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Gustaf II Adolfs räddare vid Vittsjö.
I februari 161%företog Gustaf II Adolf ett härjningståg till
Skåne. Grainsen passerades vid Loshult; söclerut nådde kungen
s i långt som till \'a, N a r han var på Btervag för att vid Rfarkaryd igen g& över gränsen till Sverige, överraskades laan mot
kvalhingen 11. februari vid Vititsjö av en dansk styrka. Befalh a ~ a r evar Breide Rantzaul. Kungen flydde, red ned sig i en
vak och hade s5 nar blivit p& platsen. 1 den äldre historieskrivGustaf II iidoif har i brer till hertig Johan, daterat Björkeröd 13. febr.
1612 ~Riksreg.),gett en framställning av sitt tåg till Slråne. Framställningen i
vilken det soknas uppgift on1 den livsfara soin kungen svävade i, har följande
lydelse: Wij lålhe E: Ii:tl \vette, att U7ij och hafue viaritt inne vthi Sliáne:
och thet störste deelen afbrendt, sa att till 24 kyrckiosochner sainpt och Whe
s t a d h a r vthi aslca, och hafue Wij dher till ii~thetmooistånd haft, anten af
rgttere eller footfolck, vthan grasseratt, sköflatt, brendt och ihialslagitt aldeeles efter \vår eigen willie, doch hadlie Wij \val1 haft i sinnet på sammo
satt att besöliia ,%histadh,men för dhe kundskaper skuldh som W i j hade, alt
hhde der s i \vall som p i andre orter lige ryttere, \ville TVij irigen folclrspilliiing göre, der till medh fehlede oss lrrunler till soldaterne, och fördenskuld låthe
ther medh blifue, och allenest 1,egafuo oss dhen ~ r ä g h e iåkt
~ Nnrkeridh, till att
Gdhe, hrenne och förderfua huar Wij framdrogo, sså althensiund oss gick altt
Igclrosampt på den ganske reese, och oss af fienden inthet mootstind skedde,
jcke heller på sidste daghen eller timan hunde i~ågott innpass föremode.
licltual nar TVij hade iititt gå för oss vthi wäghen arckelijet och tråss, och
dher medh förordnett störste parten af \Vårt Irrigzfolck rttöfuer grentzeil, föllo
oss ofbrrriodeligen 5 coinpagni ryttare till, och slogho oss widh pass af trehuildrade man, och förskingrade der medh nair hoop, endoch the på sin sijdho
icke heller ginqo oin ändan, vthan miste och vaklcert folck. S u wele M7ij
rnedh thet allersnareste inöijeligitt är, samble thet meste folck TTTij kunne fhh
tilhope, och först hesettie här i grentzen f ö r altt infall skuld, och medh thet
andre och s5 inyckitt Wij kunne mest lill\väge komrne begifue oss oförsurneIigeil till E: K : t l E: 1i:tt till vndsettning.
Jmfr Generalstaben, Sveriges krig 1611-1632, I, 266; Stille, Gustaf II
Adolfs livsfara rid Vittsjö den 11 februari 1612 (Skrifter tillägnade Pehr E k .
lund, i O 5 ) .
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niilgeil möter olika uppfattniiigar om vein soin var räddaren.
Loccenius låter i sin svenslia historia 1656 kungen dras upp av
Per Banér, meii lolialiserar händelsen inte till Vittsjö, utan Kristianopel l. \Videkindi uppger en ryttare fran Romfartuila vid Vesterås som räddare '. Jonas Hallenberg i sin Gustaf II Aldolfs
historia slutligen låter bådadera agera ute på isen '. Deii senare
uppfattiiiaigen har blivit den allmänna.
Doliumenten oin Gustaf II Aclolfs räddare skall här frarnliiggas.
Ryttareni från Romfartuna, Thomas Larsson, tillhörde Cpplanclsfai~an. Haii hade en soii: Matts Shomasson. Enkan efter
denne, Malin Eriksclotler, ingav 8675 en supplik till Kungl. Maj:t.
Hon gör i dennia reda för vad som hände vid viktsjö och för de
i~adevede~anälen
som skal1 Ira kommit svarfadern iill de3 fran
Gustaf II Adolf 4 .
Stormechtigeste konung, allernadigsi-e herre.
Eders Moilgl. RIay:t föreliornmer lag fattige, högtbedröfmede, Alderstegne ai~liia,och med denne inin supplique
Eders Icongl. R1ay:t underdanödmiukeligest foredrager, huruledes mini sal. swarfader Thomas Larsoii, fordom ryttare
af Vplandz regementet, haiwer haft deii lyckarm at bewijsa
sin underdanige plicht, trohet och tienst emot sin alranåcligste konung, glor\vyrcligst i ari~innelsse, konung Gustaf
Adolph i sa måtto, att widh fordom paståeilde danslie feigde,
clai högst sal. Hails Ro11g1. h1ay:t kom i mangel ined fiende11
wid I~7issiöelffoch der, som witterligit är. af en olyckelig
heiidelsse rakade uthi strömmen af sin hast, och cler sa
iiar oanlrammit, hafwer denne rrttaren Tornas Earssoil,
oachtandes at inånge andra rende förbij, genast sprungit
af si11 Iliist, lagt sig p5 ijsbredden och med stor lijfzfahra
salrerat och oplaolpit Elans h1ay:t och der hos sin egen hast
innderstalt Hans 1Hay:t at wijdare fortkoinina. I det samina
hafl\-er högst sal. Hans Rangl. May:t til et \varteken och
försakring olla sila koilg'i. ilade och wedergälliiiilg tagit af
sig sila speilliar-liied af söIf och gifwit min sal. swärfader

' Locceili~.is, Historia

Suecana, 498.
\TTidelii~-idi,Gustaf Adolphs historia, 39; n'adE11, Berallailde kallor
till Calinarlirlgets historia, 104.
Hallenijerg, Svea rilies Iiisioria under k o i ~ u i ~Gustaf
g
II Adolfs regering.
I, 292.
"up~lilccii
ined iillhörai~cle bilagor i Riksarkivet: Strödda hislorislia
haridliilgar ~ o l 24.
.
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med de orden, att han för sådan trogen gerning wille ihogkomma hans hustro och barn, så att dem icke måtte tryta
brödh, hwilken kied iag och mine barn ännu hafwa til Bans
1Iay:tz ihogkonimelse behållen. Sedan nu 1nerhögstbe:te
Hans Kongl. May:t korn hem i fäderneslandet, hafwer högst
sal. Hans May:t föruthan all annor kongl. mildhet och nåde,
jembwal förundt, skiankt och gifwit åfftabe:te min sal.
swarfader Thomas Larson ett arf och eget hemman Sgelstad b:d, uthi Romfartuna soken belaget, til en ewardelig
kongl. recognition och egendomb, frijtt och quitt, för sig
och sine echta brystarfwingar, såsom högst be:te Hans
Kong1. M:tz bref af den 23 decembris a:o 1613, copialiter
har hos fogat sub n:o 1, med mera vth~vijser,hwaröfwer
och Kongl. regeringen, effter mer högstbe:e sal. konungs
beklageligaste död hafwa gifwit min sal. man, Mattz Thommeson b:d, som och i all sin lijfztijdh Eders Mongl. May:t
och Sweriges crono under Vplandz regementet tient hafwer,
deras nådige attestation, att han på samma donation kongl.
confirmation i sin tijd sökt hafwer, som copian n:o 2 förnialer, hmilket desslijkes hennes maij:t drottning Christina
allernådigst månde confirmesa åhr 1649 den 8 junij, såsoni
copian n:o 3 betygar. Fördenskull såsom iag ålderstigne,
bedröfwade ankia sitter nu med många barn uthi stor fattigdom och hafwa intet annat till subsistence an wij af förbe:te hemman kunna åthniuta, altså nedlägger iag herjempte, inför Eders Kongl. hHay:tz fötter min vnderdånigste
och alraödmiukaste böön och begäran, det Eders Kongl.
3Iay:t i anseende til offtebe:te så min sal. srnarfader som
min sal. mans långlige trogne tienster täckes mig och mine
barn, som are dheres brvstarfwingar, ytterligare widh he:te
kongl. donation allernådigst confirmera och stadfästa. Sådan hög koncl. nåde warder Gud wisserligen med all siil
walsignelsze Eders Kongl. May:t uthi alt dess förehafwande
wedergallandes: och iag med sampll. mine barn förblifwer
Eders Mongl. May:tz
Vnderdåniqe och allra ödmiukeste tienarinna och hos
Gud trogne förebederska
Malin Eriekzdotter
Sal. biatz Tommesons effterlåtne enkia.
Tre kungliga brev åberopas i denna supplik. Genom det
första av dem, a r 23. december 1613, efterlat Kungl. hiaj:t till
evärdlig egendom åt ryttaren vid Upplandsfanan Thomas Larsson
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och hans bröstarvingar för den trogne, huide och rättrådige
tjenst soin han oss och Sveriges krono härtill gjort och bevist
haver och tillsagt härefter att vilja göra, ett vårt arv och eget
hemman i Romfartuna socken, Igelsta benämnt, att njuta under
sådana villkor och frihet som andre av vår adel och frälseman
har i riket hava; dock att han och hans efterkommande arvingar
göra kronan dar tillbörlig russtjenst utav. Det andra och tredje
kuilgl, brevet rör konfirmationen av det första. Breven ar avfattade efter formulär. Inget a r dem innehåller något om Thomas Larssons räddningsbragd vid Vittsjö.
Då suppliken 1615 skrevs förelåg emellertid en attest om
denna raddiliilgsbragd. Attesten har följande lydelse:
L~ldenstui~d
af mig vnderskrefwen be;"~ a r e seen sanfärdig wittnesskrifft af den wissa vnderratlelsse iag hafwa
kan om ryttaren sahl. Thommas Larsson vthi Solinge,
Roinfartuna soclin och lITasteråhs lahn, boende, hurusoni
enar sal. konung Gustaf Adolph den andre och store, vthi
christelig och högloflig åminnelsse, kom mid then danske
feijden vthi mangel med fienden mid Wissiöelff och har,
som witterligit ar. rakade vthi ströinen med sin hast och
hade tå nästan most låta sitt lijf, denne oflvan be:de ryttare ar tå straxt förhanden; så oansedt rnåizga rände förbij,
hafwer han lijkwal ihogliomn~andessin plicht och troheet,
ther med han wiste sig \vara sin herre och konung obligerat och förbunden, straxt sprunget af sin häst, lagt sig sielf
på ijsbradden, fattandes i hans Icongl. 3Paij:tt icke uthan
stoor hazard och lijfsfara s i 5 näst Gudz trogne bijstånd
honoin salverat och opholpet, dar hoos sin hast vnderstalt
H:s Iiongl. b1aij:tt att fort komina och fienden kunna vndlöpa. Att denna'berättelse \viss och sann ar, \vitnar iag med
egit namn vnderskrifwit och dar p& fordras wil med eedh
bekräfta. Datum Romfarturaa capellans gard den 18 januarij 1675.
Oloff Mattsson Fluu
Soldat.
Denne berättelse wara således soin hon har lyder af
ofwanskrefne gamble soldat (öftver siile 90 &hr garnmal),
sandfardig giffwen och berattadt vthi min narmaro och
åhörande, attesterar iag med egit nampn och signete vilderslirif-cvit. Die et loco ut supra.
O. Arborelius
Concordare ridi
Sacell. in Romfort:a
(L. S.)
Johan Salberg.
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En soldat Olof liattsson Fluu, över de nitti, har alltså Biär
avgett en attest oin att Thomas %,arssoiiett par och sexti Ar tidigare
räddat Gustaf %IAdolf vid Vittsjö och narrnare relaterat de omständigheter under vilka det skedde. Soldaten har egenhändigt
underskrivit. Han utfäster sig att gå ed på sanningen av vad
han beraftat. Presten i Romfastuna attesterar i sin ordning att
berattelsen avgetts i hans narvaro och att han hört den ur Olof
lIattssons mun.
Olof RPatt\so~isattest blev begagnad för hIalin Erilasdotters
supplik; vad suppliken har om handelsen vid Vittsjö ä r direkt
och anerendels verbalt hemtat ur denna. H attesten ar emellertid
Thomas Larssons raddniiigsbragd 5nnu inte satt i något samband
med godsdonationen, inte heller med e"r silverbalte som kungen
skall ha gett ryttaren ute på isen och som uppges annu vara i
förvar hos supplikanten. Sambandet etablerades först i suppliken.
Dokumenten oan Thomas Larsson a r härmed framlagda.
Återstår den berättelse ur vilken ar hemtat vad man vet om Per
Banér vid Viitsjö. Berattelsen finns att läsa i den liliprediliaii
som kyrkoherden Olof Laurelius höll över Per Banér då han
begrovs i Stockholm 11. augusti 1644. Likpredikan trycktes året
efter.
Wafwer altså i denne feigdetijden fölgt S. Konung
hH:tt effter wEd alla occasioner, som tå i then tijdhen och
BrPJget föreföllo. Enliannerligen achtat p5 H. Kong. M:tt
5 thet tuget som strax efter thet hans lI:tt war stegen tii
regementet skedde anno l612 vti ianuarij månadt in åt
Skåne, på Biw7i?ket tugh widh retretten K. hH:tt Biorni vti
mangel medh fienden widh JVissiö och ther soin metterliigit är råliade vti strömen medh sin hast den PI. februarii,
och hadhe tå nästan most lata sitt llijff jemte nionge andre
som thet wederfors både f6r watnsens diwpheet såsom och
mrinirens köld skul och at fienden war widh strörnens och
ååiis brädd skiutandes med mussq-c~eteroch pistoler ther
inn, ~ 7 t ihm7ilken occasion medan thenne S. Hera-eai war genom Gudz synnerliga skickelse oskadd kommen igenom &An
och sågh sin Herre och Konung wara stadd i falira til sitt
lijff, så oansedt alle andre rende förbli, haf-cver han lijkwel ihogkommandes sin plicht och trooheet ther medh han
miste sigh Tvasa sin Herre obligerat och förbunden så oc
til at betee then höga kärleek och affection, han baar til
sin Aldranådigste Konung, tå är han alle andre til itt
merckeligit efterdöme och exempel sprungen aff sin häst.
lagt sig siellff på brädden af jisen icke vtan stor hazard och
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lijifzfahra och welat salvera och vthielpa siil Herra ocli
koiiung, så at haii och sielff \rid thet h a n Sal. lt<o~zg.hH:tl
fattade widh handen at hielpall rtliur thenila ilöd hafwer
fuller gifwit hans Kong. hI:tt tillalle at lioinma vtlzuur
ollekaii sampt retta och salvera tiaes lijfi, men a r sielfwer
tlier ~ f h v e rliorninen i strömen. Och sedail H. R. 34:it war
ther vtl-iuur vphiilpen vnderligeia och fast ernot ineilnislilig
hopp, genoin Gudz försyn och siii broders Kils Baners hielp
salverader wonden. . . (har) Kong. 1H:t-t.. . för thelane aldrigh
förgatelige act sliul vti sin kongelige cröiiing och rti alla
ständers narwaru ocIi åsyn slagil den salig herren
jempte ~ l å g r eISA andre Hans 3H:tz och rijksens -\velförtieiate
rådh och officerare til riddare och vii hemalte ctiiiiderc
Allöran @-\vit honoin itt merckeligit lofford och v,~itnesSöreS
och staldt honoin andrsin til itt trooheetz ocla redeligheetz
beröineligit exempel.
- T

Lika sakest som det a r alt Olof Alatissolis attest blev begagnad för AIalili Eriltsclotters supplik lika sakert ar att Laurelii
likpredikan begagnats för Olof 3lattsons attest och att vad däri
anföres om Per Banér utan ridare överflyttats p å SPioinas Larsson. Deilrza attest inecl dess starka verbala alislutningar iilnehaller
i sjalva verket inget utöver likpredilian - endast a r uttrycket
att Per B a i ~ é rgav liuiigen »tillfalle att liomma utur olyeiiai~,
ersatt ined att Thomas Larsson »uiiderstalde» hoilom sin hast,
eia förändring vilken liksoan andra går igen i suppliken.
Utsiliterna för Thomas Larsson soan Gustaf II Adolfs raddare vid Vittsjö a s små, rattast sagt inga. Aleii suppliken med
I~eslirivningenpå hans racldaiingsbragd hade den verkan soin man
avsAg ined deil. haalin Erilisdoiter fick behålla sitt hemman i
Roinfartuiia, Iikasa arvjiagariia efter henne '.
L E x e m p e l v ; ~Lnurelius: m'issiö - p5 bredden af jiseil - salvera och
vthiclpa; Olof Jfllnttsson: Wissiöellf - på ijsl~.riiddei~
- salverat och opholpe:;
srzppli6en: TTissiUelff - på ijsbreddeil - salverat och opholpit.
Jinfr .L:ockl-iolinsinagazii~et III, 127; Halleilberg, 293.

Lcctzritz Weibull.

(Tryclit september 1944).

