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THESE S
Va vi i argument i.

I.

Cy, quanti fit faciendus vir, qui memorabilia effecerit, dijudicare ve-
iimusj necesfe eft, ut ad propofitum ejus, viam, qua metam opta-

tam attigerit, ubi et quando vixerit, fubfidia, quibus ufus fuerit atque
impedimenta, quse fuperarit, attendamus.

II.
Quibus omnibus jamjam perfpe&is, nulli dubitamus, quin Gusta-

Vum 1 dignum , qui liberator patriae fit nuncupandus , fummis effera-
mus Jaudibus ; five heroem Tyranni expulforem, five conditorem civi¬
tatis civem principemque miremur.

III.
Il!am vulgi ftultam opinionera, quse, in explicanda mundi adini-

niftratione et in concipiendo non phyfico tantum , fed etiam rnorali re-
rum ordine, plurima , quae fiunt, ad fatum, nefcio quod, ccecum et
inexorabile, refert, et providentise divinse et hominis libertati contra-
riam esfe , merito contendimus.

IV.
Sententise illorum Philofogorum , qui contendunt, Evangelifias,

Mattbaeum , Marcum et Lucam alterius alterum opere esfe ufos, haud
accedinaus.

V.
Profutura , quantum vere poterit, librorum Novi Foederis le&ia

ingentem varise fupelleftilem fcientise xequirit. Si vel inftruftisfimo
cuique Jvcvo»/r« rtyx 2 Petr. 3: 16 objieiantur pasfim, quam exiguo
cum fuccesfu imperitum vulgus ad leftionem Scripturse Sacrse acce.
dat, pronum eft concludere.

VI.
At vero favori Numinis benignisfimo eft adfcribendum, quod prse-

cepta roorum et placita doftrinse fwot,usvx aoCpiaxt tis auTiigiccv, quse ob-
jefta conftit-uunt Theologice papillaris, clare et perfpicue femper pro-
ponantur.

VII.
Litterse Paulinse fcatent ubique intima Philofophise fui feculi no-

titia. Nec hofpes fuit idem Au&or Sacer in fcriptis Grsecorum poeti-
eis, quorum herrifiicbia A&. 17: 28. I. Cor. 15; 33. et integrum
quemdam verfum Tit. 1: 12 ad verbum citavit.



SE

PR^DIO REGIO RÅFSNAS.

§■ I

quando Geographia Svecana ad perfedionem perduci queaf,
*** cognitione locorum particuiarium Topographica nitatur,
necesfe ed. Credimus igitur defcriptionem prasdii Räfsnäs H.
Ledoribus eo jucundiorem före, quo certius conftat, Vindicem
iibertatis Patrice Gustavum Erici ibi, ex injufta captivitate
Danica elapfum, fub tyrannica R. Chriftierni laniena Stockhol-
tnenfi feliciter delitttisfe, ac benignara conatus noftri interpreta¬
tionein enixe nobis expetimus.

Prasdium Regium Rafsnäs in Sudermanniae prasfedura Ny-
sopenß, territorio Selebo atque paroscia Thorefund litum,per la-
cum Mehrum diftat Stockholmia 6 milliaria Svecana, terreßri
autem itinere 7|, Nycopia Strengriefia 2 *, Mariafred et
arce Regia Gripsholm J, a templo Thorefund a diverforiis
pubiicis LSggfta i| et Sundby

Origo hujus prasdii, denominationis ratio et prima fata nos
penitus latent. Nobilisf. Palmfkold i) illud quidem appellat

i) R. Acad. Upfal, Colle&anea Topograph. Tom, 32. pars 2.
Pag. 55>7-

§. II.

A gam-
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gammalt Stummes Säteri, et v. Stiermnan 2) atque Botin 3)
Algotum Sture, Équitem de Räfsnäs mortuum 1426 ioquun*
tur, ac filium. ejus Anundum nepotemque Gufiavum posfesfores
hujus prsedii fiatuuut alii 4^; ex q.uibus autem fontibus b as c
hauferint, non indicant. Autiquisfimam, quas nobis innotuit,
ejus mentionem facit lapis fepuicraiis, in templo Thorefundenß
adbuc fuperfles, qui circa icontm viri galeati eataphracfiique bina
fcuta tribus Nymphasss foliis infignka, tenentis, ut fubjuntfia Tab. 1.
Flg. 2 offen dit. iirferis Monachalibus infcriptus: Arum epther
Gudz bord MCDLXII tha do välburen Man Hr Anund, Sture
Riddare, att Rääfsnes, atque fub pedibus Viri votum fifiit:
Gudh hans• fiel nadhe, i, e. Auno poR natum Chrifium 1462
obiit Wobiiis Vir Dominus Anund Sture Eques de lidfsnäs,
Deus propitius fit animo ejus! J. Mcsfenius, quo jure nefcimus,
liunc Anundum Sture de Räfsnäs vocat Confiliarium regni 5),
et, ad: arma quod attiset, de Fratre ejus Gubernatore regni,
hasc habet Olaus Pefri ad aiinum 1494: Befynnerliga lofvade
Herr Sten fjelf ut, att han ville halia ßtt bref och infegel vid
magt\ foni en ärlig man borde göra, om han cljefl forde 3 Sjö¬
blad till grafven medfig 6) eaque plena 1710 exbibet ffoh. Pr-
r.ingjkiold 7). Soror filorum Birgitcr Sture nu.pfir ffohamii
Chriftiemi He Oiby, Equiti- et Confijiario regn b, quo rum fiiiusEhcur .Johannis de Rydboholm, Eques auratus er Confiliarius
regni atque Pucfes. Alandias. g.) hereditate prasdium Refsnäs ad i it
ac; Pater erat Regis Gustav* f, nati in arce Lindholm die 12

Maji

2) Svea- och Gotha FFåTdinga Minne pag. 139:
3) Utkarft tili* Svenfka Folkets Hifioria, pag. 66g.
4) Svea Rikets Råda- Längd af C. R Uggla, 2 afdelh. p. 46, 53;
5) Theatrum Mobil it. Suec. pag. 48.
6 Svenfka Ghronika, Mfcr. Lubecse 1605 Jäeobi Abrah,, Upfal.

pag- 199
7) Monuments Upi. per Thiundam. p; 88-
8; Mesfenius il eit. pag.. 32-, 34 , 35, 124 — 6.
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Maj i r 490 9). Ma trat quidem S. Kempe <629 iox, Gustavhpm
ab ineunfe pueritia Divlnis er Iiberalrbus artibus primum in pateraa
curia Rcifsnas de in de iudo Srrengnenfi op ram dedisle a?que ;Epi-
feopus Laur. Paulinus 1636 aif, il'um Divinis et Philofophicis
litteris primo in curia pnterna Rdfsnas, dcinde Strengnefia; eo
tempore, quo Conradus Rogge ibidem Epifcop-tum gesfit il),
asfidue vacasfe 12); quo aufem nirantur audore nos fog it, pau-
ca tantum fubjungentes ex oratione Ordinarii A < fit 1 fis Petri
Audrece, qui, ut ipfe fatetur, per feprennium er quod excurrit,
.Regis Gustavi Concionator AuJicus lue rat 13,), quibus plura

A 2 ,me-

9) Er. J. Tegels Hifloria om Kon. Guftaf pag. i, Mesfenii Scon-
dia ill. T. IV pag. 47 & Dalin Svea Rik. Hift. 3 del, pag. 2. Cet.
Cfr. L. Salvii Beikrifning om Upland, pag. 141 — a.

10) Kild. Guilavj I. pag. 11.
11) Epifcopus defigriatus d, 12 Sept. 1479 diem obiit fupremutn

d. 5 Aprilis 150T, Rhyz. Epifcop. pag. 217 — ig.
12) Hift. Arftoae pag. 198.
13) pag. 50. Guflaf blef af fina Foråldrar vederhafd till att tåra

bok och annat godt, hvad hans Ungdom fördraga kunde. På fitt
13:de är blef han fordrad till de lårdafle Mån, fom man efter den
tidfens lågenhet kunde veta, fom var förfl hans Skyldeman Måfier
Eric, Domprofl i Upfctla, feJan Måfier Chrifiopher Swart, framde¬
les Domprofl ibidem. Item M. Ingolph, M. Hendric Slådhorn, M.
Matthceus, under hvilka han ock var in Academia har i Upfala. p.
51. På filt ig:de år blef denne adle unge fifunker af Riks/Öreßanda-
ren Herr Sten Svantesfon fordrad till Hofvet. Förf var hans of-
ning gema umgå med gamle förfarne Mån. Med Dr Hemming
Gadd och andre fiike confererade Han fymer ligen om Fäderneslandets
lågenheter — hutu våra ovänner och arffiender ftåmplade att de måt¬
te få detta riket under och hålla det i Egypt-fk ttåldom, p 52. Den¬
na o/kål var han ofta viderredo att afvårja det han fynnerliga i fin
ungdoms dagar beviftr uti den Jkårmytzel, Jom flod vid Stockholms
Stads Ladugård IVadla, då Soft in Hörby, gfoacfom Trolle, Carl
Knutsfon och månge andre kommo med 4000 godt Krigsfolk, och
gjorde där landgång, aktandes komma den förradlige ÅrkeBtfkop
Göjlaf till undfdttning, den dä låg beflallad på Staket. Der var den-
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meinoratu digna addiditiius ex Hiftoria immortalis hujas Heroisconfcripta ab Erasmo Ludovici atque emendata et aufta ab 11-luftrisf. Comite Petro Brahe moituo 1591 14)* Palria feli-

cis-

nel prisvårde unge Hjelte anförare får Herr Stens folk, flog de Dan•
fke af marken, få att en ganfka flor hop låg efter, en hop blef föfti Jjån famt drunknade och 1500 blefvo fångade. pag. 53. Så Jkeddeock tu år der efter vid Brånnekyrka , där Hans A'åd pä aen tiden för-de Hufvudbaneret, där lade de Svenfke fina fiender manliga ned.Sammaledes ock ftraxt derefter blifvo de Da: fke få qviflade af Så-dermalm t att de, deraf kommo, mitte draga till jjös blodige &c. SeArapredikning i Upfala DomKyrka 1560 d. 21 Dtc. utgifven 1620 afS. J. Phrygia.

14) Når Kon. Ckrifliern var många gånger af/lagen — och HerrSten icke ville komma till Honom, jå ville han komma till Herr Sten,
begåranies till Gifslare för fig Dotfor Hemming Gadd, Herr GufiafEricsfon, Lars Siggesjon , Bengt Nilsfon, <fföran Siggesfon och OlofKi/ningt hvilke voro alle fårjåkrade i Konungens lejdtbref och underflora eder tillfagde att de måtte frie och Jokre kon ma till Kon. och ilika måtto tillbaka hem i fltt behåll igen. Nu Jyntes , Jom de Darfki/kulle vara till frid benägne och efter det frid var Herr Sten och he¬
la Riket annammelig , b' vilja de han att Gisflnre mätte draga åflad tiliKon Ckrifliern. Des/e forbemälde gode Mån gå/to fig efter HerrStens befallning uti en Ésping med 12 Båtsmän Når dt kommo et»halfveke (en half mil enl. Ihres Glosfar. SvioGoth. 2 del. pag. 2011)Jjås motte dem Tyke Krabbe med ett Segelfkcip, beruftadt till 10a
man de till dem fade att det var Kon. Chrifliems befallning och be¬gäran att de (kulle följa dem till Elfsnabben, (en fäker hacnn utanför
IVIulkön i Weüerhanninge Socken 10 mil den fiöre, 6 och en halfmil den mindre fegelleden ifiån Stockholm), där han /kulle kafva nå¬got fymurUgt att handla. De Svenfke /varade att de icke voro be/kud¬de af fin Herre längre att draga ån till Konungshantn, hvar de icke
voro till finnes att handla med Kon. fom han fårr Jjef brgårt hade»då v lle d'- vånda om och draga till Stockholm igen. De Danfke fva-raie. att Kon. var nu få btkymraé att honom ingalunda var lägligtpå det rum något med dem företaga. Då fade de Svenfke fig be¬frukta att håruvd v fkuile vara lifl och fvek, famt den förfåkran demvar fvoren och bebrefvad icke jkulle vara faß, efter de icke på förbe-fkedde rum måtts komma till handel. Då fuoro de Danfke hvar för
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cisfime fervata Regem Gustavum I in hereJio fuo Räfsnäs

m-

ßg fåjandes: På min himmelrikes lott, det hafver icke den meningen;
utan (f fkole frie och behållne komma få väl af fom till. Som de
Sven/ke ändå dröjde for att rädfiä, ofverfollo Darfkame dem fåjan-
des: tivar I nu icke vcle med godvillighet komma till Kon.; få (kolen
Jgorat, ehvad I vele eller ej. pag. 13. Når de nu vordo bortförde
för fångar blef Herr Gußaf Ericsjön antvardad en Danfk Riddare i
händer benåmd Herr Eric Ericsjön till Källo, en from Man. Men
Danfke gfunkare kunde icke dölja fett onda upfåt och förjmådelfer;
hvarigenum Gußaf Er% Jökte läglighet huru han fkulle komma utaf det
oråttvifa fangelfet och undkom få ganfka underligen af blotta Guds
hje.p och tillfkyndan emot allt förfät och hinder famt efter mänga far¬
ligheter till Lybeck begårandts der lejd till Rätta. Gußaf Er. förla¬
de defs återfördran med fvar, att ingen ärlig Man (kulle med nånot fkål
kunna bevi/a att han var fånge, utan en öfvertallen , förrojkad och be-
fviken Gifslan , hvi ket dock föga hulpet, om Hr Nils Broms, Borgma¬
ßare i Lybeck och flere af de fot nämfle i Rådet icke kommit ihug , hvad
upfåt Kon. i Dan ark hade, att dem förtrycka och det nu få mycket
mera t Jom han efven var blefven Herre öfver Sverige. De för/kaf¬
fade Gößaf Er. der/öre uti ett fkpp och låto honom komma öfver
till Sverige. — Anno 1520, den ytterfla dagen i Maji kom Herr
Gußaf Er. till Colmar, och begynde handla med Borgarne och Krigs¬
folket att de icke fkulle låta Staden komma Kon. Chrifliern till handa9
utan för•moda att Riket matte innan fiackog tid komma till förlofsning
och frihet igen; men de Tyfke Knecktarne aktade ßä honom ihjäl,
p. 18- Når han fökte till nägre fin Faders Landbönder i Småland och
andre Bönder, hos hvilka han ftg någon tröft förmodade, och fann y
att aliefiådes ßod illa till. Han uptächte ftg något litet for dem,
förmanandes till kårlek, jåmja och inbördes endrågt, att göra den
Dan/k# tyrannen motfland; men en part gåfvo fig up och fkuto både
Skäktor och Pilar efter Honom. Sedan kom han till en Frålfisman i
Södra Widbo i Småland benåmd Bengt Ericsfon pä Skellenås, hvilken
rådde honom att följa fig till Stockholm upvifande fitt lejdebref, fomhan bekommit af Konungen. Men Herr Gußaf rådde den andre
tvärtemot, att följa honom ät Dalarne och ej förlita fig på Konun¬
gens lejdebref — famt drog igenom Södermanland till fin jvåger Hr
gfoachhm Brahe och fyßer Fru Margareta på deras gård Tärna,
förtaide dem huru hans re/a gått, hvad han hade hårt alle Svenfke



) 6 (
t ' ;

inrerdum commoratum fuUfe indicant litteras Ejus ad Nicotann
Stir-

IV!an vara tillredt af de Danfke, bad fin Svåger att fe fig väl före
och i tid håila Jig utaf vågen ifrån Konungen. Sädane tänder beha¬
gade Hr Joachim fvåra illa, dock fade han: Jag år ifynnerket får-
fkrifven af Konungen till Kröningen, om jag ån kunde hålla mig
därifrån\ hvar bli/ver dä min hußru och mina barn, kan te hända
min husfruges Föräldrar, Eder käre Fader och Moder famt flere
våra Känner måtte njuta mig ondt åt. Med Eder kan det hafva
faß annan tneamg; ty icke många veta, livar I kunnen vara fadd;
Så kan det ock icke gå mig värre än alla de andre Svenfke Herrar
Jom der nu allaredo förfamlade äro. pag. 20. Dermed hulpo de Herr
Gußaf efter fin förmögenhet både med kläder och penningar, huad

Jom han då bdiöfde och låto honom draga. Han fkyndade fig der-
ifrån till fin Faders gärd Rå;'sna5?, håll fig der lånliga någon tid,
gaf fig få tid gamle ÅrkeBifkop Jacob, fom liade fixtt visfie i Grips¬
holms Khfier, — oih bad honom om godt råd, hvad han fkulle före¬
taga. Arkebifkopen Jacob rådde honom att han fkulle gi/va fig till
K Chrißiern och fade fig vilja vara honom en god förmäklare med fin

Jörefkrift tiil Rikfens Råd, genom hvdka han tröße förfinJa honom
leid och faß f-örfåkring — — och till högre visfo det Herr Gußaf
måtte trößa fig vid, fad# Å.Bifk huru han var intagen i det Kon¬
ungsliga fridsbref, fom Fru Ckrifiina blef gifvet förr än Hon uplåt
Konungen Stockholms flott och Stad. Härom blef mycket difpmeradt
Qch handladt på några dagar; Men Herr Gußaf kunde dock ej blif-
va förfäkrad eller komma fig i den mer,ing, att han fkulle fatta nå¬
gon fafi lit till Kon. Chrißiern eller den Danfke lofven. pag. ar.
Imedlertid kom till Gripsholm en Herr Joachim Brahes Rantare,
fom bodde når under Tärna och hade följt honom till Stockholm be-
nåmd Gubben i Tromiewik. Honom fporde Herr Gußaf Ericsfonhuru hans Fader och Svåger famt andra Vänner mådde. Då kundé
Gubben för gråt fkuld icke mycket tala, utan teknade med handen
och fade med få ord. att dt blefvo afhuggne fyra dagar efter Krö¬
ningen få många Adelsman der voro. famt Borgmäßare och Råd i
Stockholm, — fedan fick han efven fövftå, huru hans ModerSyflerFru Chrifiina blef hållen den förfåkring henne bebrefvad var af Konun¬
gen. — Derföre fade Herr Gußaf till ÅrkeBifkop Jacob, att det nu
icke var tid flå efter leid, utan han tänkte att /öka och finna uppå
något godt Mandoms råd. Men Å.Bifk. Jacob var förfoffad och
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Srirgeri ibidem datas die 11 Julii 1554 15 )* Refcriptum e
Räfsnäs d. 16 Aug. 1559 ad Epifcopos regni de vigili et at-
tenta infpecHione Scholarum, quod latinitate donatum jfofeph
Thun 170g inferuit vitas Etici Paimfkoidii 16) atque Svetiee
edidit O. Celßiis 1750, 17).

In horto majori fuperefl magna quercus, 40 abhinc an-
110s fulmine i<Ha, quam, ut vetus fert traditio , Rex Gustavus
I plantavit ig) et confpiciendam dedimus Tab. I. Litt, a; nec
forte reticendum eil, fpondam adhuc in Räfsnäs fervari;, qua
iiic Pater Patriae ufus fuisfe creditur 19).

TeHamento^ AuguHisffmi Regis Gustavi I prasdium Råfs¬
näs cesflt minimo natu filio Ejus Carolo , Duci Sudermanniae,.

Ne-

blygd.es vid dt tfarliga rädd, fom han honom gifvit, få att han icke
hide eller vifte , livad han ytterligare jaga fulle. Rid S. Catharina
tid (rf. 25 Nov.) gaf Herr Guflaf fig ifrån fin gård Räfsnäs aktande
fig åt Dalarne.

ColhSio Palmfki&ld. Bibi. R. Acad. Upfal. Hiß'. Sve.can, pars 3*
fol. ! O — 21-

15) Hallenberg om Mynt och Varors varde pag, 302.
j6) Pag. 81 — 2
17) Mon. Polit. Ecclef. pag. 41 — 2.
18) *75° Sts Hufefyn öfver Råfsnås KongsgSVd fager, att denna

Ek tiS var frißt. Stammens höjd år for närvarande 11 och en half
alnar och omkretfen ftraxt ofvanfor roten 9, 3-fjerdedels alnar.

t9) Oecon. Béfigtningen d. 15- Sept. 1768 har följande anmärkning r
Uti CkaraEters byggningen och Kammaren till höger innom Salen finnes
förvarad en af FA med uthuggningar zirad fång, fom intill defs gamla
Stenhus byggnaden blef vid fißa Riksdag till Strängnäs Gymnafit- hus
bortfkånkt fått uti den få kallade Konung Gustaf j:s Kammare och
varit till ftÖgß dnfammes lagerfalle nyttjad, hviiken fång Herr Ba¬
ron och Preftdenten- (Johan G. Liljenberg) med Kongl». tillfiånd der-
ifrån hit nedflyttat, att få lange den af tid och ålder kan forvaras t

aldrig härifrån flyttar, utan hdgßbemälde glorvördige Konung till
minne vid magt hållas»-
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Nericiae et Wennelandias, cjui Principi Marije Tibi defponfatsepromifit praediuin Råfsnäs. Tegel hjec habet: Aret devefterbekom Hertigen fin Broders Kon. Johans Confens-bref pä Lifge«dinget, fom utlofvadt var i Heidelberg neml. Gripsholms Slott,
Strengnäs Stad, Tynelso Hus och Räfsnäs SätesGärd med Åkers,Sålfbo, Öknebo och Daga Härad 20).

Prseterea conflat, Regem Carolum IX filio fuo Duci Ca-
rolo Philippo 1C05 adfignasfe Räfsnäs et TynelsS gärdar 21).Eumque illud prscdium asditicio ornasfe lapideo 22) Palni/kioldhis teftatur verbis: Konung Carl p:de har låtit upbygga Stenhu-fet, fom der ßär och med andra härligheter utpryda 23). Nosäd haec pauca judicaviaius addenda 24): Anno 1628 die 29

Apri-

20) Dedication 1622 till 2 delen af Kon. Gustafs Hiftoria tcfr. JEgid. Girs: Chrönika om Kon. Johan III pag. 77, IVerwingsKon. Sigismunds och Kon. Carl IX Hifr. pag. 32, 36, 37, 40, 4r.
21) Stjernmans Sami. af Riksd. Beflut 1 del. pag, 603.
22) Vid. Excellent. Com. Erici Dahlbergii Svecia antiquaet bodierna Tom. 2. N:o 24.
23) L. c. pag. 595.
24) Detta Stenhus var 84 alnar långt och 1? alnar bredt med en

hvSlfd Källare under den ena hornkammaren och uti Kållaren en Kålla.
Flygeln på oftra lidan var 60 alnar låog och 15 alnar bred. Båda
täckte med tegeltak (Oeconom. befigtning i Sept. 1768). *722 anfågsreparation af detta hus komma att beftiga (ig till 23,552 Dal. K:mt
(Extraft af Hufefyn hållen 1722). Murar tak och innanrede var få for¬
fallit att det vid 1731 års Hufefyn anfågs fom obotligt. Enligt Rikets
Ständers Contoirs bref af d. 20 Jan. 1747 borde detta hus forfåljas ge¬
nom auftion, hvilken likväl irißäldes. Vid 1765 års Riksdag blef detta Sten¬
hus af Rikets Ständer låmnad till Strengnås Gymnafiihus reparation (Riks¬
dags Tidn. for år 1765. p. 172.) Med Confift. Gymn. bifall bortfålde Hr
Doft. och Bifk. Serenius det famma 5t Banco - Casfeuren Gottsman for
3000 Dal. K:mt (Protocoll hållit vid Oecon- befigtn. 1768 ). Oaktadt till
Gottsman Ikedde påminnelfer att borttaga det,feck det likväl ftå qvar iflere år. Den 15 Febr. 1773 Konungen till Landsh, Bar. Orn-
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Åprilis Rex Gustavus Adolbhus Conjugt (ux Mari« Hxts*«
uorie dedit Tynelfo och Rdfsnds gårdar 6ic 2 5).. Inter do-
nationes, quibus Regina Christina auxit Principem Carolum
Gustavum, erat Rdfsnds hur 26 ). Denique Palni/kold tefta-
ttur: Rdfsnar gård i Södermanland år 1652 af Kongl Drotzet
Grefve Magnus Gabriel de ta Gardie, jämte andra gods ttplåten
Fdltmarjkalken Grefve Clas Tott uti vederlag for Ekholmfunds
gård men åter 1654 d. «8 Maj i af då varande Hans K:gl. Höghet
och fadermera Kon. Carl Gefcf till Korgl Drotzet Grefve
Magnus igen affadd i vederlag får rnrrbeichmide Ekholmfundt
gård, fom Kon. Carl Gustaf fig af honom då dels genom byte%
dels ock genom hop tillhandlade 27) ef ff, Locceränst demor-
tuus 1677, haec adfert : Rdfsnds in Regia Familia ad noflram
usqtie artatem pe.vmanft. Fertilt admodum loco jacet; venatione ,

pifcatione , pratis, pecuaria et aliis naturce ruuneribus abundat 2%),
Rofpeclu venationis et pifcationis Bax res nunc temporis ionge
aliter fefe habet. Ad iiiud vero quod attinet, adjicimus fan-
tummodo, duas qüercus in horto majori diligentius notandas
esfe. Una , quas in Tab. I. Jittera b infignitur, a Gustavo III
plantata 17581 22-3- u In a rum altitudinem et triuin 11 In a rinn cir-
cuitum habet. Alterius, Tab. cit. et littera t confpiciendas,
quje ulnas alfa et unam in ambiru eft, fernen a Gustav®
IV Adolpho terrse 1783 fuit mandatum. Glandes aliquse, ab
his quercubus carptse, initio anni 1808 translat.se funt in år¬
dern Gripsholmenfem, ubi Princeps Gustavus, illa« in pyxide
pulvere referta, oliin in Rdfsnds transmittenda, coniévit 29).

B §. IIL

fkiöld om defs forfåljande genom auéiion. En vid namn Benedidtius
i Stockholm fkall då hafva köpt det och låtit med fegelbåtar afhåmta
öenen och bjelkarne. Nu fynes obetydliga fpår, hvareft det ftått.

25) C. Adierfparres Hiftorilka Samlingar; 2 del. pag. 191 — 2.
26) Paln fhiöld 1. c. pag. 59r. C. Adlerfparre 1. c. 1 del. p.326.
27) L. c. pag 503.
a8) Ttfto Palmfchöldio 1. c. pag. 589.
29) Enligt Konungens flkrifvelfe d. 16 Maji 1728 till KongU
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§. III.
Ad indolem Råfsn&fenjis piasdii IVafumque hodiernum ac-

•uratius defcribendum, credimus, pauca adhuc fupcresle obfer-
vanda 30).

In Codicibus rationum publicarum [ffordebocker) vetuflis,
determinatus fundi numerus (vifst mantal), quem contiaet Rdfs-
naSf non reperitur; fed tantum in codice annni 1687 illius ve¬

di-

Kam. Coli, bortarrenderades Råfsnås Kungsgård åt Secreteraren JEgi-
dius Pincier för 1000 Dal. S:mt. Detta arrende öfverlåranades fedan
St Hofmarfkalken Bar. G. v. Düben, och 1728 innehade Comm. Rådet
Olof v. Törne denna Kungsgård på arrende. I Oct 1762 öfverlåmnades
defs arrende - råttighet åt Präsidenten i K:gl. Berge Coilegio m. m. Gref.
# G. LUjenberg. På loaårs tid råknad ifrån och med 1770 till och med
2870 (kulle Grefve Liljenberg, defs Husfru och Arfvingar, emot en betin¬
gad arrendefumma af 350 Dal. ig r. 2, 3 fjerdels p. S.m;t årligen,
(Kongl. Kammar-Coll. Beråttelfe rörande Allmänna Hushållningens til 1-
ftånd i Riket till d 21 Aug. 1772 , littera C om Selebo Hårad) inne-
hafva denna Kungsgård. Enligt ordres af den 20 Dec. 1799 år 1771
års Arrende - Contraft tranfporteradt på en af Rikets Herrar General-
Gouverneuren m. m. Herr Grefve E. Runt k, och Hans Exeellence
har efter färfkild öfverenskommelfe öfverlåmnat gårdens difpofition åt
lin fon Kammarherren m. m. Herr Grefve G. E Ruuth; hvilken för
närvarande bebor denna Kungsgård.

30) Förklaring öfver Tab. II, Chartan dfver Råfsnås Kungsgård«
N:o i. Hornudden. 2. Mangården. 3 Trädgården. De tre punkterna
vifa hvareft Kungs Ekarne Rå, 4, Ladugården. 5. Norra Trädgården.
6. En Grindfluga. 7. Quarnen. 8- Mölnarens fluga, förledit år hit-
flyttad från 9. Gamla Mölnarens (fuga. ro. Qvarntorpet. 11. Gran-
Ikogstorpet. to Graivundstorpet. 13. Nyängstorpet. 14. Högkulla
torpet. 15. Djupvikstorpet. 16. Högkulle eller Skogstrågården. 17,
Humlegården. 18. Qvarnången. IQ. Trådgårdsången. 20. Granfkogs-
ången. 2T. Djupviksången. 22. Ny-plog, hvarifrån Kammarherren
m. m. Herr Grefve G. E. Ruuth låtit håmta flere icoo lafs fvartjord,
att dermed förbättra åkern. 23. Gumshagen. 24. Oxhagen. 25. Gruf-
hagen. 26. Granfkogshagen. Båda desfa åro nu fammanlagde. 27,
Bergig hage. 28 Ny - plog. 29. Karlunda fkogen, 30. Nyängen.
31. Högkulla hagen. 32, Filkarns torp. * utmärker åker.
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tfiigal {ranta) ducentis et quinquaginta thaleris argent. asfiimatur.
Tributis autem impofitis, Råfsnås 5| fundis conflat 31).

iEdificii lapidei, de quo fupra mentionem injecimus, qtium
nihil fit fupcrfies; asdes ligneas, 48 ulnas longas et 18 ulnas
fiatas, impenfis 9,074 thaleris cupreis, anno 1738 heic firnt con-
ditje, Plures alias asdes, fuis quaeque, ut in praediis mos efij
ufibus domcfiicis defiinatas, reperiuntur. Longum foret, nec
operas pretium, fingulas perfequi. Juxta aedes memoratas eft
horrus major, 552 ulnarum circuitu patens et fertilis variis
frinfliferis arboribus. Septentrionem verfus alius, efiam frutfiuo-
fis arboribus eonfifus, hortus vifitur. Ager Råfsnåfenfs, qui
plerumque argilla confiut, 30 et plurium tonnarum frumenti
quotannis ferendarum efi capax. Prata, anno communi, quod
dici confvevit, 300 fceni vehes dare folent. Cujus foeni tertia
pars ovibus efi adfignata. Obfervemus enim ovile (Schåfferi),
quod 150 circitur oves continet, heic 1737 esfe fundatum.
Ceterum in laudem difpofitoris pnefentis prasdii, Cubicularii Re-
gii Com. G. E. Ruuth addere fas fuerit, tam indefesfam ope-
ram tantamque adhibere Illum indufiriam, ut, favente Numine,
de lasta niesfe atque ubere laborum frudlu fibi fiepe gratulari
queat. Neque defunt pecoribus pafcua, neque filva, ufui dorne«
fiico admodum fufficieris, longe abefi. Tigni vero, asdibus ex-
flruendis idonei, non, nifi in Obygdon et Ridan, duabus infuljs
prasdio Råfsnås fubjaeentibus, reperiuntur. Obygdon dimidium
milJiarii et Ridon unum milliarium a Rafsnås dillat. Fernum
i 11 ful as Ridon equili regio Holmen fi efi adfignatum. Ceterre in*
ful as, pro quibus Råfsnås tributa conferr, funt: .Bjorkholmen,
Långholmen, Hågholmen, Kotthohnen et LängShrn.

Subjedla Råfsnås funt feptem tuguria, quorum coloni pras»dio colendo; inferviunt. Nimirum: Qiiarntorpet, Granjkogs-tor¬
pet,

31) Skattläggnings inftrumentet d. 18 Nov. 1727.
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pel, Granlund»', Nydagen, Hågkulla, Djupvik atque Obygd-
ßn 32) et praeterea 1112.3- diurnis operis fifcaiibus, (krono-dags-
verken) utitur Rdfsnäs. A Thorefund 345, ab Öfverielö 403^
@t ab Ytterfelo 364.

Denique non ert filentio praefereunda mola aquaria Rdfs-
näfenßs, quse, occidentem vetfiis ab ipfa villa non ionge diftans,
tres lapides habet. Aqua fuperne delabens, pluribus e paludib.us
et lacubus, MarJjSn . Qvarnjjon, Källången ac Braxen di cd is,
per amnem Hißadenfem ad illara deducitur. Fifco foivere debet
haec mola 20 farinse tonnasr qua: tarnen pecuniis rtdim? pos-
funt 33). Juxta vicum Vanßa, qui dimidium miliiarii ab ip.fo
prsedio abeft, posfidet Rdfsnäs ferratrinain, qua quond«m Tyn-
delsd potiebatur.

32) Vide Tab. II.
33) Utdrag af Qvarn-Cotnmisfioriens Protocoll hållit i Lifgedingefe

169$ och Arrende-Contradtet af d. 1.8 Juuii 1771,
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pel, Grantund»\ Nyingen, HSghilla, Djupvik atq-ue Obygd
än 32) et praeterea 1112J. diurnis operis fiicaiibus, (krono-dags-
verken) utitur Reifsnäs, A Thorefuad 345, ab ÖfveifeJo 403!-
et ab Ytterfelo 364.

Denique non ert filentio prsetereuada mola aquaria Räfs~
näfenßs, quas, occidentem vetfus ab ipfa villa non longe difLns
^ i*i 11. * f 111 \ • \ 11..'



 



 


