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Personalia. 
 

Såsom thetta timmeliga Lijfwet ta- 

ger sin Begynnelse medh Gråt, fortsät 
ties med Oroo, Bekymmer och Weder- 
wärdighet; och ändtelig, genom Qwahl, 

Marter och Pijna, flyter i Dödsens 
swarta Haaf ; Så att man medh Job 

skiäligen fråga kunde: hwij lius woro gifwit them Ar- 
ma, och Lijf åth then Bedröfwade? Effter som wij döö 
dageligen och förlöpa såsom Wattn i Jordenne; Alltså 
tienar endast och allena, emot en sådan oundwijkelig 

Werldsens Wederwärdighet, then ädla Dygden, som sina 
Effterföljare, icke allenast hugnar, benöijter och sälle giör, 
så länge the här lefwa: sampt effter Döden uprättar them 

ett Odödelighets Monument och äfwigt warande Lof-Ord: 
Utan och ändteligen upkastar till en oförgängelig Salig- 
het, särdeles enär the thenne Förgängeligheten besluta, 

medh ett andächtigt Gud ware mig 
Syndare nådig. Ett sådant lofwärdigt be- 

trachtande har städze i Lijfstijden hafft then Högwälborne 
Grefwen och Herren, Herr GUSTAV ADOLPH De 

La GARDIE, Hans Kongl. Mayt:tz högtbetrodde Man, 
Råd och Svea Hoff-Rätts Praesident, sampt Canceller wed 
Kongl. Academien i Åboo; hwars Kropp, sedan som Siä- 

len uti the Himmelska Wåningar, hwarest hon Glädie 
tillfyllest hafwer, allaredan försatt är, nu ändteligen från osz 
bäres, och uti Jordennes Giömmen nedsänckas måtte, ther 

sammastädes then stora HERRans Tillkommelses Dag, 
medh alla Guds uthkorade Barn att afbijda: Tillwäran- 
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58 
des Hans Excellentz af en sådan Dygdennes Öfning hwar 
utinnan han under heela sin Lijfstijd occuperat warit, nu 

ändteligen then stora Fromma och Fordeel, att, fast än thesz 
förgängeliga Kropp i Jordenne beslutes; så  blijr lell thesz 
wälförtiente Beröm, och otillbörliga Lofs Åminnelse qwar 

uti alles Hiärta, som Dygden älska. Till föllia af thet- 
ta, täncker man thenne höga och förnähma Guds Försam- 
ling denne Sahl. Herrens Illustre Härkomst, högtberöm- 

melige Lefwernes Wandel, och sahl. Ändelycht korteligen 
föreställa, bedröfwadom höga Anhörige till någon Hug- 
nadt, then Sahl. Herren till wälförtient Ähre-Minne, och 
ändteligen å wår Sijda förnähma Dygdennes Effterföll- 
iare, af them som här qwar lefwa, competerar och till- 

kommer. 
 

Thenne Högwälborne Sahlige Grefwen och Herren, 
Herr GUSTAV ADOLPH De La GARDIES höga Uhr- 

sprong och Härkomst anbelangende; så är han till Fäder- 
net af then Franzöiska uhrgamla och Namnkunnoge De 

La Gardieska Familien, som har gifwit Werldenne monga 
tappre Hiältar och Namnkunnoge Stats- och Rådmän bå 
de i Krig och Frijd, the ther för sina glorieuse Actioner 

liggia medh Heder i Jordenne, och lefwa hos effterkomman- 
de i stadig ihugkommelse. 

Å Mödernes Sijdo har ock Hans sahl. Excellentz 
then höga Förmohn, att wara förbundin till Blodet medh 

åtskillige Keyserlige, Konungslige, Chur- och Furstl. Huus 
och Slächter, om hwilkas Höghet och Gloire alla Tijders 
Historier öfwerflödigen weta att berätta: Warandes så- 

ledes: 
Hans Excellentz Herr Fader then Högwälborne Herren, 

Herr Grefwe Magnus Gabriel De La Gardie, fordom Kongl. 
May:tz Råd och Drotz, Directeur öfwer Justitie Wäsendet i 
Swerige och Finland, medh desz inkorporerade Provincier, 

sampt Upsala Academiae Cantzler. 
Hans 
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Hans Farfader war then Högwälborne Herren, Herr 

Grefwe Jacob De La Gardie, Riddare, Kongl. May:tz Råd, 
Marsk, och General-Feldt-Herre, Praesident uti thet Kongl. 

Krigs-Collegio, sampt Lagman öfwer Upland, hwars 
Huusfru war then Högwälborne Grefwinna Fru Ebba 

Brahe. 
Hans Farfaders Fader war then Högwälborne Herren, 

Herr Pontus De La Gardie, Riddare, fordom Kongl. May:tz 
Råd och Feldt-Herre. Hwars Huusfru war then Hög 

Wälborne  Fru Fru Sophia Johans-Dotter Gyllenhielm. 
Hans Farfaders Fader Fader Fader war then Högwälborne 

Herren, Herr Jacobus De La Gardie, Herre till Roussol  och 
Hornesson. Hwars Huusfru war then Högwälborne Fru, 

Fru Catharina Brinquierdi de Saint Columbs Dotter af ett 
Uhrgammalt Huus I Beárne. 

Hans Faders Moders Fader war then Högwälborne 
Herren, Herr Grefwe Magnus Brahe, Riddare, fordom Kongl. 

May:tz Råd och Drotz. Hwars Huusfru war then Hög- 
wälborne Grefwinnan,  Fru Brita Leyonhufvvud. 

Hans Fader Moders Fader Fader war then Högwäl 
borne Herren, Herr Grefwe Pehr Brahe, fordom Kongl. May:tz 

Råd och Drotz. Hwars Huusfru war then Högwälborne 
Grefwinna, Fru Beata Stenbock, Herr Gustav Stenbocks, 

Kongl. May:tz Råds Dotter, Drottning Catarinae Sy- 
ster. 

Hans Farmoders Moder Fader war then Högwälbor- 
ne Herren, Herr Grefwe Steen Leyonhufwud, fordom Kongl. 

May:tz Råd. Hwars Huusfru war then Högwälborne 
Grefwinnan Fru Ebba Lilliehöök. 

Hans Faders Moderfaders Fader Fader war then Hög- 
wälborne Herren, Herr Joachim Brahe, Riddare, Kongl. 

May:tz Råd. Hwars Huusfru war then Högwälborne 
Fru, Fru Margaretha Waase, Konung Gustavs thens Förstes 

Syster. 
Then sahlige Herrens Fru Moder war then Durch- 

läuchtige  och Högborne Förstinnan, Fru Maria Euphrosina, 
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Boren Pfaltz Grefwinna wid Rhein i Beyern, till Jülich, 

Cleve och Bergen Hertiginna. 
Hans Fru Moders Herr Fader war then Durch- 

leuchtige  Försten och Herren, Herr Johan Casimir Pfaltz Gref- 
we wid Rhein. Hwars Gemåhl war then Durchlauch- 

tige Förstinnan, Fru Catharina, Konung Carl then Nijondes 
Dotter. 

Hans Fru Moders Farfader war then  Durchläuchti- 
ge Försten och Herren, Herr Johan, Pfaltz Grefwe wid Rhein. 

Hwars Gemåhl war then Durchläuchtige Förstinnan, Fru 
Magdalena, Boren Hertiginna till Jülich, Clebe och Bergen. 

Hans Fru Moders Moder Fader war then Stor- 
Mächtigste och Storwördigst i Åminnelse Konung Carl den 

Nijonde, Sweriges Götes och Wändes Konung. Hwars 
Gemåhl war then Durchläuchtigste Förstinnan, Fru Anna 

Maria, Boren Pfaltz-Grefwinna wid Rhein. 
Hans Fru Moders Fader Faders Fader war then 

Durchläuchtige Försten och Herren, Herr Wolffgang, Pfaltz- 
Grefwe wid Rhein. Hwars Gemåhl war then Durch- 

läuchtige  Förstinnan, Fru Anna, Boren LandGrefwinna till 
Hessen. 

Hans Moderfaders Moderfader war then Durch- 
läuchtige Försten och Herren, Herr Wilhelm, Hertig till Jü- 

lich, Clebe och Bergen. Hwars Gemåhl war then Durch- 
läuchtige Förstinnan, Fru Maria, Keyser Ferdinandi thens 

förstes Dotter. 
Hans Fru Moders Moder Faders Fader war then 

Stormächtigste, Glorwördigst i Åminnelse Konung Gustav 
then förste, Sweriges, Götes och Wendes Konung, Hwars 

Gemåhl war then Stormächtige Drottning Margaretha 
Leyonhufvvud. 

Hans Fru Moders Moder Moders Fader war then 
Durchläuchtigste Försten och Herren, Herr Ludvick, Pfaltz- 

Grefwe wid Rhein och Churförste.  Hwars Gemåhl war 
then Durchläuchtigste Churförstinnan, Fru Elisabeth, Boren 

LandGrefwinna till Hessen. 
Af 
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Af thesze uhrgamle, höge och Ridderlige Stämmer är 

thenne Sal. Herren född här i Stockholm Åhr 1647. then 
10 Decembris, och straxt effter then naturliga Födelsen, ige- 

nom thet heliga Döpelsens Förbund, uti Guds Kyrkia in- 
ympat; Och alldenstund Gudsfruchtan är Wijszhetennes 

Begynnelse, som hafwer Löffte medh sig om thetta och thet 
tillkommande Lijwet, så är ock Hans Excellentz genast uti 
sin späda Barndom först och främst ther till hafder, och se- 

dan uti alla andra hans Ålder och Stånd lijkmätige Wet- 
tenskaper och Öfningar, anförder, hwar wedh then Sahl. 
Herren ock så stoor Flijt och Ifwer spöria lätt, att för the 
lärde och förfahrne Män, under hwars Information han 

stod, snarare fattades Konst att lära, än för honom att fat- 
ta och förstå; så att otwifwelachtigt theraf äfwen then 

Tijden allaredan slutas kunde thet then Sal. Herren skul 
le blifwa  en sådan, som man honom sedermehra wärkeligen 

har befunnit. 
Till ytterligare Cultur af sådane maklösa Sinnes 

Gåfwor, som hans Excellentz både till Förstånd och Min 
ne ägde, blef hans Excellentz  Åhr 658 in Junio afskickad till 

Academien i Upsala, hwarest han så wäl publice som privatim 
sijna Studier medh then Flijt och Ifwer ijdkade, och i kortan 
Tijd så merkeligen tilltog, att alla honom medh förundran 
ansoge, i hwilket Anseende honom ock Åhr 665 af Kongl. 

Academien, Rectoratet ther sammastädes uppdragit blef, thet 
then Sahl. Herren samma Åhr medh then Flijt och För 

sichtighet förestod, samt ändtelig medh en så herlig latinsk 
Oration af lade, att hwar och en skiönbart ther af sluta 

Kunde, huru stort Ämbne uti then salige Herren war, till 
högre Bestellningar. 

Och såsom Hans Excellentz effter Rectoratetz Af 
läggande Academien quitterade, och han i alla sina Gär 
ningar, så länge han lefde, höllt then flychtiga Tijden för 
dyrbar, låtandes förthenskull honom intet uthan Frucht 
aflöpa: Alltså begaf han sig genast Åhr 667 till Pere- 
grination och Wandring åth fremmande Land, stellan- 
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des först sin Resa  här ifrån genom Dannemarck och Kiö 
penhambn (hwarest then sahlige Herren af Hans May:tt 

Konung Fredrich den 3die högloflig i Åminnelse, medh all 
Kongl. Benägenheet, ansedd blef) och sedan till Hamburg 

therest Hennes May:tt  Drottning Christina, som then 
Tijden tijt ifrån Rom kommen war, then salige Herren 

icke allenast medh all synnerlig Nådh emot tog; utan och 
öfwerliudt tillkenna gaf, att Hennes May:tt i thenne (tå) 

unge Grefwens förnufftige Discourser, samt wid öfwer Åh- 
ren stijgande Lärdom och Wettenskaper, en särdeles För- 

nöijelse hade. 
Sedan Hans Excellentz någon Tijd ther warit, be- 

gaf han sig till the i Needer-Saxiske Gräntzen liggiande 
Försteliga Hoff och Residentzer, såsom:  Zell, Hannover, 

Wolffenbüttel, Anhalt etc. och sedermehra uti Majo samma 
Åhr wijdare till Breda, hwarest Hans Kongl. May:tz wår 

allernådigste Konungs och Herres, till Tractaterne emellan 
Franckrijket och Spannien then Tijden wälförordnade Her- 

rar, Ambassadeurer, Kongl. Rådet Herr Jöran Flemming, och 
Grefwen af Donaw sig befunno; Förwärfwandes sig then 
Sahl. Herren ther sammastädes, för sina höga Qualiteter 

skull, Affection, Estim och enhälligt Lofford, hos alle frem- 
mande Potentaters höga Ministrer. 

Någon Tijd ther effter, reste then Sal. Herren i föllie 
medh  Herr Ambassadeuren Grefwe Donaw till Engeland; 

och sedan han sig til thesz Negotiation ändat war, ther sam- 
mastädes uppehollit, gick han åter tillbakas igen åth Tysk 
land, i Mening the öfriga Chur- och Förstl. Hofwen att be- 
sökia: men inföll, med sin Ankomst till Cölln, uti en döde- 

lig Siukdom. 
Sedan then salige Herren nu effter någon Tijds för- 

lopp, genom thens Högstes Tillhielp, kom sig före igen, 
förfölgde han sin förrige Dessein, medh the Chur- och Förstl. 

Hofwens  Beseende; såsom: Bon, Trier, Metz och Heydel- 
berg, och ther han med Försteliga Hofwet Baden-Durlach 
för Slecht och Närförwandskap skull nödgades nogre Da- 
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gar länger förblijwa, reste han sedermehra Åhr 668 genom 
Straszburg, Nürnberg och Augspurg,  öfwer Schweitz till 

thet Keyserliga Hofwet i Wien uti Österrijke, och ytterligare 
genom Steyermarck åth Venedig och Rom, hwarest Hans 

Excellentz åter fann för sig Hennes may:ttt Drottning 
Christina, som honom, lijka som för, medh all synnerlig Nåd 

fägnade. 
Uthi thenne Namnkunnoge Staden uppehölt sig Hans 

Excellentz någon Tijd, så wäl för Språket som andre ther 
sammastädes befindtlige monga Antiquiteter och Synwär- 
digheter skull, och sedan han sådant intaget och beskodat 

hade, reste han ther ifrån till Neapolis, och åter tillbaka åth 
Rom igen. Stellandes sin Resa åth Stoorförstendöm 

met  Florentza, och ytterligare genom Savoyen ofwer Alpes, 
och till Lion i Franckrijke. Under hwilken Reesa then Sal. 

Herren intet velat obeskodat lemna Provincien Languedoque, 
och thet änuu ther sammastädes igen warande gamla Rid- 
derliga De La Gardieste Familiens Stammsäte, utan sådant 
sielff uti Ögonsicht taga. Hwilket förmodelig icke uthan 
någon särdeles Sinnes Bewekelse, samt Betrachtande af 

Guds underbahre Förändringar, uti Menniskio Saker, 
Lärer skiedt wara; och att för Dygden och Tapperhet intet 
Land, så godt thet ock wara monde, nog synes, uthan me- 
nar  öfwer alt ther att wara hemma, hwar thet allenast nå- 

got stort och berömmeligt kan uthrätta. 
Här på continuerade then Sal. Herren sin Reesa till 

Paris, och sedan han någon tijd ther sammastädes sig uppe- 
hollit  och ther under så wäl hos Konungen sielff, som thesz 
förnämsta Ministrer, en synnerlig Nåd, Estime och Affection 

wunnit, begaf han sig, genom the Spanske Nederländerne, 
Holland, och wijdare till sitt kiäre Fädernesland igen, tijt 
han anlände Åhr 1670. medh then store Frucht och For- 
dehl af sin Resa, att han icke allenast fullkomligen lärdt 

Språken och Tungemåhlem af the fremmande Länder och 
Rijken, som han igenom rest: utan ock intagit theras 

Politie, Seeder, Interesser, medh hwad mehra som lofwär- 
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Digt war att weta, och honom för sin Konungs Tienst och 

Fäderneslands Nytta framdeles till pasz komma kunde. 
I hwilket Afseende Hans May:tt genast, med then Sal. 

Herrens Hemkomst, icke allenast honom i Nåder kallade 
till sin Öfwer-CammarHerre; utan och straxt ther effter, 

tå Engeland, Franckrijket och Holland woro råkade tillsam- 
mans, uti ett Wapnskipte, Åhr 672 uti en myckit impor- 

tante Commission, Fredswärket angående, afskickade först 
till Engeland och Franckrijket, och sedan till Regenspurg, 

uti hwilcken Bestellning then Sahl. Herren förblef till 
Åhr 673. Men medh hwad särdeles Prudence och För- 

sichtighet Hans Excellentz thenne sig i Nåder anförtrodde 
wichtige Commission, på alla Ställen förrättat, och huru 
nådigt Nöije Hans Kungl. May:tt uti thenne Hans under- 
dånige Förrättning, som ock förnemligast uti en myckit 

importante Affaire hos Försten af Neuborg, funnit, sådant 
är icke allenast att intaga af Hans May:tz åtskillige Skrif- 

welser och ther utinnan befindlige allernådigste Expressioner, 
uthan ock jämwäl ther af, att Hans May:tt med Sal. 

Herr Grefwe Königsmarcks avancement till andre Charger, 
hwar igenom Öfwerste Stellet öfwer Hans May:tz Lijf-Re- 
gemente ledig blef, för godt fann, och behagade samma Re- 

gemente then Sal. Herren updraga. 
Samma Åhr den 4. Octobr. blef och fullbordat thet 

tillförende  wed then  Sal. Herrens afresande till ofwan 
sagde Commissioner, genom thens Högstes nådige Försyn, 

påbegynte Ächtenskapet, emellan then Sal. Herren och 
fordom Hans Kongl. May:tz Råds och Cancellers, Hans 
Excellenzes Grefwe Erich Oxenstiernas k. Dåtter, then 
Högwälborne Fröken Elisabeth Oxenstierna, then Sahl. 

Herrens qwarlemnade Fru Änckie-Grefwinna, hwilken nu 
så monga Sorge Tårar, för sin Sal. Herres och kiäre Ma- 
kas dödeliga Afgång fäller, som hon Glädiestunder medh 

honom i Lijfstijden hafft hafwer. 
Thenne höga Bröllops  Act, som skiedde på Callmare 
Slått, uti theras May:tters Konungens och Rijks Än- 
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ckie- Drottningens höga Presence, medh hela thet Kongl. 

Hofwets, blef så myckit mehra solemner, som Hans May:tt 
äfwen samma Dag then Sal. Herren then stora Nåden 

gjorde, att kalla honom till sitt Råd, och således uphöga 
honom till then största Dignitet och Ährestelle i sitt Rijke, 
uti hwilket höga Ämbetes updragande Hans Kongl. May:tt 
har täckts, såsom ther till bewekande Orsaker icke allenast 
införa, och berömma then Förmån, som Hans Excellentz 

af GUD och Naturen hade till att wara Hans Kongl. 
May:tz Blodsförwante, så wäl som thesz Högtährade Herr 
Faders Hulde och merkelige Tienster, utan ock i synnerhet 
thenne Sal. Herrens egne berömlige Qualiteter, thesz rede 

lige Förhollande, och the goda och trogne Tienster, som han 
uti åtskillige honom anförtrodde Commissioner och Beskick- 
ningar till fremmande Potentater, medh Kongl. May:tz hög- 

sta åthnoija  och Nytta gjort och bewijst, Hans Kongl. 
May:tt  hölt  af thet Wärde, att hade uthom thet öfriga 

gifwit Hans Kongl. May:tt Anledning  nog, till att ihog- 
komma then Sal. Herren medh Nåd och Befordring. 
Och såsom Hans Excellentz thetta sitt höga Embete 

wärkeligen tillträdde straxt ther effter, med sin Ankomst till 
Stockholm, och Hans May:tt ther uppå i Nåder för godt 

funnit att tillijka beläggia then Sal. Herren, såsom 
Cancellie-Råd, Omsorgen för Affairerne uti thesz Cancellie- 
och Justitiae Revision, hwars dageliga Skiötzel Hans May:tt, 

genom sine nådige Bref och Påminnelser, Tijd effter an- 
nan then Sal. Herren nådigt anbefalte: Alltså ock, ehu- 

ruwäl then Sal. Herren af ett sådant stadigt och oupphör- 
ligit Arbete, som honom så wäl uti Senaten som Cancelliet 
stundeligen öfwerlåg, till sin Helsa kom myckit att lijda, 
så lätt lijkwist then Sal. Herren sådane af Hans Kongl. 

May:tt sig i Nåder anbefalte Förrättningar fast mehra om 
Hiertat wara, än sin egen Helsa och Wälfärd: tillräcknan- 

des  sig för största Sällhet, att kunna then swåra Hans 
May:tt then Tijden öfwerliggiande Krigs och Regernings 

Bördan, på något Sätt lätta och lindra. 
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Till ytterligare betygande af sin Kongl. Benägenheet, 
och nådiga Förtroende, emot thenne Sal. Herren, har 

Hans May:tt icke allenast Åhr 681. uti Februario, nådigst 
uppdragit then Sal. Herren Lagmans Bestellningen öf- 

wer Wester-Giötland och Dahl, som thesz Herr Fader för 
annalkande Ålder skull, wed then Tijden afträdde, samt i 
näst ther på fölliande Octobris Månad förordnat, att Hans 

Excellentz uti högbemelte thesz Herr Faders Frånwaru, Justi- 
tien i Kongl. Swea Hoff-Rätt administrera skulle, till Af- 
slutande af the tå ther sammastädes befindlige oafgiorde 

Rättegångs Saker och Ärender: uthan ock af Kongl. 
hög Ynnest, samt i Anseende till then Sal. Herrens wijdt 

bekandte Rättrådighet, Capacitet och högstberömliga Nytt, 
för Justitiens rätta Skieppande, Åhr 682. den 17 Aprilis ho- 

nom nådigst vocerat och kallat att wara Praesident uthi 
högbemelte Kongl. Rätt. Uti hwilken nådige Kallelse Hans 
Excellentz för sin ther utinnan högst berömligen förde Con- 

duite skull, ett odödeligit Loford förwärfwat, och sitt Lefwer- 
ne beflutit hafwer. 

Af sådan thens Sal. Herrens wälbepröfwade Nijt 
för Konungens  och Fäderneslandets Bästa i alla måtto, 
blef Hans May:tt Åhr 687 icke allenast föranlåtin, uppå 

Consistorii Academici i Åbo underdånige Förslag, att con- 
stituera  then Sal. Herren till thet någon tijd bort åth hos 

them ledige Cancellers Embetes beklädande: uthan ock föll- 
iande Åhr 688 att förordna then Sahl. Herren, hwilcken 
icke mindre uthi thet Romeska Rijkets Stadgar och För- 
ordningar, än uti alla andre Justitiae Saker och Ärender i 
gemen, en fullkomlig Kunskap hade, wed then Visitation, 

som besluten war, till undersökiande af Justitiens Administra- 
tion, wed Kongl. Tribunaler i Wiszmar, sampt slutande af 

åtskillige angelegne Strijdigheter, som emellan högbemelte 
Kongl. Tribunal, sampt the Bremiske och Pommerske Re- 
gerningarne upwurne woro. Och Ändoch thenne Visitation 

hade så myckit större Swårhet medh sig, som hon war 
then första, och then, the fölliande till Regel och Methode 
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tiena skulle, så wiste lijkwist then Sal. Herren sådan 

medh sin wanliga Försichtighet, så wäl skicka och laga, att 
samma Visitations-Wärck, innan en kort Tijd, blef stellt på 
then Foot, som thet nu står, och then wäl fattade, samt att 

Kongl. May:tt sielf approberade Recessen, sluten i Wiszmar 
Åhr 688, som sedan genom Trycket utgången är, then Sal. 

Herren till största Beröm, gifwer wid Handen. 
Samma Åhr den 1. Decembr. medan Hans Excellentz 
ännu wistades i Wiszmar, undfick han Kongl. May: tz 

nådigste Ordres, att så snart Visitations-Wärcket woro full- 
ändat, tillijka medh herr Kongl. Rådet, Feld-Marskalcken 
och General-Gouverneuren Hans Excellentz Grefwe Nils 
Bielke utskrifwa en Land Dag i Pommern, att tillsammans 

träda medh Ständerne, och öfwerläggia medh them om 
något wichtigt och angelegit, Staten angående. Hwilcket 

then Sal. Herren medh lijka ospard Flijt och skyldig Lydno 
i Underdånighet effterkom: begifwandes- sig sedermehra 

medh wälförrättade Saker, sampt Kongl. Mayt:sz  ther öfwer 
erholdne nådigste Approbation, ther ifrån till Stockholm 
tijt han anlände Åhr 689 uti Martio; tå Hans Excellentz 

åter gick till sina ordinarie höga Embets Syslor igen, och 
ther utinnan continuerade in till Åhr 692.  hwilcken 

Tijd Hans Kongl. May:tz försäkrat om thenne Sal. Her 
rens Tro och Rättrådighet, samt stora Nijt för Kongl. 

May:tz höga Interesse, och thet gemena Bästas Befordran, 
hwar af han så monga goda Prof gjordt hade, i Nåder 

resolverade, att åter anförtroo honom en wichtig och högt 
angelegen Commission, äfwen ock uti Hertigdömmet Pom 

mern, angående fullfölliande och Richtighet af thet ther 
sammastädes tå allaredan påbegynte Reductions-Wärcket, 
öfwer Alienation; af the framfarne Pommerske Hertigars 
Embete och Taffel-Gods. För hwilken Resa och swåra 

Arbetes antagande Hans Excellentz, i Anseende till then 
sig öfwerliggiande Kropps-Indisposition, hwar af han dage- 
ligen Anstöter kände, fuller gierna hade warit dispenserat: 

Men såsom then Sal. Herren hade lärt holla rättan Lyd- 
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no  emot sin Konung, och Bud hans, samt allom Konungz- 
ligom rätt styrka, hwar om, fram för egen Wälfärd, en tro- 
gen Undersåtare sig altijd bör låta wara angelägit: Altså 
har och thenne Sal. Herren heller welat medh sin Helsas 
Äfwentyr thetta swåra Arbetet sig antaga, sampt under- 

kasta sig alt thet Efftertal, och the Förtretligheter som then 
onda Werlden plågar, i sådan måhl, belägga goda Gier- 

ningar medh, än blifwa tilbaka, uti thet, som Hans May:tt 
för sin och Fäderneslandets Tienst, honom i Nåder har be- 
hagat wällia och utsee till:  Förthenskull begaf sig ock then 
Sal. Herren till föllie af Hans May:tz allernådigste Willia 
och Befallning Åhr 1692 uti Martio, här ifrån Stockholm 
till Hamburg; hwar ifrån hans Excellentz notificerade the 
Pommerska Ständerna sin Ankomst, och giorde all nödig 

Anstalt till thetta angelägne Wärckets Företagande: re 
sandes i medler tijd sielfwer, medh Hans Kongl. May:tz 

nådigste Tillåtelse, för sin helsos Skiötzel skull åth Warma 
Badet; hwar ifrån Hans Excellentz, effter någon Tijds 

Förlopp, sig begaf åth Pommern: hafwandes i medler tijd 
uti Staden Wiszmar, angående nogra wichtige publique 

Ärender, Conference, medh the tijt förskrefne Bremiske och 
Pommerske Deputerade, hwar wed och publicerat blef, then 

öfwer 688 Åhrs slutne Visitations författade, och af Hans 
Kongl. May:tt sedermehra 692 confirmerade Recessen, hwar 

om tillförende rördt år. Wed sin Ankomst till Stettin, som 
skiedde uti Septembr Månad, öpnade och förestelte Hans 
Excellentz på behörigt sätt sin af Hans Kongl. May:tt i 

Nåder undfångne Commission, för then Pommerska Reger- 
ningen:  Gifwandes ther jämte wid handen alla the Råd, 

Förslag och Medel, som någonsin af Menniskio Försichtig- 
het, till Befordran af ett så wichtigt Wärck, uptänckas 
kunde; hwar utinnan Hans Excellentz (ther icke Siuk- 

domen hindrade) medh  obeskrifweligit Arbete och Natte- 
wakan, continuerade till Novembr Månad uti nästförledit 
Åhr; Så att ingen, som hafwer nogon Kunskap om then- 

ne Commissions Wichtighet, och then Sal. Herrens ther wid 
för- 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

69 
förde stora  Circumspection och Sorgfallighet, lärer kunna 
träda så långt ifrån Billigheten, att miszunna, mindre att 

betaga honom, sitt ther igenom wäl förwärfwade Lofford, 
helst och emedan som icke allenast, the margfallige thetta 

Wärcket angående publique Acter, Deductioner och Skriff- 
ter, som dels i Trycket utgångne finnes, bära nogsamt 

Wittnesbörd om hans här wid anwände Flijt och Arbete; 
utan ock Hans May: tt sielf hwilcken så wäl uti then Sal. 
Herrens Lijfstijd, genom åtskillige sina nådiga Bref och 

Uthlofwelser, medh största Nåd och Beröm sådant låtit för- 
stå, som jämwäl ock effter thes Död, i egin hög Person, thesz 
högtbedröfwade Fru Änckie-Grefwinna, medh slijka nådige 
Expressioner, hugnat hafwer. Hafwandes ther hos ock the 
Pommerske Ständerne, icke mindre än the, som uti thetta 
Wärcket medh Hans Excellentz arbetat, så wäl sielfwa, 

som genom Deputerade, icke allenast på thet högsta berömt 
Hans Excellenzes, för sin wid thetta Wärcket wijste, Rätt- 

wijsa och Ijwer, för Hans May:tz Tienst: uthan ock sig 
ther utinnan lyckeliga skattat, att till ett så wichtigt Wärck, 
en så högt uplyst Herre brukat worden är. För thet öfriga 
så kan thet ock säijas till hans Beröm, att han så gjort sin 
Öfwerhets Tienst, att fuller Kongl. May:tz Rätt intet blif- 
wit till ringaste Del effter gifwin, uthan i fullnoga acht ta- 

gen: Men lijkwist allom betagit, att kunna medh Skiäl 
klaga sig wara förnär skiedt. Sådant har nu warit thens 

salige Herrens efwerne i Wälmachten. 
Hwad nu för thet öfriga hans Siukdom och sal. Hä- 

danfärd wed kommer, så är ther om korteligen att berätta, 
att Hans Excellentz nogra Åhr bort åth har warit plågat 
af en hoper öfwerflödiga Humores och en swår Colica, 
medh hwarjehanda ther wed hängiande Siukdomar och 

Opaszligheter, till hwilkas Förekommande Hans Excellentz 
fuller betient sig af Surbrunnnar och Warma Bader, samt 

åtskillige förfarne Läkiares Råd, så här hemma i Rijket som 
annorstädes, hwar igenom ock then Sal. Herren fuller 
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understundom  funnit nogon Lysa, men lijkwist ingen full- 
komlig Bätterleek: utan såsom Wattnet  medh sitt stadiga 
Drypande förnöter then hårda Stenen, så giorde ock the 

then Sal. Herren på sidstone nästan stadigt öfwerliggiande 
Opaszligheter  småningen så förswagat, att Hans Excellentz 

wed Wårtijden Åhr 693 alldeles kom att blifwa till Sängs 
liggiande; hwar igenom hindradt blef, att han icke så tij- 
digt som ärnat war, kom att anträda sin Resa till Brun- 
nen i Piremondt, utan nödgades dröija till Junii Månad, 
Tå Hans Excellentz fuller begaf sig på Resan tijt åth, 

Men hinde intet längre än wed pasz 4 Mijl ifrån Stettin 
till Lochenitz; therest Hans Excellentz blef rördt af Slag, 
som honom på några Timars Tijd till Tungan och half- 
wa Kroppsens Ledemöter, så häfftigt betog, att effter 

Menniskio Omdöme, ingen  wån till hans Helsas Restitu- 
tion wijdare war att wänta; hwarföre man ock then Sal. 
Herren tillbaka föra lätt till Stettin, therest han lijkwist 

genom Guds Bijstånd  så wijda hulpin blef, att han, effter 
nogra Weckors Förlopp förmåtte antaga Resan igen till 

Brunnen, hwar af ock så fölgde then önskeliga Wärckan, 
att then Sal. Herren åter kom på Fötterna, och till sitt 

förriga Commissions-Arbete i Stettin igen. 
Men såsom then Sal. Herrens största Åstundan war 

att befordra thenne sig i Nåder anförtrodde Commission, till 
ett så skyndesamt som fullkommeligit Uthslag, och han till 
föllie ther af, genom en särdeles Arbetes Trägenhet, sökte 
att ersättia och igen winna then Tijden, som han förmente, 
under sin Siukdom, icke så fruchtsamligen som han wille, 
aflupin wara, Grijpandes sig an medh större Arbetes Ijf- 
wer och Nattewakande, än hans swaga Kraffter thet tåla 

kunde: Alltså inföll åter igen then Sal. Herren uti en swår 
Siukdom, som han in till Döden ey öfwerwinna kunde, 

oansedt then samma hade sina Intervaller och Ombyten, så 
att then Sal. Herren gått upp ibland, låtit finna sig wed 

Commissions-Arbetet, och swarat Hans Kongl. May:tt i 
Underdånighet på åthskillige angelegne Saker och Bref, 

hwar 
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hwar öfwer Hans May:tt fordrat thesz Underdånige Be- 

tänckiande. 
Sedan som nu then Sal. Herrn tillijka medh the an- 

dra tilll Reductions-Wärket Deputerade i Underdånighet no- 
tificerat Hans May:tt om Commissionens Sluth, och Hans 
Excellentz ther på erhollit Kongl. May:tz Låf, att resa hijt 
till Swerige, så begaf han sig i Novembri förledet Åhr i- 

från Pommern, och ankom myckit siuk till Ystedt den 27de, 
och så wijdare till sin Gård Wärnenäsz, wid Callmare belä 

gen, therest Hans Excellentz förblef till den 24 Februarii in- 
newarande Åhr, tå han ock fuller förfogade sig ther ifrån, 
Effter som thes dageliga Längtan och Trängtan ingen stör- 

re war, än att kunna nu en gång för alla, få se sin nådige 
Konung, och i Underdånighet betacka Hans May:tt för all 

Kongl. Benägenhet, samt uti thes nådiga Hägn och Yn 
nest anbefalla, sin nu i Sorgen fördiupade Grefwinna: 

Men then stora Hans Excellentz öfwerliggiande Swaghet 
hindrade Resan, så att Hans Excellentz nogra Mijl ther 

ifrån, måtte låta wända om till Wärnenäsz igen. 
Och såsom Hans Excellentz wed sin Igenkomst till 

Wärnenäsz förmerckte sin Dödsstund nalkas, och att ho- 
nom  till föllie ther af en mehra important Resa förestod än 

then, hwar ifrån han hindrat blef: Alltså giorde han sig 
ther till alldeles färdig, och lätt försee sig medh then rätta 

Wägekosten, som är HERRans högwärdiga Nattward, 
hwilken han then 5te Martii medh all Christelig Devotion an 
nammade, säijandes åtskillige gånger the Orden, som then 

Sal. Herren allredan 693 i Stettin för sin Lijk Text uth- 
korat hade: Gud ware mig Syn- 

dare nådig. Hwar uppå then Sal. Herren sam- 
ma Dag om Middagen, under Predikantens och flere När- 

warandes Böner och Suckningar till GUD, medh fullt 
Måhl och Förstånd, sachtmodeligen i HERRanom af- 

somnade, sedan han uti thenne mödosamma Werlden Chri- 
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steligen och högstberömmeligen lefwat, uti Siw och Fijra- 

tijo Åhr, Twå Månader och 26 Dagar. 
Hafwandes then Salige Herren alla the stora och o- 

förlijkeliga Gåfwor, som han af naturen, Flijt och Förfa- 
renhet fått, städze anwändt till Guds ord och sins Konungs o- 

skrymtade Tienst. Uti alla the honom anförtrodde Be 
stellningar warit arbetsam, rättrådig och redelig: stellan- 
des sig altijd för Ögon, hwad i synnerhet thet höga Do- 

mare Embetet wed kommer, som han förwaltade, att 
thet icke hörde honom sielff till, uthan Gudi, för hwilcken 
han ock therföre skulle Räckenskap göra; och förthenskull 
altijd sig ther om wijnlade, huru han wijszligen, rättråde- 

ligen och beskedeligen hwars och ens Rätt handtera måtte. 
Han kallade thet, som rätt war, Rätt, och gaf aldrig 

åth Orätten någon Färga heller Förstånd, som then icke haf- 
wa borde: hafwandes för all Ting hollet sin Tunga ifrån 

sin Nästes Förtahl, sina Händer lediga för egen Nytta och 
Gagn, ingen förolämpat och aldrig förtryckt någon Men- 

niskia; Om hwilket högtberömlige Förhollende Hans 
Excellentz till sin Ähra och ewigt warande Loford, icke al- 
lenast utom Domstolen, wunnit ett allment och wälförtient 
Wittnesbörd af then ährebare Werlden, hos hwilken rätt- 
wijsan och loflig Handel alltid i Prijs är: Men ock af the 

innomföre i Kongl. Rätten befindtelige Protocoller, Täncke- 
Böcker och Skriffter, som bära hans Beröm, och så högt 
tala till hans Ähra, att Afwund och Illwillia, så stort som 

thet och wara kan, ther medh instämma måtte. Uti sitt 
private Lefwerne har Hans Excellentz warit Gudälskande, 
from och upprichtig: Emot sin Fru Grefwinna och Maka 
har han wijst en stadig Kiärlek och Omwordnad äfwen i 

sin största Siukdom, och thet allena sensibelt funnit till ski- 
lias wedh henne, som har warit från honom så oåtskillig 
i thet Leeda som Liufwa. Emot then Fattiga och Beträng- 
de har han warit barmhertig. Örnetaslares och Baktala- 

res Fiende, och hos hwilken ingen ond Misstancka om godt 
Folck lätteligen sig inrymma kunde. 
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Hans Wänners Motgång gick honom hierteligen till 

Sinnes; Men sin egen kunde han smälta medh Tålamod, 
hwar af han äfwen under sina longsamma Siukdomar 

monga berömliga och Christeliga Prof gifwit hafwer. An- 
dras Skickelighet  och Lärdom war hos then Sal. Her- 
ren uti höga Wärde och Anseende: Men the stora Wet- 

tenskaper som han sielf ägde, giorde han minsta Wäsende 
af. Ändteligen krönar Ändan alla wåra Gierningar, och 

therföre i en Summa om then Sal. Herren alt sagt som uti 
Sanning är, så war 

 
 

Hans Härkomst illuster. 
Hans Ungdom till alt godt skickelig, 
Hans Lefwerne för Werlden berömd, 
Och hans Död för Gud dyr och salig. 
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