den 
bifogade kopian ser du vad jag har utverkat med Johan Blom och 
det som rör äktenskapsaffären skall bror Samuel berätta. Jag ber 
dig att välvilligt skicka mig de stora geografiska kartorna, tryckta 
i Belgien, vilka du lovade att köpa mig. Med detta anbefaller jag 
varmt dig med din älskade hustru och hela den ädla familjen, 
med mina ord ödmjukt hälsad, till gudomligt beskydd och äng-
lavakt, jag som förblir till livets slut ädle herr brors parate tjänare 
Daniel Gyldenstolpe 

Om blott jag på något vis kunde erhålla återstoden av min lön! 
Farväl och gynna! 

I all hast i Åbo, 3 mars 1676 

På omslaget: Till herrn herr sekreterare Nils Gyldenstolpe, min 
ärade och käre bror i Stockholm 

(12 mars 1676, brev på svenska) 

(Protokoll på svenska) 
 

26. (13 mars 1676) 

Min ärade och käre herr bror! 

Jag hälsar dig varmt. 

Jag har skrivit detta brev till dig i den kungliga hovrättens namn 
och alla mina kolleger har läst igenom det förutom president 
Creutz. Det berättas här att Erik Bosin av kungen har tillsatts 
som assessor i Rosendals ställe, vilkens svärson han skall bli; jag 
varken önskar eller hoppas att detta skall vara sant. Han är näm-
ligen en yngling, och på detta vis går vår brors, den utmärkte 
herr Wellingks hopp helt om intet; hans person skulle bättre 
pryda denna tjänst. På en annan plats kommer den inte till sin 
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rätt. Den där Bäck, som jag nämnde i mitt brev på svenska, står 
närmare landshövdingen och är en gammal tjänare, och därför 
gynnar han denne så mycket. Vissa säger även att hans eget in-
tresse ligger i detta. 

Nyligen dog en adelsman vid namn Skraffer i Estland, vilkens 
närmsta arvinge är herr vicepresident Grass tillsammans med en 
viss Tisenhusen. Denne efterlämnade stora hemman, som är 
värda några 1 000 imperialer, och därför finns många, vilka på-
står sig vara legitima arvingar, men inte är det. För att dessa 
sålunda inte skall kunna utverka något hos vår nådige kung med 
felaktiga berättelser, ber Grass träget att du med största nog-
grannhet skall förhindra detta hos dem, vilka det angår, och han 
lovar att vara tacksam tillbaka. Varmt farväl, med hela din familj 
varmt anbefalld till Gud, den trefaldigt högste och störste, och 
blomstra! Jag ber dig att förlåta min snabba penna. 

Åbo, 13 mars 1676 

I marginalen: Den gamle bonden Bertel i Jakola har nyss dött; 
hans änka ber om en tunna spannmål och korn till låns för den-
nes begravning. 
 

27. (16 mars 1676) 

Min ärade och käre herr bror! 

Ditt mest efterlängtade brev gladde mig igår, vilket anlände hit 
den femte dagen efter att det skrivits; det berättade om käre herr 
bror Samuel Gyldenstolpes lyckliga ankomst till Stockholm, 
vilken jag varmt gratulerar till en framgångsrik överresa i syn-
nerhet vid denna tid på året. Jag skänker dig så stora och oändli-
ga tack som jag bara förmår för det kungliga brev som skickats 
mig angående häradet Övre Satakundia, som nu är mitt genom 
Guds nåd. Jag skall inte låta bli att, så länge jag lever, utifrån min 
tjänsts krav visa mig tacksam, ja till och med ytterst tacksam, 
eftersom tillgångarna växer genom gudomlig välsignelse. 

Jag har rätteligen mottagit herr kollegan och min svåger Wel-
lingks kontraktsbrev, vilket du skickade till mig här att tillkänna-
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givas och bekräftas i stadshuset, och inom kort skall jag göra vad 
jag förmår i denna sak. Jag hör emellertid att assessor Gyllenkrok 
och kamrer Wikman först och främst kräver in sina utlånade 
pengar. Om jag förra hösten hade haft ditt beslut om räntorna 
från hemmanet Jakola, då hade jag omedelbart skickat dem till 
dig helt enkelt. De bevaras nämligen där i ladan, och jag ombe-
sörjde att en mängd spannmål skulle föras till kvarnen igår; ge-
nast skall jag åter förvara den i ladan. Den nyligen avlidne bon-
den Bertels änka fick därifrån två tunnor till låns för hans be-
gravning. 

De våra hälsar dig och hela din familj mycket varmt, och sär-
skilt min herr svärfar, den ädle herr vicepresident Grass, i vilkens 
namn jag enträget ber att du skall utföra din tillbörliga och väl-
villiga omsorg om hans affär, om vilken jag skrev i mitt tidigare 
brev och redan även han själv vänder sig till dig i brev. Ej heller 
betvivlar jag, att du gärna gör detta för honom, som har förtjänat 
det allra bästa från din lovvärda godhet, och av lojalitet mot den 
som nu är såsom en förälder för mig. Jag mottager med tillbörlig 
vördnad din välvilliga önskan angående min äktenskapsaffär, 
och allt eftersom jag nu märker den Allsmäktiges säkra planer i 
denna sak, hoppas jag även på lycklig framgång från den gudom-
liga nåden, och jag skall be om detta med innerliga böner. 

Jag anbefaller dig ödmjukt åter och åter igen vår släkting herr 
Wallenius, så att du inte skall glömma honom bland alla offentli-
ga uppdrag. Det gladde honom mycket att du nämnde honom i 
ditt brev, och över huvud taget är han någon som förtjänar din 
gunst genom sina tjänster och sin skicklighet. I sin domargär-
ning har han framträtt som rättvis och skicklig; i övrigt är hans 
familjesituation fortfarande mycket besvärlig. Vår Falander häl-
sar dig varmt igen och bistår även han denne vår släkting Walle-
nius; vi tvivlar inte på att du skall hjälpa honom. 

På självaste palmsöndagen skall den avlidne assessorn Fal-
kenberg skickas i jorden, och den tredje dagen efter påsk skall 
bröllop firas mellan herr Barkman Leijonberg och assessor Gyl-
lenkroks dotter. Den käre herr bror Samuel Gyldenstolpe hälsas 
varmt av mig med det flitigaste tack för brev som skrivits till mig; 
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jag har inte haft tid att skriva tillbaka till honom. Jag skulle dock 
vilja veta om det som jag skickade med honom rätteligen har 
kommit fram. Jag önskar även denne brevbärare, min högt ärade 
släkting herr Silfverbögel, varmt anbefalld till dig med dessa 
rader, tillsammans med en bön att du vill visa honom din lov-
värda kärlek till våra släktingar även i denna sak, och även din 
välvilja och gunst, så att han därefter kan prisa detta inför alla 
när han återkommit. Här slutar jag, ty tiden är knapp. Jag anbe-
faller av hjärtat dig med din ädla familj och särskilt din älskade 
hustru, ödmjukt hälsad av mig, till gudomligt beskydd, jag som 
förblir till min grav din parate tjänare Daniel Gyldenstolpe. 

I all hast i Åbo, 16 mars 1676 

På omslaget: Till herrn herr sekreterare hos kungen av Sverige, 
Nils Gyldenstolpe, min ärade och käre bror i Stockholm 

(Pro memoria på svenska) 
 

28. (25 mars 1676) 

Min mycket käre herr bror! 

Det är ett inte en liten orsak till glädje att från ditt mest efter-
längtade brev förstå att du anlänt frisk och välbehållen till Stock-
holm; nu tillhör det mitt uppdrag inte blott att av hjärtat önska 
dig fortsatt lycklig framgång utan även med tillbörlig tacksägelse 
ta efter en sådan flit att skriva. Hamnius förde nämligen igår 
med sig till mig ett brev skrivet av din hand med en liten låda, i 
viken du skickade doktor Tillandz mediciner, men det lilla ler-
kruset, i vilket svavelsyra förvarades, återfanns helt sönderslaget i 
lådan och vätskan var utspilld. Jag ber därför flitigt inte bara i 
doktor Tillandz namn utan även mitt eget att du vid första tillfäl-
le skall skicka hit samma slags vätska, nämligen svavelsyra, med 
någon pålitlig budbärare. Apotekaren, som inte förvarade ler-
kruset bättre i hampa, borde förvisso ersätta denna skada, men 
om denne inte vill, tag själv så mycket som behövs från mina 
pengar. Om du ännu inte fått dessa, ber jag att du betalar med 
dina egna så länge, vilket jag gärna skall återbetala, och om du 
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vill skall jag skicka summan härifrån med någon. Doktor Tilli-
andz själv antecknade i detta brev lämplig dos av svavelsyra och 
kvicksilverklorid. 

Jag ber dig även att köpa ett pund mejramfrön till min träd-
gård; dessa står inte att finna någonstans här i staden. De säljs för 
12 kopparören per uns. Hans Mårtenssons hustru fru Anna 
Wintz har även lovat mig olika frön från örter och kål,25 som har 
vuxit i hennes trädgård. Jag ber dig enträget att påminna henne 
om detta och skicka mig så snart som möjligt. Om jag kan göra 
något tillbaka till dig för denna sak, säg det blott till mig och jag 
skall göra det såsom sig bör. 

Förra hösten skickade jag till apotekaren Christian Heraeus 
ett samiskt skinn och mina stövlar med brev, men jag har däref-
ter inte fått veta om han har mottagit detta, vilket du kan fråga 
honom vid tillfälle. Måtte han nu vilja skicka mig melisskonserv 
och flädermos;26 jag saknar nu helt dessa mediciner och han hade 
även lovat mig detta. Jag anbefaller ödmjukt till din välvilja och 
flit att ordna alla dessa saker. Jag vet att du självmant driver Bäcks 
och Silfverbögels öde, varför jag anser det överflödigt att stöta på 
dig med mina böner. 

Bror Gustav Gyldenstolpe skall komma till Stockholm i bör-
jan av våren med Guds hjälp. Kanske åker jag med Grass till 
Reval i några veckor. Hälsa flitigt herr bror, den ädle herr Nils 
Gyldenstolpe och hans älskade hustru med mina ord och åter-
kräv mina saker hos Bosin. Må Gud, den trefaldigt högste och 
störste, nådigt befordra våra fromma och ärliga ansträngningar 
och förehavanden, till vilkens beskydd jag anbefaller dig av hjär-
tat, jag som är och förblir till livets slut beredd till älskade brors 
alla uppdrag Daniel Gyldenstolpe. 

I all hast i Åbo, 25 mars 1676 

På omslaget: Till herrn herr professor Samuel Gyldenstolpe, min 
käre bror i Stockholm 

                                                                               
25 Kvicksilver, mejramfrön och även kål användes som medicinalväxter mot 
olika åkommor. 
26 Jfr brev 10. 
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29. (26 april 1676) 

Min ärade och käre herr bror! 

Jag tackar dig så varmt jag förmår för det utmärkta papper som 
du skickade mig och även för det spanska vaxet; dessa saker 
finns inte till salu i hela staden och var därför desto kärare för 
mig. Jag anbefaller flitigt ynglingen Backman till dig, så att du 
skall erbjuda honom dina hjälpande händer. Han tjänade nämli-
gen vår saligen avlidne far en gång och hans far var ersättare för 
vår far som lagläsare, vilken hovrätten tidigare rekommenderade 
till Gripenhielm. Jag anbefaller dig igen även doktor Gramman. 
Åter igen ber han skriftligen om detta, såsom kan skådas i hans 
här bifogade brev, och som du själv kan se. Jag skall blott säga dig 
detta enda: han är känd för att vara en ansiktsläsare eller hand-
flatsläsare, 27 nästan som Rosatius28 i Italien. 

Igår hölls introduktionen av Johan Gezelius den yngre till 
tjänsten som extraordinarie teologiprofessor. Då avreste även 
härifrån greve Gustav Oxenstierna. I morgon sägs det att presi-
dent Creutz skall resa härifrån. Om blott vi, med min lön eller 
med min återstod från vår far, salig i åminnelse, kunde betala det 
som bör betalas till kungen och kronan för hemmanen! Måtte du 
kunna göra detta, min älskade herr bror. Skriv även till mig med 
ett ord, huruvida det skulle passa sig för vår Gustav att åka dit 
detta år eller inte. 

Backman har åkt härifrån till Jakola, och, om han hittar ett 
passande skepp där, för han med sig till dig vete, korn, smör, 
humle och ärtor, enligt bror Gustavs anteckningar, vilken skall 
följa med dem dit. Bror Samuel har redan med Guds hjälp sagt 
farväl till er där. Jag anbefaller till gudomligt beskydd dig med 

                                                                               
27 Jfr exempelvis SAOB F1928 fysiognom: person som förstår att av männi-
skors fysionomier bedöma deras karaktär eller andliga egenart. Jfr även 
pjäsen Technogamia (Äktenskapet mellan konsterna), författad av Barten 
Holiday 1618, där dessa två yrkesgrupper förekommer som två allegoriska 
personer. 
28 Kan möjligen vara Giuseppi Rosaccio 1530–1603, läkare, resenär, geograf, 
kartograf. 
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hela din familj, ödmjukt hälsad av mig, jag som är och förblir till 
livets slut älskade herr brors parate tjänare Daniel Gyldenstolpe. 

I all hast i Åbo, 26 april 1676 

På omslaget: Mycket ödmjukt till herrn herr Nils Gyldenstolpe i 
Stockholm, sekreterare hos Hans Majestät, kungen av Sverige 
 

30. (29 april 1676) 

Älskade herr bror! 

Eftersom nu syster Susanna är helt upptagen med att förbereda 
en resa till Stockholm, kan jag alltså inte låta bli att vända mig till 
dig med några få rader vid detta givna tillfälle. Jag skickar med 
henne tavlan av mig som Johan Mårtenssons hustru överlämna-
de till en skeppare att föras hit; du kan hänga den på väggen 
jämte de övriga, om den förtjänar detta. Jag skickar dig även med 
detta brev min herr svärfars öppna inbjudningsbrev, vilket du 
kan visa upp, om det synes dig lämpligt. Av hela mitt hjärta 
skulle jag önska att jag hade kunnat glädja mig åt din närvaro, 
min ljuvaste bland bröder, på mitt bröllop. Men om det är möj-
ligt för dig att komma till Åbo denna sommar, skall vi dock då 
ha lyckliga dagar tillsammans med Guds hjälp. 

Med min egen underskrift har jag här betalat som lön för det 
gångna året för oss alla till räknekammaren den skatt från adel-
männens hemman som beslutades vid den förra riksdagen. As-
sessor Gyllenkrok ger sig snart iväg till Stockholm, vilken alltid 
har ett avigt sinne gentemot oss, och nu i synnerhet, då bror Sa-
muel inte har gift sig med hans dotter. Jag tror att syster Susanna 
vill driva på doktor Enevalds befordran till biskopstjänsten i Re-
val, men jag vet inte säkert. Jag skulle gärna önska att han hade 
velat närvara vid mitt bröllop, men han kunde inte bevekas med 
några argument; ej heller vet jag vad han överhuvudtaget gör i 
Stockholm. Må Gud, den trefaldigt högste och störste, bevara dig 
välbehållen, med din älskade hustru, för oss i långa tider. Detta 
önskar jag ständigt, jag som förblir till livets slut älskade herr 
brors förbundne och parate tjänare Daniel Gyldenstolpe. 
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Åbo, 29 april 1676 

I marginalen: När du kommer hit med Guds hjälp, kan vi enkla-
re avsluta affären om räntorna från Jakola. Och om du nu inte 
kommer, skall jag genast skicka dig fler saker till Stockholm. 
Farväl! 
 

31. (21 maj 1676) 

Min ärade och käre herr bror! 

Min mycket älskade herr svärfar förlorade nyligen sin sak inför 
den högre häradsdomstolen i Estland tillsammans med sina 
medarvtagare mot fru Anna Elisabeth Taube, och eftersom den-
na dom helt föll mot dessa lagars innehåll, gamla beslut, sedvänja 
och många prejudikat, har nu den förlorande parten lyckats få 
rätt till revision av domstolshandlingarna, som du kan se i de 
brev och dokument, vilka nu min tidigare nämnde svärfar skick-
ar dig; han anförtror dig detta uppdrag och anbefaller det varmt 
till din flit, utifrån den enastående och ljuva tilltro, av vilken du 
omfattas. Om det var läge för böner, skulle även jag flitigt be min 
älskade herr bror angående detta ärende att han skall gynna ti-
digare nämnde herr svärfar och dennes sak. Men självaste rättvi-
san och lagens kraft skall driva dig till detta även om jag själv är 
tyst. Jag vet nämligen att du självmant och av egen kraft helt driver 
dens rätt, vilken felaktigt har förlorat ett mål i någon domstol. 
Men om mina önskningar och böner kan driva på och påskynda 
din hjälp i denna sak, skall jag inte låta bli att vända mig till dig 
med flitiga och innerliga böner och vid allt heligt ber jag att du 
väl skall ta dig an denna sak, varigenom många fördelar kommer 
att tillkomma även mig med Guds hjälp, vilket han själv ofta har 
lovat, och genom vilket många, som sätter sin tilltro till dig, alltid 
kommer att lägga märke till din berömliga rättrådighet och inte 
berövas hoppet; ej heller kommer vår brors böner att vara förgä-
ves, men det är överflödigt att med många ord be om det skäliga 
i en rättvis sak. 
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Nu till annat: jag har nu i Jesu heliga namn tagit Helena 
Christina Grass till min hustru, vilken ödmjukt hälsar dig och 
din ljuva hustru. Genom den Allsmäktiges nåd har jag begåvats 
med en så from, god och dygdig hustru. I nästa vecka beger jag 
mig härifrån till Reval med min älskade herr svärfar för några 
veckor. Bror Gustav följer även med till Livland för att få erfa-
renhet. Min älskade herr bror, om du får tillfälle att komma hit 
till Finland denna sommar, ber jag att du talar om detta för mig 
med ett ord så att jag kan få vara i din ömma famn och sålunda 
vara närvarande i Åbo vid denna tid. Må Gud, den trefaldigt 
högste och störste, nådigt skydda dig med din högt älskade hust-
ru och hela familjen. Varmt farväl och gynna, min älskade herr 
bror, din parate till alla tjänster Daniel Gyldenstolpe! 

Koskis, 21 maj 1676 

På omslaget: Till herrn herr kunglig sekreterare Nils Gyldenstol-
pe, min ärade och käre bror i Stockholm 
 

32. (26 maj 1676) 

Min ärade och käre herr bror! 

Om jag inte var helt säker på din mest tjänstaktiga och välvilliga 
omtanke om mig genom många och omfattande vittnesmål och 
bevis, skulle jag sedan länge ha trott att jag var till så stort besvär 
för dig med mina ständiga störningar och böner, att du redan 
var trött på mig. Förvisso känner jag stor skam att alltid skapa 
nya bekymmer för dig, ständigt be om andra fördelar, och inte 
kunna utverka något på något vis, men nu tvingar mig ett sär-
skilt hårt nödens vapen mig att be om hjälp, nämligen trångmål 
med ekonomin, och eftersom kammarkollegiet utifrån en orätt-
vis redogörelse nyligen gav en anvisning om assessorslön för att 
erhålla halva lönen till några av mina kolleger, som inte åtnjuter 
något härad, men helt uteslöt mig, fastän jag dock borde ha be-
dömts på samma vis som de; den gode kungen hade nämligen 
gett mig ett härad utan motkrav förutom assessorslönen, och 
detta år får Lillieholms änka häradsräntan, vilket är ett nådeår 
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för henne. Sålunda vet jag inte på vilket sätt jag skall försörja 
mig, min älskade hustru och de övriga under detta år. Därför 
begär jag flitigt med så stor glöd som jag förmår att du välvilligt 
skall ombesörja min räddning och driva min sak hos dem som 
det angår, såsom din tillgivenhet råder dig. 

Jag har skrivit ett brev till högborne herr riksskattemästaren, 
till kammarkollegiet och till sekreterare Lindehielm i denna sak, 
vilket jag bifogar här, så att du kan läsa igenom det först och det i 
korthet, så att han ser att denna sak kan klaras av med några få 
ord. Om jag inte, min älskade herr bror, var så besvärlig för dig, 
skulle jag ödmjukt be att du välvilligt skulle företräda mig hos 
var och en och då skulle jag säkert kunna erbjudas ett för mig 
välvilligt och gynnsamt beslut. Om ändå assessor Rosendal med 
ett ord hade nämnt mig i kammarkollegium, när han tillsam-
mans med de övriga tog emot denna anvisning, då hade jag inte 
nu haft dessa besvär. Jag ombesörjde nämligen hans andel med 
stor tilltro och ärlighet, när jag var där förra året. Jag tvivlar dock 
inte på att kammarkollegium fortfarande kan bevekas med ar-
gument; ty samma argument finns för mig som för de övriga, 
vilka har utnämnts genom anvisningen. Jag anbefaller detta med 
tillbörlig vördnad till din nåd och mest välvilliga gunst, i det att 
jag flitigt ber dig att du även kommer ihåg mig och mitt öde 
bland alla dina tunga bekymmer, för att jag så snart som möjligt 
skall kunna glädjas åt ett önskat svar. Jag har även skrivit ett ord 
till Wassenius i denna sak. Nästa måndag skall jag med Guds hjälp 
följa min herr svärfar till Reval, vilken skickar en flitig hälsning till 
dig; efter två veckor eller tre kommer vi med Guds hälp tillbaka 
därifrån. Bror Gustav följer med för att få erfarenhet. 

Om jag ändå, min älskade herr bror, visste säkert om du kom-
mer hit till Finland till sommaren, och vid vilket tillfälle detta 
skulle ske, så att jag då kunde vara närvarande i Åbo för att utföra 
tillbörliga tjänster för dig. Så skulle även tillfälle ges att överlägga 
angående bror Gustav, huruvida det är lämpligt att han följer 
med till Stockholm denna sommar och skrivs in i kungens vakt, 
eller vad som skulle vara bäst för honom. Min kära hustru hälsar 
flitigt till dig och din ädla hustru med tillbörlig vördnad, och vi 
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ber fromt Gud, den trefaldigt högste och störste, för er bådas 
hälsa, så att ni får överleva och leva lyckligt i långa tider. Varmt 
farväl, blomstra alltid, min älskade herr bror, och gynna din till 
alla uppdrag parate tjänare Daniel Gyldenstolpe! 

Koskis, 26 maj 1676 

Min herr svärfar hälsar dig åter flitigt med en bön, att du skall 
komma ihåg honom, så att han så snart som möjligt kan få be-
fallning och inkallelsebrev29 till Reval. Åter och åter igen, lyckli-
gen farväl, blomstra och gynna! 

På omslaget: Till herrn herr sekreterare hos kungen av Sverige, 
Nils Gyldenstolpe, min ärade och käre bror i Stockholm 
 

33. (20 augusti 1676) 

Min ärade och käre herr bror! 

Jag skickar nu även en bonde från mitt härad enligt vår gode 
kungs befallning, han som nu kallar till rikets förestående riks-
dag, och eftersom denne legat till riksdagen, Johan Eriksson 
Huisu i Mielaniemi, är en ärlig och god bonde och min skabin 
eller Nämndeman i Tyrvis socken, anbefaller jag honom därför 
ödmjukt till dig, inte endast för att du frikostigt skall hjälpa ho-
nom, om blott tillfälle gives att kunna åstadkomma något vid 
denna tid med böner eller om nu plats gives åt dessa, så att han 
skulle kunna erhålla nådiga svar från kungen i de angelägenhe-
ter, vilka han har att lägga fram i hela detta härads namn, utan 
även därför för att han30 skall se hur högt jag där aktar min bror, 
vilken Gud allsmäktig må bevara fri från all olycka och begåva 
med sin frikostiga välsignelse. 

Här tvingas jag sluta, ty tidens knapphet manar brevbäraren 
att skynda. Jag anbefaller varmt dig och din älskade hustru till 
Gud, den trefaldigt högste och störste, jag som förblir till livets 
slut min älskade brors parate tjänare Daniel Gyldenstolpe. 

                                                                               
29 Kanske avses inkallelsebrev. Jfr SAOB; inkallelse. 
30 Eller möjligen ’du’, jfr latinsk text. 
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Skrivet i Packala i Karku, 20 augusti 1676 

På omslaget: Till herrn herr sekreterare hos kungen av Sverige, 
Nils Gyldenstolpe, min ärade och käre bror i Stockholm 
 

34. (2 november 1676) 

Min älskade och vördade herr bror! 

Jag återvände nyligen för nästan två veckor sedan från mitt hä-
rad, där jag under hela denna tid varit upptagen med många och 
svåra besiktningar och undersökningar, och så snart jag hade 
återvänt hit och hälsat hem och härd, fick jag det tråkiga budet 
att min mycket älskade hustru drabbats av en våldsam feber och 
legat sjuk till sängs under några veckor, och denna feber övergick 
slutligen i smittkoppor. Jag begav mig således omedelbart till 
landet i närheten av Koskis, där hon befann sig, och jag stannade 
orolig kvar där i ungefär en vecka. Sålunda erfar jag att äkten-
skapet även bär med sig svårigheter och nya bördor. Nu återfår 
hon så småningom krafterna, vilket sker genom den Allsmäkti-
ges nåd. Alltså har jag hittills inte ens kunnat skriva en enda rad 
till dig, min ljuvaste bland bröder, då jag var skakad av så många 
bekymmer, vilket jag ödmjukt ber att du välvilligt skall förlåta. 
Trots att jag då var i sådan stor sorg, gladde mig dock dina ljuva 
brev mycket; jag hittade två brev, ankomna före mig, här när jag 
kom tillbaka från Tavastland. 

Måtte det alltid förunnas mig, så länge jag lever på denna 
jord, att få glädja mig åt din lycka och hälsa, min älskade herr 
bror, vilket är det enda som kan lindra, ja till och med utplåna 
mina stora motgångar i världen. Du driver nämligen min nytta 
med en så stor flit, ja till och med större än en faders, och, om blott 
det behagar det högsta väsendet att förlänga mitt liv till lyckligare 
tider, skall du inalunda behöva erfara att denna omsorg på något 
sätt skall vara placerad och förlorad hos någon otacksam eller 
otjänstvillig person, men jag anser det opassande att störa dig 
med fler ord. Oroligt väntar jag på den tid, då min lott förmår 
om än inte värdigt återgälda alla dina välgärningar (vilket synes 
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mig omöjligt), men dock åstadkomma med anständigt försök att 
jag åtminstone syns ha förtjänat de minsta av dem. 

Jag kan inte tillräckligt lovprisa din godhet, min älskade herr 
bror, mot min herr svärfar, vilken också skall visa sig tacksam 
mot dig och ber att du skall gynna honom vidare och ofta på-
minna herr Bergenhielm om hans affärer, vilka han åtagit sig att 
sköta i dennes namn. Nu återstår att jag tackar dig för kammar-
kollegiums brev som skickats till mig. Så snart landshövding Oxe 
har kommit hit, skall jag visa dem för honom. Han skriver fort-
farande ut soldater i Tavastland, och han brukar alltid gynna de 
våra en smula. Om jag erhåller något, skall jag genast skicka en 
växel till dig med hjälp av den utmärkte åldringen Skulten, som 
hittills ofta har hjälpt mig här i mina svårigheter. 

Jag beklagar Lorentz Creutz grymhet, vilken mot min för-
hoppning inte har givit ett enda öre att utbetala till dig i mitt 
namn, min mest älskade bland bröder. Han reser nu omkring 
här på landet och jag inväntar hans ankomst till staden med stor 
iver. Jag vet inte på vilket annat sätt jag skall kunna driva honom 
till att betala de utlovade pengarna, så att jag återfår det hemman 
som är lagligen pantsatt till mig. Om jag på detta sätt kan tvinga 
ur honom något, kommer det i sin helhet att tillfalla dig. Jag skall 
inte låta bli att kräva pengar även från Bosin och, eftersom han 
vistas i Nyland, har jag därför skrivit till honom med den senaste 
brevbäraren och väntar svar från honom inom kort. 

Det plågar mig inte så lite att mitt alltför långa dröjsmål i Ta-
vastland och vintern här, som mycket tidigare än allas förvänt-
ningar invaderat oss här, nu hindrar mig att skicka dig med 
skepp häradsräntorna och andra ting, som finns här; jag erkän-
ner att denna skada förvisso skett genom min skuld. Jag skall 
noggrant undersöka på vilket sätt detta kan repareras. Jag skall 
förvisso med Guds hjälp se till att adelsmännens hästar här ut-
rustas passande för våra hemmans räkning, och själv skall jag 
utrusta två, en för vart offentligt uppdrag, trots att jag ännu inte 
har sett ett enda öre av min lön; alla saker som behövs till denna 
rustning säljs mycket dyrt här. Gud vet på vilket sätt vi slutligen 
kan komma ur alla dessa svårigheter och olyckor; nu skall hälf-
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ten av räntorna betalas till kronan, även om ingen har fått mer 
än en tiondel från hemmanen; nu skall ryttare utrustas och stäl-
las upp till stor kostnad, och inte utan anledning kan vi utbrista i 
dessa ord: O herre, i vilka tider har du försatt oss! 

Ryssarna hotar oss från sin sida med blodigt krig. Om blott 
vår bror Carl kunde komma helskinnad tillbaka därifrån från sin 
beskickning, ty dessa barbarer brukar inte ens lämna legater 
oskadda. Här finns ett rykte att vår biskop Gezelius skall flyttas 
över härifrån till Västerås och att doktor Tavonius åter skall 
efterträda honom, men jag skulle vilja att denna befordran tillföll 
vår släkting doktor Enevald; han är nu i Kimito och skickar den 
avlidne prästen Pratanus i jorden. Här har soldaternas frekventa 
manövrer – de går och kommer än hit än dit – så mycket försva-
gat vårt Finland att många som bor längs de offentliga vägarna 
nu vid vinterns början varken har bete åt boskapen eller mat åt 
sig själva. Jag har även tagit på mig att understödja en släkting till 
oss, fasters son studenten Olof Lundin, vilken jag använder till 
skrivartjänster i mitt härad. 

Ge min ödmjuka hälsning till din ädla hustru och de övriga. 
Min hustru, som har drabbats av smittkoppor, hälsar er alla från 
landet med en varm hälsning. Må Gud, den trefaldigt högste och 
störste, vara oss alla gynnsam och bevara dig, min älskade herr 
bror, välbehållen med de dina i långa tider till glädje för vår 
familj; detta önskar ständigt den, vilken förblir till döden vörda-
de och älskade herr brors hängivne tjänare Daniel Gyldenstolpe. 

P.S. Jag anbefaller ödmjukt med ett ord Samuel Olofsson Walle-
nius affär. Varmt farväl i gynnsam framgång! 

I all hast i Åbo, 2 november 1676 

(12 november 1676, brev på svenska) 
 

35. (16 november 1676) 

Vördade och älskade herr bror! 

Sedan landshövding Harald Oxe återvänt från Tavastland under 
de senaste dagarna, visade jag honom genast kammarkollegiums 
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brev, som du välvilligt skickat mig, och han lovade då att han 
skulle ge ett svar den följande dagen. Och så skedde det, som jag 
tidigare siat om, nämligen att han helt motarbetar mig och de 
våras nytta, så långt han någonsin kan. Han sade nämligen att 
den avlidne Lillieholms änka med rätta bör erhålla häradsrän-
torna för detta år som ett nådeår; och fastän han ännu inte har 
något särskilt beslut från kungen i denna sak, vill han så länge 
behålla nämnda räntor, tills änkan, som är mycket fattig, har 
kunnat skaffa sig kungligt brev, vilket helt strider mot kammar-
kollegiums befallning och beslut; jag skickar en kopia på detta till 
dig, min ljuve och vördade herr bror, med detta brev, ty där 
framgår det att nådeår inte är tillämpligt för änkor när det gäller 
denna typ av räntor. Det skulle vara alltför hårt för mig, om alla 
fattiga änkor på detta sätt skulle rycka ifrån mig bröd och lön, 
som med rätta tillkommer mig. Sålunda gör landshövdingen nu 
anspråk på makten att bestämma vem som skall åtnjuta dessa 
räntor, fastän kammarkollegium dock befaller honom att han 
skall tillåta mig att få dem, om inte änkan har särskilt kungligt 
brev, vilket hon alltså inte har, och med denna brevbärare skriver 
landshövdingen även angående detta till kammarkollegium, inte 
alls till min fördel. Därför ber jag dig enträget att du, min älskade 
herr bror, skall hjälpa mig i denna sak i enlighet med din brukli-
ga gunst, och snabbt driva den i kammarkollegium, så att jag kan 
erhålla häradsräntorna för detta år för att försörja mig och min 
familj, vad än landshövdingen må ha sagt i sitt brev. 

Även jag har skrivit ett brev till kammarkollegium, vilket jag 
bifogade i mitt brev till sekreterare Tigerhielm; jag tvivlar nämli-
gen på att du är närvarande i Stockholm. I ditt brev bifogar jag 
även ett brev till herr riksskattemästaren samt det som jag skrev 
till kammarrådet Palmquist, vilket du kan läsa igenom, signera 
och lämna fram, om så blir nödvändigt. Om blott jag kunde 
erhålla häradsräntorna för detta år, så skulle jag genast med öd-
mjuk vördnad betala hela min skuld till dig, min mest efterläng-
tade och älskade bland bröder. Här finns nämligen pengarna 
uppräknade och i beredskap; ej heller skulle jag vara så omänsk-
lig att jag därav inte skulle ge änkan 300 koppardaler. Om blott 
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hon efter detta skulle behandla mig mer anständigt, skulle jag 
vidare ha avstått till henne allt från detta år, om nu kammarkol-
legium hade velat hjälpa mig med andra medel, men eftersom 
detta nu inte har skett, ber jag därför endast om det som med 
rätta tillkommer mig, och jag hoppas att jag skall erhålla detta i 
det att jag förlitar mig på din hjälp och ditt generösa bistånd, 
min älskade herr bror. 

Jag har redan träffat avtal med baron Lorentz Creutz, vilken 
visade sin giriga flit när det gäller handel. Jag fick slutligen en 
tilldelning på 1 260 koppardaler från honom till Peter Thorwös-
te, såsom kan ses av denna kopia, men jag kan inte erhålla dessa 
förrän i slutet av månaden februari nästa år, och jag tvingas även 
skicka dessa till Stockholm för att betala min skuld. Jag har redan 
skrivit till Bosin två gånger, men denne odåga har inte värdigats 
svara. Om du samtycker skall jag be om hovrättens hjälp, så att 
den skickar honom brev med befallning. Herr kollegan, min bror 
herr Wellingk, återvänder hit till staden nästa vecka, såsom jag 
tror, och då skall han introduceras i hovrätten. Jag har författat ett 
litet tal till honom i hemlighet för detta tillfälle. Om blott min herr 
svärfar på något vis kunde befordras till något landshövdingedö-
me.31 Då skulle ett hopp om succession inte bara tillfalla mig med 
den Allsmäktiges hjälp, utan även vår bäste Wellingk, som kämpar 
i en svår situation, skulle kunna hjälpas, och bror Samuel skulle 
kanske kunna bli extraordinarie assessor och så behålla sitt upp-
drag, om ingen annan tjänst finns ledig där för honom. 

Man säger här att Dieter Wrangel, landshövding i Österbot-
ten, vill överge sitt landshövdingedöme och att även Axel Stål-
arm söker tjänst på annat håll. Jag hoppas även att Harald Oxe 
inte skall bli kvar länge här; han har nämligen begått stora miss-
tag, av vilka endast ett räcker för att ta bort honom från uppdra-
get, när det har nått kungens eller högste magistratens öron. Om 
du således skulle kunna driva på något till förmån för min svär-
far i detta fall, ber han enträget att du skall bevaka hans ärenden 

                                                                               
31 Jfr SAOB L227, landshövding, landshövdingeområde, d.v.s. område för 
landshövdingens styre och förvaltning. 
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vid rätt tid; och så sant Gud älskar mig vill han inte spara på 
några medel och utgifter för att driva denna sak. 

Alla dessa saker anbefaller jag ödmjukt till din nåd, gunst och 
flit, min älskade och vördade herr bror, och även att landshöv-
dingen så snart som möjligt skall mottaga ett bindande mandat 
angående häradsräntorna som bör föras över till mig. Dröjsmål 
för nämligen med sig fara, och om änkan försöker något hos 
kungen, vilket jag dock inte tror (utan jag anser detta ske genom 
landshövdingens illvilja), så må detta passande förhindras av 
andra, men också att du vill ha i färskt minne befordran av dina 
klienter vid givet tillfälle.  

Min kära hustru, som nu så småningom återhämtar krafterna 
med gudomlig hjälp och som fortfarande vistas på landet, hälsar 
ödmjukt till er alla, vilket även jag gör av hela mitt hjärta, jag 
som varmt anbefaller dig, min älskade och vördade herr bror, 
med din ljuva hustru till gudomligt beskydd i lycklig framgång 
och tillväxt, och jag förblir till livets slut vördade och älskade 
herr brors hängivne tjänare Daniel Gyldenstolpe. 
 

P.S. Igår mottog jag herr riksdrotsens brev, i vilket han anförtror 
mig uppdraget att tillsammans med andra undersöka några fall i 
Åbos hovrätt. Adjö! 

I all hast i Åbo, 16 november 1676 

I marginalen: Riksskattemästaren gynnar inte alls denna Harald 
Oxe, såsom jag hört av andra. Han vill dock att hans svärson 
Falkenberg skall efterträda honom. Så säger ryktet. Åter och åter 
igen varmt och lyckligen farväl och hälsa flitigt herr bror Carl 
Ehrensteen med mina ord! 

På omslaget: Till herrn herr sekreterare hos kungen av Sverige, 
Nils Gyldenstolpe, min ärade och käre bror i Stockholm. 
 

36. (23 november 1676) 

Älskade och vördade herr bror! 
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Det är en lovvärd sak att driva sina vänners välgång, ty detta 
kräver vänskapens lag, till detta råder lojaliteten; dessa dygder 
driver även mig, och därför kan jag inte låta bli att flitigt och 
med största iver anbefalla till dig den vördade och berömde herr 
magister Andreas Pryss, som nu är präst i vår svenska kyrka i 
Åbo, och förr var vår lekkamrat och vän och sedan de första åren 
alltid mycket uppskattad för sina goda sidor. Han söker pastora-
tet i Kimito; detta uppdrag sköttes tidigare av den saligen avlidne 
magister Johan Pratanus. Ödmjukt ber jag således att du välvil-
ligt på vilket sätt du än förmår med råd, stöd och hjälp befordrar 
denne vår magister Andreas Pryss, så att hans önskningar slutli-
gen går i uppfyllelse. Ty ofta har villkor som allvarligt lovats 
honom av andra ryckts ur hans händer av ett motvilligt och 
motsatt öde, trots att han dock såväl på grund av hans fars meri-
ter, som hans svåger Kexlerus dito, fordom vår ärade lärare, samt 
på grund av hans egna meriter sedan länge har varit värdig en 
sådan befordran i denna kyrka. Han har förvisso alltid burit 
detta hårda öde med jämnmod, och om han inte snart blir hjälpt 
till en tjänst som är lättare än den arbetsbörda som han nu tyngs 
av, kommer han att dö, nedbruten och försvagad av långvariga 
och dagliga besvär. 

Herr greve Axel Oxenstiernas välvilliga löfte ökar hans hopp 
något, men han fruktar professor Laurbecchius ränker, han som 
nyss gifte sig med Pratanus dotter och som nu söker samma 
tjänst som han, trots att Laurbecchius förmår försörja de sina väl 
med den tjänst han nu innehar samt gagna akademins ungdom. 
Och eftersom denne magister Andreas är fast övertygad om att 
mitt rekommendationsbrev skall gagna honom mycket, ber jag 
således dig enträget att du skall låta honom veta att jag i denna 
sak har rekommenderat honom med stor iver, och driver detta, 
så att hans spirande hopp inte skall vara förgäves, vilket jag inte 
betvivlar att du också kommer att göra, inte blott på grund av 
den gamla vänskap, såsom jag nämnde, som vi har haft med 
honom sedan barndomen, utan även på grund av hans lovvärda 
begåvning och hans utmärkta förtjänster. Jag vet nämligen att 
din heder och din karaktärs förträfflighet är sådana att du gynnar 
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allra mest dem som har förtjänat det mest; och enbart detta för-
tjänar evigt lov, för vilket även jag skall vara en trogen föresprå-
kare här, jag som av hjärtat anbefaller dig med din älskade hust-
ru till Gud, den trefaldigt högste och störste, till lycklig framgång 
och tillväxt, i det att jag för evigt förblir älskade herr brors parate 
till alla tjänster Daniel Gyldenstolpe. 

I all hast i Åbo, 23 november 1676 

På omslaget: Till herrn herr sekreterare hos kungen av Sverige, 
Nils Gyldenstolpe, min ärade och käre bror i Stockholm 
 

37. (21 december 1676) 

Vördade och älskade herr bror! 

Vid denna stundande, ljuvliga julfest för vår frälsare och herre 
Jesus Kristus och som ett gott bud inför det nya följande året kan 
jag inte låta bli att ur mitt hjärta önska dig och din älskade hust-
ru all lycka från himlen; den långvariga förpliktelse, av vilken jag 
binds till dig, driver mig till detta att jag omfattar dig med de 
mest innerliga och fromma önskningar att du skall leva inte blott 
detta inom kort förestående år i lycklig framgång, utan även 
räkna många följande långa år med din allra käraste i glädje, till 
heder för fosterlandet, till hjälp och glans för familjen, till tröst 
för dina klienter och till din egen ära. 

Jag ber dessutom enträget, min älskade herr bror, att du skall 
komma ihåg mig i denna affär angående häradsräntorna från 
mitt hemman för detta år som snart är slut, om vilka jag för inte 
så länge sedan ödmjukt skrev till kammarkollegium och till dig. 
Jag förvånas över att landshövdingen Oxe vågar gå emot kam-
marens beslut och rekommendera änkan till kammaren, av ing-
en annan anledning än att hon är en fattig kvinna, fastän det ju 
skulle vara orättvist att fattiga änkor skulle försörjas med den lön 
som rätteligen tillkommer mig, och såsom jag placerar allt hopp 
om hjälp och min tilltro hos dig endast, min ljuve herr bror.  

Jag ber och bönfaller jag dig alltså, vid allt heligt, att du hjäl-
per mig i denna sak och att du snart driver denna affär hos pa-
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troner och vänner, så att Oxe får veta att hans auktoritet inte 
sträcker sig så långt, fastän han alltid går emot mig, och jag skall 
desto snabbare kunna befrias från mina skulder. Alltså ber jag 
dig ödmjukt och bönfallande åter och åter igen att du i denna sak 
visar mig att jag har en patron och bror på denna plats, vilkens 
gunst slår till marken de illasinnades ränker; och om nu Gud så 
hjälper mig, skall jag visa mig tacksam, så länge jag lever. 

Just nu står jag resklar för att åka till landet till min svärfar, 
där jag skall tillbringa dessa helgdagar med Guds välvilja; däref-
ter skall jag genast bege mig till mitt härad, dit jag även tar med 
bror Carl, vilken för inte så länge sedan tillsammans med några 
andra återvände från avtalet med Moskva. De berättar att den 
president, som ledde beskickningen, har ställt till oordning i allt; 
om så är fallet, må detta nu göras offentligt. 

Alla de våra och doktor Enevald med syster Susanna, som nu 
åter är nära nedkomst, hälsar dig och din älskade hustru mycket. 
Varmt farväl och lev lyckligt och länge under många år, min 
älskade herr bror, till glädje, tröst och stöd för din trogne tjänare 
Daniel Gyldenstolpe. 

Åbo, 21 december 1676 

På omslaget: Till herrn herr sekreterare hos kungen av Sverige, 
Nils Gyldenstolpe, min ärade och käre bror i Stockholm 
 

38. (3 mars 1677) 

Älskade och mycket hedervärde herr bror! 

Jag kan inte tillräckligt beklaga att Peter Thorwöste alltid lurar 
mina förhoppningar, han som var dag lovat mig pengar, och igår 
begav sig till Österbotten mig ovetande; hans husfolk säger att 
han inte skall återvända förrän om tre veckor, och förvisso är 
detta orsaken till att jag inte, min ljuvaste bland bröder, kan 
skicka den växel, som jag lovat, med denna budbärare. Jag skäms 
förvisso över att jag inte av denna anledning kan hålla mina 
löften och lösa en del av min skuld till dig. Hur det nu än må 
vara med det och fastän Thorwöste skjuter upp betalningen, är 
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jag dock säker på dessa pengar och jag skall skicka dig en första 
betalning när den kommit i mina händer, min käraste bland 
bröder. Jag väntar även på att informeras vad jag skall göra med 
Bosins skuld, ty även han söker undanflykter, såsom jag även 
tidigare skrev. 

För några dagar sedan nu dog i Lappila gamlingen från Vörå 
Hans Stark vid 85 års ålder,32 efter att ha varit sjuk och sänglig-
gande en kort tid. President Creutz återvände hit till staden igår 
kväll vid skymningen, och eftersom översättaren eller tolken herr 
Coyet, vilken var i hans sällskap, redan skyndar härifrån med 
brevbäraren till Stockholm, kan jag därmed bekvämt skicka detta 
lilla brev med honom till dig; denne odlade en vänskap med bror 
Carl, när han var hos legaterna. Min älskade bror, jag friskar upp 
ditt minne än en gång om min tidigare bön, nämligen att jag 
skulle kunna åtnjuta och glädjas åt ett önskat beslut från kam-
markollegium angående en lön för förra året från mitt härad. 
Om nu Gud förlänger mitt liv, skall du finna mig vara den mest 
tacksamme och förstå att jag kommer ihåg dessa mycket värde-
fulla välgärningar, och med Guds hjälp skall du aldrig behöva 
ångra vilka omsorger och bekymmer du än utstått för min skull 
med Guds hjälp. 

Jag skall viska i ditt öra, min ljuve herr bror, att du, så snart 
bror Samuel har lyckligt återvänt från utlandet med Guds hjälp, 
då råder honom att genast, där i Sverige eller här, ta sig en ärbar 
hustru, antingen Stålhanskes dotter eller någon annan som är 
ärbar, ty den där slinkan Christina, vilken han satte att styra sitt 
hem i Kerrenheim, har redan fött sitt andra barn under somma-
ren, och därefter besökte hon vår biskop med sin mor för att be 
att denne skulle vilja tvinga bror Samuel till att gifta sig med 
henne, vilket hon även sade att han tidigare hade lovat, och på 
grund av detta roar sig biskopens hus omåttligt åt bror Samuel.33  

                                                                               
32 Jfr brevet Daniel 19. 
33 Sekundärlitteraturen talar om Samuels oegentligheter med det motsatta 
könet, vilka slutligen ledde till hans avsked från universitet (jfr Inledningen). 
Den här återgivna historien med Christina kan vara det som avsågs. Samuel 
skriver själv i ett brev från den 15 november 1679 om Christina. Enligt 
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Min kära hustru och de våra hälsar ödmjukt till dig med din 
älskade hustru, och jag anbefaller er varmt till Gud, den trefal-
digt högste och störste, jag som förblir till livets slut älskade herr 
brors uppmärksamme tjänare Daniel Gyldenstolpe. 

Åbo, 3 mars 1677 

På omslaget: Till herrn herr sekreterare hos kungen av Sverige, 
Nils Gyldenstolpe, min ärade och käre bror i Stockholm 
 

39. (31 mars 1677) 

Vördade och älskade herr bror! 

Jag har tills nu med stor längtan väntat på beslut från kammar-
kollegium angående räntorna för mitt härad för det gångna året, 
men eftersom jag hittills inte fått något, trots att sju brevbärare 
nyligen anlände hit från Stockholm samtidigt, ber jag dig sålun-
da enträget, att du, min ljuve bror, skall komma ihåg mig i denna 
sak och driva detta till min nytta, om nu blott dina sysselsätt-
ningar tillåter det, så att ett beslut om denna sak i kammarkolle-
gium utan vidare dröjsmål skall komma till stånd, och så sant 
Gud älskar mig, skall jag visa mig tacksam mot dig, så länge jag 
lever, och jag skall genast ödmjukt lösa denna min penningskuld 
till dig; jag har nämligen ännu inte fått mina pengar från Thor-
wöste. 

Jag talade nyligen med ryttmästare Johan Giös, som för din 
skull vill sälja halva sin del av gården Storgården nära Jakola till 
ett hyggligt pris, och, om detta synes dig lämpligt, skall jag ge 
honom pengarna här. Han skyndar till Stockholm inom kort, 
och om du vill gynna honom i hans angelägenheter, kanske du 
kan förhandla om detaljerna; goda villkor finns där och välbru-

                                                                                                                                              
Samuel driver biskopen (Gezelius) tillsammans med Andreas Andersson en 
hatkampanj mot honom. Han skriver att han under flera år anklagats för 
brott av Christinas moder med hjälp av de båda männen. I brevet ber Samu-
el Nils om hjälp eftersom denna affär hindrar honom från att få den efter-
traktade rektorsposten. Samuel förklarar sig helt oskyldig till brott trots att 
det förvisso finns tre barn som sägs vara hans. 
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kat åkerland. Här väntar kapten Boije med stor iver på ett välvil-
ligt beslut från kungen. Jag ber även för hans räkning att du skall 
främja hans begäran vid första bästa tillfälle. De våra hälsar dig 
och de dina varmt. Jag anbefaller dig av hjärtat, min ljuve bror, 
med din älskade hustru till Gud, den trefaldigt högste och störs-
te, jag som förblir till livets slut älskade herr brors uppmärk-
samme tjänare Daniel Gyldenstolpe. 

I all hast i Åbo, 31 mars 1677 

På omslaget: Till herrn herr sekreterare Nils Gyldenstolpe, min 
ärade och käre bror i Stockholm 
 

40. (30 maj 1677) 

Älskade herr bror! 

Eftersom min högt ärade herr svärfar redan skyndar på sin avre-
sa härifrån i Jesu namn (måtte Gud allsmäktig göra hans resa 
och affärer lyckosamma och framgångsrika), kan jag alltså inte, 
då jag nu fått detta tillfälle, låta bli att ödmjukt vända mig till dig 
med några rader och enträget be att du skall ta dig an min herr 
svärfars sak, välvilligt anbefalld till dig, och driva den såsom ärlig 
och rättvis hos dem, vilka det angår, varigenom det någon gång 
skulle kunna förunnas även mig någon vinning med Guds hjälp, 
om allt går enligt önskan. Sålunda tvivlar jag inte på din frikosti-
ga hjälp full av gunst, vilken din enastående välvilja, medfödd 
från vaggan, skall driva dig att ge till de dina och dem som väl 
förtjänar det. Sålunda skriver jag dessa korta rader eftersom jag 
är fullständigt övertygad om att du inte skall svika honom vare 
sig med hjälp, stöd eller råd; ej heller kan jag på ett passande vis 
med ord uttrycka min tillgivenhet, lydnad och rekommendation 
för honom, som är som en förälder för mig. 

Jag tackar dig ödmjukt av hela mitt hjärta för det belut av 
kammarkollegium som fattats för min räkning. Jag ägnar mig åt 
att samla in dessa medel, och så snart detta har skett att jag har 
erhållit en summa pengar, skall jag skicka dem till dig med den 
käre bror Carl, vilken jag skickar härifrån om tre eller fyra veck-
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or med Guds hjälp. Under tiden ber jag enträget för hans räkning 
att du skall ombesörja en tjänst till honom antingen i kammarkol-
legium eller hos riksskattemästaren, vilket jag anser mycket lämp-
ligt.34 Om ändå hans patron herr Klingstedt vore där, som ofta 
skämtsamt har föreslagit sin dotter som hustru till honom. 

Bror Gustav traktar efter krig och vapen och överträffar oss 
alla i längd. Igår begrovs president Creutz sons kropp under hög-
tidlig pompa, och idag kommer herr greve Axel De La Gardie hit 
till staden. Min kära hustru med systrar och bröder hälsar dig 
och din älskade hustru tjänstvilligt. Varmt farväl, du flitigt anbe-
falld till Gud, den trefaldigt högste och störste, i lycklig framgång 
och tillväxt; var stark och gynna, min älskade herr bror, din 
förbundne Daniel Gyldenstolpe. 

I all hast i Åbo, 30 maj 1677 

På omslaget: Till herrn herr sekreterare hos kungen av Sverige, 
Nils Gyldenstolpe, min ärade och käre bror i Stockholm 
 

41. (14 juli 1677) 

Hedervärde och älskade herr bror! 

Nu skall jag meddela dig att vår käre bror Gustav Gyldenstolpe 
har givit sig iväg på militärt uppdrag i Jesu heligaste namn.35 Må 
Gud allsmäktig hjälpa honom och göra allt lyckligt och fram-
gångsrikt för honom! Han följer med adelsmännens här och 
deras överstelöjtnant Johan Thewitz, en god och ärbar man, 
under vilken han är kvartersmästare. Igår sade han farväl till mig 
i Ingoisberg och gick så i förväg i Herrens namn; där tog jag även 
emot överstelöjtnanten när han reste förbi. De skyndar nu till 
slottet Tavastehus, där trupperna samlas, och därifrån tar de sig 
till Vasa i Österbotten, där de seglar över havet till Umeå och 
därefter till Jämtland. Må Gud välsigna! 

Denne gamle Thewitz är en erfaren soldat och min svurne 
bror, som har lovat att hysa god omsorg om bror Gustav; han 
                                                                               
34 Jfr Carl 25 (14 juli 1677). 
35 Jfr Carl 25 (14 juli 1677). 
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har släktband med Skillerfeltarna. Nu har jag därför även rustat 
bror Gustav för stora summor, köpt hästar samt skaffat honom 
nödvändiga saker och en tjänare, så till den grad att han liknade 
en ryttmästare; därtill gav jag honom mer än 20 imperialer till 
resan. Må Gud allsmäktig nådigt välsigna honom från höjden! 
Ensam har jag alltså själv rustat en ny soldat till adelsmännen, 
förutom den ordinarie; därutöver även en utifrån min tjänst. 
Sålunda är mina pengakistor här så tömda, så att jag inte vet om 
jag ens har ett öre kvar. Nu bör vi alltså vänta en smula för bror 
Carls del, tills jag åter förmår samla ihop pengar att föras över till 
dig, min ljuve bror. Om blott han kunde få en tjänst i kammar-
kollegium eller hos riksskattmästaren, om han nu inte åter kan 
följa någon beskickning till utlandet.36 

Igår drack major Bernhard Rehbinder, som är på väg mot 
Livland med sina soldater, länge med mig, på grund av vilket jag 
fortfarande kämpar med baksmälla och mina händer darrar. Här 
slutar jag sålunda, min älskade herr bror, och anbefaller varmt 
dig med den ljuva hustru och hela familjen, noggrant hälsade av 
de våra, till Gud, den trefaldigt högste och störste, i lycklig fram-
gång, jag som till livets slut förblir vördade herr brors uppmärk-
samme tjänare Daniel Gyldenstolpe. 

I all hast i Åbo, den 14 juli 1677 

På omslaget: Till herrn herr sekreterare hos kungen, Nils Gyl-
denstolpe, min ärade och käre bror i Stockholm 
 

42. (29 juli 1677) 

Vördade och älskade herr bror! 

Redan förbereder vår bror Carl Gyldenstolpe en resa till Stock-
holm i Jesu heligaste namn. Måtte det ändå ske med den högstes 
hjälp, att han kan åstadkomma något där till egen vinning. Av 
den anledningen bör även ödmjukt tack riktas till Gud, den 
trefaldigt högste och störste, eftersom han har bevarat dig, min 
ljuve herr bror, frisk och välbehållen för oss där borta, så att du 
                                                                               
36 Jfr Carl 25 (14 juli 1677). 
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såsom den äldste kan vara i en fars ställe för oss och befrämja de 
yngres bekvämlighet och framgång, tills de själva med stöd har 
lärt sig och förmår simma och försörja sig. Den grymma döden 
berövade nämligen honom hans far i barndomen, och det gu-
domliga majestätet ville anbefalla omsorgen om de föräldralösa 
till dem som är framstående i avseende på tjänst och värdighet. 
Om nu inte en mer passande tjänst skulle tillfalla honom denna 
gång på grund av ett motsträvigt öde, då ligger vägen att komma 
tillbaka hit öppen för honom. Han önskar även ödmjukt begära 
av det kungliga rådet att han skall erhålla en revision av dom-
stolsförhandlingarna angående fallet med hemmanet Räpälä mot 
Christina Rosencrantz, där hovrätten uttalade en dom utan att 
ha vare sig hört, ropat upp eller kallat in bror Carl, vilket den där 
Krook åstadkom på ett förslaget vis, trots att bror Carl dock hade 
haft stora utgifter för detta hemman.37 Den käre bror Samuel 
Gyldenstolpe drev förvisso hela denna affär om Räpälä och Top-
pois, men han var varken närvarande eller hade fullmakt; ej hel-
ler sades något till mig att man stod i begrepp att döma. 

Bror Samuel gjorde förvisso fel, om han inte i sina räken-
skapsböcker nämnde att det andra hemmanet tillhörde bror 
Carl, men jag hade aldrig trott att en sådan dom skulle komma i 
ett så klart fall, eftersom Räpälä tilldömts vår herr far i häradsrät-
ten då Rosencrantz fortfarande var vid liv, ej heller kom något 
överklagande i denna sak. Bror Carl för med sig alla dokument 
för att framställa saken och jag gav honom pengar medelst vilka 
han under tiden skulle kunna försörja sig, nämligen 100 koppar-
daler utifrån mina ringa möjligheter, och nu skickar jag med 
honom blott 50 imperialer till dig. Så sant nu Gud älskar mig, 
har jag inte kunnat samla ihop mer pengar här efter älskade bror 
Gustavs avfärd, men så snart som jag med Guds hjälp återvänt 
från mitt härad, skall jag skicka mer. Håll sålunda till godo med 
detta för denna gång och skriv till mig när de har överlämnats!  

Jag erbjuder dig inkluderat i detta brev ett mynt, inte lika 
värdefullt som sällsynt, vilket förvisso på grund av sitt ringa vär-
de inte kan sägas utgöra en gåva, men det är präglat när fördrag 
                                                                               
37 Jfr Carl 24 (30 maj 1677) och 25 (14 juli 1677). 
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slöts mellan kejsaren och de franska och svenska kungarna; tre 
duvor pryder det, och de bär olivkvistar i sina näbbar som ett 
tecken på fred med inskriften 'Freden är den bästa sak, i Herrens 
år 1648, 24 oktober'.38 Där vilar även de kungliga insignierna, 
såsom kronan och spiran, på kunglig kudde, och på andra sidan 
visas den plats, där de kejserliga legaterna var, nämligen Müns-
ter, biskopsstad och platsen för fredstraktaten, och eftersom du, 
min ljuve herr bror, var i denna beskickning, skall den därför 
bättre bevaras i dina gömmor. 

Jag hör att bror Gustav, vid soldatbesiktningen i Tavastehus 
slott, har blivit fanbärare (kornett)39 i den nya adelstruppen; jag 
har haft stora utgifter inför hans resa. Må Gud allsmäktig välsig-
na honom i framtiden! Bror Carl synes dock med välvilliga höga 
makter född till civil anställning. Må Gud allsmäktig välsigna 
även honom i detta! Jag skaffade en kaptenstjänst till vår svåger 
Silfversvan,40 vilken har gett sig iväg på samma resa som bror 
Gustav i Herrens namn. Må Gud vara med dem! För några dagar 
sedan avreste Festing härifrån till Stockholm, med vilken Krook 
skickade sin son, och denne kommer, såsom jag hört, att begära 
av kungen enligt faderns råd att häradet i Kymenegård skrivs 
över på honom, men denne son är en enfaldig åsna, som för 
några år sedan blev galen och aldrig gjort sig förtjänt av ett dylikt 
uppdrag.  

Jag ber således att du, när du förstått om dessa affärer sköts av 
Bergenhielm, skall förhindra dem och överlämna skötseln av det 
hela till någon ärbar man, som till exempel Samuel Olofsson eller 
vår bror Samuel, om du nu inte själv vill göra det. Jag råder dig 
starkt att begära ett härad för dig själv här i Finland, såsom Gyl-
lenstiernorna, Rosenhane, Skyttehielmarna och andra har gjort. 
Det är mer lönsamt att ha ett härad på denna plats än i Sverige. 
En domare i närheten av Viborg vid namn Elias Haraldsen Stare 
har ett mycket fint härad där, vars räntor ligger på 1 000 silver-
daler varje år, och han erhöll brev med Bergenhielms hjälp att 
                                                                               
38 D.v.s. den Westfaliska freden. 
39 Kornett den lägsta officersgraden i kavalleriet vid denna tid. 
40 Silfversvan var gift med Sofia Gyldenstolpe. 
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efterträda försteassessorn, vilken dog; än så länge är han extraor-
dinarie, och när han får denna tjänst, måste han överge häradet, 
vilket alltså ligger långt härifrån. Därför råder jag dig, min högt 
ärade herr bror, att du ser till att få detta, vilket du därefter kan 
administrera med hjälp av en ersättare. 

Ynglingen herr Joakim Schultz är en god och ärbar kamrat till 
bror Carl, vilken jag varmt rekommenderar dig, så att du skall 
gynna hans öde så långt det går, såväl på grund av hans egen flit 
och bildning, som hans gamle fars godhet, fadern som redan har 
hjälpt även mig med medel, så att denne kan få en lättnad genom 
sonens framgång.41 Om ändå bror Samuel nu skulle kunna bli 
kunglig sekreterare; då skulle fiskal Nidelberg kunna få uppdra-
get här, och sålunda kunde denne Joakim Schultz efterträda 
honom, om han nu bara hade dig som patron, och man skulle 
kunna driva detta snabbt och i hemlighet med hjälp av den äldre 
Schultz. Jag skall åter igen skicka en växel med Guds hjälp den 
kommande hösten vid Mickelsmess.42 

Idag på morgonen dog gamlingen Wittfoten. Barchmans hus-
tru har fött ett barn. Vad gäller dina hemman, min ljuve herr 
bror, har jag skrivit mer utförligt med bonden på Jakola, som 
åker härifrån med sina häradsräntor om några veckor, och den 
käre bror Carl kan berätta mer utförligt om var sak. Min hustru 
med syster Sara hälsar varmt till dig, min ljuve herr bror, och till 
din älskade hustru. Må Gud, den trefaldigt högste och störste, 
bevara dig i sin änglavakt så länge som möjligt välbehållen och 
oskadd för oss i lycklig framgång och tillväxt. Detta önskar jag 
ständigt, vördade och ljuve bror, som är, så länge jag lever, din 
parate och förbundne tjänare Daniel Gyldenstolpe. 

I all hast i Åbo, 29 juli 1677 

På omslaget: Till herrn herr sekreterare hos kungen av Sverige, 
Nils Gyldenstolpe, min ärade och käre bror i Stockholm 
 

 
                                                                               
41 Jfr Carl 25 (14 juli 1677). 
42 Mickelsmess firades den 29 september. 
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43. (30 december 1677) 

Vördade och älskade herr bror! 

Med denne ärlige och oförvitlige man, rådman i denna stad 
Johan Miltopaeus, en mycket kär vän till mig, vilken jag även 
varmt anbefaller till dig, min älskade bror, skickar jag dig nu 
pengarna, som jag har lyckats skrapa ihop här i dessa svåra tider, 
50 imperialer som kan läggas till uträkningen mellan oss, ty han 
ger sig nu iväg till riksdagen. Jag skickar även med densamme 
vargskinn och ett guldmynt till den käre bror Carl. Om det var 
möjligt för mig att skicka mer, skulle jag gärna göra det. Må den 
Allsmäktige välsigna även vår bror Carl så att han värdigt på den-
na tjänst kan tjäna kungen och fosterlandet till vinning. Jag skulle 
önska att även vår käre bror Gustav var där i Skåne hos kungen, så 
att våra bröder där kunde deltaga i övningar tillsammans. 

Jag skrev för inte så länge sedan till älskade bror mer utförligt 
angående änkan till herr fältmarskalken Helmfeldts hemman här 
i Björnö; jag hoppas att detta brev, i vilket jag ödmjukt förklarat 
min åsikt, redan är i dina händer. Med detta skickar jag nu en 
kopia på immissionen;43 jag fick därefter en uträkning angående 
denna av landshövdingen, fastän förutnämnda fru änkan redan 
har den. 

Här finns ett rykte att herr bror skall vara utnämnd av kung-
en till rådgivare i kansliet, och om det är sant, önskar jag stor 
lycka från Gud, den trefaldigt högste och störste, och att käre 
bror Samuel skall kunna efterträda dig i sekretariatet, eller även 
jag, om det skulle tyckas dig tillrådligt, och att det samtidigt 
skulle vara mig tillåtet att behålla mitt härad, som jag nu har, 
men i denna sak inväntar jag nu ert råd. 

Igår födde vår kära syster Susanna en flicka, som idag döps. 
Överstelöjtnant David Makeléer kom nyss hit från Stockholm, 
vilken visade sig mycket glad hos mig. Inom kort skall min släk-
ting och käre bror assessor Samuel Olofsson skynda dit till 
Stockholm; han har nämligen något att ordna hos kungen, så-
som du vet; jag anbefaller varmt att hans affärer befrämjas. Jag 
                                                                               
43 Jfr SAOB, immission: ett tillkännagivande av besittningsrätt. 
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anbefaller dig av hjärtat med din älskade hustru till Gud, den 
trefaldigt högste och störste, med en ödmjuk önskan om ett gott 
nytt år, jag som till livets slut är och förblir älskade herr brors 
hängivne tjänare Daniel Gyldenstolpe. 

Åbo, 30 december 1677 

Min kära hustru hälsar ödmjukt. Farväl och gynna! I morgon 
åker jag med Guds hjälp till mitt härad. 

(Sträckning på Efterstrefve hemman) 
 

44. (16 mars 1678) 

Älskade och mycket hedervärde herr bror! 

För nästan två veckor sedan återvände jag från Tavastland till 
mitt hus och hem, och hela denna tid har jag varit upptagen med 
såväl offentliga som privata saker och affärer. Den avlidne gene-
ral Galle, som dog i slaget vid Lund,44 har skickats i jorden med 
stor pompa, för vilkens lille son jag har utsetts som lärare av den 
kungliga hovrätten. Därefter begravdes Carl de la Mott, vid vars 
begravning jag sörjde tillsammans med Wellingk. Därefter lades 
Johan Eneskiöld i sin grav, och i morgon skickas modern till 
Ekenbergarna i jorden. I övrigt hörs inget nytt i denna stad, för-
utom att studenter tillsammans med sjömän av lägre rang och 
hyrda soldater, vilka för tvister och krig sinsemellan, har ställt till 
stort tumult under nätterna. 

Vår presidents son major Isak Creutz lejer här soldater, och 
ett rykte berättar att han har haft en historia med Maria Gezelia; 
modern ville nämligen absolut ordna ett bröllop för dem, och för 
detta ändamål lät hon slakta gödda hönsfåglar, men redan har 
denna vänskap upphört och en allvarlig vrede har ömsesidigt 
flammat upp mellan presidentens hushåll och biskopen, så till 
den grad att presidenten redan har stämt biskopen inför rätta. 

                                                                               
44 Då slaget i Lund ägde rum den 4 december 1676 har således en lång tid 
förflutit innan kroppen begravdes. För de historiska händelserna kring det 
skånska kriget, se Isacson 2000 och Rosén 1997. 
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Jag undrar vad Samuel Olofson, som är känd för att vara slug, 
gör där så länge, och aldrig hade jag trott att han hade ett så 
bedrägligt sinne som jag nyligen fick erfara. Min älskade bror, 
det är bättre att du ser dig om efter ett bra härad på denna plats, 
än att du ordnar det åt honom. Antingen skulle jag eller din bror 
Samuel kunna vara ersättare för dig här och varje år skicka dig 
pengar och andra saker. Även detta skall jag viska i örat, min 
käre bror: min släkting ryttmästare Silfverbögel dog för ett år 
sedan i Skåne och, eftersom man trodde att han var den ende 
kvar från den släkten, erhöll överste Baranoff genast hans feodal-
gods. Men när det blev känt att denne Silfverbögels hustru Kata-
rina Grass var gravid genom sin make och hade fött en son i 
dennes frånvaro, tappade överste Baranoff allt hopp; men igår 
kom ett bud från Tavastland att även denne lille Silfverbögel 
hade dött; det saknas heller inte personer som efterfrågar dessa 
hemman. Därför ville jag avslöja detta för dig, så att du kan se till 
att skaffa dig dessa, om det synes passande; ett hemman kallas 
Koskis i Sysmä,45 varifrån ungefär 200 tunnor spannmål kommer 
varje år. Där lever förvisso fortfarande den första innehavarens 
änka Ingeborg Grötenfelt, svärmor till denna Katarina Grass och 
jag lämnar nu till din bedömning, huruvida du skall försöka 
erhålla dessa, vilket dock synes mig klokt, ty annars skulle någon 
främling få dem. Peter Pistolhielm, som gifte sig med den döde 
Silverbögels syster i Tavastland, har begått ett grymt mord, och 
anklagas redan i hovrätten av fiskalen; han har själv också stora 
hemman. 

Måtte också bror Carl må bra där borta; det är länge sedan jag 
fick brev från honom. Bror Gustav skrev till mig från Jämtland 
för inte så länge sedan; han övervann förra hösten en allvarlig 
sjukdom med den Allsmäktiges hjälp, men den tjänare som han 
tog med sig härifrån har dött därborta. I januari återvände vår 
svåger Silversvan från Jämtland med en annan kapten; de har 
hyllat bror Gustavs gärningar mycket. Även överste Thewitz och 
Carl Charlier lovprisar honom mycket i brev som skickats till 
mig. Måtte bror Carl även kunna se om sina affärer. Hälsa flitigt 
                                                                               
45 Sysmä är en kommun i Tavastland. 
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med mina ord din älskade hustru och herrarna bror Carl och 
Philip Ehrensteen och Carl Gyldenstolpe; du hälsas varmt från 
min hustru och de våra. Av hjärtat anbefaller jag dig och de dina 
till Gud, den högste och störste, jag som förblir så länge jag lever 
din lydige Daniel Gyldenstolpe.  

I all hast i Åbo, 16 mars 1678 

På omslaget: Till Herrn herr sekreterare Nils Gyldenstolpe, min 
högt ärade bror i Stockholm 

(Reval, 2 mars 1678, brev på svenska till Carl Gyldenstolpe från 
Jonas Klingstedt) 
 

45. (23 mars 1678) 

Mycket hedervärde och älskade herr bror! 

Nu ansätts åter mina små hemman, nämligen Ingoisberg och 
Heinefors, av den kungliga kommissionen,46 som skall skötas av 
den där Carl Falkenberg, såsom du kan se av hans tämligen 
odugliga protokoll, vars enskilda delar jag kan vederlägga genom 
mitt svar eller genom denna lilla bevisföring. Jag förundras över 
hans envishet, eftersom han inte låter sig korrigeras i detta med 
några argument. Jag har skrivit denna bevisföring för att infor-
mera dig och jag har också snabbt satt ihop en supplik till kung-
en, vilken du kan förbättra allt enligt din flit och genast ombe-
sörja att den skrivs av. Jag skall skicka en attest från kassörenen 
angående hemmanen i Södermark med nästa brevbärare; dessa 
hemman var vid den tiden välhållna och övergick samtidigt som 
Sinclairs hemman till kronan, ty nu finns inte tid för mig att 
skriva med denna brevbärare, och av attesten skall det bli tydligt 
att hans uträkningar inte är sanna.  

Därför ber jag dig enträget, min älskade bror, att du skall dri-
va denna affär med alla krafter vid första bästa tillfälle, för att jag 
skall få mina hemman tillbaka. Förvisso sade Falkenberg till mig 
                                                                               
46 Antagligen den av 1675 års riksdag utsedda kommissionen som hade till 
uppgift att se över förmyndarnas räkenskaper under kungens omyndiga år. 
Detta ledde till att ersättningsanspråk ställdes till inblandade personer. 
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att jag inte på något vis skulle kunna få tillbaka dessa från kung-
en, om jag inte ställde hästar till förfogande. Men jag svarade 
honom att jag fortfarande hoppas på en ynnest från den nådige 
kungen; våra argument är tillräckligt starka och relevanta. Om 
detta nu inte skulle räcka, skulle det vara bättre att så att säga 
köpa och be om dessa hemman mot vår fars, salig i åminnelse, 
återstående lön, och jag skulle hellre vilja lämna mina återståen-
de pengar hos kronan till kungen för dessa än att denne Falken-
bergs dumheter lyckas.  

Många klagar på denna kommission, ja nästan alla, och det 
skulle vara ett under om det därför inte gick illa för den. Härav 
kommer föga vinning till kungen, den kräver stora utgifter och 
stör nästan hela Finland. Hur det än må vara, hoppas jag dock 
att jag med Gud den allsmäktiges hjälp och även med din, min 
älskade herr bror, skall få kungens nåd och bekräftande brev på 
dessa hemman, så att hans och andras munnar som står öppna 
till skratt stängs. Jag tror även att andra dokument som rör den-
na nyligen har lämnats kvar där i kansliet. Ryttmästare Henning 
Grass kom nyligen tillbaka från Jämtland, varifrån han avreste 
den 4 februari; han säger att vår käre bror Gustav mår bra där. 
Min kära hustru och alla de våra hälsar dig med din älskade 
hustru varmt. Jag förblir till slutet av mitt liv älskade herr brors 
hängivna tjänare Daniel Gyldenstolpe. 

Åbo, 23 mars 1678 

På omslaget: Till herrn herr Nils Gyldenstolpe, sekreterare hos 
Hans Majestät, kungen av Sverige, min ärade och käre bror i 
Stockholm 
 

46. (18 april 1678) 

Älskade och mycket vördade herr bror! 

Eftersom jag har erhållit tillåtelse från rätten att bege mig till 
landet vid Ingoisberg i två dagar, skall jag därför redan nu vända 
mig till dig i förväg med några ord. Den utmärkte kommissarien 
Wittman berättade för mig i hemlighet att Falkenberg har skrivit 
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till kungen med denna brevbärare och föreslagit att var och en 
som innehar häraden bör ge sin häradsränta till rustning för 
detta krig, eftersom även andra har förlorat sina löner; om detta 
skulle hända mig vet jag inte på vilket sätt jag skulle kunna klara 
mig i dessa tider. Därför manar jag dig enträget att du med alla 
medel skall förhindra att något sådant skall hända mig, och hålla 
detta i välvilligt minne, så att jag kan erhålla ett gynnsamt beslut 
i fallet med mina hemman från Hans nådige och höga Kungl. 
Majestät. 

Alla de våra hälsar dig och de dina flitigt, och jag anbefaller 
dig och din älskade hustru av hjärtat till Gud, den högste och 
störste, jag som förblir till livets slut älskade herr brors parate 
tjänare Daniel Gyldenstolpe. 

I all hast i Åbo, 18 april 1678 
 

47. (10 maj 1678) 

Älskade och mycket hedervärde herr bror! 

Den berömlige herr pressident Creutz har bett mig att vända mig 
till dig i hans namn med några ord om hans sak, vilken han drev 
här i rätten mot den berömlige herr Erik Fleming, och som han 
även vann, och nu har omsorgen om sagde Fleming förts upp till 
hans Kungl. Majestät. Herr president Creutz hävdar att denne 
allför sent har begärt revisionsfördelar, vilket även dokument 
visar, såsom är tydligt, och eftersom han vill använda din hjälp i 
denna sak, så att du med juridiskt bifall och enligt lagens och 
ediktens kraft må driva och genomlysa denna sak, är det således 
helt korrekt enligt många att anbefalla en sådan sak till dig, efter-
som du alltid önskar driva och gynna det ärliga och rättvisa. Jag 
har här använt mig av vänskap och släktband med detta brevs 
överlämnare, herr major Creutz, vilken redan påskyndar sin 
avresa då vinden är gynnsam från norr. Därför tvingas jag avslu-
ta här i det att jag varmt anbefaller dig, min älskade herr bror, 
med din ljuva hustru till Gud, den högste och störste, jag som 
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förblir till livets slut älskade och vördade herr brors tjänare Da-
niel Gyldenstolpe. 

Åbo, 10 maj 1678 

På omslaget: Till herrn herr Nils Gyldenstolpe, min ärade och 
käre bror i Stockholm 
 

48. (3 juni 1678) 

Vördade och älskade herr bror! 

Av denna kopia på Falkenbergs brev, som han skickat till mig, 
ser du hur strängt han ålägger mig att rusta två hästar för hem-
manen Ingoisberg och Heinefors. Åter och åter igen ber och 
bönar jag därför ödmjukt dig, min älskade herr bror, att du skall 
arbeta för ett välvilligt beslut i denna sak så snabbt som möjligt, 
ty så mycket saknar jag nu råd att jag inte vet vad jag skall göra. 
Måtte det behaga dig, min älskade bror, att med ett ord skriva till 
mig att en supplik angående dessa hemman har skickats till den 
nådige kungen och att ett välvilligt beslut kan väntas vilken dag 
som helst; jag ber även enträget om att jag, om nu inte ett beslut 
skulle ha kommit, då skulle kunna visa detta här för Falkenberg, 
ty annars driver han på och ansätter mig så här. Jag tvivlar inte 
på att du rätteligen har mottagit mitt tidigare brev, vilket jag 
nyligen skickade med den offentliga brevbäraren. 

Vår käre bror Gustav Gyldenstolpe, som är kvartersmästare i 
regementet i adelsmännens här, vilken nu uppehåller sig i Jämt-
land, återvände nyligen till oss genom Guds nåd, skickad av 
general Carl Sparre och överstelöjtnant Thewitz för att samla 
ihop och föra tillbaka soldater, som hade stannat i närheten av 
hemmet, till samma här och för att ersätta de övriga förlusterna, 
vilka där har skett bland soldaterna under denna tid av krig. 
Snart, om några veckor, kommer han att vara tvungen att åka 
tillbaka dit, men eftersom jag vet att hans skicklighet och flit i 
krigföring hyllas av andra, och han synes nästan vara född till 
strid – måtte den Allsmäktige välvilligt befrämja hans framgång 
– önskar jag därför ditt råd, min älskade bror, om huruvida det 
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är tillrådligt för honom att bege sig till kungen i Skåne, så att han 
där skulle kunna få ett passande uppdrag i kungens garde eller 
med andra infanterisoldater. Ty bror Gustav föredrar att ingå i 
infanteriets här, där han kan utveckla sina grundläggande kun-
skaper i matematik och fortifikation något; ej heller finns möj-
lighet att lära sig fler saker i Jämtland och rytterisoldater kan inte 
leva väl där, varför många hästar dör av svält, då de inte hittar 
någon föda bland de branta klipporna. 

Jag skulle förvisso skriva mer, men nu måste jag åka till lan-
det, och många affärer väntar på mig, ty jag sitter nu i session i 
hovrätten, och den närvarande brevbäraren här skyndar nu även 
på sin avresa, men inom kort skall jag skriva mer. Så länge ber 
jag att du skall svara på detta med några rader. Gud ske lov mår 
alla de våra bra och min älskade hustru, som nu är gravid genom 
gudomlig nåd, hälsar dig och din älskade maka varmt. Jag förblir 
till livets slut älskade och vördade herr brors hängivne tjänare 
Daniel Gyldenstolpe. 

I all hast i Åbo, 3 juni 1678 

På omslaget: Till herrn herr statssekreteraren hos Hans Majestät, 
kungen av Sverige, Nils Gyldenstolpe, min ärade och käre bror i 
Stockholm 

(utan datum, brev på svenska från Carl Falkenberg) 
 

49. (22 juni 1678) 

Hedervärde och älskade herr bror! 

Mitt uppdrag driver mig och jag kan inte låta bli att vända mig 
till dig med några rader och med några korta ord skicka önsk-
ningar, vilka jag alltid utgjuter för ditt välbefinnande, nämligen 
att Gud allsmäktig skall bevara dig frisk med din ljuva hustru 
under en lång framtid för oss till prydnad för fosterlandet och till 
gagn för familjen. 

Jag har inte något att berätta härifrån, förutom att marknads-
dagar har hållits här i Åbo den 18 denna månad, nämligen förra 
tisdagen, såsom är brukligt, och att ett byte av rektorsposten 
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skedde i katedralkyrkan igår, där professor Laurbecchius nedlade 
denna syssla och doktor Enevald åter tog på sig att utföra den 
under det kommande året. Fortfarande irriterar det mig, trycker 
mig och plågar mig att Falkenberg beslöt och helt tvingar fram 
att jag skall rusta två rytterisoldater för Ingoisberg och Heine-
fors. Därför ber jag dig ödmjukt att du med alla krafter skall 
förhindra detta hos vår nådige kung, så att inte en så stor orätt 
sker mot oss genom honom. Ty även andra återfår sina tidigare 
hemman, som de har bytt med kronan, om överhuvudtaget 
byten av detta slag bör ogiltigförklaras. Ty om hästar bör rustas för 
Ingoisberg och Heinefors räkning, då skulle rättvisan kräva att vi 
får tillbaka antingen det som vår far, salig i åminnelse, givit tillbaka 
till kronan eller något annat. Annars skulle det vara mycket orätt-
vist, vilket jag inte heller tror att vår så nådige och rättvise kung 
skulle vilja att det skedde, om nu saken lämpligt kunde läggas 
fram för honom vid ett passande tillfälle. Jag anbefaller enträget 
dessa ting till din flit, såsom tidigare, och hoppas på bättre ting. 

Kapten Silfversvan och syster Sara kom just tillbaka hit till 
Åbo från Nyland. Även bror Gustav inväntar här sina soldater, 
men jag tror inte att han kommer att få några, eller kanske några 
få, och även ditt råd, min älskade herr bror. Dessa tillsammans 
med min hustru och de våra hälsar dig och din älskade hustru 
varmt, och jag anbefaller er ständigt av hjärtat till gudomligt 
beskydd och änglavakt, jag som förblir till livets slut i broderlig 
välvilja och tacksam erkänsla älskade herr brors hängivne tjänare 
Daniel Gyldenstolpe. 

I all hast i Åbo, 22 juni 1678 

På omslaget: Till herrn herr statssekreteraren hos kungen av 
Sverige, Nils Gyldenstolpe, min ärade och käre bror i Stockholm 
 

50. (18 juli 1678) 

Vördade och älskade herr bror! 

För att vår käre bror Samuel Gyldenstolpe (som nu skyndar på 
sin avresa härifrån till Stockholm då nu vinden vänder en smula 
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mot norr, må Gud allsmäktig nådigt giva honom en lycklig resa) 
inte skall komma till dig utan brev, skall jag nu skyndsamt skriva 
dessa korta rader med honom, som ett tecken på min broderliga 
kärlek och tillbörliga lydnad, och samtidigt skickar jag vår lag-
man Elias Strengs undersökning, vilken han gjorde i Jakola an-
gående en bondes handlingar, vilken på ett alltför övermodigt vis 
förstörde lundar, ängar och skogar där; dessutom skötte han 
andras bockar och getter mot lön på öarna, och även där fällde 
han alla stora träd och alla lövträd, vilket denna text och bror 
Samuel muntligen skall berätta om mer utförligt. 

Därför ber jag nu om ditt beslut, huruvida denne bonde skall 
förbli på Jakola eller om någon annan bättre skall eftersökas och 
på vilket sätt denna skada tillfogad av bonden kan åtgärdas, eller 
om man bör sälja till en sjöman eller en enkel soldat. Ty förvisso 
har jag ofta uppmanat honom förr, att han inte skulle röra löv-
träden på ängarna och i lundarna, och när jag fann dessa björkar 
fällda, började jag att tillrättavisa honom. Han försäkrade då att 
han hade varit tvungen att finna bete för boskapen, fastän han 
bara hade några få djur kvar där, och han skall även ha sålt en 
stor mängd virke varje år; fortfarande skulle jag inte ha kunnat 
övertyga någon, om inte Johan Blom och bondens bror Jacob (ty 
en tvist hade uppstått mellan bröderna) lägligt hade talat om för 
mig att han fortfarande hade virket kvar vid stranden till salu. 
Därför skickade jag genast någon dit för att titta och förbjuda att 
bonden flyttade virket därifrån, men han hade redan sålt den 
största delen; totalt har han huggit 20 alnar virke detta år, och 
endast fyra finns kvar där. 

Sålunda väntar jag på ditt svar, min älskade bror, huruvida 
detta virke skall skickas till Stockholm eller säljas här; det som 
forfarande finns här är såväl björkar som annat. Jag har sagt till 
bonden att han skall föra med sig detta, men han svarade att det 
var omöjligt för honom att få så mycket utrymme på skeppen, 
vilka är lastade med andra varor. Två mycket vackra ekar högg 
han ned till rötterna i lunden; för att spåren inte skulle vara så 
tydliga täckte han och dolde rötterna med jord och sand och 
även det träd, på vilket många namn var inristade. Bonden vill 
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ha en häst i stället för den som han sålde i Stockholm, men efter-
som han vid denna tid hade två hästar, är det nödvändigt att han 
själv skaffar en annan i den hästens ställe. Om det är din vilja att 
jag skickar en häst dit, skall jag gärna göra detta. 

Vidare väntar jag ivrigt på den nådige kungens beslut när det 
gäller min sak angående Ingoisberg och Heinefors, ty jag har 
redan förbjudits av Falkenberg att få någon ytterligare avkast-
ning, om jag inte vill rusta hästar. Därför ber jag ödmjukt, att du 
skall glädja mig med ett önskat svar så snart som möjligt. I annat 
fall vet jag inte vad jag skall göra, ty det är omöjligt för mig att 
rusta två hästar och samtidigt betala den avgift för häradsräntor-
na, som nyligen avkrävts mig. Den tidigare betalade jag och nu 
skall jag även överlämna en häst till en adelsryttare, ty den tidi-
gare är död, och jag har rustat en till häst. Jag bad visserligen 
bror Samuel att han skulle hjälpa mig i denna sak, men han sva-
rade att han endast ville rusta för sina hemman och att han skul-
le tala vidare med dig om detta; än så länge är denna sak olöst. 
Jag anser förvisso, att det skulle vara rättvist att vem som helst av 
oss skulle betala femtedelen för förläningarna, så att inte den störs-
ta bördan på detta vis skall drabba endast den som inte har något 
säteri,47 men jag inväntar först och främst din åsikt i denna sak. 
Dessutom ber jag enträget att du skall skynda på den strävsamme 
soldaten Galles utmärkta änkas affärer med största välvilja och 
svara henne med några få ord, om du nu har någon tid. Hon är 
nämligen ärlig och bra, och hon sätter allt sitt hopp till dig. 

Min hustru, som nu är nära nedkomst, hälsar dig varmt med 
din ljuva hustru, och snart skall jag ödmjukt med Guds vilja bjuda 
in dig som dopvittne. Måtte du då kunna vara här; detta önskar jag 
av hela mitt hjärta. Nu är det dags att sluta. Jag anbefaller dig 
                                                                               
47 Kronan kunde sälja eller donera jord till privata ägare. På så vis blev 
skatte- och kronoböndernas räntor en inkomstkälla för adeln. Kronan kun-
de också sälja eller donera skatten eller räntan från många skattebönders 
hemman, medan bönderna hade kvar äganderätten till sin jord. I dessa fall 
kunde inte adeln fritt förfoga över gårdarna och försökte på olika vis få bort 
bönderna, detta för att kunna omvandla jorden till säteri; detta var efter-
strävansvärt då ett säteri var befriat från alla kronoutskylder. Magnusson 
1985, s. 13-14. 
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varmt, min älskade bror, med din älskade hustru till Gud, den 
högste och störste, i lycklig framgång, jag som förblir till livets slut 
älskade herr brors parate tjänare Daniel Gyldenstolpe. 

Åbo, 18 juli 1678 

(utan datum, på svenska från Elias Streng) 
 

51. (26 oktober 1678) 

Älskade herr bror! 

Mitt hårda öde tillåter mig inte att någonsin skicka dig något 
annat än klagan och avslöja nya olyckor; jag har ju klagat hela 
sommaren över mina hemman, vilka Falkenberg vill ta ifrån mig. 
Nu har jag en än större orsak att klaga, ty hela mitt hus med alla 
saker i denna stad har förvandlats till aska och glöd av en våld-
sam eldsvåda, som uppstod i Philip Belkous hus, där fiskal Alex-
ander Andreasson har varit gäst. Och eftersom jag då befann mig 
i mitt härad för att döma, äger jag inte längre någonting, förut-
om det jag hade med mig. Sålunda har jag förstått genom erfa-
renhet, ack, att det gamla talesättet är sant att ingen olycka 
kommer ensam. En så bedrövlig förvandling har skett med huset 
i min frånvaro, att jag, när jag väl var hemma, inte kunde känna 
igen mitt hem, ej heller området eller tomten, där vi som späd-
barn och barn krupit, vilket jag knappt kunde betrakta med torra 
ögon. Och sålunda förlorade jag, syster Sara och Gustav (vars 
situation jag mycket beklagar) och fick smärtsamt erfara vara 
nedbränt, på en enda timme, alla våra saker, som vi antingen fått 
såsom arv eller skaffat oss genom eget arbete och flit. Min kära 
hustru, vår syster och bror Gustav var förvisso sysselsatta med 
att sätta våra saker i säkerhet, men allt deras arbete var förgäves, 
ty denna mycket våldsamma eld genomsökte varje rum och vrå 
och förtärde allt brännbart. Av den anledningen bör emellertid 
ödmjukt tack riktas till Gud allsmäktig, att min hustru med den 
lilla dottern, syster Sara med bror Gustav dock lever, trots den 
allra största fara, och oskadda lyckades fly över Muncks mur mitt 
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bland eldens brakande och dånande, bland fruktansvärda mäng-
der av den tjockaste rök.  

Jag skulle förvisso genast bygga mig ett annat hus, om jag 
hade råd och om inte den sena tidpunkten på året påbjöd att 
skjuta upp detta arbete till den kommande våren, men, för att 
återvända till tillståndet för dem som undkom branden, hade de 
smutsiga och svarta ansikten och ögon som var röda och förblin-
dade, och röken, dammet, elden och hettan förändrade utseendet 
på allt. Nu irrar vi runt i staden utan att ha något säkert viloställe. 
Det som plågar mig allra mest är att jag har förlorat alla böcker, så 
noggrant utvalda och samlade med största möda, och detta så till 
den grad att jag inte har någon kvar, med vilken jag kunde fördri-
va tiden genom den långa och nära förestående vintern. 

Om ändå flammorna hade bevarat oskadd åt mig den stora 
lagbok i folioformat, vars band ditt namn prydde, och tavlan av 
dig, som jag förvarade för din räkning med största vördnad, men 
alla tavlor, speglar, prydnader i huset, kläder, lakan, kistor, kung-
liga brev, husgeråd, ja alla våra saker är nu blott aska och damm. 
Aldrig hade jag trott att ett så hårt öde skulle drabba mig i livet. 
Hur det än må vara gläder jag mig åt att du och din ljuva hustru 
och de övriga våra är vid god hälsa; jag anbefaller alla med dig till 
gudomligt beskydd av hela mitt hjärta, jag som förblir, till dess 
min egen lilla kropp blivit aska, älskade herr brors hängivne, och 
nu även den allra fattigaste, tjänare Daniel Gyldenstolpe. 

I all hast i Åbo, 26 oktober 1678 

Alla de våra hälsar er varmt och i synnerhet min svärfar, herr 
vice-presidenten, hos vilken jag nu åtnjuter gästfrihet och quad-
ra;48 han ber, om det nu är möjligt, att du driver hans sak hos 
kungen angående den avlidne Skraffers hemman. Farväl! 

På omslaget: Till herrn herr statssekreterare hos Hans Majestät, 
kungen av Sverige, Nils Gyldenstolpe, min ärade och käre bror i 
Stockholm 
 

                                                                               
48 Det latinska ordet quadra har jag inte lyckats belägga i något lexikon. 
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52. (2 november 1678) 

Hedervärde och älskade herr bror! 

Sedan jag ödmjukt skrivit med den senaste brevbäraren om vårt 
eländiga tillstånd här, kom ditt brev, min älskade herr bror, 
skrivet i Stockholm den 22 oktober, vilket inte andades annat än 
vänlighet och medkänsla. Jag ser även utifrån det, hur mycket 
denna min olycka plågar och drabbar även dig, samt hur välvil-
ligt du lovar mig att få lite hjälp från helig Kungl. Majestät, när 
fosterlandets affärer har återgått till ett bättre tillstånd. Ack, att 
en så grym skada på något vis kunde mildras, ty det kostar my-
cket att reparera och resa upp dessa väggar som är sönderbrända 
och hopfallna, samt att bygga nya hus. Jag har inga kläder, bort-
sett från de som jag förde med mig till Tavastland. Jag har förlo-
rat ädelstenar, ringar, guld, silver och allt, förutom att man fann 
några bitar silver i askan efter eldsvådan, nämligen 50 uns, av de 
som jag och min hustru hade. Tolv böcker fanns kvar av hela 
mitt välutrustade bibliotek; bror Gustav hade nyligen burit dessa 
till kyrkans sakristia, ty källaren, som de fyllt med olika saker, 
rymde inte mer, och slutligen förhindrade den tjocka röken och 
den snabba elden, som flög likt en blixt, att de kunde förstärka 
källarens dörr med tegel. Därför brann även allt som var gömt 
där. Elden förtärde mina kungliga brev angående tjänster, gåvor 
och arv från hemman, samt uträkningarna, ja slutligen allt som 
jag ägde här i Åbo. Det är dock väl att jag skickade kopior på 
dokumenten som rör Ingoisberg och Heinefors dit. Måtte de inte 
där gå förlorade, så att jag åtminstone kan få dessa åter. 

Även vår käre bror Gustav har förlorat allt, kläder, prydnader, 
vapen, böcker, brev och skrivelser, och han äger inte längre nå-
got förutom de enkla kläder som han vid tillfället hade på sig. 
Min hustru, syster Sara och dottern undkom på liknande vis. Jag 
har bett magister Andreas Petraeus om två eller tre små hus, 
vilka jag hoppas att jag skall få, så att vi samtidigt skall kunna 
använda hans gästfrihet och bo tillsammans i fattigdom och 
trångboddhet. Joakim Schultz, som var här vid tiden för eldsvå-
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dan, kan återberätta allt på ett korrekt vis; ty denna skada till-
sammans med vår olycka kan knappt beskrivas med ord.  

Bror Gustav borde nu ha återvänt till Jämtland, men han sak-
nar alla medel och även nödvändiga kläder och utrustning, som 
inte kan köpas här för pengar, och han kunde samla ihop endast 
några få beridna soldater; hans resa måste därför skjutas upp till 
den kommande våren, så att jag under tiden kan utrusta honom 
lite bättre.  

Måtte Gud allsmäktig länge bevara dig åt oss, min vördade 
bror, du som är vår familjs stöd och enda tröst och hjälp på den-
na jord, välbehållen och lycklig tillsammans med din ljuva hust-
ru; detta önskar vi var och en tillsammans med tusen hälsningar 
och goda lyckönskningar; och jag förblir till slutet av mitt liv 
älskade herr brors av dygd, nåd och välvilja hängivne tjänare 
Daniel Gyldenstolpe. 

Skrivet i Åbo, 2 november 1678 

P. S. Jag skrev inte till den käre bror Samuel Gyldenstolpe med 
den senaste brevbäraren, ty vi väntade oroligt på hans ankomst 
var dag, och om han fortfarande dröjer kvar där, hälsas han 
varmt av mig och de våra. 

På omslaget: Till herrn herr statssekreterare Nils Gyldenstolpe, 
min ärade och käre bror i Stockholm 
 

53. (2 november 1678) 

Min högt ärade och käre herr bror! 

Jag tvivlar på att detta mitt brev fortfarande skall nå dig i Stock-
holm; jag hoppades nämligen var dag att att du lyckligen skulle 
komma norröver. Jag skall dock skriva några rader till dig, för att 
jag skall synas göra min plikt. Hela den enorma skada, som i 
synnerhet jag i min frånvaro tillfogades av den våldsamma elds-
vådan, har ju blivit känd för dig; den brände förvisso ned en stor 
del av staden, men härjade allra mest mot vårt hus, så till den 
grad att jag av alla mina tillgångar ur askan kunde samla ihop 
blott några spikar, verktyg och några bitar silver. Vi har förlorat 
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alla våra kärl, och inte ens en träsked finns kvar, än mindre tun-
nor, vattenkrus och kannor. Se alltså till, att du köper oss några 
tunnor. Jag har skaffat husrum hos professor Petraeus, och om 
du vill kan även du vara där med oss. Nu tillåter tiden inte mer. 
Hälsa var och en från de våra, du varmt hälsade och farväl, av 
hjärtat lyckligt anbefalld till Gud, den högste och störste! Vörda-
de herr brors parate tjänare Daniel Gyldenstolpe. 

I all hast i Åbo, 2 november 1678 

Jag hör att biskopen har klagat över din frånvaro i konsistoriet, 
och härav vinner han bifall. Ursäkta min korthet! Jag skulle för-
visso skriva mer utförligt, men alla mina tankar störs av de oly-
ckor och motgångar som trycker och plågar mig. Farväl!  

På omslaget: Till herrn herr professor Samuel Gyldenstolpe, min 
ärade och käre bror i Stockholm 
 

54. (9 november 1678) 

Vördade och älskade herr bror! 

Käre bror Samuel Gyldenstolpe återvände lyckligt igår från Ker-
renheim efter sin resa till Stockholm, desto mer kär för oss som 
lever här, eftersom han kunde berätta om ert lyckliga tillstånd 
och han visade mig ert ljuva brev och detta enda är en tröst för 
mig i dessa svårigheter och sorgligheter, genom vilket min sorg 
lindras och hoppet om ett bättre öde väcks. Genom din stora 
godhet erbjuder du mig dina tjänster och din gunst till att hjälpa 
mig, som nu är så drabbad och plundrad, och då jag nu litar 
endast på din hjälp, av vilken jag hoppas på framgång eller för-
ändring av detta mitt allra grymmaste öde, skall jag nu, sedan jag 
ödmjukt bett om nåd, med några få ord lägga fram för dig mitt 
sinnes tankar och samtidigt be att välvillig gunst skall förlåta ett 
förvirrat sinnes misstag, om nu några slingrar sig in. Jag trodde 
att det skulle bli svårt för mig att här kunna reparera den skada 
som jag lidit på denna plats; därför ansåg ett flyktigt sinne, som 
är oroat av återuppbyggnaden, att det skulle mer bidra till att 
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förbättra min ekonomi, om min lott flyttades härifrån till Sverige 
eller Stockholm, ty ödet synes över huvud taget så hårt här. 

Ett rykte spreds för inte så länge sedan genom staden att den 
gamle borgmästare Tegner från Stockholm skulle byta tjänst, och 
det är inte känt för mig om detta är sant. Om det skulle vara det, 
vet jag att många finns som skulle vilja ha den tjänsten, mer 
värdiga och kompetenta än jag. Förlitande mig på din hjälp och 
nåd skulle jag dock kunna hoppas på något. Jag skulle förvisso 
inte söka den tjänsten på grund av någon annan orsak än att det 
då skulle vederfaras mig att njuta av ditt ljuva umgänge och att 
jag, som är berövad alla mina tillgångar, skulle kunna resa mig 
genom denna befattning och behålla inkomsten från det härad 
som jag redan har, men eftersom såväl denna ställnings fördelar 
som dess nackdelar inte är helt kända för mig, anbefaller jag där-
för tjänstvilligt dessa mina tankar och hela mitt öde till ditt mer 
mogna omdöme och din bedömning och till din nåd och gunst. 
Bure och Geete, som en gång var borgmästare där, gjordes däref-
ter till vicepresidenter här, fastän de redan hade titlar som presi-
dent och borgmästare (borggreve).49 Nu tror jag att du till leda 
har hört förvirrade, flyktiga och vacklande fantasier från mitt 
upprörda sinne. Du, min älskade herr bror, som kan bedöma 
och godkänna bättre saker, gynna blott genom din välvilja mina 
mer lyckliga framgångar och mer framgångsrika öden, vilka jag 
ödmjukt anbefaller åt dig att styra, men kanske har min svaga 
själ, som är drabbad av detta hårda öde, gått över alla gränser, 
såsom jag tidigare sade. För det mesta vidhänger nämligen det 
mänskliga sinnet denna dumhet, att det vill byta sitt öde, söka 
främmande saker och förakta det egna, och till och med för var 
bonde tycks grannens åker bördigare.  

Därför väntar jag på din åsikt i denna affär, och jag anbefaller 
dig av hjärtat till gudomligt beskydd tillsammans med din älska-
de hustru, även min ärbara syster nogsamt hälsad av mig och alla 

                                                                               
49 Daniel syftar alltså på företrädarna Bure, Olof, 1578–1635, borgmästare i 
Stockholm, vicepresident i Åbo hovrätt och Geete, Eric Tranevardius, 1587–
1646, borgmästare i Stockholm, vicepresident i Åbo hovrätt. 
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de våra; jag förblir så länge jag lever min älskade och vördade 
herr brors hängivne tjänare Daniel Gyldenstolpe. 

Åbo, 9 november 1678 

P. S. Jag ber enträget att du för vidare de bifogade breven till sin 
destination. Åter och åter igen farväl! Må du ha framgång och 
gynna mig! 

På omslaget: Herrn herr statssekreterare hos Hans Majestät 
kungen av Sverige, Nils Gyldenstolpe, min ärade och käre bror 
detta tillhanda i Stockholm 
 

55. (11 maj 1679) 

Vördade och älskade herr bror! 

Salige och förtjänstfulle pastorn i Wirmo, herr magister Erik 
Justanders änka ber enträget att jag skall utrusta henne med 
rekommendationsbrev till er när hon åker härifrån till Stock-
holm, för att tillträde skall bli lättare för henne och att hon där-
igenom snabbare kan ordna sina affärer där. Jag vill dock inte 
vara besvärlig för er genom ständiga förfrågningar för andras 
räkning, så att jag inte skall synas missbruka er tacknämliga 
välvilja gentemot mig. Jag tvivlar dock inte på att ni skall stödja 
den olyckliga änkan Maria Hartman med er hjälp, då ni kommer 
ihåg den nära bekantskap som förr fanns mellan våra fromma 
föräldrar och hennes, i vilkas hus vi umgicks i barndomen, och 
nu har ett olyckligt öde drivit henne till detta tillstånd, så att hon 
förtjänar medlidande från alla. Ty hon är nu änka, sedan hennes 
gode make avlidit, och hon är bunden av skulder och kan blott 
glädja sig åt de många barnen, nu berövade sin far. Det skulle 
således vara en god gärning att lindra hennes olycka och svåra 
situation något, vilket jag vet att ni även frivilligt kommer att 
göra; därför skall jag inte här skriva fler rader i denna sak. 

Inget nytt händer här förutom att vår präst magister Andreas 
Pryss nyligen sade farväl till oss och begav sig härifrån till pasto-
ratet i Kimito. Magister Andreas Hasselquist från Småland, svär-
son till Henrik Schaefer, har redan efterträtt honom; denne är 
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även han en god predikant. Magister Andreas Pryss hustru dog 
nyligen; hon var dotter till salig magister Simon Kexler.  

Jag slutar här, ty denna änkas budbärare skyndar nu på sin 
avresa. Därför tar jag sålunda min hand från tavlan i det att jag 
av hjärtat anbefaller dig, min älskade herr bror med din älskade 
hustru, tillika min vördade syster, till Gud, den högste och störs-
te, i lycklig framgång och tillväxt med en ödmjuk hälsning från 
alla de våra, jag som enligt min plikt till livets slut förblir älskade 
och vördade herr brors hängivne tjänare Daniel Gyldenstolpe. 

I all hast i Åbo, 11 maj 1679 

Alla de våra där borta må hälsas ödmjukt med mina ord. Åter 
och åter igen farväl! Farväl och kom även ihåg den käre bror 
Samuel, vilken jag skrev om igår. 

På omslaget: Till herrn herr statssekreterare hos Hans Majestät 
kungen av Sverige, Nils Gyldenstolpe, min ärade och käre bror i 
Stockholm 
 

56. (17 maj 1679) 

Min vördade och älskade herr bror! 

Jag kan inte med ord uttrycka den glädje som jag fick av ert ljuva 
brev från den 6 denna månad, vilket överlämnades till mig den 
12 denna månad, tidigt på morgonen vid den femte timmen, då 
jag fortfarande snarkade i min säng, och jag gick genast upp. 
Sedan glädjen förmedlats till alla de våra, ty det föll sig så att min 
hustru och syster Sara var här i staden då, sjöng vi inte annor-
lunda än i kyrkan här i vårt härbärge tillsammans ’Te Deum 
Laudamus’ för Gud den allsmäktigs enastående mildhet och spe-
ciella gåva. Detta bud gav även stor glädje till vår herr släkting, 
doktor Enevald och till vår allra käraste syster Susanna och äls-
kade bror Samuel, och hela denna dag var mycket glad för oss, 
och vi firade den genom gästabud med innerliga böner och 
fromma önskningar för den älskade moderns och barnaföders-
kans, vår älskade systers, och den lille nyfödde sonens hälsa.  
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Må detta nya lilla i tvillingarnas tecken födda frö vara starkt 
och leva i denna vårens tid, frambringat vid nymåne och under 
lycklig stjärna, då solen välvilligt såg månen i sextil50 dagen före 
födseln; på själva födelsedagen värmde Mars Venus i sextil, och 
på den följande dagen vaktade Mercurius månen i sextil och på 
tredje dagen hade Jupiter trigon med månen, vilket är tecken på 
sinnets skärpa, ett vackert sätt att tala och ära. Måtte denna nya 
strålande stjärna glänsa i en lång framtid, denna nya lysande 
gyllene pelare, vår familjs största hopp och prydnad Edvard Gyl-
denstolpe. Jag gratulerar dig, min vördade herr bror, den gyl-
denstolpska familjens överhuvud, till denna så efterlängtade gåva 
från Gud allsmäktig. Jag gratulerar vår familj till ett sådant lyck-
ligt tillskott, och mig själv slutligen till en så älskad brorson från 
den ljuvaste bror. Nu har jag endast en sak att önska, nämligen att 
hans hälsa och lycklig tillväxt, i lika hög grad som denna födsel har 
bringat oss den största glädje, alltid skall förgylla våra dagar. Jag 
tackar varmt för den mest välvilliga inbjudan till att vara vittne vid 
dopet, vilket jag anser vara en enastående ära som bevisats mig, 
och jag skall bemöda mig att förtjäna den, så länge jag lever. 

Det du skriver angående resan till Belgien plågar mig mycket. 
Måtte det tillåtas oss att behålla dig i fosterlandet; därför skall 
jag, om det någonsin tillåts mig, så snart som möjligt med Guds 
vilja i mitten av sommaren hälsa på er personligen, ty jag är nu 
fylld av en längtan att se denne nye Gyldenstolpe, vilken jag 
hoppas ur mitt hjärta mår bra, och även att din ljuva hustru, 
tillika min vördade syster, inom kort skall återfå sin tidigare 
hälsa, och med innerliga suckar anbefaller jag dem med dig till 
Gud, den högste och störste, i lycklig framgång och tillväxt, jag 
som förblir till slutet av mitt liv vördade och älskade herr brors 
hängivne tjänare Daniel Gyldenstolpe. 

I all hast i Åbo, 17 maj 1679 
                                                                               
50 Termerna sextil och trigon används inom den västerländska astrologin för 
att ange ’aspekter’, d.v.s. vissa vinklar mellan till exempel planeter och andra 
punkter. Dessa anses särskilt viktiga för tolkning av horoskop. Trigon anger 
120 grader, sextil 80 grader, och båda dessa anses som specifikt välgörande. 
Se t.ex. Parker 1996, s. 54-55 och 88-91. 
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All de våra hälsar ödmjukt. Falkenberg har nu kommit fram till 
staden. Lyckligen farväl och kom ihåg vår käre bror Samuel, så 
att han kan efterträda den avlidne Gyllenbögel. 

På omslaget: Till herrn herr statssekreterare hos Hans Majestät, 
kungen av Sverige, Nils Gyldenstolpe, min ärade och käre bror i 
Stockholm 
 

57. (22 maj 1679) 

Älskade och vördade herr bror! 

Då nu den närvarande brevbäraren, gamle vännen professor 
magister Axel Kempe, som önskar oss allt gott, enträget har bett 
mig, att jag med några ord skall rekommendera hans person hos 
dig (ty han skyndar med skepp för att sköta sina affärer i Stock-
holm nu när den nordliga vinden är gynnsam), kan jag alltså inte 
låta bli att med dessa rader ödmjukt lägga mig ut hos dig, min 
älskade herr bror, för hans räkning med en enträgen bön att du 
välvilligt skall hjälpa honom, med vad du än lämpligen kan. Jag 
skickar även samtidigt kopior på det kungliga brevet angående 
hemmanen, vilket jag här har kunnat erhålla från landskansliet,51 
om nu bekräftelse kommer att behöva sökas från vår nådige kung. 
Måtte även något kunna åstadkommas när det gäller min svärfar, 
herr vicepresidenten, angående den avlidne Skraffers hemman i 
Livland, ty därav skulle komma en stor fördel även för mig. 

Min svärfar lämnade nyligen staden för att åka till landet för 
att samla krafter; han är fortfarande sjuklig, och jag tror knappast 
att han helt kan övervinna sin sjukdom inom kort tid. Det skulle 
även vara önskvärt, om det blott behagar Gud allsmäktig, att käre 
bror Samuel Gyldenstolpe kunde befordras till den tjänst, om vil-
ken jag tidigare har skrivit. Vi litar på din hjälp i denna sak, älska-
de herr bror, och överlämnar utgången till Gud den allsmäktiges 
välvilja. Tidigare nämnde bror Samuel väntar ivrigt på ditt råd i 
äktenskapsfrågan, om vilken han tidigare själv skriftligen lade 

                                                                               
51 Jfr SAOB L155, Land, sammansättningar. Landskansli, d.v.s. avdelning av 
länsstyrelse. 
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fram sin åsikt; detta synes inte mig oklokt, om nu inte någon 
bättre lösning finns där i Stockholm, men inget görs i denna sak, 
förrän du har gjort känt för oss vad du anser i denna sak. 

Nu är jag helt upptagen av att bebygga vår tomt, en sak som 
kräver stora utgifter och trägen omsorg och inspektion, ty annars 
tillbringar arbetarna sin dag i vila. Och när jag har några bygg-
nader eller rum klara, skall jag åka till Stockholm med den All-
smäktiges hjälp så snart som möjligt kring mitten av sommaren 
för att kyssa era händer enligt din mycket generösa inbjudan och 
mest välvilliga inrådan. 

Må Gud, den trefaldigt högste och störste, bevara dig, min äl-
skade herr bror, från allt ont, trygga en oantastlig hälsa, öka dina 
krafter och din framgång, välsigna med all slags lycka dig, hela din 
familj, din ljuva hustru, tillika min vördade fru syster, med den 
ljuva och mycket älskade lille sonen, vilken Gud allsmäktig på 
samma vis nådigt må bevara, och vilken jag längtar mycket efter 
att träffa. Min kära hustru skickar nu ödmjuka och flitiga häls-
ningar tillsammans med mig, jag som förblir till livets slut älska-
de och vördade herr brors hängivne tjänare Daniel Gyldenstolpe. 

I all hast i Åbo, 22 maj 1679 

På omslaget: Herrn herr statssekreteraren hos Hans Majestät, 
kungen av Sverige, Nils Gyldenstolpe, min ärade och käre bror 
detta tillhanda i Stockholm 
 

58. (16 augusti 1679) 

Vördade och älskade herr bror! 

Nu kan jag inte annat än att i rikt mått samla och upprepa mina 
ödmjuka och underdåniga tacksägelser, ty för var dag hopas de 
tacknämliga välgärningar som du gör för mig och jag har ingen 
möjlighet att återgälda dem. Om Gud allsmäktig dock skulle för-
länga mitt liv och ge mig ett mer lyckligt öde, skall du framdeles 
lägga märke till att du inte med Guds hjälp har givit en sådan nåd, 
frikostighet och så många välgärningar till en otacksam man. Även 
om jag inte skulle kunna återbetala var och en av dem, skall mitt 
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sinne dock förbli tjänstvilligt och tacksamt mot dig, min ljuve 
och mest vördade bland bröder, till livets sista suck. Dina tidiga-
re utförda välgärningar mot mig är oräkneliga och överträffar 
allt i antal, och detsamma gäller de som jag dagligen erfor, när 
jag senast var hos dig där i Stockholm. 

Efter att ödmjukt ha sagt farväl till dig på lördagen den 9 au-
gusti, hade jag Gud ske lov en lycklig resa, ty den följande mån-
dagen, den 11 augusti, hälsade jag lyckligt Åbo och de våra här. 
Jag hälsade därförinnan på herr riksdrotsen i Bogesund när jag 
åkte förbi, och jag talade om förändringarna här i akademin, och 
han sade sig redan ha skrivit till kungen angående detta och jag 
tror att han har rekommenderat Flacksenius till professuren i 
teologi, Achrelius till att efterträda Miltopaeus och Simon Tolpo 
till professuren i logik.52 Han sade sig dock inte helt kunna på-
minna sig om varje sak, eftersom Petraeus trots allt förtjänade en 
befordran mer än Flacksenius, och Wanochius mer än Simon 
Tolpo. Må Guds vilja ske! Men om du skulle kunna åstadkomma 
något med ett brev till kungens rådgivare i Skåne för Petraeus, 
Wanochius eller Widebäck, ber jag dig enträget att du inte skall 
låta bli detta; de ställer nämligen allt sitt hopp till dig. Riksdrot-
sen, nu ansatt av ålderdom, tycktes mig ha blivit barn på nytt och 
han klagade endast över sin egen svåra situation. Jag gjorde en-
sam utan reskamrater resan över havet och Gud ske lov såg jag 
inga pirater. 

Jag skall även personligen inför dig lovprisa käre bror Samu-
els noggrannhet när det gäller att bygga i min frånvaro; han har 
redan begivit sig till Jakola och Miekola för att se vad där sker. 
Kommande vecka skall jag med Guds hjälp bege mig till mitt 
härad. Ödmjukt ber jag att du skall ta dig an Schultzarnas affär 
med välvillig inställning. 

Alla de våra hälsar dig ivrigt. Min kära hustru och systrarna 
skickar dig, min vördade herr bror, ödmjuka och varma tack för 
de saker som skickades med mig. Min välvillige värd Petraeus, 
som snart kommer att resa över till dig, hälsar dig även varmt. 
                                                                               
52 Daniel Achrelius efterträdde Martin Miltopaeus som professor eloquentiae 
år 1679. 
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Hälsa även flitigt med mina ord herrarna och bröderna Lars och 
Edvard Ehrensteen, och den ljuve lille brodern Edvard Gyldens-
tolpe, vilka jag alla tillsammans med dig av hjärtat anbefaller till 
Gud, den trefaldigt högste och störste, i lycklig framgång, jag 
som förblir till livets slut min vördade och älskade herr brors 
hängivne tjänare Daniel Gyldenstolpe. 

I all hast i Åbo, 16 augusti 1679 

På omslaget: Till herrn herr statssekreterare Nils Gyldenstolpe, 
min ärade och käre bror i Stockholm 
 

59. (24 oktober 1679) 

Ärade och älskade herr bror! 

Med tillbörlig vördnad mottog jag genast efter min återkomst 
från Tavastland ert mest vördade brev, skrivet den sjunde denna 
månad i Stockholm, vilket gav mig en dubbel anledning till gläd-
je; för det första informerade det om att fred befästs genom ett 
fördrag med vår grannkung,53 vilket angår statens affärer; för det 
andra, att det också berättade att ert eget tillstånd är lyckligt, 
vilket Gud allsmäktig må göra långvarigt. Det är sålunda otroligt 
att säga hur mycket glädje detta ert vördade brev har givit mig 
och jag önskar inget mer än att i framtiden alltid begåvas med 
denna typ av bud.  

Detta enda önskar jag och ber om, att du, min vördade och 
älskade bror, skall få stanna i fosterlandet, genom vilket jag får 
bättre möjligheter att träna mig i denna typ av affärer, om jag nu 
skulle få flytta härifrån, vilket jag mycket önskar, ty här drabbas 
jag nu av vår presidents onåd, vilken idag har ålagt mig böter på 
50 silverdaler, eftersom jag för en vecka sedan kom för sent till 
denna session; och jag kan säga att det skedde i ren affekt, ty jag 
ursäktade förvisso min frånvaro i skrift enligt processbalken §3, 
vilket var onödigt, ty den ursäkten beaktades inte. Jag hade dock 
                                                                               
53 Freden i Lund 26 september 1679. I detta fördrag bekräftades den fred 
som tidigare hade slutits genom freden i Fontainebleau. Freden i Lund inne-
bar slutet på det skånska kriget 1675–1679. Jfr breven från Carl och Gustav. 
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legitima skäl, såsom vägarnas oframkomlighet och det fanns 
andra dröjsmål som härrörde ur eldsvådan, till att jag inte har 
kunnat återuppta domartjänsten tidigare. Och om jag inte hade 
haft någon annan ursäkt, så borde dock det räcka att jag blev 
uppehållen där på grund av mitt offentliga uppdrag. Jag har 
nämligen Gud ske lov utnämnts av helig Kungl. Majestät till 
häradsdomare i Övre Satakunda, och detta uppdrag är det min 
plikt att utföra. Ej heller kan jag se att andra assessorer tilltalas så 
strängt, vilka kom senare än jag utan tunga skäl, ej heller har jag 
vid denna tid fått någon lön för mitt assessorsuppdrag. Må dessa 
ting gå över, ty de ger inget annat än leda, och må Gud snart ge 
ett slut på detta. Presidenten var nu arg på mig, eftersom jag 
hade pålagt en av hans bönder i mitt härad böter på 40 mark 
enligt vår lag. 

Igår besökte jag Falkenberg, vilken genast visade sig välvillig 
med en önskan, att jag skulle hälsa er i hans namn. Han har inte 
rustat någon ryttare för Miekola, men jag har redan gjort detta i 
ert namn, såsom en attest skall visa, vilken jag skall skicka med 
nästa brevbärare med Guds hjälp, ty jag kunde inte få någon 
idag; sålunda skall ni vara säkra angående det utmärkta hemma-
net Miekola om Gud så vill, och så snart jag har fått ett passande 
tillfälle, skall jag se till att Bloms släkting borgmästare Berend 
Riggertsson samtidigt skall skriva under brevet.  

Jag skall också se till, om det nu någonsin är möjligt, att jag 
skall få möjlighet att resa till Jakola i två dagar, så att jag lättare 
skall kunna inspektera affärerna i Miekola och därefter kunna ge 
er en rapport. Måtte ni i början av våren kunna komma hit till-
sammans med er ljuva hustru, tillika min vördade syster, och den 
älskade lille sonen. Jag skall inte underlåta att se till att alla saker är 
passande ordnade, så att vi lyckligt skall kunna samlas här i vårt 
föräldrahem, och att den nye Gyldenstolpen Edvard skall få 
springa runt på Jakolas ängar, såsom vi gjorde i vår barndom. 

Med ert goda minne ber jag enträget, att ni skickar mig ett 
större kalendarium för nästa år i quarto-format; här finns det 
nämligen inte att köpa, och samtidigt ber jag ödmjukt att magis-
ter Andreas Petraeus tillgångar skall skötas av er, han som har 
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givit mig stor hjälp i mina svårigheter utan ersättning, så att även 
vår Wanochius kunde efterträda honom. 

Vi mår alla bra, lov ske den Allsmäktige, och vi reparerar vårt 
hus inför den kommande vintern och kölden. Doktor Enevald 
med syster Susanna och deras barn, syster Sara med min hustru 
och lilla dotter, vilken endast kan säga ’fallboll’ i stället för far-
bror, samt min herr svärfar hälsar alla er varmt. Jag skickar mina 
mest ödmjuka hälsningar till hans excellens, herr hovrådgivaren 
och hans ärade hustru, och även till er ljuva hustru, tillika min 
älskade syster, och den ljuve lille brodern Edvard Gyldenstolpe. 
Måtte jag även få önskade besked från våra kära bröder Carl och 
Gustav Gyldenstolpe, nämligen att de mår väl och har det gott. 
Med dessa ord anbefaller jag er alla och envar av hjärtat till gu-
domligt beskydd i lycklig framgång och tillväxt, jag som förblir 
till livets slut älskade herr brors hängivne tjänare Daniel Gyl-
denstolpe. 

I all hast i Åbo, 24 oktober 1679 

På omslaget: Till herrn herr statssekreterare hos Hans Majestät 
kungen av Sverige, Nils Gyldenstolpe, min ärade och käre bror i 
Stockholm 
 

60. (15 november 1679) 

Vördade och älskade herr bror! 

Jag mottog med tillbörlig vördnad med den senaste brevbäraren 
ditt mest välvilliga brev, i vilket du skriver att du av den käre 
bror Samuel Gyldenstolpes brev som skickats härifrån har för-
stått hur vår hedervärde herr släkting vid en offentlig disputation 
på ett lärt sätt vederlade den där usla novisens dumheter, och, 
fastän jag själv inte var närvarande i akademin då, vet jag dock 
säkert genom andras berättelse att han med sin djupa lärdom 
grundligt skakade om den okunniga uppblåstheten och fräckhe-
ten hos denne stornäste, för att inte nu inte säga näsvise person;54 
                                                                               
54 Samuel Gyldenstolpe skriver (i ett brev daterat 18 oktober 1679) att en 
disputation på ämnet Kristi återuppståndelse och frälsningen skall ha för-
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hans familj är helt upptänd av en outsläcklig avund gentemot 
oss, liksom även min biskop förföljer mig med stort hat,55 vilket 
jag säger förvisso kommer att sluta enligt den Allsmäktiges vilja, 
så att denna förföljelse blir en övning i fromhet och att vi här blir 
mer försiktiga i våra handlingar. 

Jag tackar dig ödmjukt, min ljuve herr bror och vördade pa-
tron, eftersom du frivilligt erbjuder dig att skaffa brev till mig 
från rådet till hovrätten angående böterna om 50 daler. Jag har 
sedermera hört att densamma har minskats till 12 daler, och jag 
skall kontrollera vad som hittills har skett, då jag har bett om att 
befrias från den; alla andra, vilka kom senare än jag, blev nämli-
gen utan straff.  

Herr Falkenberg och kommissarie Gripenberg har givit mig 
det här bifogade brevet om hästen, vilken jag har rustat för Mie-
kola; detta brev anser jag vara korrekt och anständigt skrivet 
gentemot Bloms släktingar och arvtagare. Om du vill ha detta i 
en annan form, kan det lätt ändras här. De är nämligen båda två 
tämligen välvilliga och nämner dig på ett förtjänstfullt vis. 

Gripenberg har inte mottagit honoraret eller pengarna, som 
jag utlovade honom för dessa brev, och han ursäktar sig ödmjukt 
och ber endast om detta att jag skall rekommendera hans person 
hos dig. Om blott endast en smula tid funnes för dig, så att du 
kunde skriva ett ord till honom och hylla hans vänlighet, skulle 
det vara mycket bra. Ty man vill återlämna dessa hemman i 
Södermark till mig, vilka förr hörde till Creutzarna och som vår 
far, salig i åminnelse, gav till kronan, eftersom Creutzarna redan 
har övergivit dem. Om blott det var mig tillåtet att behålla Ingo-
isberg och Heinefors enligt de gamla villkoren och att rusta häs-
tar för Södermark, skulle jag därefter kunna lägga över dessa 
                                                                                                                                              
svarats av Enewald Suenonius den 18 oktober 1679. Samuel berättar att 
Johan Gezelius d. y., vilken kallas oförsiktig och fräck även av Samuel, gav 
sig på att offentligt vederlägga Suenonius teser. En avhandling med titeln De 
controversia: an ressurectio Christi pertineat ad opus redemptionis nostrae? 
finns upptagen i Lidéns Catalogus disputationum, Åbo 1679, med respon-
denten Laurentius Ulmgreen. 
55 Alltså Biskop Gezelius. Jfr brev 71 om stridigheter mellan familjen Gyl-
denstolpe och biskopen och herr Creutz. 
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hemman på någon annan, men jag tvivlar på att de ger lika stor 
avkastning per år som Ingoisberg och Heinefors, eller så måtte 
hemmanen i Södermark ges till tjänstemän i det militära. Alla 
mina dokument om dessa hemman har jag skickat dit, och de 
som var kvar hemma är uppbrunna. Därför ber jag då enträget 
dig, min vördade bror, att du skall skicka dem till mig så snart 
som möjligt, och samtidigt ge mig välvilligt råd om vad som bör 
göras, om nu inget bättre kan göras i denna sak där borta, vilket 
jag dock hoppas och önskar. 

Herr Falkenberg har bland annat sagt mig att kungen har be-
slutat att inom kort lyfta bort alla härader från hovrätterna, för 
att inte någon assessor samtidigt skall kunna vara häradsdomare; 
och om detta skulle ske, vill jag hellre behålla mitt härad än as-
sessorsuppdraget, i synnerhet om det blir möjligt att lägga ytter-
ligare ett till detta, om det nu inte skulle tillfalla mig genom din 
välvilliga och tacknämliga omsorg att lämna detta land; men jag 
anbefaller mitt öde åt Gud allsmäktig. Om jag skulle få flytta dit, 
vilket lyckligen måtte ske, skulle jag önska att även du, min vör-
dade bror, skulle förbli i fosterlandet och inte ge dig iväg till 
främmande länder, så att jag därigenom skulle kunna stödjas ge-
nom din hjälp och utbildas under din ledning. Först och främst 
skulle jag vilja träffa dig här i Finland nästa sommar med Guds 
hjälp, och om detta skulle kunna ske, ber jag ödmjukt att du så 
snart som möjligt informerar mig om den saken. Om en sådan 
förändring angående häraderna skulle ske, såsom jag skrev, då 
skulle kanske även den älskade herr bror Samuel Gyldenstolpe 
kunna befordras, vilket förvisso skulle vara önskvärt. 

Jag gläder mig omåttligt över att höra att våra kära yngre 
bröder, nämligen Carl och Gustav Gyldenstolpe, mår bra och har 
det gott, vilket sker genom den Allsmäktiges nåd. Må Gud, den 
högste och störste, även i framtiden välsigna dem nådigt från 
höjden! Med mina ord i största vördnad må hälsas er ädla och 
älskade hustru, tillika min vördade fru syster, och min ljuve lille 
bror Edvard Gyldenstolpe med de övriga älskade bröderna och 
systrarna. Var och en av de våra här hälsar varmt. Här avslutar 
jag i det att jag av hjärtat anbefaller alla till Gud och hans ängla-
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vakt, jag som förblir till livets slut min älskade och vördade herr 
brors hängivne tjänare Daniel Gyldenstolpe. 

I all hast i Åbo, 15 november 1679 
 

61. (15 december 1679) 

Älskade och vördade herr bror! 

Jag omfamnade med tillbörlig vördnad ert mest kärkomna brev 
av den 2 denna månad, vilket rätteligen kom med den senaste 
brevbäraren. Jag kan inte med ord uttrycka den glädje, som jag 
har av ert ljuva och välvilliga brev, min älskade herr bror; det 
andas nämligen den största nåd och välvilja och inger mig det 
säkraste hopp om ett lyckligare öde, vilket jag önskar med öd-
mjukt hjärta att det högsta väsendet må främja. 

Ni har förvisso förstått från den käre herr bror Samuels brev 
på vilket sätt han nu ansätts här, på grund av den kvinna han 
haft i Kerrenheim under några år. Nu driver och överdriver de 
denna sak mot honom, president Creutz i hemlighet och bisko-
pen öppet; de vill fullständigt förinta honom av denna anledning 
och de har tillfogat honom mycken fientlighet på grund av detta. 
Han förbjuds nämligen att inta sin plats i kyrkan och att delta i 
offentliga högtider, tills ett beslut i denna sak har fattats. Jag 
hoppas dock att med Guds hjälp denna affär, som dessa illvilliga 
önskar och driver på, här inom kort på annat vis skall avslutas 
genom andras uppriktighet och oförvitlighet, vilket jag även 
önskar av mitt hjärta så att inte ovännerna genom de våras fel-
steg skall få en långvarig glädje. Denne papists brorson Jakob 
Flacksenius är inte heller att lita på.  

Det finns nu här mellan de adliga assessorerna och flitiga ba-
ronerna även en strid; därför avvek vid introduktionen av magis-
ter Achrelius tre assessorer från processionen, nämligen jag, Gyl-
lenkrok och Stålhandske, eftersom de ville ha en högre plats än 
vi, vilket är den största fräckhet, icke använd någon annanstans. 
Härigenom uppväcktes ett hat hos presidenten mot mig, och den 
redan sänkta bötessumman på 12 daler står kvar för mig. Mina 
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önskemål, som jag skickat till domstolen skriftligen angående tre 
fall, har återlämnats till mig med den ganska hårda uppmaning-
en att jag inte vidare skall försöka något dylikt som än mer går 
emot vår lag, våra bestämmelser och kungliga beslut. Jag kan 
dock uthärda med tyst överseende denna högsta oförrätt, men 
om dessa fall kommer till revision, skall jag klart tillkännagiva 
min åsikt och skicka in mina önskningar, formulerade på goda 
grunder; men måtte dessa saker passera. 

Jag avskedade genast den nye ryttaren på Miekola, när jag 
hörde att de gamla var på väg tillbaka; ej heller skulle det vara 
onyttigt om den gamle kunde sköta om jordbruket, när han är 
åter, vilket jag förvisso då skall ombesörja med Guds hjälp. Du 
skriver vidare, min vördade herr bror, att ni fortfarande måste 
påskynda en resa till Belgien denna vinter, vilken Gud allsmäktig 
må göra lycklig och framgångsrik, närhelst den nu infaller. Jag 
kommer alltid att vara beredd att åka dit, när ni kallar på mig. 
Men med dessa ord skall jag inte öppet säga farväl, så att därige-
nom antingen bror Samuel eller Silfversvan eller min släkting 
Henning Johan Grass, som är ryttmästare, kan efterträda mig i 
hovrätten. Men för att det skall finnas lite medel, med vilka jag 
på ett värdigt sätt inledningsvis kan leva där i Stockholm med 
Guds vilja, ber jag ödmjukt, om det någonsin blir möjligt, att ni 
skulle vilja ombesörja återstoden och min lön åt mig i räken-
skapskollegiet enligt den uträkning som jag lämnade till herr 
Berg. Till denna uträkning kommer även en lön för ett år 1680 
och sålunda bör 800 silverdaler läggas till. Övertygande argu-
ment kan vara fattigdom och min svåra situation och att jag be-
rövats alla mina tillgångar i en våldsam eldsvåda, men jag på detta 
vis enklare kunde erhålla något, om du kunde, min vördade herr 
bror, avslöja för den nådige kungen att jag är skyldig dig en stor 
summa och att jag har lånat denna från dig till mitt uppehälle, 
vilken du nu i sin helhet skulle behöva för ditt eget privata bruk, 
då skulle jag inte bara kunna lösa min skuld till dig, utan jag skulle 
även ha något som jag skulle kunna leva ärbart på, men jag anbe-
faller enträget vart och ett av dessa ting att ordnas av din nåd och 
klokaste ordning; ty om jag inte får en säker anvisning, måste jag i 
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reda pengar betala nästa bidrag till de adliga, som ännu inte beta-
lats. Jag skulle även kunna skaffa hit ett förråd av salt, om jag fick 
tillåtelse av stadens köpmän, men det skulle vara bättre för mig 
om jag fick någon möjlighet där borta. 

I tre veckor har jag samlat ihop några små gåvor att skickas 
till er, min vördade herr bror; de är förvisso av ringa värde och 
gåvor från Finland, nämligen 10 pund torkade gäddor (10 pund 
torra gäddor), och 10 pund finsk humle (10 pund humle); om 
det dock inte gives mig något tillfälle alls att skicka över dessa 
denna vinter, vilket jag dock skall eftersträva och också önskar, 
då kommer de att överlämnas nästa vår. De är dock små gåvor, 
icke värdiga alla dina tjänster till mig, ej heller motsvarar de min 
plikt eller den långvariga förpliktelse av vilken jag är bunden, 
men de visar endast på ett sinne mycket beredvilligt till passande 
tacksamhet, trots att möjlighet ännu saknas mig. Kanske är dessa 
gäddor mer ovanliga i Belgien, fastän de där har bättre fisk. 

Nu skall jag med bön om nåd viska något i ditt öra, min vör-
dade herr bror. Jag skall, om det inte misshagar, skicka er en 
slags medicin eller pulver som är mycket nyttigt för ett särskilt 
bruk, nämligen för gravida kvinnor; din ädla och ljuva hustru, 
tillika min vördade syster som högeligen bör hyllas, skulle kunna 
använda detta under den tiden, varigenom nerver och inre lem-
mar stärks hos barnaföderskan, och ett foster stabiliseras och 
närs av bästa blod och vätskor, så att det blir friskt, klokt och 
starkt. Jag hittade detta recept hos en mycket berömd författare, 
och min doktor Tillandz har också godkänt det; denna medicin 
använde jag på min dotter Margareta, då hustrun var gravid, och 
hon är nu mycket klok för sin ålder, Gud ske lov, och ofta säger 
hon olika roliga saker, ett tecken på ett skarpt sinne; och man 
kan använda detta pulver redan från befruktningen ända till 
födelsen utan problem, om man så vill. 

Vår kära syster Sophia Gyldenstolpe kom till mig från Nyland 
för några dagar sedan, för att inom kort åter resa iväg; hon 
kommer just nu in, gravid som min hustru, och skickar ödmjuka 
hälsningar. Min herr svärfar begav sig för några dagar sedan till 
landet sedan hovrätten stängts, och lämnade mig detta brev att 
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skickas till dig med varm hälsning, i vilket han alltså lägger fram 
sina affärer och önskemål. Ty även denne stackars åldring tröttas 
av alla besvärligheter i hovrätten och han skulle önska att han 
kunde få något landhövdingedöme; men jag tror att det kommer 
att bli svårt för honom i dessa tider att erhålla ett sådant.  

Jag skall även bege mig till mitt Ingoisberg kommande vecka, 
om Gud så vill, inför den stundande julhelgen och genast däref-
ter åka till Tavastland efter julhelgen, och jag hoppas att jag med 
den Allsmäktiges hjälp åter skall vara här i Åbo ungefär i början 
av februari. Nyss reste Falkenberg härifrån till Stockholm, kallad 
av vår allra nådige kung, enligt vad som sägs. Generalmajor 
Rehbinder kom för inte så länge sedan även han hit till staden, 
och inom kort skall han återvända till Stockholm, med vilken jag 
även skall skicka brev till er. Jag har ordnat med den offentlige 
brevbäraren här att han skall, om det kommer brev i min frånva-
ro, skicka dem till mig utan dröjsmål. Med mina ord må hälsas 
ödmjukt och noggrant i de våras namn er vördade fru hustru 
tillsammans med den ljuve lille sonen, min allra mest älskade 
lille bror Edvard Gyldenstolpe, samt de övriga älskade herrarna 
bröderna, nämligen Carl, Lars Philip och Edvard Ehrensteen och 
herrarna bröderna Carl och Gustav Gyldenstolpe; åt var och en 
önskar jag av hela mitt hjärta största lycka och gunstig framgång 
med er och en gynnsam, lycklig och behaglig stundande julhelg, 
och också lyckliga auspicier och framgång för det nya året, så att 
vi kan räkna många kommande år med glädje, god hälsa och 
framgång. Detta önskar jag ständigt och förblir till döden min 
vördade och älskade herr brors mycket hängivne tjänare Daniel 
Gyldenstolpe. 

I all hast i Åbo, 15 december 1679 
 

62. (14 februari 1680) 

Vördade och älskade herr bror! 

Jag mottog rätteligen och med tillbörlig vördnad, genast efter 
min återkomst från Tavastland, ert mest välvilliga och ljuva brev, 
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skrivet den 27 januari, i vilket ni berör olika ting utförligt. Detta 
enda plågar mig högeligen, nämligen att du, min älskade herr 
bror, säger att du är sjuklig. Därför åkallar jag det högsta väsen-
det med innerliga suckar, så att den Allsmäktige skall vilja åter-
ställa er till den tidigare hälsan, så att en evig glädje tillfaller oss 
genom er hälsa. 

Vad mig beträffar mår jag Gud ske lov bra och detta genom 
den Allsmäktiges nåd, även om jag denna gång hade en besvärlig 
resa från Tavastland; på hemvägen hälsade jag på min kära hust-
ru i Koskis, som där hos sin kära mamma var dag inväntar den 
lyckliga händelsen, och hon skickar er därifrån ödmjukt de var-
maste hälsningar. Syster Sara är fortfarande kvar i Nyland hos 
syster Sophia. Och då ni nu har vår nådige kungs befallning att 
du bör påskynda resan till Belgien, och även ålägger mig välvil-
ligt att så snart som möjligt skynda dit, genom vilket det blir 
tillfälle för oss att personligen och utförligt tala om var sak, skall 
jag därför med Guds hjälp skynda till er om en vecka med den 
Allsmäktiges hjälp, ty jag kan inte lägga ut härifrån tidigare. Då 
skall det bli möjligt för mig att personligen lägga fram det som 
jag tyst i mitt sinne funderar över och tillönska er med hela mitt 
hjärta, min älskade bror, en lycklig resa, så att det högsta väsen-
det skall bevara den vördade herr bror och min givmilde patron 
med hans ljuva hustru och älskade lille son friska och välbehållna 
genom sin änglavakt och inom kort i glädje återföra dessa allra 
mest framgångsrika och efterlängtade. 

Jag skall med Guds hjälp mottaga en felfri uträkning av vår 
privata ekonomi, såväl när det gäller Miekola som de övriga. Jag 
vet att Kepuis för länge sedan överlämnades till kronan i stället 
för fjärdedelen, men eftersom avkastningen därifrån inte helt 
kunde täcka den summan, återtog därför även salig Creutz Met-
zepoiko under bemyndigande år 1673, när jag var i utlandet, och 
han lovade att lösa detta med pengar från reduktionskollegiet, 
eftersom de båda hemmanen överstiger fjärdedelens summa; jag 
lät byta detta med stor möda när jag kommit hem, för att återfö-
ra Metzopoiko till sina tidigare villkor, och lovade att lösa ut 
med pengar det som Kepuis inte kunde täcka. Men mer om detta 
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och annat när vi ses. Tills vidare anbefaller jag av hjärtat er var 
och en till gudomligt beskydd, jag som förblir så länge jag lever 
med tillbörlig vördnad min vördade herr brors hängivne tjänare 
Daniel Gyldenstolpe. 

I all hast i Åbo, 14 februari 1680 

Hälsa flitigt med mina ord mina älskade bröder och systrar. Åter 
och åter igen farväl! Jag tror att även herr president Creutz snart 
skall skynda till Stockholm, såsom det berättats för mig. 
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Carl Gyldenstolpes brev 

1. (sine anno)  

Frater Nicolae!  

Ave et vale! 

Carolus Gyllenstålpe1 
 

2. (sine anno) 

Chare frater Nicolae Gyllenstålpe! 

Opto tibi plurimam salutem et rogo, ut velis mihi donare par-
vum istum tuum equum, quem ego vidi in Jacolano. Ego dili-
genter studebo et dabo operam tibi iterum studijs meis inservire. 
Hisce Deo commendatus2 valeas feliciter in Christo Jesu. 
Tuus Charissimus Frater Servitorque Carolus Gyllenstålpe3 

Salutant Te fratres et sorores amanter. Iterum vale! Idem Tuus 
frater 

Carolus Gyllenstålpe, manu propria4 
 

3. (sine anno) 

Salve chare frater Nicolae Gyllenstålpe! 

Animum Tuum in me sane benevolum nunc cum gaudio agno-
sco, quod petitioni meae satisfecisti. Equum donasti et in ma-
                                                                               
1 Frater… Gyllenstålpe: alia manu scr. 
2 Cic. Phil. 2,32,79: His igitur rebus praeclare commendatus. 
3 Chare… Gyllenstålpe: alia manu scr. 
4 Salutant… propria: manu Caroli scr. 
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jorem rei certitudinem proprio chirographo5 confirmasti. Quare, 
ne tantum beneficium et donum in hominem parum memorem 
ac ingratum collocasse videaris,6 non solum Tibi gratias ago, sed 
et semper Te amabo, Te venerabor, ad Te semper scribam7 atque 
posthac (Deo juvante) diligentius studebo. Vale! 
Tuus Charissimus Frater Servitorque Carolus Gyllenstålpe, 
manu propria 
 

4. (6 maj 1663) 

Chare frater Nicolae Gyllenstålpe! 

Ego Deo laus optime valeo. Utinam tu sic valeres, esset mihi per-
gratum. Plura non habeo. Vale et saluta fratrem Gabrielem Gyl-
lenstålpe diligenter meo nomine. Scripsi Aboae in museo meo die 
6 Maji 1663. 

Gustavus Gyllenstålpe te quoque salutat. Iterum vale!  

Tuus Charissimus Frater Servitorque Carolus Gyllenstålpe, manu 
propria 

A tergo: Fratri meo perdilecto Nicolao Gyllenstålpen hae pateant 
fraterne 
 

5. (10 maj 1665) 

Svavissime Frater Nicolae Gyllenstålpe! 

Apta haec occatio8 me ad scribendum allicit, quam si praetermit-
terem, turpis imo iniquissimus essem, et, quamvis mihi fluens 
iste verborum strepitus desit, qui complementa vulgo nuncu-
patur, tamen brevibus verbis fraterno vero affectu Te, Charis-

                                                                               
5 chirographo: corr. ex chirographeo. 
6 Erasmus Liber septimus literarum: Gonello suo s.d. 20: Dabo operam ne 
officium tuum in hominem parum memorem parumque gratum collocasse 
videaris. Et alibi. 
7 Cf. Erasmus Opus de conscribendis epistolis: Agendi gratis sylva: Hoc quod 
mihi relictum est, te amabo, te colam, te venerabor. 
8 occatio: i.e. occasio. 
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sime Frater, nunc compello felicia quaeque tibi ex animo optans. 
Vale!  

Tuus Charissimus Frater Carolus Gyllenstålpe 

Dabam Aboae 10 Mai 1665 

(sine anno, Svetice scr.) 

A tergo: Charissimo Fratri Nicolao hae litterae traduntur 
 

6. (20 juni 1665) 

Nobilissimo ac perdilecto Fratri Nicolao Gyllenstålpe! 

Quamvis sciam Nobilissimum Fratrem multis occupatum esse 
negotijs neque meas posse rudes inspicere lineolas, tamen frat-
erno animo fretus incultam hanc epistolam ipsi mitto. Peto frat-
erne ac submisse, ut meae ignoscat audaciae ac suo fratri semper 
faveat. 

Carolus Gyllenstålpe 

Datum Aboae 20 junii Anno 1665 

A tergo: Nobilissimo fratri Nicolao Gyllenstålpe fraterne 
 

7. (8 november 1665) 

Nobilissime ac exoptatissime frater! 

Nullas a Te nuper accepi literas, quas vehementer iam desidero. 
Igitur hac vice mitto literas, ut mihi remittas.9 Faciam te certio-
rem de meis studijs: ad finem perduxi hoc anno Orbem pictum 
et Colloquia Helvitij. Aliquid etiam didici ex Grammatica in 
repetitionibus. Didici etiam ex Arithmeticis addere, subtrahere, 
multiplicare et aliquid in divisione. Ante aliquot septimanas in-
cepi Sleidanum de quattuor summis imperijs et Epistolas10 Cice-

                                                                               
9 Cf. Cic. Att. 4,7,10: me ab singulari amore ac benevolentia quaecumque 
scribo /.../ velim mihi scribas. 
10 Epistolas: s supra lin. 
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ronis, quos11 bono cum Deo hac hyeme absolvam. Nobilissima 
mater redijt de Kerrenhemio ante dies aliquot. Cras iterum pro-
ficiscitur et non scio pro certo, quis eam sequetur.12 Non attinet 
plura scribere13 neque tempus permittit. Vale! 

Carolus Gyllenstålpe 

Datum Abo14 8 Novembris Anno 1665 

A tergo: Nobilissimo Domino Fratri Nicolao Gyldenstolpe 
 

8. (17 februari 1666) 

Nobilissime atque exoptatissime Frater! 

Miror te ad me nihil scribere, potius ad15 aliis, quam a te certio-
rem me fieri.16 Nos quotidie tabellarios vestros expectamus. Qui si 
venerint, fortasse erimus certiores, quid nobis faciendum sit, facie-
musque te statim certiorem. Valetudinem tuam cura diligenter!17 
Breviloquentem me tempus ipsum facit.18 Plane deest, quod19 ad te 
scribam;20 nota omnia tibi sunt, nec ipse habeo, quod a te expec-
tem. Mitto tibi metulas;21 cancros22 imitare lege<n>do. 

Carolus Gyllenstålpe 

13 Calendarum Martii 1666 
                                                                               
11 quos: quas exsp. 
12 sequetur: sequatur exsp. 
13 scribere: e prima supra lin. Cf. Cic. fam. 6,9,2: Nihil attinet me plura scri-
bere. 
14 Abo: Aboae exsp. 
15 ad: ab exsp. 
16 Cf. Cic. Att. 8,12B: Valde miror te ad me nihil scribere et potius ab aliis 
quam a te de republica me certiorem fieri. Cf. etiam Gustavum 9. 
17 Cic. fam. 14,22: Nos quotidie tabellarios nostros exspectamus. Qui si 
venerint, fortasse erimus certiores quid nobis faciendum sit, faciemusque te 
statim certiorem. Valetudinem tuam cura diligenter. Vale. 
18 Cic. Att. 144,vii,20: Breviloquentem iam me tempus ipsum facit. 
19 quod: post quod verbum quod delevi. 
20 Cic. Att. 143,vii,19: Nihil habeo quod ad te scribam. et Cic. Att. 4,7,10. 
21 metulas: i.e. salutem. 
22 cancros: corr. ex pancros. 
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9. (25 april 1666) 

Nobilissime ac exoptatissime Frater Nicolae Gyllenstålpe! 

Nullas a te nuper accepi literas. Revocabo tibi in mentem, ut 
posthac mihi aliquid23 scribas. Nunc habeo aliquid novi tecum 
communicandum; die paschatos Vasenij uxor diem obiit supre-
mum. 22 Aprilis funus ejus magna pompa terrae mandatum est. 
Parentes et sorores secuti sunt. Fures fuerunt in nostro promp-
tuario; magnum damnum attulerunt nobis. 25 Aprilis fures fue-
runt in foro. Voluerunt intrare tres tabernas, sed frustra foderunt 
sub limine. Festinatio nautae non permittit plura scribere, nam, 
quamprimum acceperit ventum secundum, abit. Omnes te plu-
rima salute impertiunt. Dic Fratri Danieli Gyllenstålpe plurimam 
salutem meis verbis. Vale! Noster rusticus in Jacolano Johannes 
mortem obiit 22 Aprilis. 

Carolus Gyllenstålpe 

25 Aprilis 1666 

A tergo: Ad Nobilissimum Fratrem Nicolaum Gyldenstolpe24 
 

10. (9 augusti 1666) 

Nobilissime atque exoptatissime Frater Nicolae! 

Nihil novi mihi ferme est ad te scribendum, quam quod frater 
Gabriel diem obijt supremum. Deus misereatur animae suae. 
Postquam mihi renunciatum est de obitu charissimi fratris mei, 
sane quam pro eo, ac debui, graviter molesteque tuli.25 Tamen 
aequa mente ferendum, qvod mutari non potest,26 et ea lege nati 
sumus,27 ut aliqvando ex hac vita emigremus.28 Quid est ergo, 
                                                                               
23 aliquid: li supra lin. 
24 Nicolaum: post Nicolaum verba et Danielem in ras. Gyldenstolpe: alia 
manu scr. 
25 Cic. fam. 4,5,1: Postea quam mihi renunciatum est de obitu Tulliae, filiae 
tuae, sane quam pro eo ac debui, graviter molesteque tuli. 
26 Cf. proverbium: Quae mutari non possunt, aequo animo ferri debent. 
27 Cf. Cic. ad fam. 5,16,2: homines nos ut esse meminerimus, ea lege natos ut 
omnibus telis fortunae proposita sit vita nostra /.../. 
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quod tantopere nos commoveat hic dolor?29 Nuper mihi non 
commemorasti per literas de valetudine tua neque de rebus alijs. 
Deus nos custodiet in nomine Domini. Vale! 

Fuimus una in Jacolano; ex rure hoc habeo commodi: neque 
agri neque urbis odium me unqvam cepit. Ubi satietas coepit 
fieri, commuto locum.30 Praeceptor te plurima salute impertit. 
Iterum vale! 

Tuus Charissimus Frater Carolus Gyllenstålpe  

Aboae 9 Augusti Anno 1666 
 

11. (18 september 1666) 

Nobilissime atque exoptatissime frater Nicolae! 

Gratias ago tibi pro literis mihi datis; accepi a fratre Daniele 
literas. Utinam tu velles mihi mittere literas. Nescio, num hab-
ueris otium, vel taedium te capit.31 Nobilissima mater profecta 
est ad Hina et Ingois. Frater Samuel et Johannes sequuti sunt 
illam. Manebant ibi per tres dies et ego aegrotavi per quatuor 
dies, iam Deo laus convalui. Neque frater Gustavus neque alij 
aegrotarunt excepto me. Nihil audivi de tua valetudine, nisi quod 
frater Daniel mihi scripsit aliquid de tua et sua valetudine, et 
scribis te laetari, cum nostras accipis literas; jam ergo tibi scri-
bam. Plures quidem literas fratri Danieli scripsi, sed iam iterum 
tibi literas mittam. Nullae deciderunt pluviae per totam aes-
tatem; non multum segetis32 in agris enatum est. Brevitas tuarum 
literarum me quoque breviorem in scribendo facit et, vere ut 

                                                                                                                                              
28 Cf. Cic. fam. 4,5,4: Quae si hoc tempore non diem suum obisset, paucis 
post annis tamen ei moriendum fuit, quoniam homo nata fuerit. 
29 Cic. fam. 4,5,2: Quid est quod tanto opere te commoveat tuus dolor intes-
tinus? 
30 Ter. Euch 236: Ex meo propinquo rure hoc capio commodi. Neque agri 
neque orbis odium me unquam percepit, ubi satias coepit fieri, commuto 
locum. 
31 capit: capiat exsp. 
32 segetis: litterae is non leg. 
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dicam, non satis occurrit, quid scribam.33 Omnes te plurima sa-
lute impertiunt.  

Tui observantissimus frater Carolus Gyllenstålpe 

18 septembris Anno 1666  

A tergo: Regio Secretario Nobilissimo Domino Nicolao Gulden-
stolpen fraterne ac officiose 
 

12. (13 oktober 1666) 

Nobilissime atque exoptatissime frater Nicolae! 

Etsi certior fio de illis rebus, quae geruntur apud vos, quia meus 
charissimus frater Daniel sua in me voluntate ad me scribit de 
multis rebus, tamen tuae literae fuerunt mihi pergratae de quavis 
minima re a te ad me rescriptae. Quare, quoniam ego imprimis 
desidero tuas literas, noli committere, ut officium tuum34 facias 
magis excusatione, quam assiduitate literarum tuarum.35  

Vir quidam, qui appellatur Vilhelmus Davidis, furatus est ex 
taberna iam in vinculis publicis coniectus. Hisce diebus erat val-
de frigidum. Decidit nix duobus diebus; rustici vehunt quoque 
redis in platea. Nos solemus quoque interdum; iam quidem cito 
hyems appropinquat. Vale! 

Carolus Gyllenstålpe 

13 octobris Anno 1666 
 

 
                                                                               
33 Cic. fam. 12,9,1: Brevitas tuarum literarum me quoque breviorem in 
scribendo facit et, vere ut dicam, non satis occurrit quid scribam. 
34 officium tuum: sc. scribendi. 
35 Etsi…tuarum: Cf. Cic. fam. 16,25: Etsi iusta et idonea usus es excusatione 
intermissionis litterarum tuarum, tamen id ne saepius facias rogo. Nam etsi 
de re p. rumoribus et nuntiis certior fio et de sua in me voluntate semper ad 
me perscribit pater, tamen de quavis minima re scripta at te ad me epistula 
semper fuit gratissima. Qua re cum in primis tuas desiderem litteras, noli 
committere ut excusatione potius expleas officium scribendi quam assidui-
tate epistularum. 
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13. (7 januari 1667) 

Nobilissime ac exoptatissime frater Nicolae Gyllenstålpe!36 

Erlandus Petri noster consanguineus ante aliquot dies subivit 
depositionem, et Organistae uxor heri humo mandata est.37 

Skultens Gabriel, qui repentina morte obijt, ante septimanam 
sepeliebatur. Hoc festo lusi multum, quoniam nihil habeo magis 
hac vice ad scribendum, nisi Johannis Becks uxor Elsa Ra-
lambstierna vigilijs Nativitatis Christi diem obijt supremum in 
Tavastia, et Nobilissmus Pater mihi quoque novum librum em-
erat. Precor tibi felicem novum hunc annum. Vale! 

Carolus Gyllenstålpe 

7 Januarij Anno 1667 

A tergo: Nobilissimo fratri Nicolao Gyldenstålpe hae fraterne 
 

14. (1 mars 1667) 

Nobilissime atque exoptatissime Frater Nicolae! 

Quoniam percepi meas literas fuisse gratas Charissimo Fratri, 
quod ex earum lectione hausi, tum neque possum praetermit-
tere,38 quin tibi aliquot lineas scribam. Hic praecipiti fato intere-
unt39 Haquinus Andreae, aedituus Prytz.40 Si omnes recenserem, 
citius mihi dies deficeret quam epistola.41 Ille Haquinus Andreae 
ante aliquot septimanas terrae mandatus, et Doctor Enevaldus 
habebat funebrem concionem. Frater Samuel aliquid aegrotavit. 
Hic fuit diu vehemens frigus, ut multorum manus exusserat 
pedes, faciem.42  

                                                                               
36 Gyllenstålpe: alia manu scr. 
37 est: supra lin. 
38 praetermittere: litterae re supra lin. 
39 intereunt: interit exsp. 
40 Prytz: in marg. scr. 
41 Cf. Cic. Pro Sex. Rosc. 89: Tempus hercule te citius, quam oratio deficeret. 
42 faciem: post faciem verbum et in ras. 
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Nobilissimus Pater mandavit nos transferre in Latinam Lin-
guam Historiam Passionis Christi; jam fere primam partem trans-
tuli. Nescio, num possim43 ad finem perducere ad Festum Pas-
chatos. Rogo, ut Nobilissimus Frater habeat me excusatum apud 
Fratrem Danielem; propter occupationes non possum ipsi scri-
bere. Plura hac vice scriberem, sed tum brevitas temporis, tum 
occupatio impedit. Vale! Boni consulas quaeso. 

Carl Gyldenstolpe 

Aboae 1 Martij Anno 1667 

A tergo manu Michaelis G: 

1. Daniel mihi scripserat praeterita aestate Dominum Loccenium 
promisisse mihi sua opera. Revocate mihi in memoriam et pro-
curate! 
2. Insignia Veterum Stolpiorum posset Daniel facile ex illustri 
Collegio habere, si non coloribus literis tamen signata. 
3. Politica mea et Descriptio an adhuc praelum subiverint, non 
rescivi. Plura alias. Valete. 
 

15. (7 september 1667) 

Nobilissimo ac exoptatissimo fratri Nicolao Gyldenstålpe!44 

Pro beneficijs in me collatis charissimo fratri gratias ago maxi-
mas. Multa mihi jam non occurrunt scribenda prae festinatione. 
Alia vice quidem plura meditabor nec tempus suppetit. Frater 
Gustavus finem imposuit colloquijs Helvici; jam iterum repetit. 
Jam nos quoque cito colophonem imponimus Haffenrafero. 
Puer Curtium et alios libros attulit. 4 septembris domum reversi 
fuimus; ego non aegrotavi in mari sed frater Gustavus et Johan-
nes. Omnes in nostra45 familia sunt Deo laus bona valetudine. Te 
Deo commendo. Vale! 

Carolus Gyldenstålpe 
                                                                               
43 possim: corr. ex possum. 
44 Gyldenstålpe: alia manu scr. ut vid. 
45 nostra: nosta ms. 
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Aboae 7 septembris 1667 

A tergo: Generoso ac Nobilissimo fratri Nicolao Gyllenstålpen 
hae a Holmia officiose 
 

16. (13 oktober 1667) 

Nobilissime atque exoptatissime Domine frater Nicolae Gylden-
stålpe! 

Nobilissimus frater Daniel Gyldenstålpe fecit, ut Nobilissimum 
fratrem non immemorem putarem mei; salutem enim mihi per 
literas tuis verbis nuntiavit. Valde iam lautus es, si liceat phrasi 
Ciceronis uti, qui gravere ad me literas dare fratri tuo praesertim 
charissimo;46 longo enim tempore nihil mihi dedisti literarum. 
Quod si scribere oblitus es, non dubito, quin his literis acceptis 
diligentior in scribendo existas. Sin mei oblitus es, dabo operam, 
ut epistola47 mea istuc veniat, antequam plane ex animo tuo 
effluam.48 Gratulor mihi tamen te per Dei gratiam bona valetu-
dine praeditum esse, sed profecto mallem, id quod erat aequius, 
de tuis rebus ex tuis literis quam saepissime cognoscere.49 Quod 
certe ita fieret, si tu maluisses fraternitatis quam litium jura per-
discere. Sed haec non solum jocatus sum, sed et magis exercitij 
gratia scripsi, nam charissimum fratrem valde amo, meque ab 
illo amari cum volo, tum etiam confido.50 Vale! 

                                                                               
46 Nobilissimus … charissimo: Cf. Cic. fam. 7,14: Chrysippus Vettius, Cyri 
architecti libertus, fecit, ut te non immemorem putarem mei; salutem enim 
verbis tuis mihi nuntiarat: valde iam lautus es, qui gravere litteras ad me 
dare homini praesertim prope domestico. 
47 epistola: epistiola ms. 
48 Quod … effluam: Cf. Cic. fam. 7,14: Quod si scribere oblitus es, minus 
multi iam te advocato causa cadent; si nostri oblitus es, dabo operam, ut 
istuc veniam, antequam plane ex animo tuo effluo. 
49 cognoscere: vel cognoscerem scribendum. Cf. Ciceronem. 
50 confido: corr. ex confidere ut vid. Sed … confido: Cf. Cic. fam. 7,14: sed 
mehercule mallem, id quod erat aequius, de tuis rebus ex tuis litteris quam 
saepissime cognoscerem: quod certe ita fieret, si tu maluisses benevolentiae 
quam litium iure perdiscere. Sed haec iocati sumus et tuo more et nonnihil 
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Tui observantissimus frater Carolus Gyldenstolpe 

Aboae 13 octobris Anno 1667 
 

17. (10 oktober 1668) 

Nobilissime atque exoptatissime Frater Nicolae Gyldenstålpe! 

Multa nova quidem non habeo, sed quantum habeo novi, tan-
tum tibi per literas nunciabo. Ante aliquot septimanas fuimus 
una in convivio Mariae Petreae in Botila. Dominus Pater, Mater, 
Sorores omnes, Gustavus, ego, Johannes, Domi Pater Doctor 
Olaus cum tota sua familia cymba illuc vecti sunt, caeteri equo. 
Ibi triduo celebravimus nuptias; Johannes Stalbom vocabatur 
sponsus, praefectus in Salmis.  

Ante aliquot dies domina mater ad Jacolanum abijt cum fra-
tre Samuele et Gustavo, et heri vesperi sunt reversi. Hodie cum 
matre ibo una ad Kerrenhemium mactandum51 pecora, cito 
quidem redituri. Avide expecto literas tuas.52 Nihil occurrit, quod 
ad te scribam.53 Vale! 

Carolus Gyldenstålpe 

Varberg 10 octobris Anno 1668 

A tergo: Serenissimae Regiae Majestatis, Clementissimi Regis 
Suecie Secretario, Generoso ac Nobilissimo Domino Nicolao, 
Fratri meo charissimo fraterne 
 

18. (11 december 1668) 

Nobilissime ac exoptatissime frater Nicolae Gyldenstolpe! 

                                                                                                                                              
etiam nostro. Te valde amamus nosque a te amari cum volumus, tum etiam 
confidimus. 
51 mactandum: ad mactandum exsp. 
52 Cic. fam. 12,4,2: tuas literas avide expecto. 
53 Cf. Cic. Att. 4,7,10: Nihil habeo quod ad te scribam. 
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Brevitatis meae signum sunt tenebrae et eadem causa paucitatis. 
Etsi nunc quidem, quod scriberem, nihil erat,54 tamen alia vice 
recompensabo. Omnis exspectatio mea in nuntijs Holmen-
sibus.55 Ego hodie in numerum stipendiariorum inscriptus56 sum 
in media classe supremus. Tuas exspecto literas.57 Vale!  

Carolus Gyldenstolpe 

Aboae 11 Decembris Anno 1668 

A tergo: Serenissimae Regiae Majestatis Clementissimi Regis Suecie 
Secretario Generoso ac Nobilissimo Domino Nicolao Gyldenstål-
pe, fratri meo charissimo officiose 
 

19. (28 januari 1669) 

Generose ac Nobilissime Frater Nicolae Gyldenstålpe! 

Quoniam novus hic annus58 1669 adest prae foribus, ideo ex 
animo tibi felicem hunc annum currentem fraterne precor. Jam 
vero aliqua nova tibi per literas narrabo. Novo hoc anno multi 
homines universae carnis viam ingressi sunt; juvenis quidam 
mercator nomine Hinricus Slyth, et aulae magister quondam 
Linden, Olaus Simonis Galle et aurifaber quidam nomine David 
et Johannis Tolpos uxor; hos et alios multos iniqua mors sua 
falce prostravit.59  

Satis jucundum, Deo laus, hoc festum Nativitatis Christi no-
bis erat; sexta die Festi comoediam in nostro triclinio privatim60 
egimus; ego eram Prologus, frater Gustavus erat Epilogus, Isacus 
Widbeckius erat larvator. Comoedia erat de Regina Disa,61 quae 
neque die neque nocte, nec vestita nec nuda a Rege Sigfrido 
                                                                               
54 Cf. Cic. Att. 8,13,1: Lippitudinis meae signum tibi sit librari manus et 
eadem causa brevitatis. Etsi nunc quidem quod scriberem nihil erat. 
55 Cf. Cic. Att. 8,13,2: Omnis expectatio nostra erat in nuntiis Brundisinis. 
56 inscriptus: verbum relatus supra lin. 
57 Cf. Cic. fam, 12,4,2: tuas litteras avide expecto. 
58 Novus hic annus: corr. ex Novum hoc annum. 
59 Cf. Tib. 1,3,4-5. 
60 privatim: litterae ti supra lin. 
61 Cf. Messenius, Disa 1611. 
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citata erat Ubsaliam. Etiam Pentasilea Amasonum Regina acces-
sit62 illam. Multi certe erant spectatores. 

Ego hisce diebus laboravi variolis ex minori genere; quam 
primum ex lecto surrexi, frater Gustavus in locum meum suffec-
tus. Vale!  

Tui officiosissimus63 Carolus Gyldenstålpe 

Aboae 28 Januari Anno 1669 

A tergo: Serenissimae Regiae Majestatis, Clementissimi Regis 
Sveciae Secretario Generoso ac Nobilissimo Domino Nicolao 
Gyldenstålpe, fratri meo charissimo fraterne 
 

20. (sine dato) 

Generose ac Nobilissime Domine Frater Nicolae Gyldenstålpe! 

Quoniam nactus sum occasionem, et ne frater ad te eo accederet 
vaccuus meis literis, ideo tibi aliquot lineas exarare placuit. In-
gratum certe est nobis Fratrem nostrum ante vestrum adventum 
parare abitum, sed quoniam vestra fuit voluntas, ergo se nunc 
dat itineri. Deus ipsi felix det iter.  

Speravimus Fratres Nobilissimos ante ejus abitum huc acces-
suros, sed spe frustrati sumus. 20 Aprilis in Domino placide 
obdormivit Patruus noster, Dominus Doctor Olaus Wexionius. 
Non volunt sepulturam ejus differre in adventum Nobilissi-
morum Fratrum, sed futura die Solis terrae mandabuntur ex-
uviae ejus. Concionem funebrem credo Doctorem Enevaldum 
Suenonium habiturum. 

Doctor Enevaldus laborat febri; nunc remittit, nunc redit ve-
hementior. Filius Doctoris Nicolaus hyeme aliquantisper aegro-
tavit, sed nunc laus Deo convaluit. Ego quidem haec in chartam 
conijcere non possum, sed, cum Deus Fratrem Samuelem eo 
adjuverit, ille quidem oretenus vobis exponit. Ideo non est ne-
cesse, ut plura scribam; supervacanea enim sunt. Tota nostra 

                                                                               
62 accessit: littera e supra lin. 
63 officiosissimus: alia manu scr. 
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familia te salutat. Commendo te tutelae Dei Teroptimi Maximi. 
Vale! 

Sum et ero Tuus Obedientissimus Carolus Gyldenstålpe 

A tergo: Serenissimae Regiae Majestatis, Clementissimi Regis 
Sueciae Secretario Generoso ac Nobilissimo Domino Nicolao 
Gyldenstålpe, fratri meo charissimo hae literae humilime 
 

21. (21 juni 1672) 

Generose atque Nobilissime Domine Secretarie, Frater Amantis-
sime! 

Bonis faustisque manibus omnia ut succedant incepta, Deum 
precor. Rogo, ut audaciae meae ignoscas, quod hac vice Tibi 
scribo; non enim hoc facio ex aestuante quodam pruritu scriben-
di,64 sed ut gratum ostendam animum Dominique Fratris volun-
tati, quantum potero, satisfaciam. Nova igitur aliqua literis nar-
rare in animo habeo, sed paucis Tecum agam. Scio enim brevi 
Deo volente Te cum Fratre Daniele sermones sociaturum. In-
primis, qua valetudine simus, dicam, bona nimirum Deo laus, 
domique studijs incumbimus tractamusque Ethicam Itheri, Phy-
sicam Sperlingij, Haffenrefferum et Justinum, continuumque 
nobis cum stylo negotium est.  

Pridie vesperi novum navigium civitatis salvum huc appulit. 
Praemissis nundinis Synodus hic habebatur trium dierum, in 
qua ante meridiem Disputatio, post meridiem Oratio habebatur. 
Magna tamen frequentia Sacerdotum non erat; causam tamen, 
cur non accesserint, ignoro. Episcopus ipse Synodi praeses erat; 
conscripsit quaestiones sedecim de Praedestinatione. Gratias ago 
Generoso Domino Fratri pro sua invitatione; libenter quidem 
Fratrem Danielem sequi omnes voluimus, sed tempus non tulit. 
Tota nostra familia Te cum tua Generosa conjuge salutat. Hisce 
vale, Generose Frater, tutelae Dei a me intimius commendatus. 

Tuo obsequentissimo Carolo Gyldenstålpe 

                                                                               
64 Cf. Juv. 7,52 insanabile scribendi cacoethes. Cf. Gustav 12. 
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Aboae 21 Junij Anno 1672 

A tergo: Serenissimae Regiae Majestatis Secretario, Generoso ac 
Nobilissimo Domino Nicolao Gyldenstålpe, Fratri meo charis-
simo hae literae Holmiam officiose 
 

22. (13 oktober 1675) 

Generose Domine Frater Nicolae Gyldenstålpe! 

Jam supremum Numen benignum nobis esse deprehendo nos-
traque tot ex intimis cordis visceribus effusa suspiria placido 
excepisse vultu facile percipio, cum Te, Generose Frater, per tot 
discrimina vitae,65 tantos motus66 hostilisque exercitus strepitus 
et rumores illaesum salvumque cum tua familia deduxerit et ad 
domesticos lares incolumem retulerit. Omnes certe moerore jam 
contabuimus; te, nostrae familiae columnam ac decus, anxie 
expectavimus; te sollicite querebamus.67 Quoties de tua felicitate 
literis nuntiatum nobis erat, haud modicum equidem laetabamur 
verum, cum ea auribus insonare desierint, insitus animum moe-
ror occupavit.68 Sed, ut de tuo tuaeque familiae prosperrimo ad 
nos reditu certiores facti, tantum nos singulos gaudium invasit, 
quantum nec verbis satis dignis nedum gestibus exprimere pos-
semus. Ne existima, Frater Generose, me quicquam in nostri 
laudes jactasse.69 Optarem certe, ut oculos in pectora nostra de-
figere posses nostramque intus deprehendere laetitiam.70 Religio 
mihi, Generose Frater, tuum animum varijs oneratum curis futili 
mea Epistola in diversa spargere; proinde hic mihi ipsi imperabo 
silentium. Tantum dico, mei fac memor sis meisque commodis 

                                                                               
65 Cf. Verg. Aen. 1,204: per varios casus, per tot discrimina rerum. 
66 Boet. cons. 4,4: tantos motus. 
67 querebamus: i.e. quaerebamus. 
68 Boet. cons. 2,2,3: itaque cum haec auribus insonare desierint insitus ani-
mum maeror praegravat. 
69 Cf. Boet. cons. 1,4,113-114: Scis me haec et vera proferre et in nulla umqu-
am mei laude iactasse. 
70 Cf. Ov. met. 2, 94: utinamque oculos in pectore posses inserere et patrias 
intus deprendere curas. 
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studeas. Oro, Generose Frater, quaevis fausta charissimae tuae 
conjugi meis verbis precare. Sorores praeterea te cum Generosa 
tua conjuge salutant, cum qua tutelae omnipotentis Dei com-
mendatum habeo.  

Tuus devotissimus cultor Carolus Gyldenstålpe 

Datum Aboae 13 octobris Anno 1675 

A tergo: Sacrae Regiae Majestatis fidelissimo viro ac Consiliario 
Aulico, Generoso ac Nobilissimo Domino Domino Nicolao Gyl-
denstålpen, fratri meo perdilecto hae officiose 
 

23. (30 maj 1677) 

Dabam Aboae 30 Maij Anno 1677 

Generosissime Domine Frater! 

Audet, Generose Frater, mea charta iterum gratiosum tuum adire 
vultum, non styli elegantia sed favore tuo freta. Ad pedes proinde 
tuos se devolvit non onusta, verum ut gratitudinem, ut officium 
meum votaque a me pro te effusa et adhuc effundenda tibi ex-
hibeat; aliud quippe redhostimentum nec sors tua desiderat.  

Immiscerem votis meis aliqua de meo statu: Regium Dicaste-
rium tulisse sententiam me amissurum praedium Räpälä 4000 
thaleris cupreis, quod ipsa tantum capitalis summa est. Verum 
plura de his enumerare et tempus me vetat et tibi taedium 
crearet. Donec coram tecum loqui liceat bono cum Deo, ad vota 
mea proinde rursum redeo ingeminando preces, quibus te va-
lere, te vivere patria tua unaque omnes simul boni exoptant.  

Vivas itaque, Generose frater, vivas! Vivas Deo tuo, quem 
non fictitijs gestibus, sed pectore puro colis! Vivas Serenissimo 
Regi nostro et Magistratui! Vivas praetiossimae conjugi, quam 
humilime meis verbis salutatam esse cupio! Vivas patriae! Vivas 
denique et mihi!  

Tuo humilissimo servo Carolo Gyldenstålpe 

A tergo: A Monsieur Monsieur Nicolaus Gyldenstolpe, mon tres 
honore frere a Stockholm 
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24. (14 juli 1677) 

Aboae 14 Julij Anno 1677 

Generosissime Domine Frater! 

Nulla quidem, fateor, literarum mearum frequentior importuni-
tate alia esse potest. Veniam proinde peto et condonaturum 
spero Generosum Fratrem devoto affectui. Valedixit nobis ante 
aliquot dies frater Gustavus per Bothniam in Norvegiam cum 
Tribuno Tevitz71 abiens. Ego autem, qui tota hac aestate itineri 
me accinxi, adhuc citra spem hic moror. Vereor hanc oscitan-
tiam magno mihi fore damno. Spero tamen me Deo volente intra 
duas septimanas lares Domini fratris salutaturum. Interim ob-
nixe rogo, ut Generosus Dominus Frater mei haud immemor 
esse velit et, si aliqua occurrerit in exteras oras cum legatione 
quadam abeundi occasio, mihi aliquam conditionem procurare.  

Si audaciae meae ignosceres, etiam pro Joachimo Schult in-
tercederem, qui totam hanc aestatem Aboae mei causa con-
sumpsit, ut consortio meo ipsi frui liceret, eumque Generoso 
Domino Fratri recommendarem.  

Nolo autem Te plus quam obrutum72 maximis gravissimisque 
negotijs pluribus molestus esse.73 Hisce itaque paucis subsisto, ut 
honorem, ut observantiam meam erga te declarem. Valeas igitur 
cum Generosa Tua Conjuge et gratia tua protege devotissimum 
Tuum clientem Carolum Gyldenstolpe. 

A tergo: A Monsieur Monsieur Nicolaus Gyldenstolpe, mon tres 
honore frere a Stockholm 
 

25. (10 januari 1678) 

Generose Domine Frater! 

Temporis angustia me e scribendo excluderet, nisi debitum 
meum erga te tantum mihi concederet. Felix proinde novi anni 

                                                                               
71 Tevitz: ut vid., male leg. 
72 Te … obrutum: Tibi … obruto exsp. 
73 Nolo … esse: Cf. Phaed. 4,6: Noli molestus esse omnino literis. 
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auspicium precor, ut salvus et incolumis patriae, tibi, generosae 
Tuae conjugi et denique tuis clientulis plurimos numeres annos.  

Nos etiam hic Deo laus bene valemus; brevi tamen rursum 
hinc abiturus sum. Nova hic nulla occurrunt, nisi quod exercitus 
ex Germania huc accedens partim suffocatus aqua, partim Haff-
niam captivus abductus est exceptis aliquot, qui in74 Germania 
apud Comitem Köningsmarck remanserunt. Ajunt nonnulli Co-
mitis equos perijsse sed incerto. Hisce paucis substo atque <te> 
cum tota Generosa illa familia tutelae omnipotentis commendo, 
qui sum, donec aura hac vitali fruor, Tuus devotissimus cultor 
Carolus Gyldenstålpe. 

Ljungby 10 Januarij Anno 1678 

A tergo: A Monsieur Monsieur Nicolaus Gyldenstolpe, mon tres 
honore frere 
 

26. (19 februari 1678) 

Generose Domine Frater! 

Capitanei et Baron Unger nomine Dominum Fratrem salutare 
jussus sum cum petitione, ut Generosus Dominus Frater tegmen 
Caroli Ernstens viride illud cum Capitaneo Psalsburg75 vel alia 
occasione data transmittere.76 Pudet me ulterius Dominum Fra-
trem petitionibus gravare, sed toties ab illo admoneor, etiam tam 
ejus quam aliorum erga me bonitate cogor, nec meum tegmen 
alias mihi retinere.77 Plura hac vespera cum tabellario modo abi-
turo scribam. Proinde Deo Optimo Maximo commendat Genero-
sum Dominum Fratrem Devotissimus Carolus Gyldenstålpe. 

Varberg78 19 Februarij Anno 1678 

A tergo: A Monsieur Monsieur Nicolas Gyldenstolpe ad Halm-
stad 
                                                                               
74 in: corr ex. ex. 
75 Psalsburg: ut. vid., male leg. 
76 transmittere: transmittat exsp. 
77 retinere: sc. possum. 
78 Varberg: supra lin., nomen Halmstad in ras.  



 
 

C A R L  G Y L D E N 5 T O L P E S  B R E V  

 283

(Varberg 22 februari Anno 1678, Svetice scr.) 
 

27. (24 februari 1678) 

Generose Domine Frater! 

Ut ut nulla hic occurrrant scriptu digna, tamen officij mei decla-
randi gratia nec hunc nuntium et hospitem meum vacuum abire 
passus sum. Magno cum desiderio literas Tuas, Generose 
Domine Frater, exspecto, ut de Tua valetudine certior esse pos-
sim, quae ut valida ac diuturna sit, supremum Numen semper 
sollicitabo. Vale, Generose Domine Frater, meique memor esto, 
qui sum, donec aura hac vitali fruor, Tuus devotissimus clientu-
lus Carolus Gyldenstålpe. 

Varberg 24 februarij Anno 1678 

A tergo: A Monsieur Monsieur Nicolas Gyldenstolpe, Halmstad 
 

28. (26 mars 1678) 

Generose Domine Frater! 

Festum hoc ingruens felicissimum tibi opto, ut quemadmodum 
hoc cum Generosa tua conjuge salvus et incolumis, ut ex animo 
spero, celebratis, ita inumera79 posthac jucunda dare velit vobis 
summus Jupiter. Etiam hic Deo laus bene nobis est. Ego autem 
absente Capitaneo et aegrotante locumtenente utroque officio 
hic fungor. Piraticam hic exercentes praedam haud exiguam luc-
rantur, pridie quatuordecim, ut vidimus, naves bellicae Danicae; 
hic80 Daniam versus abiverunt.  

Nisi Generosum Dominum Fratrem immodice petitionibus 
meis obruerem, adhuc rogarem aliquam pecuniam, quoniam 
incertum est, quando ex salario meo aliquid obtineam. Multa 
hic, quae ignoravi, occurrunt emenda. Spero tamen me bono 
cum Deo non nisi necessaria procurare. De collari isto cupreo 
rogarem Generosum Dominum, perinde autem est, si ex argento 
                                                                               
79 inumera: i.e. innumera. 
80 hic: hinc exsp. 
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fuerit, nam regalia erunt deaurata et nomen cum corona laurea 
fundus81 autem (aut botnet82 uti vocant) argentea. Unus ex soda-
libus meis rogat Generosum Dominum fratrem, ut ipsi unum 
prima occasione mittere velit; mihi hic pretium persolvit. Uti-
nam cito83 possent huc transmitti, nam periculum est in mora;84 
eo profectus est quidam ex nostris Manderfelt nomine; promisit 
compellare Generosum Dominum fratrem.  

Vale, Generose Domine Frater, atque ignosce toties tamque 
multa a te petentem. Saluta humilime Generosum Dominum 
socerum Tuum cum Domina, fratres atque sorores singulas. Vale 
atque vive diu et bene! Sic enim animatus optat Tuus humilimus 
servus Carolus Gyldenstålpe. 

Varberg 26 Martij Anno 1678 

(Sölvesborg 29 april 1678, Svetice scr.) 
 

29. (29 maj 1678) 

Generose Domine Frater! 

Nec hunc nuntium vacuum literis ad vos abire passus, quin pau-
cis valetudinem meam vobis indicarem, quae bona satis est Deo 
laus. In otio enim hic in sylvis amoenissimis delitescimus; omnia 
enim hic tuta et tranquilla sunt. Indies tamen hic noster augetur 
exercitus; nuper huc accessit Lejonskiöld, quem adhuc alloqui 
mihi non licuit, quia raro visitamus castra Regia, nam Regi hoc 
admodum displicet.  

Literas jam in Fenningiam mitto; proinde officiose rogo Gen-
erosum Dominum Fratrem, ut illas eo dirigere velit. Quod su-
perest, Deum Optimum maximum obtestor, ut Generosum 
Dominum fratrem cum charissima sua conjuge totamque Gen-
erosam illam familiam salvam ab omni labe atque incolumem 
diu conservet, quam meis verbis humilime salutatam cupio, qui 

                                                                               
81 fundus: vel fundi exsp. 
82 botnet: ut vid. Cf. SAOB botten (B4090). 
83 cito: ante cito verbum non in ras. 
84 Cf. Liv. 38,25 (term.iur.) 
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sum, donec aura hac vitali fruor, Tuus devotissimus clientulus 
Carolus Gyldenstålpe. 

Sölvesborg 29 Mai Anno 1678 
 

30. (8 juni 1678) 

Generose Domine Frater! 

Vehementer tuas suavissimas desidero literas, tot namque huc 
vacui accesseri85 nuntij, cum ego vel decem epistolas tibi hoc 
tempore.86 Nova hic, quae vera sunt, nulla fere occurrunt. Nos 
autem nostra adhuc possidemus rura; reliqui autem milites pro-
pius se ad Christianstad contulerunt. Dicitur Danum appulisse 
cum 6 000 apud Ystad. Dominus Henricus Horn hinc jam abitu-
rus est in Livoniam. Rebinder te plurimum salutat atque rogat, ut 
Dominus Frater velit ad se recipere par sclopetarum, quod a 
Sneckensköld accepit, qui hinc Rigam abiturus est, jamque brevi 
Holmiae.87 

Niger meus equus jam bene saginatus omnibus placet. Post-
hac et occasio et charta deficit; proinde ignoscas, rogo, si literae 
meae tardius Tuamque Generosam conjugem salutaverint. Vale 
meique semper memor esto! A me officiose salutatam volo suav-
issimam tuam conjugem totamque illam Generosam familiam. 
Iterum valere te optat Tuus devotissimus clientulus Carolus 
Gyldenstålpe. 

Sölvesborg 8 Junij Anno 1678 

A tergo: A Monsieur Monsieur Nicolaus Gyldenstolpe a Stock-
holm 
 

31. (sine dato) 

Generose Domine Frater! 

                                                                               
85 accesseri: accessere exsp. 
86 tempore: sc. misi. 
87 Holmiae: post Holmiae verbum est in ras. 
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Literas tuas non ita pridem suavissimas accepi, quae statum 
tuum, Generose frater, Tuorumque felicem mihi indicaverunt, 
pariter etiam fratris Gustavi, qui functione honorifica gaudet. Ut 
ut sorte sua non sit contentus, meo autem88 judicio satius est, ut 
ibi certi aliquid habeat, quam huc89 accedendo multa consumat 
atque incerta appetat. Innumeri enim adsunt sollicitantes, adeo 
ut officia invicem e manibus eripiant. Signiferi autem munus ipsi 
jam amplius non convenit. In hyemem itaque exspectare facile 
potest et interim eventum hujus belli spectare; fortasse durante 
bello hoc futuro vere Deo volente ipsi commodior dabitur occasio.  

Tribunus noster Rebender te, Generose Frater, officiose rogat, 
ut velis ipsi indicare, num sclopeta illa acceperis nec ne. Jam ego 
in nomine Domini dirigendo Christianstad90 duas acriores fre-
quentavi pugnas, jamque adhuc dies noctesque ipsum exspecta-
mus. Non enim ultra unum91 milliare92 cum dimidio93 exercitus 
ejus a nobis distat94 vanaque spe civitatem ad extremum detinet, 
adeo ut exiguo satis cum honore sese deducere fame cogantur; 
equos enim a nobis tormentis caesos ex campo rapiunt.  

Alia hic nova scriptu digna nulla occurrunt. Proinde hic sub-
sisto atque te cum Generosa Tua conjuge Totaque familia diu 
beneque valere opto, qui sum, donec aura hac vitali fruor, Tuus 
ad omnia obsequia paratissimus Carolus Gyldenstålpe. 

A tergo: A Monsieur Monsieur Nicolaus Guldenstolpe a Stock-
holm 
 

32. (11 september 1678) 

Generose Domine Frater! 

                                                                               
88 autem: supra lin., enim in ras. 
89 huc: supra lin. 
90 Christianstad: fortasse verbum ad supplendum ante Christianstad. 
91 unum: supra lin., tria in ras. 
92 milliare: corr. ex milliara. Cf. GMLS. 
93 cum dimidio: supra lin. 
94 exercitus: verba a nobis delevi ante exercitus. 
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Literae tuae suavissimae heri mihi oblatae sunt, ex quibus tam 
affectum tuum erga me, quam statum felicem Generosae Vestrae 
familiae percepi.95 Ignosce mihi, frater Generose, quod rarius tibi 
scribam. Id dispendij probe, cum in hyberna accesserimus, re-
sarciam, quod utinam96 citius contingeret, nam pecuniam mag-
nam requirit diu per campos vagari. Nos hic tempus apud 
Norrwidinge terimus. Danorum vero exercitus juxta Helsing-
borg, Regem autem ipsum Haffniam se contulisse transfugi ajunt 
atque contentionem haud exiguam inter Danicam et Germanam 
nationem esse.  

Fratri Danieli jam pridem scripsi, ut mihi aliquot paria caliga-
rum mitteret. Capitaneus meus me id facere rogavit sui causa, et 
etiam mei id feci; adhuc nullo me honoravit responso. Equus 
meus niger male vulneratus a latronibus et rusticis Danicis, cum 
semel a Rege jussus eram exire per duo milliara97 cum aliquot ex 
nostris militibus, qui etiam equis incidebant et aliquot satellitebus 
Regis, qui singuli meo subjecti erant imperio. Alter vero equus, 
quem a Generoso Domino fratre accepi, toto tempore aeger fuit, 
adeo ut futuro hyeme plane alios mihi comparare cogor. 

Alias Deo laus bene hic valemus. Scriptu digna amplius non 
occurrunt. Saluta officiose Generosam Tuam conjugem sororcu-
las atque fratres totamque Illustrem illam familiam affectumque, 
qualem hactenus erga me habuisti, etiam posthac illibatum gere! 
Ego, donec aura hac vitali fruor, manebo Tuus devotissimus 
cultor Carolus Gyldenstålpe. 

P.S. (Svetice scr.) 

Norrwidinge 11 septembris Anno 1678 

A tergo: A Monsieur Monsieur Secretaire d'estat Niclas Gylden-
stolpe a Stockholm 
 

 

                                                                               
95 percepi: in marg. scr. 
96 utinam: littera n supra lin. 
97 milliara: milliaria exsp. 
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33. (28 oktober 1678) 

Generose Domine Frater! 

Iam in nomine Domini pristina nostra hyberna repetivimus, 
quod certe omnibus praesertim mihi haud inutile erat, nam haec 
aestas adeo erat sumtuosa, ut omnium nostras evacuavit crume-
nas, quamobrem officiose rogo Generosum Dominum fratrem, 
ut mihi pecuniam vel salarium praeterlapsi anni quamprimum 
procurare velit. Ajunt enim cujuslibet mensis pecunias cum 
<…>98 expositas esse; quod si non fuerit, existimo tua interces-
sione id facile contingere posse. Vestes enim tam mihi quam 
servo meo sunt emendae, equi cibus tam hyemem quam aes-
tatem aliaque inumera99 necessaria, quae singula viliori jam ven-
duntur pretio; quam in longitudinem pecuniolam deinde in 
reservo habere haud inconsultum erit. Ne Tibi, Generose Frater, 
imaginare me media inutiliter dilapidare, testes Deum homi-
nesque mihi bene cupientes voco. Utinam possibile foret me 
inde servum probum vel puerum honestum posse accipere; duo 
enim servi admodum sunt necessarij. 

Nova hic nulla occurrunt, nisi quod Tribunus noster cum sua 
conjuge Holmiam brevi iturus est. Utinam Generoso Domino 
Fratri daretur aliquando occasio illum compellandi. Vale, Gene-
rose Frater, patriae, vale suavissimae tuae conjugi, vale denique 
mihi devotissimo tuo clientulo Carolo Gyldenstålpe. 

Varberg 28 octobris Anno 1678 
 

34. (14 februari 1679) 

Varberg 14 Februarij Anno 1679 

Generose Domine Frater! 

Jam jam Capitaneum nostrum Majorem Linden salutavi, qui 
inter alia auditu suavia Domini fratris quaerelas immiscebat de 
mea in scribendo negligentia. Cum tamen nullam adhuc praeter-
                                                                               
98 Verba non leg.  
99 inumera: i.e. innumera. 
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miserim occasionem commodam, nisi graviter impeditus, ut 
illam proinde opinionem de me ex animo deleas, officiose rogo, 
ne culpa, ut intelligo, tabellarij plane in me derivetur.  

Alias nova hic nulla occurrunt scriptu digna. Omnes se hic 
summis viribus in ingruentem aestatem praeparant, nam, cum 
apud Regem eram, dicebat nos oportere adesse in Martio, quod 
vix procedere existimo ob copiam magnam nivium. 

Nescio, num petitionem100 meam, quam in praecedentibus 
literis insinuavi, ne oblivione deleatur, refricare audeam. Saepius 
enim plurimos nobiscum miscebat sermones de nostris orna-
mentis Clementissimus Rex; etiam ipse morem solitum se ves-
tiendo excedit. 

Saluta, Generose frater, officiose Capitaneum meum, qui qui-
dem, si quae mihi essent mittenda, vel secum vel prius huc pro-
curabit. Capitaneus Major Linden una mecum Te cum Generosa 
Tua Conjuge fratribus singulis atque sororculis salutamus totam-
que Illustrem illam familiam. Valere Te diu feliciterque optat Tuus 
ad omnia obsequia paratissimus Carolus Gyldenstålpe. 

Nisi tempore excluderer, iuxta meum101 Generosae Tuae conjugi 
aliquot exararem lineolas; verum si id gravate non ferret, id fu-
turam suspenderem septimanam. Tu interea, Generose frater, 
humilime illam meis verbis salutato. Iterum vale! 

A tergo: A Monsieur Monsieur Niclas Gyldenstolpe, Secretaire 
d'estat, mon tres honore frere a Stokholm 
 

35. (29 maj 1679)  

Halmstad 29 Maj 1679 

Generose Domine Frater! 

Literas tuas suavissimas Capitaneus meus Loodsen102 attulit, qui-
bus cum responsum darem, signum Tympanis dabatur singulos 
oportere esse paratos ad iter. Tunc interceptus ad hoc usque 
                                                                               
100 petitionem: petionem ms. 
101 meum: sc. officium? 
102 Loodsen: vel Linden legendum. 
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tempus morari coactus sum ob itineris civitatem Halmstad inter 
et nostrum hospitium longitudinem. Equi etiam pabulo destituti 
ad iter illud ineundum admodum sunt tardi ideo. Etiam Rex nos 
hic vult morari, donec terra virescat, frigore cum nocturno ad-
huc immodice premitur.  

Colonellus meus a Rege rediens dicebat Dominum Fratrem in 
Hollandiam jussum esse proficisci, quod valde doleo. Spero 
tamen suaviorem nuntium. Nihil hic novi occurrit, nisi quod 
Bielken se Gotheburgi in Galliam parat, de via vero adhuc incer-
tus. Inducias inter nostrates atque Danum etiam prolongatas 
esse fama fertur. 

De caetero saluta officiose meis verbis fratrem Carolum Eren-
steen, sorores atque fratres singulos cum universa illa Nobili 
familia de optimo Maximo intime commendatus a Tuo clientulo 
Carolo Gyldenstålpe. 

A tergo: A Monsieur Monsieur Niclas Gyldenstolpe 

(Halmstad 24 augusti 1679, Svetice scr.) 

(N. Wraam 11 september 1679, Svetice scr.) 

(Söderköping 1 november 1679, Svetice scr.) 

(Narva 15 juli 1699, Svetice scr.) 

(Helsingfors 18 december 1699, Svetice scr.) 
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Carl Gyldenstolpes brev 
i översättning 

1. (odaterat) 

Bror Nils!  

Hej och hejdå!  

Carl Gyldenstolpe 
 

2. (odaterat) 

Käre bror Nils Gyldenstolpe! 

Jag hälsar dig varmt och jag ber dig att ge mig din lilla häst, som 
jag såg i Jakola. Jag skall studera flitigt och bemöda mig att som 
en gentjänst hedra dig genom mina studier. Med dessa ord anbe-
faller jag dig till Gud och må du lyckligt leva med Jesus Kristus. 

Din käre bror och tjänare Carl Gyldenstolpe1 

Bröder och systrar hälsar dig varmt. Åter igen farväl!  

Din bror Carl Gyldenstolpe, med egen hand2 
 

3. (odaterat) 

Hej käre bror Nils Gyldenstolpe! 

Jag ser med glädje din välvilja mot mig, då du tillfredställt min 
bön. Du har skänkt mig din häst och bekräftat detta med större 

                                                                               
1 Brev 1 och 2 är skrivna av en annan hand, antagligen Michael Gyldenstolpes. 
2 Detta post scriptum är alltså skrivet av Carl själv. 
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säkerhet genom din egen underskrift. För att du inte skall synas 
ha placerat en sådan välgärning och gåva hos en föga värdig och 
otacksam människa, tackar jag dig sålunda, och jag skall även 
älska dig för alltid, vörda dig, alltid skriva till dig och jag skall 
hädanefter med Guds hjälp studera flitigare. Farväl! 

Din käre bror och tjänare Carl Gyldenstolpe, med egen hand 
 

4. (6 maj 1663) 

Käre bror Nils Gyldenstolpe! 

Jag mår mycket bra, Gud ske lov. Om du ändå mådde så bra, 
skulle jag vara mycket tacksam. Jag har inte mer att skriva. Farväl 
och hälsa varmt broder Gabriel Gyldenstolpe i mitt namn. Jag 
skrev i Åbo i mitt bibliotek, 6 maj 1663. 

Gustav Gyldenstolpe hälsar dig även. Åter farväl! 

Din käre bror och tjänare Carl Gyldenstolpe, med egen hand 

På omslaget: Detta må överlämnas broderligt till min älskade 
bror Nils Gyldenstolpe 
 

5. (10 maj 1665) 

Älskvärde bror Nils Gyldenstolpe! 

Detta lämpliga tillfälle lockar mig till att skriva, och om jag lät 
det gå förbi skulle jag förvisso få skämmas, till och med synas 
mycket illasinnad, och fastän den strida ström av ord, som vanli-
gen kallas komplimanger, saknas mig, skall jag dock tilltala dig, 
käre bror, visserligen med några korta ord men i broderlig tillgi-
venhet i det att jag önskar dig av hjärtat allt gott. Farväl! 

Din käre bror Carl Gyldenstolpe 

Skrivet i Åbo, 10 maj 1665 

(odaterat brev på svenska) 

På omslaget: Detta brev överlämnas till min käre bror Nils Gyl-
denstolpe 
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6. (20 juni 1665) 

Till högt ärade och älskade bror Nils Gyldenstolpe! 

Fastän jag vet att min högt ärade bror är upptagen med många 
uppdrag och inte kan granska mina blygsamma rader, skickar jag 
dock detta konstlösa brev till honom, förlitande mig på hans 
broderliga sinne. Jag ber broderligt och hovsamt att han förlåter 
mitt övermod och alltid gynnar sin bror. 

Carl Gyldenstolpe 

Skrivet i Åbo, 20 juni år 1665 

På omslaget: Broderligt till högt ärade bror Nils Gyldenstolpe 
 

7. (8 november 1665) 

Högt ärade och mycket älskade bror! 

Jag har inte mottagit något brev från dig nyligen, vilket jag nu 
längtar mycket efter. Alltså skickar jag denna gång brev, för att 
du skall skicka brev tillbaka till mig. Jag skall informera dig om 
mina studier: detta år har jag avslutat Orbis pictus och Helvicus 
Colloquia. Jag har också lärt mig något från Grammatica som 
gäller repetitioner. Jag har även lärt mig addition, subtraktion, 
multiplikation och något om division från Arithmetica. För någ-
ra veckor sedan påbörjade jag Sleidanus3 Om de fyra största rike-
na och Ciceros brev, vilka jag med Guds välvilja skall avsluta 
denna vinter. Vår högt ärade moder återvände från Kerrenheim 
för några dagar sedan. I morgon ger hon sig åter iväg och jag vet 
inte säkert vem som följer med henne. Nu har jag inte mer att 
skriva och tiden tillåter inte heller. Farväl! 

Carl Gyldenstolpe 

Skrivet i Åbo, 8 november år 1665 

På omslaget: Till högt ärade herr bror Nils Gyldenstolpe 
                                                                               
3 Johannes Sleidanus (1506–1556). Ett verk som behandlar världens fyra 
största riken (det assyriska/babyloniska, det persiska, det grekiska och det 
romerska). Trycktes flera gånger under 1500- och 1600-talen. 
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8. (17 februari 1666) 

Högt ärade och mycket älskade bror! 

Jag förvånas att du inget skriver till mig och att jag informeras 
snarare av andra än av dig. Vi inväntar var dag brevbärare från er. 
Om de kommer skulle vi kanske bli informerade om vad vi skall 
göra, och vi kommer att informera dig genast. Ombesörj noggrant 
din hälsa! Tiden själv gör mig fåordig. Helt saknar jag något att 
skriva till dig; du vet allt och jag har själv inget som jag väntar mig 
från dig. Jag skickar dig verb; imitera krabborna i din läsning.4 

Carl Gyldenstolpe 

17 februari 1666 
 

9. (25 april 1666) 

Högt ärade och mycket älskade bror Nils Gyldenstolpe! 

Jag har inte fått något brev från dig nyligen. Jag skall påminna 
dig att skriva något till mig fortsättningsvis. Nu har jag något 
nytt att berätta för dig; på påskdagen dog Wassenius hustru. 
Hennes kropp skickades med stor pompa i jorden den 22 april. 
Föräldrar och systrar ledsagade. Tjuvar har varit i vårt förråd; de 
har tillfogat oss stor skada. Den 25 april var tjuvar på torget. De 
ville ta sig in i tre affärer, men förgäves grävde de vid ingången. 
Sjömannens brådska tillåter mig inte att skriva mer, ty så snart 
han har fått en gynnsam vind, avreser han. Alla hälsar dig myck-
et. Hälsa varmt med mina ord till bror Daniel Gyldenstolpe. 
Farväl! Vår bonde Johannes i Jakola dog den 22 april. 

Carl Gyldenstolpe 

25 april 1666 

                                                                               
4 Carl förklarar hur det föregående ordet skall läsas, d.v.s. baklänges. Latinets 
metulas är alltså salutem baklänges, vilket här återges med orden verb/brev. 
Frasen förekommer i olika sammanhang som en gåta och skall vara en 
anspelning på en liknande gåta ”Mitto tibi navem prora puppique caren-
tem”, d.v.s ’Ave’. Denna gåta tillskrivs Cicero. 
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På omslaget: Till högt ärade bror Nils Gyldenstolpe 
 

10. (9 augusti 1666) 

Högt ärade och mycket älskade bror Nils! 

Jag har nästan ingenting nytt att skriva till dig, förutom att bror 
Gabriel har dött. Må Gud förbarma sig över hans själ. Sedan min 
käre brors död meddelats mig, blev jag mycket tung till sinnet, 
såsom jag borde. Dock bör det som inte kan förändras bäras med 
jämnmod, och vi är födda enligt den lag att vi någon gång måste 
flytta från detta liv. Varför är det då så att denna smärta berör oss 
så?5 Du har inte nyligen i brev berättat för mig om din hälsa, ej 
heller om andra saker. Må Gud vakta oss i Herrens namn. Farväl! 

Vi har varit tillsammans i Jakola; från lantlivet har jag den 
nyttan att jag aldrig ansätts av leda vare sig över landet eller 
staden. När jag börjar bli mätt på någondera byter jag plats. Vår 
lärare hälsar dig mycket. Åter farväl! 
Din käre bror Carl Gyldenstolpe 

Åbo, 9 augusti år 1666 
 

11. (18 september 1666) 

Högt ärade och mycket älskade bror Nils! 

Jag tackar dig för brev som överlämnats till mig; jag har mottagit 
brev från bror Daniel. Om du ändå ville skicka mig brev! Jag vet 
inte om du har haft ledigt eller om du drabbats av leda. Vår högt 
ärade mor har begivit sig till Heinefors och Ingoisberg. Bror Sa-
muel och Johannes har följt med henne. De stannade där i tre 
dagar och jag var sjuk i fyra dagar, men nu har jag tillfrisknat 
Gud ske lov. Varken bror Gustav eller några andra blev sjuka 
bortsett från mig. Jag har inget hört om din hälsa, förutom det 
att bror Daniel skrev något om din och sin egen hälsa, och du 
skriver att du gläds när du får våra brev; nu skall jag alltså skriva 
                                                                               
5 Det bör noteras att Carl här anspelar på ett brev skrivet av Servius till 
Cicero angående just Ciceros dotter Tullias död. Jfr latinsk text. 
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till dig. Jag har förvisso skrivit flera brev till bror Daniel, men nu 
skall jag åter skicka brev till dig. Inget regn har fallit på hela 
sommaren; inte mycket gröda växer på åkrarna. Kortheten i dina 
brev gör mig också kort i skrivandet och, för att tala sanning så 
händer inte tillräckligt, som jag kan skriva. Alla hälsar dig varmt. 
Din mycket vördnadsfulle bror Carl Gyldenstolpe. 

18 september år 1666 

På omslaget: Broderligt och tjänstvilligt till kunglig sekreterare, 
högt ärade herr Nils Gyldenstolpe 
 

12. (13 oktober 1666) 

Högt ärade och mycket älskade bror Nils! 

Även om jag informeras om de saker som sker hos er, eftersom 
min käre bror Daniel på grund av sin välvilja gentemot mig skri-
ver till mig om många saker, var dock ditt brev mycket kärt för 
mig, där du skrev om alla de minsta ting till mig. Låt det därför 
inte komma därhän att du snarare skriver av plikt såsom en 
ursäkt än av iver i ditt brevskrivande, eftersom jag särskilt läng-
tar efter dina brev.  

En man vid namn Vilhelm Davidsson stal ur en butik och har 
kastas i det allmänna fängelset. Det har varit mycket kallt under 
de senaste dagarna. Snö har fallit i två dagar; bönderna färdas 
därmed i vagn på gatorna. Det brukar även vi göra emellanåt; nu 
närmar sig förvisso vintern snabbt. Farväl! 

Carl Gyldenstolpe 

13 oktober år 1666 
 

13. (7 januari 1667) 

Högt ärade och mycket älskade bror Nils Gyldenstolpe! 
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Vår släkting Erland Pettersson har genomgått depositionsriten6 
för några dagar sedan, och organistens hustru begravdes igår. 
Skultens Gabriel, som dött en plötslig död, begravdes förra veck-
an. Denna helg har jag lekt mycket, då jag inte har något mer 
denna gång att skriva till dig, förutom att Johan Bäcks hustru 
Elsa Rålambstierna dog i Tavastland på julafton, och även att 
högt ärade far har köpt mig en ny bok. Jag önskar dig ett gott 
nytt år. Farväl! 

Carl Gyldenstolpe 

7 januari år 1667 

På omslaget: Detta broderligt till högt ärade bror Nils Gyldens-
tolpe 
 

14. (1 mars 1667) 

Högt ärade och mycket älskade bror Nils! 

Eftersom jag har förstått att mitt brev var värdefullt för min käre 
bror, vilket jag begrep vid läsandet, kan jag inte låta bli att skriva 
några rader till dig. Här har Håkan Andersson Prytz, kyrkvakt-
mästare, hastigt dött. Om jag skulle berätta allt, skulle dagen snab-
bare ta slut än brevet. Denne Håkan Andersson begravdes för 
några veckor sedan, och doktor Enevald höll ett begravningstal. 
Bror Samuel har varit lite sjuk. Här har det länge rått en sträng 
kyla, så att många har förfrusit händer, fötter och ansikten.  

Högt ärade far har gett oss i uppdrag att översätta historien 
om Kristi lidande till latin. Jag har nu översatt den första delen. 
Jag vet inte om jag kan avsluta det till påskhelgen. Jag ber högt 
ärade bror att ursäkta mig inför bror Daniel; på grund av mina 
sysslor kan jag inte skriva till honom. Jag skulle skriva mer denna 

                                                                               
6 Depositionsriten var en akademisk rit som ägde rum vid universiteten. 
Unga studenter genomgick denna reningsrit efter att ha tillbringat en tid vid 
universitetet i syfte att antas som en värdig civis academicus. Studenten för-
seddes med horn och åsneöron, symboler för råhet och dumhet. Under riten 
skulle studenten sedan berövas dessa under våldsamma upptåg. Se Liljen-
strand 1890, s. 20 och Geschwind 2001, s. 77-78. 
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gång om inte såväl tidens korthet som sysslorna hindrade mig. 
Farväl! Jag ber dig att hålla till godo. 
Carl Gyldenstolpe 
Åbo, 1 mars år 1667  

På omslaget, skrivet av Michael Gyldenstolpe: 

1. Daniel skrev till mig förra sommaren att herr Loccenius har 
lovat mig sina verk. Påminn mig om detta och ombesörj! 
2. Daniel kan lätt erhålla de äldre Stolparnas insignier från det 
berömliga kollegiet, om inte signerade med färg så dock med 
bokstäver.7 
3. Jag har inte fått veta om min Politica och Descriptio ännu har 
gått i tryck. Mer om detta vid annat tillfälle. Farväl! 
 

15. (7 september 1667) 

Till högt ärade och mycket älskade bror Nils Gyldenstolpe! 

Jag tackar mycket min käre bror för de välgärningar som gjorts 
mig. Inte mycket kommer för mig att skriva nu på grund av 
brådskan. En annan gång skall jag fundera ut fler saker, men nu 
räcker tiden inte till. Bror Gustav har avslutat Helvicus Collo-
quia; nu repeterar han igen. Nu avslutar vi snart även Haffenref-
fer.8 Tjänstepojken har kommit med Curtius9 och andra böcker. 
Den 4 september återvände vi hem; jag blev inte sjösjuk, men det 
blev bror Gustav och Johannes. Alla i vår familj är, Gud ske lov, 
vid god hälsa. Jag anbefaller dig till Gud. Farväl! 

Carl Gyldenstolpe 

                                                                               
7 Michael Gyldenstolpe skriver om detta i brevet från den 25 april 1666: 
”Om Stolparnas gamla vapen hittas i det berömliga kollegiet, skicka det till 
mig, avbildat i färg på papper”. Jfr Ström 2014, s. 90 och 246. 
8 Matthias Haffenreffer (1561–1619), en ortodox lutheransk teolog. Skrev 
Loci Theologici 1600. Kanske är det detta verk som avses, vilket kan ha an-
vänts i undervisningen. 
9 Quintus Rufus Curtius, romersk historiker. Skrev verket Historiae Alexan-
dri Magni under det första århundradet efter Kristus. Det är antagligen detta 
verk som åsyftas.  
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Åbo, 7 september 1667 

På omslaget: Detta tjänstvilligt till den ädle och högt ärade bror 
Nils Gyldenstolpe i Stockholm 
 

16. (13 oktober 1667) 

Högt ärade och mycket älskade herr bror Nils Gyldenstolpe! 

Högt ärade bror Daniel Gyldenstolpe har sett till att jag inte tror 
att min högt ärade bror har glömt bort mig; han hälsade nämli-
gen till mig med dina ord i ett brev. Du är mycket ädel, om jag så 
får använda Ciceros fras,10 som ogärna tar på dig att skriva till 
din käre bror. Under en lång tid har du inte skickat mig något 
brev. Om du har glömt bort att skriva, tvivlar jag inte på att du 
kommer att bli flitigare med att skriva när du har mottagit detta 
brev. Men om du glömt bort mig, skall jag bemöda mig att detta 
brev skall komma till dig innan jag helt försvunnit från ditt sin-
ne. Jag gläder mig dock hjärtligt åt att du med Guds nåd är ut-
rustad med en god hälsa, men jag skulle hellre vilja, vilket också 
vore mer rätt, att allt som oftast få veta om dina göranden genom 
brev från dig. Och så skulle förvisso ske, om du var mer benägen 
att lära dig broderskapets lagar än rättegångsjuridikens. Men 
med dessa ord har jag inte bara skojat utan skrivit för övnings 
skull, ty jag älskar min käre bror mycket, och jag vill att han skall 
älska mig mycket, vilket jag även litar på. Farväl! 

Din vördnadsfulle bror Carl Gyldenstolpe 

Åbo, 13 oktober år 1667 
 

17. (10 oktober 1668) 

Högt ärade och mycket älskade bror Nils Gyldenstolpe! 

Jag har förvisso inte mycket nytt att skriva, men det nya som 
finns skall jag berätta för dig i detta brev. För några veckor sedan 
var vi alla på fest hos Maria Petraea i Botila. Herr far, mor, alla 

                                                                               
10 Hela brevet är en parafras på ett Cicerobrev. Jfr latinsk text. 
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systrar, Gustav, jag, Johannes samt husets herre doktor Olof med 
hela sin familj färdades dit med båt, de övriga med häst. Vi firade 
bröllop där i tre dagar; brudgummen hette Johan Stålbom, fogde 
i Salmis.  

För några dagar sedan reste fru mor till Jakola med bröderna 
Samuel och Gustav, och de återvände igår kväll. Idag skall jag 
åka till Kerrenheim med mor för att slakta boskap, men vi åter-
vänder snart. Jag väntar ivrigt på ditt brev. Jag kommer inte på 
något mer att skriva till dig. Farväl! 

Carl Gyldenstolpe 

Varberg, 10 oktober år 1668 

På omslaget: Broderligt till höga Kungl. Majestäts, Sveriges nådi-
ge kungs sekreterare, den ädle och högt ärade herr Nils, min 
älskade bror 
 

18. (11 december 1668) 

Högt ärade och mycket älskade bror Nils Gyldenstolpe! 

Mörkret är ett tecken på min korthet och också orsak till min 
fåordighet. Även om det nu inte finns något som jag kan skriva, 
skall jag gottgöra detta vid ett annat tillfälle. Allt mitt hopp står 
nu till brevbärarna från Stockholm. Jag har idag skrivits in bland 
stipendiaternas skara såsom den främste i mellanklassen. Jag 
väntar på brev från dig. Farväl! 

Carl Gyldenstolpe 

Åbo, 11 december år 1668 

På omslaget: Tjänstvilligt till höga Kungl. Majestäts, Sveriges nå-
dige kungs sekreterare, den ädle och högt ärade herr Nils Gyl-
denstolpe, min älskade bror 
 

19. (28 januari 1669) 

Ädle och högt ärade bror Nils Gyldenstolpe! 
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Eftersom nu år 1669 står för dörren, tillönskar jag dig av mitt 
hjärta och broderligt ett lyckligt kommande år. Nu skall jag berätta 
några nya saker i detta brev. Många människor har under detta 
nya år dött: en ung handelsman vid namn Henrik Slyth, och Linde 
som en gång var hovmästare, Olof Simonsson Gallen och en 
guldsmed vid namn David, samt Johan Tolpos hustru; dessa och 
många andra har den orättvisa döden slagit ned med sin lie. 

Julhelgen var mycket trevlig för oss, Gud ske lov. På helgens 
sjätte dag uppförde vi en komedi helt privat i vår matsal; jag spe-
lade Prologen, bror Gustav Epilogen, Isak Widebäck var ett spö-
ke. Komedin handlade om drottning Disa, vilken kallades till 
Uppsala av kung Sigfrid, varken dag eller natt, varken klädd eller 
naken.11 Även amasonernas drottning Pentasilea12 besökte hen-
ne. Vi hade förvisso många åskådare. 

Jag har lidit av smittkoppor av det mildare slaget under några 
dagar; så snart jag stigit ur sängen låg bror Gustav på min plats. 
Farväl! 

Din mycket tjänstvillige Carl Gyldenstolpe 

Åbo, 28 januari år 1669 

På omslaget: Broderligt till höga Kungl. Majestäts, Sveriges nådi-
ge kungs sekreterare, den ädle och högt ärade herr Nils Gyldens-
tolpe, min älskade bror 
 

20. (odaterat) 

Ädle och högt ärade herr bror Nils Gyldenstolpe! 

Då jag nu fått tillfälle och för att bror inte skall komma till dig 
utan brev från mig, har jag alltså beslutat skriva några rader till 

                                                                               
11 Ett skådespel av Johannes Messenius, 1611. Carl syftar här på kungens vill-
kor för att försvåra drottning Disas ankomst till slottet för att lösa den rå-
dande hungernöden. Hon får inte åka dit, inte rida, segla eller ro, varken 
vara klädd eller oklädd, varken dag eller natt och eller under den tilltagande 
eller avtagande månens fas. Disa klarar av detta trots dessa försvårande be-
gränsningar. 
12 I.e. Penthesileia, amasonernas drottning. 
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dig. Det är ofördelaktigt för oss att vår bror förbereder sin avfärd 
före er ankomst, men eftersom det var er vilja, ger han sig nu ut 
på resa. Må Gud ge honom en lycklig resa! 

Vi hoppades att de högt ärade bröderna skulle ha kommit hit 
före hans avresa, men det hoppet var förgäves. Den 20 april in-
somnade vår farbror, herr doktor Olof Wexionius lugnt. Man vill 
inte skjuta upp hans begravning till de högt ärade brödernas 
ankomst, utan hans kropp skickas i jorden nästa söndag. Jag tror 
att doktor Enevald Svenonius skall hålla ett begravningstal. 

Doktor Enevald lider av feber; än mildras den, än blir den 
våldsammare. Doktorns son Nils var sjuk en tid under vintern, 
men nu är han frisk, Gud ske lov. Jag kan inte skriva om detta 
här, men, när Gud har hjälpt bror Samuel dit, skall han förvisso 
förklara det hela för dig personligen. Således är det inte nödvän-
digt att jag skriver mer; detta är nämligen överflödigt. Hela vår 
familj hälsar dig. Jag anbefaller dig till Gud, den trefaldigt högste 
och störstes beskydd. Farväl! 

Jag är och kommer att vara din lydige Carl Gyldenstolpe 

På omslaget: Detta brev ödmjukt till höga Kungl. Majestäts, Sve-
riges nådige kungs sekreterare, den ädle och högt ärade herr Nils 
Gyldenstolpe, min älskade bror 
 

21. (21 juni 1672) 

Ädle och högt ärade herr sekreterare, älskade bror! 

Jag ber Gud att alla påbörjade ting skall få en lycklig utgång un-
der goda och gynnsamma aupsicier. Jag ber dig att förlåta min 
fräckhet, att jag skriver till dig denna gång. Jag gör nämligen inte 
detta av någon slags brinnande iver att skriva, utan för att visa 
mitt tacksamma sinne och för att tillfredställa herr brors vilja så 
gott jag kan. Jag har alltså för avsikt att berätta några nya saker i 
detta brev, men jag skall bara ta upp några få saker med dig. Jag 
vet nämligen att du snart med Guds vilja skall förena dig i samtal 
med bror Daniel. Först och främst skall jag säga hur vår hälsa är, 
nämligen mycket god, Gud ske lov, och vi ägnar oss åt studier 
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här i hemmet och vi håller på med Itherus Ethica, Sperlings 
Physica, Haffenreffer och Justinus, och vi fortsätter att göra stil-
övningar.13 

Igår på kvällen lade stadens nya fartyg till här i gott skick. Se-
dan marknadsdagarna avslutats hölls en synod här i tre dagar, 
under vilken det hölls disputation på förmiddagarna och tal på 
eftermiddagarna. Inte många präster var närvarande; jag vet 
dock inte orsaken till varför de inte kom. Biskopen själv var 
preses för denna synod;14 han hade skrivit ihop sexton frågor an-
gående predestinationen.15 Jag tackar ädle herr bror för hans in-
bjudan. Alla ville vi förvisso gärna följa med bror Daniel, men 
tiden tillät det inte. Hela vår familj hälsar dig med din ädla hust-
ru. Med dessa ord, ädle bror, anbefaller jag dig innerligt till Guds 
beskydd. 

Från din lydige Carl Gyldenstolpe 

Åbo, 21 juni år 1672 

På omslaget: Detta brev tjänstvilligt till höga Kungl. Majestäts 
sekreterare, den ädle och högt ärade herr Nils Gyldenstolpe, min 
käre bror i Stockholm 
 

22. (13 oktober 1675) 

Ädle herr bror Nils Gyldenstolpe! 

Nu förstår jag att Gud den högste är välvillig mot oss och jag 
inser med lätthet att han med lugnt ansikte har mottagit alla våra 
suckar, utgjutna från det innersta av våra hjärtan, när han har 
ledsagat dig, ädle bror, oskadd och frisk med din familj genom så 
många livets svårigheter och oroligheter och en fientlig härs bul-

                                                                               
13 Antonius Itterus, Synopsis philosophiae moralis seu praecepta Ethica, 
tryckt ett antal gånger under 1600-talet. Sperling, Johan (1603–1658), tysk 
läkare, zoolog och fysiker. Skrev flera verk om fysik, till exempel Synopsis 
antropologiae physicae, Institutiones physicae och Synopsis physica. Justinus, 
Marcus Junianus, 200-talet, historieskrivare. Haffenreffer, se brev 16 (Carl). 
14 Johannes Gezelius d. ä. 
15 Jfr Gustav, brev 12, 1 juni 1672. 
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ler och rykten och återfört dig välbehållen till hemmet. Ty vi 
tvinade alla helt bort av sorg; vi väntade oroligt på dig, vår fa-
miljs stöttepelare och ära; vi frågade oroligt efter dig. Så snart 
något sades om din framgång i brev till oss, gladde vi oss sanner-
ligen omåttligt, men när detta upphörde att ljuda i våra öron, 
besatte en djupt inrotad sorg våra sinnen. Men, när vi informe-
rades om dig och hela din familjs synnerligen lyckosamma åter-
komst till oss, kom en sådan glädje över oss alla, att vi inte kan 
uttrycka den med tillräckligt passande ord eller gester. Tro inte, 
ädle bror, att jag har överdrivit när det gäller våra lovord. Jag 
skulle förvisso önska att du kunde fästa din blick i våra hjärtan 
och djupt i ditt sinne förstå vår glädje. Jag tvekar, ädle bror, så 
tyngd av olika bekymmer, att sprida ut dina tankar åt olika håll 
med mitt futtiga brev; därför skall jag nu anbefalla mig själv att 
vara tyst. Jag säger blott här att du skall se till att komma ihåg 
mig och vara mån om min framgång. Jag ber dig, ädle bror, att 
önska allt gott till din kära hustru med mina ord. Systrarna häl-
sar också dig med din ädla hustru, och jag håller dig anbefalld till 
Gud allsmäktiges beskydd tillsammans med henne. 

Din hängivne tjänare Carl Gyldenstolpe 

Skrivet i Åbo, 13 oktober år 1675 

På omslaget: Detta tjänstvilligt till helig Kungl. Majestäts trogne 
man och hovrådgivare, den ädle och högt ärade herrn herr Nils 
Gyldenstolpe, min älskade bror 
 

23. (30 maj 1677) 

Skrivet i Åbo, 30 maj år 1677 

Ädle herr bror! 

Mitt brev, ädle bror, vågar åter komma inför ditt välvilliga ansik-
te, inte förlitande sig på stilens elegans utan på din gunst. Det 
lägger sig därför osmyckat vid dina fötter, för att visa såväl min 
tacksamhet, min plikt, som de böner som jag uttryckt för dig, 
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och som jag fortfarande bör uttrycka; ej heller kan ditt ämbete 
önska något annat i gengäld. 

Jag skulle vilja lägga något om mitt tillstånd till mina böner: 
kungliga hovrätten har yttrat domen att jag skall förlora hem-
manet Räpälä till ett värde av 4 000 koppardaler, vilket är en stor 
summa.16 Men tiden hindrar mig att räkna upp fler saker om 
detta och det skulle tråka ut dig. Tills dess att jag med Guds vilja 
kan tala med dig om detta personligen, återgår jag alltså till mina 
önskningar och till att utgjuta böner, i vilka vi alla välvilligt öns-
kar att du skall få vara frisk och leva i ditt fosterland med oss.  

Må du således leva, ädle bror, må du leva! Må du leva för 
Gud, vilken du dyrkar inte med hycklande gester utan med rent 
hjärta. Må du leva för vår höge kung och magistrat! Må du leva 
för din dyrbara hustru, vilken jag önskar ödmjukt hälsad med 
mina ord! Må du leva för fosterlandet! Må du slutligen leva även 
för mig! 

Från din ödmjuke tjänare Carl Gyldenstolpe 

På omslaget: Till Herrn herr Nils Gyldenstolpe, min högt ärade 
bror i Stockholm 
 

24. (14 juli 1677) 

Åbo, 14 juli år 1677 

Ädle herr bror! 

Jag erkänner förvisso att inget annat av mina brev kan vara mer 
fyllt av fräckhet än detta. Därför ber jag om nåd och hoppas att 
min ädle bror skall förlåta min orubbliga tillgivenhet. Bror Gus-
tav sade farväl till oss för några dagar sedan och avreste via Ös-
terbotten till Norge med överste Thewitz. Jag däremot, som rus-
tat mig inför att resa hela denna sommar, är dock fortfarande 
kvar här mot min förhoppning. Jag fruktar att detta dröjsmål 
kommer att vara till stor skada för mig. Jag hoppas dock att jag 
med Guds vilja inom två veckor skall hälsa på i herr brors hem. 

                                                                               
16 Jfr Daniel 48. 
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Så länge ber jag flitigt att ädle herr bror skall komma ihåg mig 
och skaffa mig en tjänst, om nu något tillfälle att resa iväg till 
utlandet med någon beskickning skulle dyka upp.17  

Om du kunde förlåta min djärvhet, skulle jag även vilja hjälpa 
Joakim Schultz, som har tillbringat hela sommaren i Åbo för min 
skull, för att få njuta av mitt sällskap, och jag skulle vilja rekom-
mendera honom till ädle herr bror.18 

Jag vill inte vara besvärlig för dig som är mer än överhopad av 
stora och allvarliga uppdrag. Sålunda avslutar jag med dessa ord, 
för att på så vis visa dig både vördnad och hänsynsfullhet. Må du 
således må bra med din ädla hustru och må du med din nåd 
skydda din hängivne tjänare Carl Gyldenstolpe. 

På omslaget: Till herrn herr Nils Gyldenstolpe, min högt ärade 
bror i Stockholm 
 

25. (10 januari 1678) 

Ädle herr bror! 

Tidens knapphet skulle förhindrat mig att skriva, om inte min 
stora pliktkänsla mot dig hade förmått mig till det. Jag tillönskar 
därför lyckliga auspicier för det nya året, så att du frisk och väl-
behållen skall kunna leva i många år för fosterlandet, för dig själv 
och din ädla hustru och slutligen för dina klienter. 

Vi mår bra här, Gud ske lov; jag skall dock inom kort åter 
resa härifrån. Här händer ingenting nytt, förutom att hären som 
återvänder hit från Tyskland, till en del har drunknat, till en del 
förts bort i fångenskap till Köpenhamn, förutom några som 
blivit kvar i Tyskland hos greve Königsmarck.19 Flera säger att 
grevens hästar har dött men det är osäkert. Med dessa få ord 
avslutar jag och anbefaller dig med hela din ädla familj till den 

                                                                               
17 Jfr Daniel 47 och 48. 
18 Jfr Daniel 48. 
19 Otto Wilhelm Königsmark stred i Pommern för att försvara Stettin, Stral-
sund och Greifswald. För de historiska händelserna kring det skånska kriget, 
se Isacson 2000 och Rosén 1997. 
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Allsmäktiges skydd, jag som är, så länge jag åtnjuter detta liv, din 
hängivne tjänare Carl Gyldenstolpe. 

Ljungby,20 10 januari 1678 

På omslaget: Till herrn herr Nils Gyldenstolpe, min högt ärade 
bror 
 

26. (19 januari 1678) 

Ädle herr bror! 

I kapten och baron Ungers namn är jag anbefalld att hälsa herr 
bror med en bön att ädle herr bror skall skicka Carl Ernstens 
gröna sadeltäcke21 med kapten Psalsburg eller vid annat givet till-
fälle. Jag skäms att ytterligare tynga herr bror med böner, men 
jag påminns så ofta av honom och jag tvingas även på grund av 
såväl hans som andras välvilja gentemot mig, ej heller kan jag 
skaffa mig ett sadeltäcke någon annanstans. Jag skall skriva mer 
denna kväll med brevbäraren som då skall avresa. Sålunda anbe-
falles min ädle herr bror till Gud, den högste och störste, av den 
hängivne Carl Gyldenstolpe. 

Varberg, 19 februari år 1678 

På omslaget: Till herrn herr Nils Gyldenstolpe i närheten av 
Halmstad 

(Varberg, 22 februari 1678, brev på svenska) 
 

27. (24 februari 1678) 

Ädle herr bror! 

Trots att nu inget nytt värdigt att skriva händer här, kan jag dock 
inte tillåta att denna budbärare och tillika min värd åker iväg 
tomhänt, med hänsyn till min plikt. Jag väntar med stor längtan 
på dina brev, ädle herr bror, så att jag kan informeras om din 
hälsa; jag skall alltid be Gud den högste att göra den stark och 
                                                                               
20 Karl XI förlade sitt vinterkvarter 1677–78 i Ljungby.  
21 Jfr Daniel 6, där det talas om ett sadeltäcke (tegumentum). 
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långvarig. Farväl, ädle herr bror, och kom ihåg mig som är din 
hängivne tjänare, så länge jag åtnjuter detta liv. 
Carl Gyldenstolpe 

Varberg, 24 februari år 1678 

På omslaget: Till herrn herr Nils Gyldenstolpe, Halmstad 
 

28. (26 mars 1678) 

Ädle herr bror! 

Jag önskar dig en lycklig kommande helg, så att du frisk och 
välbehållen kan fira den tillsammans med din ädla hustru, vilket 
jag av hjärtat hoppas, och att den högste Jupiter vill ge er oräkne-
liga behagliga helger därefter. Även vi mår bra här, Gud ske lov. 
Då kaptenen är frånvarande och löjtnanten sjuk utför jag de 
bådas uppdrag här. De som här ägnar sig åt sjöröveri tar hem 
mycket stora vinster, igår fjorton danska örlogsfartyg så vitt vi 
kunde se. De avseglade sedan härifrån mot Danmark.  

Om det inte var för att jag skulle överhölja min frikostige herr 
bror omåttligt med mina böner, skulle jag be om lite pengar, 
eftersom det är osäkert, när jag kan erhålla något av min lön. 
Många saker här behöver köpas, vilket jag inte visste om. Jag hop-
pas dock att jag med Guds välvilja kan skaffa åtminstone det nöd-
vändigaste. Jag skulle vilja fråga ädle herrn om det där koppar-
halsbandet, men det är som om det var av silver, ty de kungliga 
insignierna skall vara förgyllda och ett namn på botten (eller bot-
net som det kallas) med lagerkrans i silver.22 En av mina kamrater 
ber ädle herr bror att han skall skicka ett sådant vid första tillfälle; 
han betalar mig här. Måtte det kunna skickas hit snabbt, ty det 
finns en fara i dröjsmål. En viss Manderfelt från de våra har rest 
dit, till Stockholm; han lovade att hälsa på ädle herr bror.  

Farväl ädle herr bror och förlåt mig att jag så ofta ber dig om 
så mycket. Hälsa ödmjukt din ädle herr svärfar med hustru, 
                                                                               
22 En slags halskrage i koppar, vilken bars av officerare som ett värdighets-
tecken. Jfr dagens dagbricka. Denna passage är svår att översätta och inne-
börden är inte tydlig. 
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bröderna och alla systrar. Farväl och lev länge och väl! Så önskar 
ur hjärtat din ödmjuke tjänare Carl Gyldenstolpe. 

Varberg, 26 mars år 1678 

(Sölvesborg 29 april 1678, brev på svenska) 
 

29. (29 maj 1678) 

Ädle herr bror! 

Jag kan inte tillåta att denna budbärare skall åka tomhänt utan 
brev till er, utan att jag skulle säga er något i korthet om min 
hälsa, vilken är rätt bra, Gud ske lov. Vi gömmer oss nämligen 
här i de vackraste skogar under ledigheten; allt är här säkert och 
lugnt. För var dag utökas dock vår här. Nyligen anlände Lejon-
skiöld hit, med vilken det hittills inte tillåtits mig att tala, efter-
som vi sällan besöker det kungliga lägret, ty detta behagar inte 
kungen.  

Jag skickar nu brev till Finland; därför ber jag flitigt ädle herr 
bror att du skall skicka dem vidare dit. I övrigt ber jag Gud, den 
högste och störste, att han länge skall bevara ädle herr bror med 
hans kära hustru och hela hans ädla familj fri från all sjukdom 
och välbehållen. Jag önskar hälsa ödmjukt till alla med mina ord, 
jag som är din hängivne tjänare, så länge jag åtnjuter detta liv. 

Carl Gyldenstolpe 

Sölvesborg, 29 maj år 1678 
 

30. (8 juni 1678) 

Ädle herr bror! 

Jag längtar mycket efter dina ljuva brev, ty så många brevbärare 
har anlänt hit tomhänta, medan jag har skickat åtminstone tio 
brev till dig under denna tid. Inget nytt som är sant har skett här. 
Vi har fortfarande våra fält i besittning; de övriga soldaterna har 
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dock begett sig närmare Kristianstad.23 Det sägs att danskarna 
har lagt till vid Ystad med 6 000 soldater.24 Herr Henrik Horn 
skall strax ge sig av härifrån till Livland. Rehbender hälsar dig 
varmt och ber att herr bror skall vilja överta ett antal pistoler, 
som han mottagit från Sneckenskiöld, vilken skall åka härifrån 
till Riga, och inom kort vara i Stockholm. 

Min svarta häst är nu välgödd och behagar alla. Snart är såväl 
tillfället som pappret slut. Därför ber jag dig att du förlåter att 
mitt brev så sent hälsar din ädla hustru. Farväl och kom alltid 
ihåg mig! Jag vill att din ljuva hustru och hela din ädla familj 
hälsas flitigt av mig. Åter igen farväl önskar din hängivne tjänare 
Carl Gyldenstolpe. 

Sölvesborg, 8 juni år 1678 

På omslaget: Till herrn herr Nils Gyldenstolpe. Stockholm 
 

31. (odaterat) 

Ädle herr bror! 

För inte så länge sedan mottog jag ditt ljuva brev, vilket berättar 
för mig att tillståndet för dig och de dina är lyckligt, ädle bror, 
såsom även bror Gustavs tillstånd, vilken gläder sig åt en ärofylld 
tjänst. Trots att han inte är nöjd med sitt öde, är det bättre enligt 
min åsikt, att han har något mer säkert där, än att han ödar bort 
sina krafter med att försöka ta sig dit och söka efter osäkra ting. 
Det finns nämligen där otaliga som söker den, så till den grad att 
de rycker uppdragen ur händerna på varandra. Tjänsten som 
fanbärare passar dessutom inte honom. Han kan lätt invänta 
vintern, och under tiden avvakta utgången av detta krig. Kanske 
skall, om nu kriget fortsätter, ett mer passande tillfälle givas 
honom med Guds vilja under den kommande våren.25 

                                                                               
23 I augusti 1678 återtog de svenska trupperna Kristianstad, som intagits av 
danska trupper den 15 augusti 1676. 
24 I juni 1678 anländer den danska huvudflottan till Ystad och plundrar sta-
den. Isacson 2000, s. 102. 
25 Jfr Daniel 56. 
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Vår överste Rehbender ber dig flitigt, ädle bror, att du skall 
tala om för honom om du har mottagit pistolerna eller inte. Jag 
har nu, såsom befälhavare i Herrens namn, deltagit i två allvarli-
ga strider vid Kristianstad, och fortfarande väntar vi på honom 
dag och natt. Inte mer än en och en halv mil skiljer hans här från 
vår, och i ett fåfängt hopp håller han staden in i det sista, så till 
den grad att de med mycket ringa ära tvingas dra sig tillbaka på 
grund av hunger; de rövar nämligen med sig från slagfältet de 
hästar som dödats av våra vapen. 

Andra nya ting värdiga att skriva har inte hänt. Jag slutar där-
för här och önskar att du med din ädla hustru och hela familjen 
skall leva länge och väl, jag som är, så länge jag åtnjuter detta liv, 
helt beredd till lydnad i allt.  

Carl Gyldenstolpe 

På omslaget: Till herrn herr Nils Gyldenstolpe i Stockholm 
 

32. (11 september 1678) 

Ädle herr bror! 

Ditt ljuva brev kom mig tillhanda igår, av vilket jag kunde utläsa 
såväl din kärlek gentemot mig, som din ädla familjs lyckliga till-
stånd. Förlåt mig, ädle bror, att jag så sällan skriver till dig. Den-
na försummelse skall jag passande gottgöra, när vi har kommit i 
vinterläger, vilket jag hoppas snabbt skall ske, ty det kräver mycket 
pengar att länge driva omkring på landsbygden. Vi fördriver här 
tiden vid Norrvidinge. Överlöpare säger att danskarnas här är 
nära Helsingborg, men att kungen själv skall ha begett sig till 
Köpenhamn och att det råder en inte så liten konflikt mellan den 
danska och tyska nationen.26  

Jag har redan tidigare skrivit till bror Daniel, att han skall 
skicka mig några par stövlar. Min kapten bad mig att göra detta 
för hans skull, och jag gjorde det även för min skull; hittills har 
                                                                               
26 Den svenska hären hade ett läger vid Norrvidinge under hösten 1678. Den 
danske kungen Kristian lämnade striderna och begav sig till Köpenhamn 
1678. Isacson 2000, s. 106. 



 
 

U T G Å V A  A V  B R E V E N  M E D  Ö V E R S Ä T T N I N G  

 312 

han inte hedrat mig med något svar. Min svarta häst blev illa 
skadad av tjuvar och danska bönder, då jag vid ett tillfälle befall-
des av kungen att gå iväg mer än två mil med några av våra sol-
dater; dessa anföll nämligen hästarna och några av kungens an-
hängare, vilka alla var under mitt befäl. Den andra hästen som 
jag fick av ädle herr bror har under hela denna tid varit så sjuk, 
att jag tvingas skaffa mig helt nya under den kommande vintern. 

I övrigt mår vi bra här, Gud ske lov. Ting värdiga att skriva 
kommer inte för mig. Hälsa mycket din ädla hustru, de små sys-
trarna och bröderna och hela er lysande familj, och bevara den 
kärlek, som du hittills visat mig, oförminskad även i fortsätt-
ningen! Jag skall förbli din hängivne tjänare, så länge jag åtnjuter 
detta livet.  

Carl Gyldenstolpe 

(P. S. på svenska) 

Norrvidinge, 11 september år 1678 

På omslaget: Till herrn herr statssekreteraren Nils Gyldenstolpe i 
Stockholm 
 

33. (28 oktober 1678) 

Ädle herr bror! 

Redan har vi i Herrens namn uppsökt vårt tidigare vinterläger, 
vilket förvisso inte var onyttigt för någon och i synnerhet inte för 
mig, ty denna sommar har varit så till den grad kostsam att den 
har tömt allas våra penningpåsar, varför jag flitigt ber ädle herr 
bror att skaffa mig pengar eller förra årets lön så snabbt som 
möjligt. Det sägs nämligen att pengar för denna månad skall ha 
ställts till förfogande av <…>;27 om det nu inte har skett, tror jag 
att det lätt skulle kunna ordnas genom din medling. Kläder mås-
te köpas både till mig och min tjänare, mat för hästarna, såväl för 
vintern som för sommaren, och oräkneliga andra ting, vilka alla 
nu säljs för ringa pris; på sikt vore det vidare bra att ha pengar i 
                                                                               
27 Namnet går inte att tyda i handskriften. 
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reserv. För att du inte skall tro, ädle bror, att jag slösar bort till-
gångar på onödiga ting, kallar jag som vittnen Gud och männi-
skor som önskar mig väl. Om blott det vore möjligt att jag där-
igenom kunde skaffa mig en god tjänare eller en ärbar pojke; det 
är nämligen i hög grad nödvändigt med två tjänare. 

Här händer inget nytt, förutom att vår överste med sin hustru 
strax skall åka till Stockholm. Må tillfälle ges till ädle herr bror att 
tala med honom någon gång. Var frisk, ädle bror, för fosterlan-
det, för din ljuva hustru och slutligen för mig, din hängivne 
tjänare Carl Gyldenstolpe. 

Varberg, 28 oktober år 1678 
 

34. (14 februari 1679) 

Varberg, 14 februari år 1679 

Ädle herr bror! 

Jag har redan skrivit till vår kaptensmajor Linde, vilken bland 
andra behagliga ting att höra blandade in klagomål angående 
min försummelse när det gäller att skriva. Eftersom jag dock hit-
tills inte har låtit något lämpligt tillfälle gå förbi, om jag inte varit 
allvarligt förhindrad, ber jag ivrigt att du suddar ur hans sinne 
denna åsikt om mig, så att inte brevbärarens misstag hamnar på 
mig, såsom jag förstår har skett. 

I övrigt händer här inget annat nytt, värdigt att skriva. Alla 
förbereder sig med alla krafter för den kommande sommaren, ty, 
när jag var hos kungen, sade han att vi borde vara hemma i mars 
månad, vilket jag knappt tro kan ske på grund av den stora 
mängden snö. 

Jag vet inte om jag skall våga förnya min bön, vilken jag info-
gade i mitt tidigare brev, så att den inte faller i glömska. Ty den 
nådige kungen brukade ofta tala med oss om vår utrustning; även 
han överskred den brukliga tilldelningen när det gäller kläder. 

Hälsa varmt, ädle bror, min kapten, vilken nämligen, om det 
finns saker som bör skickas till mig, skall ombesörja att dessa 
kommer hit med honom eller tidigare. Kaptensmajor Linde till-
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sammans med mig hälsar dig med din ädla hustru, alla bröderna 
och systrarna och hela din vördade familj. Din alltid till all lydnad 
beredde Carl Gyldenstolpe önskar dig att leva länge och lyckligt. 

Om jag inte hindrades av tiden, skulle jag, enligt min plikt, 
skriva några rader till din ädla hustru; om det inte tas illa upp, 
skulle jag vilja skjuta upp det till kommande vecka. Hälsa henne 
ödmjukt så länge, ädle bror. Åter igen farväl! 

På omslaget: Till herrn herr Nils Gyldenstolpe, statsekreterare, 
min högt ärade bror i Stockholm 
 

35. (29 maj 1679)28 

Halmstad, 29 maj år 1679 

Ädle herr bror! 

Min kapten Loodsen överlämnade till mig ditt ljuva brev, och 
när jag skulle svara på det, gavs tecken genom trummor att alla 
skulle förbereda sig till att resa. Då tvingades jag att skjuta upp 
detta företag tills nu på grund av resans längd mellan staden 
Halmstad och vårt härbärge. Även hästarna är utan föda och 
därför alltför långsamma att klara denna resa. Även kungen vill 
att vi dröjer kvar här till jorden grönskar, då den ännu ansätts av 
kraftig kyla om natten.  

Min sergeant sade, när han återvände från kungen, att herr 
bror blivit befalld att bege sig till Holland, vilket smärtar mig 
mycket. Jag hoppas på bättre budskap. Här händer inget nytt, 
förutom att Bielke förbereder att resa från Göteborg till Frankri-
ke, fortfarande dock osäker på vilken väg. Ett rykte berättar att 
vapenvilan mellan de våra och danskarna skall ha förlängts.29  

För övrigt, hälsa varmt med mina ord bror Carl Ehrensteen, 
systrarna och bröderna med hela denna ärade familj, du varmt 
anbefalld till Gud, den högste och störste, av din tjänare Carl 
Gyldenstolpe. 
                                                                               
28 Enligt katalogen har brevet datumet 1 maj 1679. 
29 Här avses möjligen det stillestånd som slöts mellan Sverige, Norge och 
Danmark den 11 september 1678. Isacson 2000, s. 108. 
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På omslaget: Till herrn herr Nils Gyldenstolpe 

(Halmstad, 24 augusti 1679, brev på svenska)30 

(Norra Vram, 11 september 1679, brev på svenska) 

(Söderköping, 1 november 1679, brev på svenska)  

(Narva, 15 juli 1699, brev på svenska) 

(Helsingfors, 18 december 1699, brev på svenska) 
 

 
 

                                                                               
30 Enligt katalogen daterat till 4 augusti 1679. 
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Gustav Gyldenstolpes brev 

1. (sine dato) 

Charissime frater! 

Duobus hisce totam Epistolam incipiam concludamque verbis: 
Ave et Vale!1 

Tuus Charissimus Frater Servitorque Gustavus Gyldenstålpe 

(Nota alia manu inserta: 

En lepidissimum Gustavulum nostrum litteras exarantem! Sua-
vissime Fratercule, hoc ipso facto tenellam istam aetatulam il-
ludis tuam, cum, in qua adhuc balbutiri2 homines assolent, tu 
Epistulas texis. Vale! Tibi Deus benedicat!) 

A tergo: Fratri Nicolao hae 
 

2. (sine dato) 

Nobilissime Frater Nicolae Gyllenstålpe! 

Deo laus bona valetudine praeditus sum. Lego ante meridiem ex 
Orbe Picto; dimidium librum absolvi. Post meridiem disco ex 
colloquijs Helvici. Legi his diebus de figulo, qui format ex argilla 
vasa fictilia, quae incrustat lithargyro et in fornace excoquit.3 

Gustavus Gyldenstolpe 

                                                                               
1 Cf. Cat. 101,10. 
2 balbutiri: balbutire exsp. 
3 Comenius, Orbis Pictus LXXI: Figulus sedens supra rota format ollas, 
urceos, tripodes, palinas, fidelias, opercula ex argilla, postea excoquit in fur-
no et incrustat lithargyro. 
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3. (sine dato) 

Nobilissime frater Nicolaus4 Gyldenstolpe! 

Legi hodie ex Orbe Picto de transitu aquarum; trajecturus flu-
men ne madefiat, excogitati sunt pontes. Struuntur rates ex com-
pactis tignis et pontones consolidatis ex trabibus, ne aquam 
excipiant.5 Lintres aguntur remo.6 Olaus adhuc syllabicat. Vale! 

Gustavus Gyldenstolpe 
 

4. (sine dato)  

Nobilissime Secretarie7 Nicolae Gyldenstolpe! 

Precor tibi felicem novum annum, ut semper bona valetudine 
praeditus sis. Dominus Pater strenae loco dedit mihi novum 
libellum psalmorum, sed ego mutavi cum sorore. Cum non no-
sco8 charum fratrem, quo ad faciem sed tantum nomen,9 rogo 
humilime, ut placeret redire domum hyeme per mare Olandi-
cum, quia jam obductum est glacie; tum noscerem quoque fa-
ciem nobilissimi fratris. Relictis ludis10 his praeter literas nihil 
venor.11 Vale!  

Tui observantissimus Frater Gustavus Gyldenstolpe 

A tergo: Nobilissime Nicolae12 Gyldenstolpe fraterne 
 
                                                                               
4 Nicolaus: Nicolae exsp. 
5 excipiant: verbum aquam post excipiant delevi. 
6 Comenius, Orbis Pictus, LXXXVI: Trajecturus flumen ne madefiat, pontes 
excogitati sunt pro vehiculis et ponticuli pro peditibus. Si flumen habet 
vadum, vadatur. Rates etiam struuntur ex compactis tignis vel pontones ex 
trabibus consolidatis, ne excipiant aquam. Porro lintres fabricantur, qui 
aguntur remo vel conto aut trahuntur remulco. 
7 Secretarie: i supra lin. 
8 non nosco: i.e. nescio. 
9 Cf. Cic. Pis. 32,81: /.../ de facie quidem nosti. 
10 Cf. Liv. auc 45,1: relictis ludis. 
11 Cf. Erasmus Colloquia - Convivium: Equidem hoc studio plane relicto, iam 
praeter literas nihil venor. 
12 Nobilissime Nicolae: Nobilissimo Nicolao exsp. 
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5. (8 mars, sine anno) 

Nobilissime Frater Nicolae! 

Dominus Pater jussit me scribere, sed festinatio prohibet aliqua 
excogitare. Praeceptor respondit sub Doctore Enevaldo die sab-
bathi;13 dedit disputationem Samueli, Carolo et Johanni. Domi-
nus Pater quoque interfuit disputationi. Johannes Sperling se-
quutus est Matrem ad Kerula14 hodie. Festum hoc pascatos Nobi-
lissimo Fratri felix opto. Vale! 

Gustavus 

8 Martij 
 

6. (sine dato) 

Nobilissime atque exoptatissime15 Frater Nicolae Gyldenstolpe! 

Deo laus, quod salvi et incolumes domum redijmus die Mercuri 
hora octava pomeridiana. Matrem offendimus domi bona16 vale-
tudine17 praeditam, solam cum ancilla. Soror Sara erat in Jaco-
lano, quae etiam redijt altero die, nempe die Jovis. Gratias ago 
tibi maximas pro multis mihi bonis collatis, cum essem Holmiae, 
etiam pro thalero imperiali, quo me donavisti. Utinam possem 
perdilecto fratri inservire aliqua in re, sponte facerem. Vale! 

Gustavus Gyldenstolpe 

A tergo: Generoso ac nobilissimo fratri Nicolao Gyldenstolpen 
fraterne 
 

7. (1 mars 1667) 

Nobilissime Frater Nicolae Gyldenstolpe! 

                                                                               
13 die sabbathi: supra lin., alia manu, Michaelis fortasse. 
14 Kerula: ut vid., Kerulam exsp. 
15 exoptatissime: male corr. ms.: exopttissime de exoptantatissime, litterae 
tanta in ras. 
16 bona: corr. ex bonana. 
17 valetudine: corr. ex valitudine.  
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Jam recolo altera vice Orbem pictum; perveni usque ad horolo-
gium, sed non adhuc18 finem imposui Colloquijs. Perveni usque 
ad colloquium de itinere. Carolus Greck laboravit morbo. 
Patruus quoque febricitavit. Quotidie19 expecto adventum tuum. 
Vale! 

1 Martij 1667 

Gustavus Gyldenstolpe 

(sine dato, Svetice scr.) 

Post scriptum manu Michaelis Gyldenstolpe: 
Haecce in Jacolano nostro inceptavit ad fratrem Nicolaum, sed 
non pertexuit Gustavus Gyldenstolpe. 
 

8. (12 december 1668) 

Generose ac nobilissime20 Domine Secretarie Nicolae Gylden-
stolpe! 

Tuas literas legi libenter.21 Recognovi tuam pristinam virtutem;22 
miror te ad <me> nihil scribere et potius ab aliis, quam a te cer-
tiorem me fieri.23 Mater fuit in Kerrula. Johannes sequutus fuit 
una matrem. Frater Carolus stipendium regium accepit. Felix 
festum et auspicium novi anni tibi24 animitus precor. Non habeo, 
quod ad te scribam.25 Vale!  

Gustavus Gyldenstolpe 

Aboae 12 Decembris 1668 

                                                                               
18 adhuc: ahuc ms. 
19 quotidie: u supra lin. 
20 nobilissime: nobissime ms. 
21 Cic. Att. 8,11: tuas literas libenter legi. 
22 Cic. Att. 8,11: Recognovi enim tuam pristinam virtutem. 
23 Cic. Att. 8,12B: Valde miror te ad me nihil scribere et potius ab aliis quam 
a te de republica me certiorem fieri. 
24 tibi: supra lin., alia manu. 
25 Cf. Cic. Att. 143,vii,19: Nihil habeo quod ad te scribam et Cic. Att. 15,(5),1: 
non habeo quid scribam. 
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A tergo: Monsieur Monsieur Nicolaus Gyldenstolpe chere frere 
present<ement a Stockholm>26 
 

9. (20 mars 1669) 

Generose ac nobilissime Domine Frater! 

Ah utinam frater nunquam de talibus te certiorem facerem. Ah, 
mater 16 Martij diem obijt supremum, mater.27 Eheu, mater 
nostra dulcissima mortua est. Frater Carolus lecto affixus est, sed 
vitae spes est. Plura non scribam, ne communem nostrum 
augeam dolorem. Deus sit aflictarum mentium consolator op-
timus. Vale!  

Gustavus Gyldenstolpe 

Aboae 20 Martij, 1669 
 

10. (2 maj 1671) 

Generose et Nobilissime Domine Nicolae Gyldenstålpe, Frater 
Amantissime! 

Charissime frater, dici non potest, quam avide te et alterum fra-
trem nostrum dilectissimum exspectavi.28 Nunc cum video fra-
trem Samuelem ad vos vocari, nolo ipsum vacuum venire. Bone 
Deus, quam libenter viderem reditum vestrum ante abitum 
fratris Samuelis. Sed cum ita sit, ipsi ad vos felicem transitum 
vobis ad nos prosperum reditum precor. Plura equidem scribe-
rem,29 nisi et soror et frater Carolus scriberent. Scio etiam Fra-
trem Samuelem multo melius orali sermone prolaturum fore ea, 
quae hic accidere, quam ego penna concipere queam. Hic ergo 
abrumpo et Domino fratri denuo iter30 ad lares nostros felix ani-

                                                                               
26 Cf. litt. 18 infra. 
27 supremum: verbum mater post supremum del. 
28 Cf. Cic. fam 12,4,2: tuas littras avide expecto. 
29 Cic. Att. 7,3: plura scriberem. 
30 iter: supra lin. 
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mitus voveo. Te, frater optime, Deo Teroptimo Maximo com-
mendatum31 cupio. Vale! 

Gustavus Gyldenstålpe 

2 Maij Anno 1671 

A tergo: Serenissimae Regiae Majestatis, Clementissimi Regis 
Sueciae Secretario Generoso et Nobilissimo Domino Nicolao 
Gyllenstålpen, fratri meo charissimo fraterne et officiose 
 

11. (3 juni 1671) 

Generosissime Domine Secretarie Nicolae Gyldenstålpe, Frater 
demisse suspiciende! 

Quanta est laetitia belle valere cognoscere amicum nullis elo-
quentiae cancellis definiri potest. Tuae, generosissime Domine, 
loquebantur mihi literae non amicum, sed germanum optabili 
vita et felici frui sorte; qua ergo laetitia et quo gaudiorum genere 
me putas esse perfusum. Et ego rerum conditori laus, ex animi 
sententia vivo sicut omnes, qui nobis sanguinis et necessitudinis 
vinculo conjuncti existunt.32 Moramur hic inter penates ego et 
soror Sophia. Concesserant Jaculanum Soror Sara33 et frater Ca-
rolus ad dispicendum,34 quod nostro commodo inserviet. Chras-
tina lux eos nobis reportabit, speramus, incolumes. Fraternam 
impertiri salutem caeteris Dominis fratribus contendo huma-
niter, ne graveris. Vale a me et nostris hic piis multisque votis sa-
lutatus. Generosissimi Domini fratris servitor paratissimus35 Gus-
tavus Gyldenstålpe. 

Dabam Aboae 3 Junij Anno 1671 

                                                                               
31 commendatum: corr. ex commendatumtum. 
32 conjuncti: litterae in ras. post conjuncti. Fortasse conjuntioneque scriben-
dum? Existunt: supra lin. alia manu scr. 
33 Sara: supra lin. alia manu. 
34 dispicendum: corr. ex disspiciendum, 
35 Generosissimi fratris servitor paratissimus: alia manu scr. 
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A tergo: Domino Generosissimo Domino Nicolao Gyldenstålpe, 
fratri suspiciendo hae traduntur humiliter a36 Stockholm 
 

12. (21 juni 1672) 

Generose atque Nobilissime Domine Secretarie, Frater omni 
honore et amore aetatem prosequende! 

Fateor quidem me nimis audacter et sine reverentia aliqua per-
sonae37 tibi literas scribere, cum vero non ex animi quadam im-
modestia id facio, rogo, quod spero me precibus vincere, nimi-
rum ut velis mihi hanc audaciam condonare atque pauca haec 
verba in meliorem partem accipere. Causa, quae me ad scriben-
dum impulit hac vice, non erat intempestivus scribendi pruri-
tus,38 sed ut obsequium praestarem et satisfacerem Domino 
Fratri hac epistola, cum non possum alias.  

Deo Teroptimo Maximo sit laus, quod non mecum saltem 
sed cum tota nostra familia bene agitur. Optarem, ut Dominus 
Frater atque eius svavissima conjunx bona gauderent valetudine 
diu, sicut nunc. Studiis nostris Deus favet, quare ipsi gloria sit. 
Dominum fratrem etiam rogo, ut posthac sicut hactenus curam 
agat illorum. De novis quidem narrarem aliquantulum, verum 
cum pauca audiantur, non multa de novis proferam. Synodus 
habebatur hic hisce diebus; disputatio synodalis erat de Praedes-
tinatione. Navigium civitatis huius hesterna vespera rediit, qui 
reditus excitavit magnum gaudium in Mercatoribus. Humane 
satis Deus agit nobiscum hac aestate, quia coelum temperatum 
hoc tempore erat, ut jam prata videantur quasi ridere,39 quae 
etiam ornata sunt herbis et floribus variis. Hisce summam epis-
tolae impono manum, ne prolixus videar, optans, ut cum gaudio 
et feliciter vitam transigas. Vale! Tuus obsequentissimus servitor 
Gustavus Gyldenstålpe 

                                                                               
36 a: delendum? 
37 personae: ut vid.  
38 Cf. Juv. 7,52 insanabile scribendi cacoethes. Cf. Carl 21. 
39 Cf. Hieronymum 1, 16: Cum in ea natura veluti exultare et ridere qui-
dammodo prata videantur. 
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Datum Aboae 21 Junii Anno 1672 

A tergo: Generoso ac Nobilissimo Domino Secretario Regio 
Domino Nicolao Gyldenstålpen, Fratri Amantissimo hae literae 
tradentur officiose Holmiam 
 

13. (30 maj 1677) 

Generose Domine Frater! 

Quanquam nihil scriptu dignum occurrat, non possum tamen 
transitum Domini Vice Praesidis negligere, quin tamen com-
moda opportunitate paucas has devotionis meae indices lineas 
ad pedes Generosi Domini Fratris deponem40 meque fortunam-
que meam ipsius protectioni recommendem; simulque glorior 
de fortuna mea, quod audeam tenui hac charta tuum subire vul-
tum. Non patitur tempus longiori te, Generose Domine Frater, 
epistola prosequi et pudet me quoque pluribus ineptiis te, Gene-
rose Domine Frater, detinere. Hisce ergo absolvo cum voto, ut 
Deus Teroptimus Maximus Te, Generose Domine Frater, Tuam-
que Generosissimam Conjugem semper nobis servet incolmes ac 
superstites in Totius familiae commodum ac solatium et meum 
denique gaudium, qui sum Generositatis Tuae humilimus cliens 
Gustavus Gyllenstolpe. 

Raptim Aboae 30 Maij 1677 

A tergo: A Monsieur Monsieur Nicolas Gyldenstolpe tres hum-
blement a Stockholm 
 

14. (28 maj 1679) 

Generose atque Nobilissime Domine, Frater honoratissime! 

Nisi Generosi Domini Fratris magna illa generositas nota esset, 
erubescerem sane, cum de infelicitate illa conqueror me hacte-
nus non potuisse Generosum Dominum fratrem vel literulis 
quibuscunque officio esse. Nunc autem pro magna felicitatis 

                                                                               
40 deponem: deponam exsp. 
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meae parte judico, quod ansa iam detur simul Generosum 
Dominum fratrem41 hoc obsequij mei signo inserviendi, tum 
etiam humilimas atque maximas gratias deponendi pro liberalis-
simis suis donis mihi in Fenningiam missis.  

Quantum ad statum vitae meae attinet, feliciter Deo laus ex 
longinquo isto itinere evasi et iam sine sallario42 propriis sump-
tibus vivere cogor in hoc mundi angulo, de quibus Magister 
Equitum Starcken, Comes et Praefectus noster optimus, pluribus 
coram Domino Fratre narraturus erit. Tribunus meus Locum-
tenens Thevis et Magister Equitum Gyllenkrok officiosissime 
salutant Generosum Dominum fratrem, sed iam subsistere 
cogor, Generosum Dominum Fratrem simul cum conjuge sua 
Generosissima a me etiam obsequentissime salutata Dei omni-
potentis tutelae meque suo favori quam humilime commendans, 
qui ad vitae finem maneo Generosi Domini Fratris humilimus et 
obsequentissimus servus Gustavus Gyllenstolpe. 

Hernösand, 28 Maij 1679 

A tergo: A Monsieur Monsieur le Secretaire du Roy du43 Suede 
Nicolas Gyldenstolpe tres obeisant 
 

15. (3 juni 1679) 

Generose atque Nobilissime Domine Frater! 

Non possum, quin Generoso Domino Fratri meo referem44 de 
rebus meis, quomodo se iam habent. Accepi hac horula Tribuni 
locumtenentis nostri literas, in quibus indicat mihi me una cum 
Majore nostro, qui alterutro die Regem aditurus erit, officio meo 
privatum esse et illo modo dimissionem ab45 Turma hac acceptu-
rum, nisi velim Locumtenentis vacans officium sub hac eadem 
Turma arripere, sed, quoniam exiguus honor esset bonum in 

                                                                               
41 Generosum Dominum fratrem: Generoso Domino fratri fortasse exsp. 
42 sallario: i.e. salario. Cf. SAOB S267. 
43 du: de vel de la exsp. 
44 referem: referam exsp. 
45 ab: a exsp. 
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deterius mutare, nullam adhuc Tribuno in hanc quaestionem 
responsionem dedi, antequam Generoso Domino Fratri meo hoc 
ipsum aperirem eiusque votum exoptatissimum audirem. Si 
media mihi suppeterent, properarem certe vel ad Regis castra vel 
ad sequendas Legationes, quas audio ad exteras exituras. Interim 
tamen Generoso Domino Fratri personam meam quam humi-
lime commendo ipsumque cum Generosissima Conjuge sua et 
reliqua sua suppellectile Deo Teroptimo Maximo in omnia fe-
licia incrementa trado semperque maneo Generosi atque Nobi-
lissimi Domini humilimus servus Gustaf Gyldenstolpe. 

Festino calamo prope Hernösandam 3 Junii 1679 

A tergo: A Monsieur Monsieur le Secretaire d'Estat du Roy du46 
Suede Nicolas Gyldenstolpe tres obeissant a Stockholm 
 

16. (30 augusti 1679) 

Generose atque Nobilissime Domine Frater! 

Pervenimus paucos ante dies, laus Deo, ex itinere nostro Nor-
vegico satis difficili et duro felices quidem, quod ex toto nostro 
milite non ultra viginti caesos reliquimus. Ex Turma vero nostra 
ne unum quidem hominem praeter equum unum equitis unius 
Comitis Wasaburgensis pila plumbea perfossum amisimus. Ex 
praefectis nostris Capitaneus quidam sub Tribuni Ulfsparre 
Regimine, Vettersten appellatus pileolis duabus in femore vulne-
ratus est, sed opera Chirurgi ad sanitatem adiutus. Majoris Char-
liers signifer pila tormentaria in pedem ita percussus est, ut iam 
ante aliquot dies animam exspirare coactus sit. Ejusdem Char-
liers Tribunus Locumtenens Sabel post reditum hunc nostrum in 
Jemtiam statim etiam esse desiit, quanquam ille ab hoste ne ad 
minimum quidem laesus fuerit.  

Adhuc nos omnes et singuli armis instructi hostem in nos ip-
sos impressionem minantem operimur.47 Generalis noster ipse 
apud Turmam nostram et Ulfsparres Regimen milliarium a novo 
                                                                               
46 du: de vel de la exsp. 
47 operimur: i.e. opperimur. 
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nostro Castello jacet. Mirum in modum singuli milites hic loci 
de commeatu et stipendiis justo parcioribus conqueruntur. 
Maxima pars dimissionem petit, sed id responsi accipit dari 
dimissionem alterutro die; expectatur enim indies pacis confir-
matio. Sed iam mihi ad dirigendos huc commeatus properan-
dum. Interea me Generoso Domino fratri quam diligentissime 
commendo simul rogans, ut Generosam suam Conjugem et 
reliquos, quotquot ex sua familia adfuerint, verbis meis humil-
lime et officisosissime admodum salutat, Deo Teroptimo Maxi-
mo cum reliquis omnibus animitus commendatus a Generosi 
Domini Fratris humillimo cliente Gustavo Gyldenstolpe. 

Dabam in Parochia Alsten in hospitio meo 30 Augusti 1679 
 

17. (17 april, sine anno) 

Generose Domine Frater! 

Scripsi nuper Generoso Domino Fratri cum tabellario et, quia 
nunc ansa datur scribendi, non possum, quin paucis tantum his 
lineolis Dominum Fratrem prosequar,48 ut obsequiosum meum 
animum tibi ostendem.49 Jam hic aestas est; terra enim denudata 
est et mare apertum, ita ut semina quidam jecerint multique ex 
vicinis insulis cymba appulerint et spero post septimanas aliquas 
naves hinc Holmiam properaturas et quidem Comitem Ox-
enstiernan brevi ibi futurum.  

Dominus frater Daniel rogat Dominum Fratrem, si consul-
tum fuerit procurare, ut ex restantiis sallariis Patris beatae me-
moriae solvatur coronae dimidia pars tributorum ex praediis, 
quae Nobilibus injuncta est. Magister Johannes Flacksenius salu-
tat Generoso Domino Fratri promittitque literas scribere, cum 
certi aliquid ex quaestore audiverit. Ille mihi privatim domi for-
tificatoriem50 praelegerat. Nunc Dominum Fratrem Dei tutelae 
commendo rogoque, ut humilimis verbis salutare velit Domi-

                                                                               
48 prosequar: post prosequar litterae er in ras. 
49 ostendem: ostendam exsp. 
50 fortificatoriem: fortificatoriam vel fortificationem exsp. 
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num Fratrem Nicolaum cum sua dulcissima Conjuge. Etiam 
hinc ab omnibus salutatur Generosus Dominus Frater. Vale! 
Tuae Nobilitatis officiosissimus Gustavus Gyldenstolpe Festino 
calamo Aboae anni hujus 17 April. 

A tergo: A Monsieur Monsieur le Professeur Samuel Gyllen-
stolpe presentament a Stockholm 
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Gustav Gyldenstolpes brev 
i översättning 

1. (odaterat) 

Käre bror! 

Med dessa två ord skall jag börja och avsluta hela brevet: Hej och 
hejdå! 

Din käre bror och tjänare Gustav Gyldenstolpe 

(En notis av en annan hand: Se här hur vår ljuve lille Gustav 
skriver brev! Käre lille bror, genom just detta gäckar du din spä-
da ålder, i vilken människor fortfarande brukar jollra, när du 
skriver brev. Farväl! Må Gud välsigna dig!) 

På omslaget: Detta till bror Nils 
 

2. (odaterat) 

Högt ärade bror Nils Gyldenstolpe! 

Gud ske lov är jag utrustad med en god hälsa. På förmiddagen 
läser jag ur Orbis pictus;1 jag har klarat av halva boken. På efter-
middagen lär jag mig ur Helvicus Colloquia.2 De senaste dagarna 
har jag läst om krukmakaren, som formar lerkärl av vit lera, vilka 
han överdrager med en skorpa av silverskum och bränner i ugn. 

Gustav Gyldenstolpe 
                                                                               
1 En textbok av encyklopediskt slag, skriven för barn av Amos Comenius, 
tryckt 1658. 
2 Christopherus Helvicus (1581–1617), Familiaria Colloquia (hämtade från 
bland annat Erasmus och Vives). 
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3. (odaterat) 

Högt ärade bror Nils Gyldenstolpe! 

Idag har jag läst ur Orbis pictus om transport över vatten; man 
har tänkt ut broar för att den som skall gå över floden inte skall 
bli blöt. Skepp byggs av tjocka trästycken och pråmar av kraftiga 
stockar, så att de inte skall ta in vatten. Roddbåtar drivs med 
åror. Olof håller fortfarande på med stavning. Farväl! 

Gustav Gyldenstolpe 
 

4. (odaterat) 

Högt ärade sekreteraren Nils Gyldenstolpe! 

Jag önskar dig ett lyckligt nytt år, så att du alltid skall vara utrus-
tad med god hälsa. Herr far gav mig en ny psalmbok som nyårs-
gåva, men jag bytte med min syster. Eftersom jag inte känner 
min käre bror till utseendet utan endast till namnet, ber jag öd-
mjukt att han skall vilja återvända hem under vintern via det 
åländska havet, eftersom det nu är täckt av is; då skulle jag även 
lära känna min högt ärade brors ansikte. Sedan dessa lekfulla 
rader avslutats har jag inget att jaga förutom brev.3 Farväl! 
Din vördnadsfulle bror Gustav Gyldenstolpe 

På omslaget: Broderligt till den högt ärade Nils Gyldenstolpe 
 

5. (8 mars)4 

Högt ärade bror Nils! 

Herr far har befallt mig att skriva, men brådskan hindrar mig att 
tänka ut något. Vår lärare försvarade sin avhandling med doktor 
Enevald som preses i lördags; han har givit en avhandling till 
Samuel, Carl och Johannes. Även herr far var med på disputa-

                                                                               
3 Gustav alluderar alltså möjligen på ett brev av Erasmus. Jfr latinsk text och 
källhänvisning. 
4 Brevet är enligt katalogen odaterat. 
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tionen. Johan Sperling följde med mor till Kerrvila idag. Jag 
önskar min högt ärade bror en lycklig påsk. Farväl! 

Gustav 

8 Mars 
 

6. (odaterat) 

Högt ärade och älskade bror Nils Gyldenstolpe! 

Gud ske lov, att vi återvände hem friska och välbehållna i ons-
dags klockan 8 på kvällen. Vi fann mor vid god hälsa i hemmet, 
ensam med tjänarinnan. Syster Sara var i Jakola, men hon reste 
hem nästa dag, alltså på torsdagen. Jag tackar dig mycket för alla 
välgärningar du gjort mig, då jag var i Stockholm och även för 
den daler som du gav mig. Om blott jag kunde tjäna min älskade 
bror på något sätt, skulle jag gärna göra det. Farväl! 

Gustav Gyldenstolpe 

På omslaget: Broderligt till ädle och högt ärade bror Nils Gyl-
denstolpe 
 

7. (1 mars 1667) 

Högt ärade bror Nils Gyldenstolpe! 

Nu läser jag om Orbis pictus; jag har kommit till klockan, men 
jag har ännu inte avslutat Colloquia. Jag har kommit till samtalet 
om resan. Carl Greek har lidit av sjukdom. Även vår farbror har 
haft feber. Dagligen väntar jag på din ankomst. Farväl!  

1 mars 1667 

Gustav Gyldenstolpe 

(odaterat)5 

                                                                               
5 Brevet är inte upptaget i katalogen. 
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Brev på svenska av Gustav Gyldenstolpe. Mikael Gyldenstolpe 
har lagt till en kommentar: Detta brev till bror Nils påbörjade 
Gustav Gyldenstolpe i vårt Jakola, men fullbordade det inte. 
 

8. (12 december 1668) 

Ädle och högt ärade herr sekreterare Nils Gyldenstolpe! 

Jag har med nöje läst ditt brev. Jag känner igen din tidigare ka-
raktär. Jag förvånas att du inget skriver till mig och att jag infor-
meras snarare av andra än av dig. Mor var i Kerrvila. Johannes 
följde med mor. Bror Carl har mottagit ett kungligt stipendium. 
Jag önskar dig av mitt hjärta en lycklig julhelg och goda auspicier 
för det nya året. Nu har jag inget mer att skriva. Farväl! 

Gustav Gyldenstolpe 

Åbo, 12 december 1668 

På omslaget: Herrn herr Nils Gyldenstolpe, käre bror för närva-
rande i Stockholm 
 

9. (20 mars 1669)6 

Ädle och högt ärade bror Nils! 

Ack, måtte jag aldrig mer behöva informera dig om liknande 
ting. Ack, mor dog den 16 mars. Ve, vår ljuva mor är död. Bror 
Carl ligger till sängs, men hopp om liv finns. Jag skall inte skriva 
mer för att inte öka på vår gemensamma sorg. Må Gud vara den 
bästa tröstare för drabbade sinnen. Farväl! 

Gustav Gyldenstolpe 

Åbo, 20 mars 1669 
 
 
 

 

                                                                               
6 Detta brev finns i den Gyldenstolpeska samlingen, volym 3, på Riksarkivet. 
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10. (2 maj 1671) 

Ädle och högt ärade herr Nils Gyldenstolpe, älskade bror! 

Käre bror, jag kan inte uttrycka hur ivrigt jag har väntat på dig 
och vår andre älskade bror. Nu när jag ser att bror Samuel kallas 
till er, vill jag inte att han kommer tomhänt. Gode Gud, hur 
gärna skulle jag inte se er återkomst före bror Samuels avresa. 
Men eftersom det är på detta viset, önskar jag honom en lycklig 
överfart till er och er en lycklig återkomst till oss. Jag skulle för-
visso skriva mer, om nu inte såväl syster som bror Carl också 
skrev. Jag vet även att bror Samuel mycket bättre kan lägga fram 
i muntligt tal de saker som här har hänt, än vad jag kan formule-
ra med pennan. Alltså slutar jag här och jag önskar åter av mitt 
hjärta herr bror en lycklig resa till vårt hem. Jag anbefaller dig, 
bäste bror, till Gud, den trefaldigt högste och störste. Farväl! 

Gustav Gyldenstolpe 

2 maj 1671 

På omslaget: Broderligt och tjänstvilligt till höga Kungl. Maje-
stäts och Sveriges nådige kungs ädle och högt ärade sekreterare 
herr Nils Gyldenstolpe, min älskade bror 
 

11. (3 juni 1671) 

Ädle herr sekreterare Nils Gyldenstolpe, ödmjukt beundransvär-
de bror! 
Den stora glädjen att veta att en vän mår bra kan inte beskrivas 
genom några vältalighetens begränsningar. Ditt brev, ädle bror, 
berättade för mig att inte min vän utan min bror njuter av ett 
önskvärt liv och ett lyckligt öde; du skall veta att jag är uppfylld 
av denna glädje och av detta slags lycka. Lov ske alla tings skapa-
re lever jag i sanning såsom jag önskar, och även de övriga som 
är förenade med oss genom blodets eller släktskapens band. Jag 
och syster Sophia är här i hemmet. Syster Sara och bror Carl har 
begivit sig till Jakola för att undersöka vad som tjänar vår nytta. 
Morgondagen skall återföra dem välbehållna till oss, hoppas vi. 
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Jag ber ödmjukt att du inte skall tycka illa vara att skicka broder-
liga hälsningar till de övriga herrar bröderna. Farväl från mig 
och de våra här, du är hälsad med många fromma önskningar.  

Ädle herr brors tjänstvillige tjänare Gustav Gyldenstolpe. 

Skrivet i Åbo, 3 juni 1671 

På omslaget: Detta brev överlämnas ödmjukt i Stockholm till 
den ädle herrn, herr Nils Gyldenstolpe, min beundransvärde bror 
 

12. (21 juni 1672) 

Ädle och högt ärade herr sekreterare, min bror som alltid bör 
hyllas med all ära och kärlek! 

Jag erkänner förvisso att jag skriver brev till dig alltför djärvt och 
utan vördnad för din person, men eftersom jag inte gör detta av 
något slags själens bristande blygsamhet, ber jag blott, vilket jag 
hoppas kunna erhålla genom böner, att du skall förlåta mig den-
na fräckhet och ta emot dessa få ord på ett välvilligt vis. Orsaken 
som denna gång drev mig att skriva var inte främst en otyglad 
klåda att skriva, utan att jag skall visa lydnad för min bror och 
tillfredställa honom med detta brev, eftersom jag inte förmår 
göra det på något annat vis. 

Gud ske lov, den trefaldigt högste och störste, att inte bara jag 
utan hela familjen mår bra. Jag skulle önska att herr bror och 
hans ljuva hustru kommer att åtnjuta god hälsa länge såsom nu. 
Gud gynnar våra studier, varför ära bör tillfalla honom. Jag ber 
även herr bror att han hädanefter såsom hittills skall hysa om-
sorg om dem. Jag skulle gärna berätta något om nya ting, men 
eftersom jag i sanning inte hört mycket, skall jag inte berätta så 
mycket nytt. En synod hölls här under några dagar; synodaldis-
sertationen handlade om predestinationen.7 Stadens skepp åter-
vände igår kväll, vilket väckte stor glädje bland handelsmännen. 
Gud behandlar oss tämligen väl denna sommar, eftersom vädret 
har varit så milt denna tid att åkrarna synes liksom le, då de är 

                                                                               
7 Jfr Carl, brev 22 av den 11 juni 1672. 
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prydda med gräs och olika blomster. Med dessa ord lägger jag 
sista handen vid detta brev, för att jag inte skall synas för mång-
ordig och jag önskar att du skall leva ditt liv lyckligt och med 
glädje. Farväl! 

Din lydige tjänare Gustav Gyldenstolpe 

Skrivet i Åbo, 21 juni år 1672 

På omslaget: Detta brev skall överlämnas tjänstvilligt i Stock-
holm till den ädle och högt ärade herr kungliga sekreteraren herr 
Nils Gyldenstolpen, min älskade bror 
 

13. (30 maj 1677) 

Ädle herr bror! 

Trots att inget värdigt att skriva finns, kan jag dock inte låta herr 
vicepresidentens avresa gå förbi, utan att jag vid detta lämpliga 
tillfälle lägger vid min ädle herr brors fötter dessa få rader såsom 
ett tecken på min hängivenhet och anbefaller mig och mitt öde 
till hans beskydd; samtidigt berömmer jag mig av min lycka att 
jag vågar lägga detta lilla brev inför ditt ansikte. Tiden tillåter 
inte att skriva ett längre brev till dig, ädle herr bror, och jag 
skäms även att uppehålla dig längre med dessa dumheter, ädle 
herr bror. Jag avslutar alltså med dessa ord och en bön, att Gud, 
den trefaldigt högste och störste, alltid skall bevara dig, ädle herr 
bror, och din ädla hustru välbehållna och friska till hela vår fa-
miljs bekvämlighet och tröst, och slutligen till min glädje, jag 
som är din höghets ödmjuke tjänare Gustav Gyldenstolpe. 

I all hast Åbo, 30 maj 1677 

På omslaget: Mycket ödmjukt till herrn herr Nils Gyldenstolpe i 
Stockholm 
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14. (28 maj 1679) 

Ädle och högt ärade herrn, vördade bror! 

Om inte ädle herr brors stora ädelhet vore känd, skulle jag för-
visso rodna, när jag nu beklagar mig över denna olycka att jag 
hittills inte har kunnat vara min ädle herr bror till någon hjälp 
med ens det kortaste brev. Nu bedömer jag det vara till min stora 
lycka att tillfälle redan ges att samtidigt kunna tjäna min ädle 
herr bror genom detta tecken på min lydnad och även lägga fram 
mina ödmjuka och största tacksägelser över hans frikostiga gåvor 
som skickats mig i Finland. 

Vad beträffar mitt tillstånd har jag lyckligen, Gud ske lov, 
kommit tillbaka från en lång resa och tvingas nu leva utan lön på 
egen bekostnad i detta hörn av världen, om vilket ryttmästare 
Starck, greve och vår bäste härförare, skall berätta med fler ord 
personligen inför herr bror.8 Min överstelöjtnant Thewitz och 
ryttmästare Gyllenkrok hälsar tjänstvilligt till ädle herr bror, men 
nu tvingas jag sluta; jag anbefaller ödmjukt min ädle herr bror 
tillsammans med den ädla hustrun, varmt hälsad av mig, till Gud 
den allsmäktiges beskydd, och mig själv till hans gunst, jag som 
till livets slut förblir ädle herr brors ödmjuke och lydige tjänare 
Gustav Gyldenstolpe. 

Härnösand, 28 maj 1679 

På omslaget: Mycket ödmjukt till herrn herr sekreterare hos 
kungen av Sverige Nils Gyldenstolpe 
 

15. (3 juni 1679) 

Ädle och högt ärade herr bror! 

Jag kan inte låta bli att berätta för min ädle herr bror om hur det 
nu står till med mina angelägenheter. Jag mottog vid denna 

                                                                               
8 Gustav har alltså nu gått ut i kriget (det skånska dito) och skriver ett första 
brev i fält. Enligt Carls brev 25 reste Gustav redan i juli 1677 via Österbotten 
till Umeå tillsammans med överste Thewitz. För de historiska händelserna 
kring det skånska kriget, se Isacson 2000 och Rosén 1997. 
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timme vår överstelöjtnants brev i vilket han skriver till mig att 
jag, tillsammans med vår major, som endera dagen skall besöka 
kungen, är berövad mitt uppdrag och på så vis står i begrepp att 
mottaga avsked från denna här, om jag inte vill ta den lediga 
tjänsten som löjtnant för denna samma här, men eftersom det 
skulle vara en ringa ära att byta något gott mot något sämre, har 
jag ännu inte givit översten något svar i denna fråga, innan jag 
berättat detta för min ädle herr bror och lyssnat på hans efter-
längtade råd. Om medel stod mig till buds, skulle jag förvisso 
skynda antingen till kungens läger eller söka upp beskickningar-
na, vilka jag hör står i begrepp att gå till utlandet. Under tiden 
anbefaller jag ödmjukt min person till ädle herr bror, och över-
lämnar honom tillsammans med den ädla hustrun och resten av 
hans hushåll till Gud, den trefaldigt högste och störste, för all 
lycklig tillväxt, och för alltid förblir jag min ädle och högt ärade 
brors ödmjuke tjänare Gustav Gyldenstolpe. 

Med skyndsam penna nära Härnösand, 3 juni 1679 

På omslaget: Mycket ödmjukt till herrn herr statssekreterare hos 
kungen av Sverige Nils Gyldenstolpe i Stockholm 
 

16. (30 augusti 1679) 

Ädle och högt ärade herr bror! 

För några dagar sedan kom vi Gud ske lov från vår mycket svåra 
och hårda resa till Norge, lyckliga förvisso över att inte ha lämnat 
efter oss mer än 20 döda av hela vår här. Vi förlorade inte en 
enda man av vår här, men dock en häst, vilken genomborrades 
av en blykula, och som tillhörde en ryttare från en greve i Wasa-
borg. Av våra härförare sårades en man vid namn Vettersten, 
kapten i överste Ulfsparres regemente, i låret av två kulor, men 
tillfrisknade med hjälp av kirurgens insats. Major Charliers fan-
bärare skadades så illa i foten av kulor från kastmaskiner, att han 
redan för några dagar sedan tvingades ge upp andan. Samme 
Charliers överstelöjtnant Sabel gick också bort direkt efter vår 
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återkomst till Jämtland, trots att han endast var ringa skadad av 
fienden.9  

Fortfarande inväntar vi alla och envar beväpnade en fiende 
som hotar oss med överfall. Själve vår general har slagit läger hos 
vår här och Ulfsparres regemente, en mil från vårt nya kastell. 
Märkligt nog klagar alla soldaterna på denna plats över provian-
ten och över tilldelningar snålare än skäligt. De flesta ber om 
avmönstring, men de får svaret att detta skall ges endera dagen; 
bekräftelse på fred väntas nämligen vilken dag som helst.10 Men 
nu måste jag skynda iväg för att styra hit proviant. Under tiden 
anbefaller jag mig nogsamt till min ädle herr bror, samtidigt som 
jag ber att han hälsar ödmjukt och flitigt med mina ord till sin 
ädla maka och alla de övriga i hans familj som är närvarande; 
han är varmt anbefalld till Gud, den trefaldigt högste och störste, 
tillsammans med alla de övriga av ädle herr brors ödmjuke tjäna-
re Gustav Gyldenstolpe. 

Skrivet i Alsen församling i mitt kvarter, 30 augusti 1679 
 

17. (17 april, u. å.)11  

Ädle herr bror! 

Jag skrev nyss till min ädle herr bror med brevbäraren och, efter-
som det nu ges möjlighet att skriva, kan jag inte låta bli att hedra 
herr bror med ytterligare några få rader, för att visa dig mitt 
lydiga sinne. Här är det redan sommar; jorden är bar och havet 
är öppet, så till den grad att vissa har sått och många från närlig-
gande öar har lagt till med båt och jag hoppas att skepp inom 

                                                                               
9 Carl skriver detta brev i Alsen i Jämtland, där de uppenbarligen hade slagit 
läger. Jämtland återerövrades under det skånska kriget av dansk-norska 
trupper, men detta varade endast ett kort tag. Alsen i sig var plats för stridig-
heter under åren 1675–1679. 
10 Freden i Lund slöts den 26 september 1679. 
11 Detta brev till bror Samuel ligger inbundet i Nordins brevvolym på ett 
annat ställe än de övriga, alldeles efter syster Susannas brev. Jfr Daniel 35. 
Brevet är antagligen skrivet vid ett tidigare tillfälle, kanske 1676, då Daniel 
skriver om denna skatt som skall betalas till kronan. 
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några veckor skall färdas härifrån till Stockholm och att greve 
Oxenstierna snart skall vara där.  

Herr bror Daniel frågar herr bror om det är lämpligt att om-
besörja att hälften av skatten, vilken är ålagd de adliga från hem-
manen betalas till kronan från fars, salig i åminnelse, resterande 
löner. Magister Johan Flacksenius hälsar och lovar ädle herr bror 
att skriva brev, så snart han hört något säkert från skattmästaren. 
Han har privat i hemmet föreläst för mig om fortifikation. Nu 
anbefaller jag herr bror till Guds beskydd och ber att han vill 
hälsa med ödmjuka ord herr bror Nils och hans ljuva hustru. 
Ädle herr bror hälsas härifrån av alla. Farväl! Din höghets tjänst-
villige Gustav Gyldenstolpe. Med snabb penna i Åbo, 17 april 
innevarande år. 

På omslaget: Till herrn herr professorn Samuel Gyldenstolpe för 
närvarande i Stockholm 
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Justander: Daniel 55 

Hasselquist, Andreas, professor i 
teologi i Åbo, svärson till Henrik 
Schaefer: Daniel 55 

Helmfeldt, Simon Grundel, 1617–
1677, friherre, riksråd, fältmar-
skalk: Daniel 43 

Helveg, Peter, adlig ätt: Daniel 11 
Heraeus, Christian, d. 1691, apote-

kare, Hedvig Eleonoras livmedi-
cus: Daniel 28  

Heron, hund: Daniel 5, 10 
Hessling, Hans Mårtensson, 1613–

1686, proviantmästare vid flottan: 
Daniel 2 

Hjärne (Hierne), möjligen Urban, 
1641–1724, medicus: Daniel 12 

Hohusen, möjligen Henrik Hoghu-
sen, 1624–1684, hovrådgivare, 
sekreterare: Daniel 12, 15 

Horn, Henrik, 1618–1693, arméoffi-
cer, fältmarskalk, riksråd, sjöoffi-
cer: Carl 30 

Huisu Eriksson, Johan, bonde och 
nämndeman i Tyrvis: Daniel 33 

Hyltenius, Jonas, 1642–1687, borg-
mästare i Nyköping: Daniel 11 

 
Ivarsson Natt och dag, Arvid, 1633–

1683, vicepresident i Svea hov-
rätt: Daniel 12 

Ivarsson, Andreas: Daniel 16 
 
Jägerhorn (af Spurila), Claes Johans-

son, 1640–1675, underlagman, 
assessor i Åbo hovrätt: Daniel 8 

Johannes, barn, jfr Sperling: Carl 11, 
15, 17 

Jonasson, Johan: Daniel 12 
Justander, Erik, 1632–1678, profes-

sor vid Åbo akademi, pastor i 
Wirmo: Daniel 55 
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Kempe, Axel, 1623–1682, professor i 
etik, politik och historia i Åbo: 
Daniel 10, 57 

Kexler, Simon Svenonis, 1602–1669, 
professor i matematik: Daniel 36, 
55 

Klingstedt, Jonas Klingius, 1626–
1691, Kungl. sekreterare, hovråd, 
landshövding: Daniel 2, 19, 20, 40 

Klou, möjligen Biörenklou. Jfr brev 
3: Daniel 2 

Kraft, Simon, överstekvartersmästa-
re: Daniel 16 

Kristina, 1626–1689, drottning av 
Sverige: Daniel 23 

Krook (ad. Gyllenkrook), Anders, 
1622–1683, assessor i Åbo hov-
rätt: Daniel 42 

Krus, Maria, g.m. Gerdt: Daniel 24 
Königsmarck, Otto, Vilhelm von, 

1639–1688, greve, generalmajor: 
Carl 25 

 
Laurbecchius, Petrus, 1628–1705, 

professor vid Åbo akademi: Da-
niel 36, 49 

Leijonbergh, se Barckman: Daniel 6, 
27 

Lejonskiöld: Carl 29 
Lietzen, Nicolaus Arvidsson, d. 

1692, assessor i Åbo hovrätt, 
borgmästare eller Arvid Lietzen, 
d. 1674, sekreterare i Åbo hovrätt: 
Daniel 10 

Lillie, Axel, 1637–1692, greve, 
kammarråd, landshövding i 
Stockholm: Daniel 16 

Lillieholm, Matthias, 1610–1675, 
häradshövding i Övre Satakunta: 
Daniel 19, 20, 21, 22, 35 

Lilliehöök, Andreas, 1635–1685, 
president i hovrätten i Greifs-
wald: Daniel 13, 16 

Linde, kaptensmajor: Carl 19, 33, 34 
Lindehjelm, Andreas, 1634–1705, 

kammarråd, landshövding: Dani-
el 32 

Lindenschöld, Eric, Lindeman, 
1634–1690, hovrådgivare: Daniel 
12, 22 

Lundersten, Bertil, d. 1690, tull-
tjänsteman i Helsingfors, eller 
Johan Lundersten, 1646–1713, 
professor i Lund: Daniel 9 

Lundin, Olof, student, son till Mi-
chael Gyldenstoples syster: Dani-
el 34 

 
Makeléer (Makler, Maclean), David, 

d. 1708, överstelöjtnant: Daniel 
43 

Manderfelt: Carl 28 
Margareta, dotter till Daniel Gyl-

denstolpe: Daniel 61 
Mårtensson, Åke, ryttmästare: 

Daniel 10 
Mårtensson, Hans, 1613–1686, g.m. 

Anna Wintz: Daniel 25, 28, 30 
Mellinus: Daniel 10 
Miltopaeus, Martin, 1631–1679, 

professor Eloquentiae vid Åbo 
akademi: Daniel 58 

Miltopaeus, Johan, notarie, stads-
sekreterare: Daniel 49 

Munck, Elisabeth, 1643–1699, g.m. 
friherre, överste Bernhard Reh-
binder: Daniel 24 

Munck, Jacob, 1645–1678, kaptens-
löjtnant: Daniel 12, 51 
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Nidelbergh, Ambrosius, d. 1689, 
assessor i Åbo hovrätt: Daniel 20, 
42 

 
Olivencrantz, Johan Paulin, 1633–

1707, revisionssekreterare, stats-
sekreterare, generalguvernör: 
Daniel 12 

Olofsson, Johan, avliden borgmästa-
re: Daniel 9  

Olofsson, Samuel (Wallenius), 
1611–1687, räntmästare: Daniel 
7, 8, 10, 12, 23, 24, 27, 34, 42, 43, 
44 

Oxe, Harald, 1628–1690, landshöv-
ding: Daniel 20, 21, 34, 35, 37 

Oxenstierna, greve: Gustav 17 
Oxenstierna, Axel Eriksson, 1632-

1676, ryttmästare: Daniel 36 
Oxenstierna, Bengt, greve, 1632–

1702, generalguvernör i Livland, 
ambassdör, kansler vid Åbo aka-
demi 1681: Daniel 22 

Oxenstierna, Gustaf, 1626–1693, 
greve, överste och överstelöjt-
nant: Daniel 16, 18, 28 

 
Palmquist, möjligen Gustaf, 1622–

1689, kammarråd: Daniel 10, 35 
Petraeus, Andreas Eschilli, d. 1694, 

sekreterare vid Åbo akademi, 
professor: Daniel 52, 53, 58, 59 

Petraea, Maria, 1647–1732, dotter 
till Eskil Petraeus, g.m. Johan 
Stålbom: Carl 17 

Pettersson, Erland: Carl 13 
Piper, Carl, 1647–1719, skrivare, 

anställd som tjänsteman vid fält-
kansliet under det Skånska kriget: 
Daniel 9, 10 

Pistolhielm, Peter, 1648–1689, löjt-
nant och ryttmästare i Viborgs 
kavalleriregemente: Daniel 5, 10, 
44 

Pistolkors, Johan Georg, 1640–1703, 
major: Daniel 10 

Posse, Mauritz, 1632–1702, överste, 
baron: Daniel 12 

Pratanus, Johan, 1620–1676, präst: 
Daniel 34, 36 

Prytz (Pryss), Andreas Haquini, 
1640–1689, prost och kyrkoherde 
i Kimito: Daniel 36, 55 

Prytz, Håkan Andersson, d. 1667, 
kyrkvaktmästare, rådman i Åbo: 
Carl 14 

Psalsburg, kapten: Carl 26 
 
Raps, Elisabet: Daniel 25 
Rehbender (Rebener), Bernhard, 

1639–1705, major, överste för Åbo 
och Björneborgs kavalleri: Daniel 
41, 61; Carl 30 

Renskiöld, möjligen Johan Adolf, 
1646–1680, hovrådgivare: Daniel 
12 

Reutercrantz, Mårten, 1635–1680, 
landshövding i Kalmar: Daniel 12 

Riggertsson Munster, Berend, d. 
1696, aktuarie i Åbo hovrätt, 
borgmästare: Daniel 59 

Rosencrantz, Christina: Daniel 42 
Rosendal, Erik Andersson, 1615–

1690, kamrerare, assessor i Åbo 
hovrätt: Daniel 23, 26, 32 

Rosenhane, Axel, 1637–1685, lands-
hövding: Daniel 24, 42 

Rosladin, Christina, 1628–1676, 
g.m. Herman Fleming: Daniel 11 
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Rothof, Jonas, d. 1676, revisionssek-
reterare: Daniel 12 

Rålambstierna, Elsa, g.m. Johan 
Bäck, d. 1667: Carl 13 

 
Sabel, löjtnant: Gustav 16 
Samuelsson Wallenius, Olof: Daniel 

7, 10 
Schäder, Hans (Johannes), sekrete-

rare: Daniel 10 
Schaefer (Skeferus/Skärferus), Johan 

Henricsson, borgmästare i Åbo: 
Daniel 10 

Schaefer (Skeferus/Skärferus), Hen-
rik Henricsson, 1617–1668, hand-
lare och rådman i Åbo: Daniel 55, 
57 

Schillerfelt, adlig ätt: Daniel 41 
Schilling, Mårten, d. 1672, assessor i 

Åbo hovrätt, häradshövding: Da-
niel 10 

Schultz (Skulten), Gabriel, antagli-
gen från handelsmannasläkten 
Schultz: Carl 13 

Schultz (Skulten), Joakim, 1650–
1724, adlad Riddercrantz, asses-
sor i Åbo hovrätt: Daniel 34, 42, 
52; Carl 24 

Silfverbögel, Christian, d. 1677, 
ryttmästare vid överste Baranoffs 
regemente: Daniel 27, 28, 44 

Silfverclou, överste: Daniel 12  
Silfverhielm, Andreas: Daniel 5 
Silfverhielm, Maria, 1634–1712, 

g.m. Ernst Creutz: Daniel 16 
Silfversvan, Henrik, kapten, d. 1713, 

g.m. Sofia Gyldenstolpe: Daniel 
10?, 22, 42, 44, 49, 61 

Sinclair (Sinklar): Daniel 45 

Skraffer, adelsman i Estland (eller 
Livland): Daniel 26, 51, 57 

Skyttehielm, adlig ätt: Daniel 42 
Slägel, soldat från Nyland: Daniel 22  
Slyth, Henrik, ung handelsman: Carl 

19 
Sneckenberg, adlig ätt: Daniel 12  
Sneckenskiöld, adlig ätt: Carl 30 
Snoilsky, adlig ätt: Daniel 2 
Sparre, Carl Eriksson, 1651–1700, 

friherre, kapten: Daniel 48 
Sparre, Per, 1628-1692, ambassadör: 

Daniel 11, 16 
Sperling, Johan, möjligen det tidiga-

re barnet Johannes, jfr ovan: Gus-
tav 5 

Stålarm, Axel, 1630–1702, lands-
hövding i Nyland och Tavastehus 
län, senare president i Göta hov-
rätt: Daniel 35 

Stålbom, Johan, fogde i Salmis: Carl 
17 

Stålhanske, Johan, 1620–1680, as-
sessor i åbo hovrätt, häradshöv-
ding: Daniel 10, 15, 38, 61 

Stam, kanslist: Daniel 12 
Stare, se Haraldsson: Daniel 42 
Starck (Starcken), kapten: Gustav 14 
Stark, Hans Thomasson, 1594–1678, 

gammal man: Daniel 19, 38  
Stenbok, ung kvinna: Daniel 12 
Streng, Elias, lagman: Daniel 50 
Strömskiöld, Anders, 1639–1687, 

sekreterare hos riksrådet greve 
Claes Tott: Daniel 13 

Svart, Jacob, 1637-1701, borgare i 
Åbo: Daniel 11 

Svenonius, Enevald, 1617–1688, 
professor vid Åbo akademi, bis-
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kop: Daniel 12, 30, 34, 37, 49, 56, 
59; Carl 14, 20; Gustav 5 

 
Taube: möjligen Jacob Johan, 1624–

1695, generalguvernör, eller Claes 
Johan, 1640–1702, ryttmästare: 
Daniel 5 

Tavonius (Thauvonius), Abraham, 
1622–1679, professor vid Åbo 
akademi, biskop i Viborg: Daniel 
10, 34 

Tegner, borgmästare i Stockholm: 
Daniel 54 

Thewitz, Johan, d. 1691, överstelöjt-
nant: Daniel 41, 44, 48; Gustav 14 

Thorwöste, Peter, d. 1703, indu-
striman (järnbruk) i Åbo: Daniel 
35, 38 

Tigerhielm, Bengt Gustaf Karl-
ström, 1639–1679, sekreterare i 
kammarkollegium: Daniel 35 

Tillandz, Elias, 1640–1693, botanist, 
medicine professor: Daniel 33, 61 

Tisenhusen: Daniel 26 
Tolpo, Johan, d. 1681, borgare och 

handlare i Åbo: Carl 19 
Tolpo, Simon, d. 1711, professor i 

logik och metafysik i Åbo: Daniel 
58 

Turonius, Henrik, d. 1676: Daniel 
20, 21 

 
Ulfsparre, överste, möjligen Gustaf, 

1634–1710, överste vid Östgöta 
regemente 1674, eller Hans, 
1632–1688, överste vid Östgöta 
regemente 1667, eller Erik, 1652-
1718: Gustav 16 

Unger, kapten, baron: Carl 26 
 
Wallenius, se Olofsson, Samuel 

Walstenius, Jacob, 1641–1694, as-
sessor i Åbo hovrätt: Daniel 7, 10 

Wanochius, Anders, 1651–1700, 
universitetssekreterare, senare 
professor i fysik: Daniel 58, 59 

Warnberger, guldsmed: Daniel 10 
Wassenius, hustru till Johan Wasse-

nius: Carl 9  
Wassenius, Johan, 1620–1692, advo-

katsfiskal i Åbo hovrätt, assessor: 
Daniel 20, 32 

Wellingk, Gustaf Mauritz, 1642–?, 
assessor i Åbo hovrätt: Daniel 6, 
7, 26, 27, 35, 44 

Vernle, Johan 1620-tal, d. 1680, 
assessor i Åbo hovrätt: Daniel 2, 
7, 12 

Wernskiöld, Johan, 1610–1674, 
rådgivare i militärkollegium: Da-
niel 11, 12, 13 

Wexionius, Olof, 1626–1671, bror till 
Michael Gyldenstolpe, professor 
vid Åbo universitet: Carl 17, 19 

Widbäck, Enewald, 1649–1694, 
lärare i Växjö, professor i Lund: 
Daniel 58 

Widebäck, Isak, ett barn: Carl 19 
Wigelius, Laurentius, 1630–1672, 

advokatsfiskal i Åbo hovrätt: Da-
niel 7, 10 

Wikman, kamrer: Daniel 27 
Wintz, Anna, g.m. Johan Mårtens-

son: Daniel 28 
Wirknaeus, Nils, d. 1692, präst: 

Daniel 20 
Wittfoten, gamling, möjligen Joa-

chim Wittfoten, 1620–1671: Da-
niel 42 

Wittman, kommissarie: Daniel 46 
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Wrangel, Dieter, vice-amiral, lands-
hövding i Österbotten: Daniel 35 

 
Zachrisson, Mikael, borgmästare i 

Helsingör: Daniel 15 

 
Örnestedt, möjligen Filip Joakim, 

1625–1681, regeringsråd i Pom-
mern 1669: Daniel 2, 12 

 

Källor: 
Biographiskt Lexicon öfver namnkunnige svenska män. Tjugonde 

bandet, första häftet. Upsala 1852. 
Carpelan, Tor, Finsk Biografisk Handbok. Helsingfors 1903. 
Knif, Henrik, Biografiskt lexikon för Finland (BLF), del 1 Svenska tiden, 

Atlantis: Stockholm 2008. 
Lagus, W.G., Åbo hofrätts historia intill den 12 nov. 1823 då hofrätten 

firade sin andra secularfest. Biographiska anteckningar om Åbo ho-
frätts presidenter och ledamöter; jemte förteckning öfver secreterare 
och advocat-fiscaler derstädes. Helsingfors 1834. 

Svenskt biografiskt lexikon I-, Stockholm 1918-. 
Westerlund, A. W., Åbo hovrätts presidenter, ledamöter och tjänste-

män, 1623–1923. Biografiska och genealogiska anteckningar, 
samlade av A. W. Westerlund. Åbo 1923. 
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Ortregister 

Belgien: Daniel 14, 25, 56, 61, 62 
Björnö: Daniel 43 
Blåkulla: Daniel 11 
Bogesund: Daniel 11, 58 
Botila: Carl 17 
 
Estland: Daniel 26, 31 
 
Finland: Daniel 4, 12, 13, 14, 15, 32, 

34, 42, 45, 60, 61; Carl 29 
Frankrike: Daniel 42; Carl 35 
 
Gebsattel (Tyskland): Daniel 2 
Gränna: Daniel 12 
Göteborg: Daniel 16; Carl 35 
 
Haliko, härad: Daniel 23 
Halmstad: Carl 35 
Heinefors (Hihna/Hina): Daniel 45, 

48, 49, 50, 52, 60; Carl 11 
Helsingborg: Carl 32 
Helsingör: Daniel 12 
Hjälmaren: Daniel 1 
Holland: Daniel 12; Carl 35 
 
Ingoisberg: Daniel 41, 45, 46, 48, 49, 

50, 52, 60; Carl 11 
Italien: Daniel 29 
Jakobsdal: Daniel 16 
Jakola: Daniel 17, 18, 25, 26, 27, 29, 

39, 42, 50, 58, 59; Carl 2, 9, 10, 17; 
Gustav 6, 10 

Jämtland: Daniel 41, 44, 45, 49, 52; 
Gustav 16 

 
Kalmar: Daniel 12 
Karku: Daniel 33 
Kepuis (Kipuis), hemman: Daniel 

10, 62 
Kerrvila/Kerrenheim, hemman: 

Daniel 38, 54, 61; Carl 7, 17; 
Gustav 5, 8 

Kimito: Daniel 34, 55 
Kopparberg: Daniel 16 
Koskis: Daniel 23, 34, 44, 62 
Kristiansand: Carl 30, 31 
Kurland: Daniel 11 
Kymenegård: Daniel 48 
Köpenhamn: Daniel 12; Carl 25, 32 
 
Lapila: Daniel 18, 38 
Linköping: Daniel 11 
Livland: Daniel 16, 31, 41, 57; Carl 
30 
Lund: Daniel 44 
 
Metzepoiko: Daniel 62 
Miekola, hemman: Daniel 17, 58, 
59, 60, 61, 62 
Mielamieni: Daniel 33 
Münster: Daniel 42 
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Nagu: Daniel 9 
Narva: Daniel 19 
Nijmegen: Daniel 22 
Norge: Carl 24 
Norrköping: Daniel 11 
Norrvidinge: Carl 32 
Nyköping: Daniel 6, 11, 12 
Nyland  Daniel 5, 10, 12, 22, 23, 34, 
49, 61, 62 
Packala: Daniel 33 
Polen: Daniel 13 
Prostvik, hemman: Daniel 9 
 
Reval: Daniel 28, 30, 31, 32,  
Riddarholmen: Daniel 12 
Riga: Carl 30 
Räpälä, härad: Daniel 42; Carl 23 
 
Salmis: Carl 17 
Skeggenäs: Daniel 11 
Skåne: Daniel 43, 44, 48, 58 
Spanien: Daniel 12 
Stockholm: Daniel 10, 11, 12, 13, 14, 

17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 
30, 32, 35, 38, 39, 42, 43, 50, 52, 
53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62; Carl 
18, 30, 33; Gustav 6 

Stora Savolax: Daniel 10 
Storgården: Daniel 39 
Sverige: Daniel 2, 38, 42, 54 
Sysmä: Daniel 44 
Södermalm: Daniel 21 

Södermark: Daniel 45, 60 
 
Tavastland: Daniel 24, 34, 44, 52, 59, 

61, 62; Carl 13 
Tavastehus slott: Daniel 41, 42 
Toppois: Daniel 42 
Tyrvis: Daniel 33 
Tyskland: Carl 25 
 
Umeå: Daniel 41 
Uppsala: Daniel 8, 16 
 
Vasa: Daniel 41 
Venedig: Daniel 2 
Viborg: Daniel 42 
Wirmo: Daniel 55 
Visingsborg: Daniel 1 
Västerbotten: Daniel 16 
Västerås: Daniel 34 
Vörå: Daniel 18, 38 
 
Ystad: Carl 30 
 
Åbo: Daniel 2, 12, 13, 14, 15, 16, 30, 

31, 32, 35, 36, 49, 52, 58, 61 
Åländska havet: Gustav 4 
 
Örebro: Daniel 1 
Österbotten: Daniel 23, 35, 38, 41 
Övre Satakunda: Daniel 22, 23, 27, 

59 
Österbotten: Daniel 24; Carl 24 
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Register över breven 

Numreringen av breven är min egen och den som används i 
utgåva och översättning. Breven på svenska är ej numrerade då 
de inte ingår i utgåvan. 

Daniel Gyldenstolpe (Nordinska samlingen 469:9-75) 

1. 26 januari 1669  
2. 25 november 1669  
3. 26 november 1669  
4. 17 mars 1671  
5. 16 december 1671  
6. 5 februari 1672  
7. 17 februari 1672  
8. 24 februari 1672  
9. 17 mars 1672  
10. 13 april 1672  
11. 11 oktober 1673  
12. 28 februari1674  
13. 6 mars 1674  
14. 11 juni 1674  
15. 12 december 1674  
16. 9 januari 1675 (Stockholm, 18 februari 1675, brev på svenska)  
17. 25 oktober 1675  
18. 12 november 1675  
19. 27 november 1675  
20. 11 december 1675 (Åbo, 11 december 1675, brev på svenska)  
21. 11 december 1675  
22. 14 december 1675  
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23. 1 januari 1676  
24. 26 februari 1676  
25. 3 mars 1676 (12 mars 1676, brev på svenska) (Protokoll på svenska)  
26. 13 mars 1676  
27. 16 mars 1676  (Pro memoria på svenska)  
28. 25 mars 1676  
29. 26 april 1676  
30. 29 april 1676  
31. 21 maj 1676  
32. 26 maj 1676  
33. 20 augusti 1676  
34. 2 november 1676 (12 november 1676, brev på svenska) 
35. 16 november 1676  
36. 23 november 1676  
37. 21 december 1676  
38. 3 mars 1677  
39. 31 mars 1677  
40. 30 maj 1677  
41. 14 juli 1677  
42. 29 juli 1677  
43. 30 december 1677 (Sträckning på Efterstrefve hemman) 
44. 16 mars 1678  
45. 23 mars 1678  
46. 18 april 1678  
47. 10 maj 1678  
48. 3 juni 1678 (utan datum, brev på svenska från Carl Falkenberg) 
49. 22 juni 1678  
50. 18 juli 1678 (utan datum, på svenska från Elias Streng)  
51. 26 oktober 1678  
52. 2 november 1678  
53. 2 november 1678  
54. 9 november 1678  
55. 11 maj 1679  
56. 17 maj 1679  
57. 22 maj 1679  
58. 16 augusti 1679  
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59. 24 oktober 1679  
60. 15 november 1679  
61. 15 december 1679  
62. 14 februari 1680  

Carl Gyldenstolpe (Nordinska samlingen 470:1-37) 

1. odat 
2. odat 
3. odat 
4. 6 maj 1663 
5. 10 maj 1665 (odat svenska) 
6. 20 juni 1665 
7. 8 november 1665 
8. 17 februari 1666 
9. 25 april 1666 
10. 9 augusti 1666 
11.18 september 1666 
12. 13 oktober 1666 
13. 7 januari 1667 
14. 1 mars 1667 
15. 7 september 1667 
16. 13 oktober 1667 
17. 10 oktober 1668 
18. 11 december 1668 
19. 28 januari 1669 
20. odat 
21. 21 juni 1672 
22. 13 oktober 1675 
23. 30 maj 1677 
24. 14 juli 1677 
25. 10 januari 1678 
26. 19 januari 1678 (22 februari 1678 svenska) 
27. 24 februari 1678 
28. 26 mars 1678 (29 april 1678 svenska) 
29. 29 maj 1678 
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30. 8 juni 1678 
31. odat 
32. 11 september 1678 
33. 28 oktober 1678 
34. 14 februari 1679 
35. 29 maj 1679 (24 augusti 1679 svenska), (11 september 1679 svenska), 
(1 november 1679 svenska), (15 juli 1699 svenska),(18 december 1699 
svenska) 

Gustav Gyldenstolpe (Nordinska samlingen 470:43-58, 100) 

1. odaterat  
2. odaterat  
3. odaterat  
4. odaterat  
5. 8 mars 1 
6. odaterat  
7. 1 mars 1667 (odaterat svenska)2 
8. 12 december 1668  
9. 20 mars 16693 
10. 2 maj 1671  
11. 3 juni 1671  
12. 21 juni 16724  
13. 30 maj 1677  
14. 28 maj 1679  
15. 3 juni 1679  
16. 30 augusti 1679  
17. 17 april, u. å. 5  

                                                                               
1 Brevet är enligt katalogen odaterat. 
2 Texten är inte upptaget i katalogen. 
3 Detta brev finns i den Gyldenstolpeska samlingen, volym 3, på Riksarkivet. 
4 Brevet är daterat till den 1 juni i katalogen. 
5 Detta brev till bror Samuel ligger inbundet i Nordins brevvolym på ett 
annat ställe än de övriga, alldeles efter syster Susannas brev. Jfr Daniel 35, 16 
november 1676, med liknande innehåll. Kanske borde brevet dateras till 1676? 
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en frånvarande 
Bröderna Daniel, Carl  
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till Nils Gyldenstolpe 1660–1679

Utgåva av latinsk text i urval, översättning  
samt inledning av Annika Ström
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Denna bok innehåller en utgåva med svensk översättning av 114 brev, 
skrivna på latin under den andra hälften av 1600-talet. Breven är för-
fattade av de tre bröderna Daniel, Carl och Gustav Gyldenstolpe och 
riktar sig med några få undantag till deras äldre bror Nils som flyttat 
från hemmet i Åbo till Stockholm för att göra ämbetsmannakarriär. 

I breven erbjuds vi många glimtar av dåtidens samhälle, av det skånska 
kriget där en av bröderna deltog, om privata händelser och av de var-
dagliga problem som ofta handlade om att hålla samman familjen 
under kärva förhållanden. Vi informeras även om de verksamheter 
som bedrevs av jurister och ämbetsmän i stormaktstidens svenska 
statsförvaltning med förgreningar kring hela Östersjön.

Förutom sitt värde som historiska källor ger breven inblickar i då-
tidens utbildningsväsen med ett särskilt fokus på inlärningen av 
latin och retorik. De visar också på den höga latinkompetens som 
individer besatt under tidigmodern tid i Sverige samt hur detta ny-
latin var ett kommunikationsmedel som smidigt kunde utnyttjas för 
alla förekommande sociala behov.

Annika Ström är professor i retorik och docent i latin och verksam i 
retorikämnet vid Södertörns högskola.
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